


Wie wordt dit jaar de knapste kop van 
Nederland? In de vernieuwde Nationale 
Wetenschapsquiz staan vijftien pittige 
vragen uit alle wetenschappelijke disci
plines centraal. De quiz wordt georga
niseerd door NWO en VPRO. 

Een bestaand format in 
een nieuw jasje
De Nationale Wetenschapsquiz kent dit 
jaar een nieuw format, met nieuwe teams 
en vragen afkomstig uit alle disciplines van 
de wetenschap, inclusief een aantal open 
vragen.

Hoe doe je mee?
Vanaf 28 november zijn de quizvragen 
bekend. Ga naar www.nwo.nl/quiz en vul 
voor 19 december je antwoorden in. Of 
speel tijdens de uitzending mee via het 
tweede scherm, live.vpro.nl.

Uitslag en uitzending
De Nationale Wetenschapsquiz wordt in  
de kerstvakantie uitgezonden. Zodra het 
precieze tijdstip is vastgesteld, maken we 
dit via www.nwo.nl/quiz en Twitter bekend. 
De presentatie is ook dit jaar in handen 
van Ionica Smeets en Pieter Hulst. De 
antwoorden met uitleg staan na afloop  
van de uitzending op www.nwo.nl/quiz.

Warming-up 
Ontdek de nieuwe Nationale Wetenschaps-
quiz en volg ons op Facebook en Twitter. 
Met dagelijkse updates, weetjes, vragen 
uit de oude NWQ-doos, behind the scenes 
en proefjes met presentator Pieter Hulst. 
A Facebook.nl/denationalewetenschapsquiz
A @wetenschapsquiz / #NWQ16

LICHT
Doe mee aan De Nationale Wetenschapsquiz!

HET GROOTSTE

VAN 2016
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 W
at een verschil kan een jaar maken! In de eerste plaats natuurlijk in  
de wetenschap. Ga maar na. Een jaar geleden durfden we nog niet te 
hopen op een directe waarneming van zwaartekrachtgolven. Einstein 
had die al lang geleden voorspeld, maar dacht dat we die nooit zouden 
kunnen waarnemen. Inmiddels hebben de detectoren er al meerdere 

voorbij zien komen. Een heel nieuw onderzoeksveld binnen de astronomie ligt voor ons 
open. Dat is een enorm belangrijke ontwikkeling waarover je in dit magazine alles kunt 
lezen op pagina 54. 

Maar ook op andere gebieden hebben Nederlandse onderzoekers in het afgelopen jaar 
resultaten geboekt. Ik wil je bijvoorbeeld graag wijzen op het prachtige beeldverhaal over 
het evolutionaire ontstaan van tanden en kaken op pagina 50. Of het verhaal over de 
onderzoekers die samen met ProRail werken aan het ‘slimme spoor’ op pagina 44. Er is 
nog veel meer en eigenlijk is alles even mooi.

Ook voor mij persoonlijk is afgelopen jaar veel gebeurd. Een jaar geleden was ik nog 
hoogleraar Biofysica aan de Radboud Universiteit. En nu mag ik mezelf aan je voorstellen 
als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). In deze nieuwe baan mag ik de komende vijf jaar de Nederlandse wetenschap 
mede vormgeven. NWO doet dat vooral door (namens de 
Nederlandse regering) financiering beschikbaar te stellen 
zodat onze onderzoekers hun fascinerende en belangrijke 
werk kunnen doen. Naast dat ik dit een enorme eer vind,  
heb ik ook het voorrecht elke dag vlakbij de spannende  
wereld van de hele Nederlandse wetenschap te zitten. En  
deze wereld wil ik natuurlijk graag met je delen. Daarom  
ben ik blij om als kersverse voorzitter je dit jaar voor het  
eerst Experiment NL, het jaarlijkse magazine over weten- 
schap in Nederland dat NWO in samenwerking met Quest 
maakt, aan te kunnen bieden.   

Stan Gielen
Voorzitter NWO

Een wereld van verschil

VOORWOORD
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WETENSCHAP IN NEDERLAND

EXPERIMENT NL

Wat kunnen we met zwaartekrachtgolven?
Rimpels in de ruimtetijd

Leven na een 
borstamputatie

Het seksleven 
van pubers

Minder vaak op 
de trein wachten
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Op zoek naar het 
oudste gebit

Om infecties te bestrijden moet je zo vlug 
mogelijk weten welke bacterie de schuldige is

Ziekmaker 
sneller gepakt

Wie een bloedvergiftiging oploopt, moet zo snel mogelijk gericht 
worden behandeld met antibiotica. Helaas duurt het tachtig uur om vast 
te stellen welke bacterie de boosdoener is. Daardoor komt die gerichte 

behandeling vaak te laat. Leidse onderzoekers hebben een manier 
ontwikkeld om de exacte diagnose binnen enkele uren te kunnen stellen. 

Tekst: Jop de Vrieze

38 39EXPERIMENT NL EXPERIMENT NL

ANTIBIOTICA

Hoe kregen gewervelde 
dieren hun gebit?

Kaken kijken
Vrijwel alle gewervelde dieren hebben kaken en tanden. Verschillende 
soorten houden er uiteenlopende gebitten op na, geschikt voor allerlei 

menu’s. Maar welke dieren ontwikkelden als eerste een gebit? 
Paleontoloog Martin Rücklin is ze op het spoor.

Tekst: Marc Koenen

51EXPERIMENT NLEXPERIMENT NL50

NATUUR

p. 38

p. 50

NWO

6 Mogelijk maken
Wat doet NWO voor het weten- 
schappelijke klimaat in Nederland?

HERSENEN

8 Impulsbeheersing
Psychopaten en mensen met een 
sociale fobie hebben een afwijkende 
controle over hun impulsen. Speelt 
testosteron daar een rol in?

NWO-SPINOZAPREMIE

14 Levenswerk
Een cel is niets meer dan een zakje 
moleculen, maar wel een zakje dat 
leeft. Spinozalaureaat Wilhelm Huck 
onderzoekt hoe dat kan.

DIGITALE VEILIGHEID

18 Kritisch kraken
Wetenschappers vallen computers 
aan om de beveiliging te testen. Wat 
heeft dat voor zin?

GESCHIEDENIS

26 Monopolie tegen malaria
Tot 1945 had Nederland een mono-
polie op kinine, toen het enige medicijn 
tegen malaria. Dat alleenrecht werd 
ons niet in dank afgenomen.

BELOOND TALENT

30 Hoogvliegers
Nadia Sonneveld, Iris Engelhard, Gert- 
Jan Steeneveld en Elisa Costantini 
kregen een beurs van NWO. Vier 
toptalenten over hun drijfveren en 
hun werk.

WETENSCHAPSBELEID

32 Fiftyfifty graag
Het aantal vrouwen dat in de weten-
schap werkt, is nog steeds erg klein.  
Is daar wat aan te doen?

NWO-SPINOZAPREMIE

34 Nanonatuurkunde
Spinozalaureaat Bart van Wees  
werkt met kleine atomen aan nieuwe, 
grootse materialen die op een dag 
wellicht voor snellere computers 
zullen zorgen.

ANTIBIOTICA

38 Zoek ziekmaker!
Patiënten met een bacteriële bloed-
vergiftiging krijgen te laat de juiste 
antibiotica. Door een Leidse uitvin-
ding kan dat binnenkort veranderen.

INHOUD

Hoogvliegers
Wat hopen deze weten-
schappelijke toptalenten  

te ontdekken?

LOGISTIEK

44 Dokter spoor
Treinen en rails vragen om onder-
houd, en de reizigers klagen over 
vertragingen. Daarom onderzoeken 
wetenschappers hoe je storingen op 
het spoor sneller verhelpt.

NATUUR

50 Kaken kijken
Gewervelde dieren hebben uiteen-
lopende kaken en tanden. Die zijn  
ooit in de evolutie ontstaan. Wie had 
het eerste gebit?

HEELAL

54 Gerimpelde ruimte
Een eeuw nadat Albert Einstein hun 
bestaan voorspelde, zijn er zwaarte-
krachtgolven gedetecteerd. Ze bieden 
een nieuwe blik op de kosmos.

FILOSOFIE

60 Borstbeleid
Vrouwen die door borstkanker  
een borst hebben verloren, moeten 
hun ingrijpend veranderde lichaam  
zien te accepteren. Daar komt veel  
bij kijken.

NWO-SPINOZAPREMIE

64 Extra afweer
Ons eigen immuunsysteem heeft 
onvermoede eigenschappen, zo 
ontdekte Spinozalaureaat Mihai  
Netea. Hoe gaan we die gebruiken?

SEKS & ROMANTIEK

68 Pubers in bed
Hoe ziet het seks- en liefdesleven van 
jongeren eruit in tijden van sexting-
schandalen en loverboys? Wellicht 
minder spannend dan je denkt.
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Wat kunnen we met zwaartekrachtgolven?
Rimpels in de ruimtetijd

Leven na een 
borstamputatie

Het seksleven 
van pubers

Minder vaak op 
de trein wachten
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Op zoek naar het 
oudste gebit

Verslaafd aan 
herinneringen

Waarom de hersens van rokers 
zo sterk naar nicotine verlangen

74 75EXPERIMENT NL EXPERIMENT NL

Stoppen met roken en drugs lukt vaak wel even, maar niet 
 permanent. Veel mensen gaan vroeg of laat weer voor de bijl.  
Bij het terugvallen in verslavingsgedrag spelen herinneringen  
een  grote rol. Zouden we die kunnen wissen of aanpassen?

Tekst: Hidde Boersma

GEDRAG

Voor de wetenschap
wachten op de trein

Hoor
het

spoor
Het is druk op het Nederlandse spoor. 
Onderhoud en reparaties zorgen voor 
vertraging, waar treinreizigers steen en 

been over klagen. Daarom onderzoeken 
wetenschappers hoe storingen in het spoor 
sneller verholpen kunnen worden. De meet-
apparatuur van Anthonie Boogaard ‘hoort’ 
mankementen in de rails. Experiment NL 

luisterde mee.

Tekst: Melanie Metz / Foto’s: Adrie Mouthaan

Voor de wetenschap
wachten op de trein

Hoor
het

spoor
Het is druk op het Nederlandse spoor. 
Onderhoud en reparaties zorgen voor 
vertraging, waar treinreizigers steen en 

been over klagen. Daarom onderzoeken 
wetenschappers hoe storingen in het spoor 
sneller verholpen kunnen worden. De meet-
apparatuur van Anthonie Boogaard ‘hoort’ 

Experiment NL

 Adrie Mouthaan

44 EXPERIMENT NL 45EXPERIMENT NL

LOGISTIEK

p. 44

p. 74

GEDRAG

74 Altijd verslaafd
Waarom is het zo lastig om te stoppen 
met tabak en drugs? Dat ligt deels aan 
je herinneringen. In Amsterdam wordt 
onderzocht wat daar aan te doen is.

BELOOND TALENT

78 Hoogvliegers
Jasper van der Steen, Susanne Lens, 
Bram Orobio de Castro en Ana María 
Ballesteros-Gómez kregen een beurs 
van NWO. Vier toptalenten over hun 
werk en drijfveren.

STERRENKUNDE

80 Volgende keer beter
Het kan tegenzitten. Hoe een sterren-
kundig experiment op Antarctica 
prima werd voorbereid, maar door  
het weer moest worden uitgesteld.

INFRASTRUCTUUR

82 Groots onderzoek
Soms genereert onderzoek zoveel 
gegevens, dat de verwerking ervan 
kan vastlopen. Zes projecten waar 
NWO helpt om dat te voorkomen.

CRIMINOLOGIE

86 De straat, niet de wijk
In de strijd tegen de criminaliteit 
worden vaak hele wijken aangepakt. 
Maar misschien is het beter om je 
alleen op een paar straten te richten, 
suggereert recent onderzoek.

ENERGIE

94 Zon maakt benzine
Hoe leg je wind- en zonne-energie 
vast? Wellicht door er benzine mee  
te maken. Eindhovense onderzoekers 
kijken of dat kan.

NWO-SPINOZAPREMIE

98 Oude denkers
Volgens Spinozalaureaat Lodi Nauta 
kunnen we veel leren van beroemde 
en niet-beroemde filosofen uit het 
verleden.

VOEDING

102 Wilde eters
In andere landen gaan hele gezinnen 
het bos in om daar eetbare bessen en 
paddenstoelen te plukken. Waarom 
doen wij dat niet? Er groeit hier toch 
ook wel iets eetbaars?

VERDER IN EXPERIMENT NL
In beeld    21, 43, 63, 105
Kort      22-25, 90-93
Colofon & Beeldcredits     104
Uitsmijter       106

Gelauwerden
Hoe zijn de NWO-Spinozalaureaten 
van dit jaar zo ver gekomen en wat 
zal de toekomst nog brengen? 

EXPERIMENT NL 5
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De Nederlandse Organisatie voor Weten- 
schappelijk Onderzoek (NWO) is een 
van de grootste wetenschapsfinanciers 
in Nederland. Met een budget van circa 
800 miljoen euro investeert NWO jaar-
lijks in ruim 6000 onderzoeksprojecten 
aan universiteiten en kennisinstellingen. 
NWO beheert en financiert acht nationale 
onderzoeksinstituten, investeert in grote 
onderzoeksfaciliteiten en bevordert het 
gebruik van onderzoeksresultaten.  
Samen zetten de NWO-onderdelen zich 
in voor een sterke verbinding binnen de 
wetenschap en tussen wetenschap, maat-
schappij en bedrijfsleven.
De organisatiestructuur van NWO gaat 
per 1 januari 2017 veranderen. Lees meer 
hierover op www.nwo.nl

Over NWO NIOZ
NIOZ Koninklijk Instituut  
voor Onderzoek der Zee

AMOLF
FOM-instituut AMOLF

ARCNL 
Advanced Research Center 

for Nanolithography

CWI
Centrum Wiskunde & 

Informatica

Nikhef
FOM-instituut voor 
subatomaire fysica

NSCR
Nederlands Studiecentrum

Criminaliteit en Rechts- 
handhaving

NLeSC
Netherlands eScience 

Center (i.s.m. SURF)

NWO-bureau
Aard- en Levenswetenschappen

Chemische Wetenschappen
Exacte Wetenschappen
Geesteswetenschappen

Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Medische Wetenschappen (ondergebracht bij ZonMw 

- Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

Natuurkunde (grotendeels via FOM)
Technische Wetenschappen (ondergebracht bij STW)

WOTRO Science for Global Development

DANS
Data Archiving and Networked Services (i.s.m. KNAW)

NIHC
Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

NRO
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

NIOZ
NIOZ Koninklijk Instituut 
voor Onderzoek der Zee

Universiteiten

NWO-onderdelen
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Over NWO SRON
SRON Netherlands 
Institute for Space 
Research

ASTRON
ASTRON Netherlands 

Institute for Radio 
Astronomy

DIFFER
Dutch Institute for
Fundamental Energy 
Research

NRPO SIA
Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onder-
zoek SIA

FOM
Stichting voor  
Fundamenteel
Onderzoek der Materie

706 miljoen
ministerie van OCW

6073
onderzoeks-
projecten  
lopend of 
afgerond

18.796
publicaties

Vrij onderzoek en 
talentprogramma’s 

(o.a. Veni, Vidi en Vici):

643x

Onderzoeksinfrastructuur zoals 
databanken en telescopen:

197x

Onderzoek rond een specifiek 
thema zoals cybersecurity of het 

klimaat en onderzoek naar  
het benutten van onderzoeks-

resultaten buiten de wetenschap:

552x

43 miljoen  
ministerie van EZ

35 miljoen
bedrijven

57 miljoen
overige ministeries

11 miljoen
overige partners

SRON
SRON Netherlands 
Institute for Space 
Research

Technologiestichting 
STW

BUDGET NWO 2015: € 852 MILJOEN
Waar komt dat geld vandaan? 

NWO-ONDERZOEK IN 2015:
 

 
1392

(van de 5553 aanvragen  
die werden ingediend)

Voorstellen die in 2015 geld ontvingen:
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De macht van 
testosteron

Wat kan er misgaan bij de 
controle van onze impulsen?

De controle van impulsen is zowel bij psychopaten als bij 
mensen met een sociale fobie afwijkend. Testosteron blijkt 

in beide gevallen een belangrijke rol te spelen.

Tekst: Hidde Boersma



     

De cortex, onze hersenschors, zorgt  
ervoor dat we ons kunnen beheersen

EXPERIMENT NL10

 M
et een politiebus wordt 
de vrijwilliger afgeleverd 
bij de voordeur van het 
Donders Instituut van de 
Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Als de man  

de hersenscanner inrolt, staat aan beide 
kanten een agent op wacht. ‘Ik voel me 
volstrekt veilig’, zegt Karin Roelofs, hoog- 
leraar experimentele psychopathologie op 
het instituut. Roelofs heeft een bijzondere 
onderzoeksomgeving, want ze werkt met 
psychopaten. Ze probeert uit te vinden 
hoe de gebrekkige controle over impulsen 
een psychopaat tot zijn daden brengt.
‘Ons sociale gedrag komt in de basis 
voort vanuit automatische reacties’, legt 
Roelofs uit. Als we ons in een onbekende 
situatie bevinden, dan heeft ons brein 
drie basale reacties: erop af (fight), weg-
wezen (flight), of de rem er op (freeze). 
Die reacties worden aangestuurd door de 
amygdala, een amandelvormig hersen-
gebied dat diep in het brein ligt. Maar 
mensen zouden geen mensen zijn als ze 
primaire reacties niet grotendeels onder 
controle zouden hebben. Niemand rent 
op basis van zijn ‘erop-af-impulsen’ de 
keuken van een restaurant binnen als 
daar iets lekker ligt: ons brein zorgt er-
voor dat we ons kunnen beheersen. 

Nieuw gebied brengt controle
Die impulscontrole hebben we te danken 
aan onze hersenschors, de cortex, het 
buitenste deel van onze hersenen. Evolu-
tionair gezien is dit het nieuwste hersen- 
gebied. Iets verder ingezoomd is het het 
voorste gedeelte van de schors, de pre-
frontale cortex, dat ons behoedt voor het 
rücksichtslos volgen van onze oerdriften. 
De prefrontale cortex staat in verbinding 
met de amygdala en is in staat om de  
signalen daarvan te onderdrukken, waar-
door de acties die de amygdala wil uit-
voeren kunnen worden afgeremd.
Roelofs wilde weten of dit proces bij  
psychopaten wellicht verstoord is. ‘De 
klassieke gedachte is dat psychopaten 
heel goed zijn in het emotieloos uitvoeren 
van een taak, maar dat is maar een deel 
van het verhaal’, zegt ze. ‘Psychopaten 
hebben ook veel moeite met het onder 
controle houden van hun emoties. Ze 
kunnen impulsief een actie uitvoeren, 
zonder daar wroeging bij te voelen. Dat 
is de reden waarom sommigen in de  
gevangenis eindigen.’ (Zie ook het kader 
op pagina 13: ‘Assertief en vol zelfver-
trouwen’).

Contra-intuïtief maakt langzaam
Om de impulscontrole te onderzoeken, 
ontwierp Roelofs een simpel maar doel-
treffend testje. Ze liet proefpersonen in 
een MRI-hersenscanner blije en boze 
gezichten zien, en vroeg hen eerst om de 
joystick op hun buik van zich af te  
duwen bij een boos gezicht en naar zich 
toe te trekken bij een blij gezicht. In een 
volgende test moest het andersom: boos 
was naar zich toe, blij van zich af.
‘Die eerste test voelt heel natuurlijk’, 
vertelt Roelofs. ‘We zijn van nature  
gewend om negatieve mensen weg te 
drukken en blije te omarmen. De 
reacties in deze test zijn intuïtief en 

worden daarom ook aangestuurd 
door diepe hersenkernen als de 

amygdala. Ze zijn heel snel.’  
De tweede test voelt contra- 
intuïtief en dat is te zien: het 
kost vrijwilligers doorgaans 

meer tijd om de reacties uit te 
voeren. ‘In het brein zien we dat 
terug: door het tegen-intuïtieve 
moet het brein ‘nadenken’ en de 

prefrontale cortex inschakelen om 
de intuïtie tegen te gaan. Die licht 
dan ook op in de MRI.’ 

Vermoeden bevestigd
Bij gezonde mensen zie je dit ook netjes 
gebeuren, maar hoe zit dat met de delin-

quenten die zijn gediagnosticeerd met 
psychopathie? Hen onder de scanner 
krijgen is niet gemakkelijk. Dankzij een 
samenwerking met de Pompestichting, 
een tbs-inrichting waar psychopaten vast- 
zitten, en na overleg met het ministerie 
van Justitie, kreeg de onderzoeksgroep 
van Roelofs groen licht. Als de psycho-
paten vrijwillig meewerkten, mochten ze 
zich onder zeer strenge politiebegeleiding  
onderwerpen aan de hersenscan en de 
joysticktest.
Roelofs gut feeling bleek terecht. Psycho-
paten hebben inderdaad een verminderde 
controle over hun impulsiviteit: hun pre-
frontale cortex lichtte minder op. De 
oorzaak daarvan was tweeledig. Aller-
eerst was er simpelweg minder activiteit 
in de prefrontale cortex, waardoor er 
minder remming plaatsvindt. Ook de 
verbinding tussen cortex en amygdala is 
bij psychopaten minder actief als ze hun 
emotionele acties moeten controleren. 
Tezamen kan dat impulsieve mensen op-
leveren die, in combinatie met hun gebrek 

De amygdala 
bevindt zich 
ter hoogte 
van de rode 
stip, diep in 
het brein.

HERSENEN
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aan empathie en wroeging, al snel in de 
problemen kunnen komen. 

Hormoon maakt impulsief
Roelofs wilde ook weten waarom er een 
verschil is tussen psychopaten: niet bij 
alle gevangenen was de onderdrukking 
van de amygdala door de prefrontale 
cortex even zwak. De oplossing van die 
puzzel lag verborgen in het speeksel, dat 
Roelofs en haar medewerkers bij elke 
vrijwilliger vooraf hadden afgenomen. In 
het speeksel kan de concentratie van  
testosteron worden gemeten. Wat bleek? 
Vrijwilligers met een hoge concentratie  
testosteron in hun lichaam waren het  
impulsiefst. Het hormoon moduleert 
blijkbaar de activiteit van de prefrontale 
cortex, maar hoe dat precies in zijn werk 
gaat is vooralsnog onbekend. 
Betekent dit dat een hoog niveau testos-
teron automatisch tot impulsiever gedrag 
leidt en van mensen altijd psychopaten 
maakt? ‘Nee’, zegt Roelofs. ‘Psychopaten 
hebben door de bank genomen een iets 

‘Freeze’ beïnvloedt zicht
Waarom schieten agenten een verdachte 
niet in de voeten of armen, maar vaak in de 
borst? Precies weten we dat niet, maar dat 
mensen onder bedreiging ‘freezen’ kan een 
belangrijke factor zijn. Want dan nemen ze 
beter grove kenmerken waar dan details, 
bleek uit onderzoek van Karin Roelofs en 
collega’s van het Donders Instituut. Proef- 
personen leerden eerst om een rode stip  
te associëren met een elektrische schok, die 
ze vlak daarna zagen. Zo initieerde de rode 
vlek de zogenaamde freeze-reactie, waarbij 
de hartslag naar beneden gaat en we minder 

bewegen. Tijdens de freeze-fase moesten de 
proefpersonen van twee plaatjes met een 
patroon aangeven of ze naar links of naar 
rechts gedraaid stonden. De ene afbeelding 
had weinig details, de andere had er veel. 
Tijdens de freeze bleken de vrijwilligers de 
oriëntatie van het eerste plaatje makkelijker 
te kunnen waarnemen, en van het laatste 
juist slechter. Op zo’n moment zijn we blijk-
baar minder gevoelig voor het waarnemen 
van details, terwijl grote vormen makkelijker 
te onderscheiden zijn. Roelofs onderzoekt of 
dit invloed heeft op agenten die schieten.

  Een van de drie 
basale reacties in 
onbekende situa-
ties: flight. Weg-
wezen dus, ook  
al ben je koning. 

 Agenten  
worden getraind 
om een verdachte 
in een voet of arm 
te schieten. Dat 
gaat weleens mis.



     

Psychopaten hebben 
meer testosteron, 
mensen met een  
sociale angstfobie 
juist minder

Hoe controle zich  
ontwikkelt
Het is de tijd van de middelbare school 
en de eerste verliefdheid, maar ook van 
het nemen van onverantwoorde risico’s 
en beslissingen. In de puberteit winnen 
de impulsen het nog van het verstand, 
totdat aan het begin van de adolescentie 
de hersenen zo zijn ontwikkeld dat je 
niet makkelijk nog domme beslissingen 
neemt. Karin Roelofs probeerde dit 
proces in kaart te brengen door veer-
tienjarigen, die zich in een verschillend 
stadium van hun puberteit bevonden, 
onder de scanner te leggen. Hoe hoger 
het testosterongehalte was en hoe verder 
een proefpersoon dus in de puberteit 
zat, hoe meer de emotionele controle 
verplaatst bleek van het diepe deel van 
de hersenen naar de voorhersenen. De 
voorhersenen zijn essentieel om bij echt 
uitdagende situaties gecontroleerd te 
reageren. Roelofs wil onderzoeken welke 
factoren van invloed zijn. ‘Wellicht dat  
de aanleg tot agressie, angst of andere  
psychische problemen het gevolg is  
van het minder goed aanleggen van  
de nieuwe controleverbindingen.’ 
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hoger testosterongehalte dan gezonde 
mensen, maar testosteron maakt niet de 
psychopaat. Daarvoor is de aandoening 
veel te complex. Er spelen meerdere  
processen mee, die iemands brein lang-
zaam omvormen tot een psychopaten-
brein en die waarschijnlijk al op jeugdige 
leeftijd beginnen.’
Dat betekent dat het ook niet zeker is dat 
therapieën gericht op het blokkeren van 
testosteron gaan werken om psychopaten 
beter te laten functioneren. ‘Daar hopen 
we in toekomstige experimenten achter 
te komen’, zegt Roelofs. Wellicht dat die 
experimenten ook de huidige therapieën 
kunnen ondersteunen. Universeel zal de 
behandeling in elk geval niet worden, 
want er zijn ook psychopaten die geen 
verhoogd testosteron hebben.

Testosteron beïnvloedt angst
De wetenschap dat het hormoon een rol 
speelt in het reguleren van impulsen, 
bracht Roelofs er al eerder toe om eens 

te kijken naar de tegenpolen van psycho-
paten: mensen met een sociale angst die 
het moeilijk vinden om gesprekken aan 
te gaan of in een groep te verkeren. Er 
wordt nu gekeken of testosteron voor die 
mensen wellicht als medicijn zou kunnen 
dienen.
Patiënten met een sociale angststoornis 
blijken een lager testosterongehalte te 
hebben dan hun gezonde tegenhangers. 
Het effect daarvan is ook te zien als zij 
worden onderworpen aan de joysticktest. 
Voor hen is de tegennatuurlijke actie van 
het naar zich toe trekken van een boos 
gezicht moeilijk uit te voeren. Dat is te 
zien in het sterk oplichten van hun  
prefrontale cortex in de MRI. In het 
echte leven leidt dit tot het vermijden van  
sociale situaties, wat het voor hen lastig 
maakt om een leven te leiden met familie, 
vrienden en werk.
Misschien dat een stoot testosteron de  
negatieve koppeling tussen de cortex en 
de amygdala kan verzachten om ze zo  
wat losser te maken. Roelofs zette samen 

Ook lang na 
de puberteit 
is de controle 
nog weleens 
ver te zoeken.



Assertief en vol   
zelfvertrouwen
Psychopaten hebben drie typische  
karakteristieken:
1. Ongeremdheid: psychopaten kunnen 
zichzelf moeilijk onder controle houden. 
Ze kijken niet ver vooruit en doen veel 
zonder plan. Ze leven voor snelle vol- 
doening, en zijn weinig gevoelig voor 
maatschappelijk normen. Hun gedrag  
is regelmatig destructief.
2. Gemeenheid: psychopaten hebben 
weinig empathie en voelen maar weinig 
wroeging. Ze kijken neer op anderen,  
maken misbruik van anderen en zetten 
zich af tegen autoriteit. Ze gebruiken hun  
gemeenheid voor macht en controle.
3. Lef: psychopaten zijn weinig gevoelig 
voor stress. Ze kunnen goed omgaan met 
angst en onbekendheid. Ze hebben veel 
zelfvertrouwen en zijn assertief.
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met haar collega’s een experiment op 
met negentien mensen met een sociale 
stoornis en een controlegroep met even-
veel proefpersonen. Ze kregen op twee 
verschillende dagen iets toegediend, het 
hormoon of een placebo, zonder dat ze 
wisten welke dag wat gegeven werd.

Shot doet aankijken
Om het effect te testen, liet Roelofs de 
deelnemers naar gezichten kijken op een 
computerscherm. Een typische karak- 
teristiek van mensen met een sociale  
angststoornis is dat ze minder in de ogen 
van een ander durven te kijken en dus 
hun blik afwenden als ze geconfronteerd 
worden met een gezicht. Dat is te volgen 
met eye tracking software. Het resultaat? 
Mensen met een sociale angst keken 
minder vaak weg op de dagen dat ze  
testosteron toegediend hadden gekregen. 
Een kleine dosis testosteron lijkt dus  
in staat om sociaal vermijdingsgedrag  
kortdurend te verminderen. Ook vond 
Roelofs dat de patiënten boze gezichten 

op de joysticktaak sneller naar zich toe 
konden trekken als ze testosteron hadden 
gekregen.
Elke dag een stoot van het mannelijke 
hormoon in hun lichaam gaat waar-
schijnlijk niet de toekomst worden. ‘De 
concentratie testosteron die wij de 
deelnemers toedienen is extreem laag. 
Je merkt er fysiek eigenlijk niks van, 
maar toch wil je gezonde mensen liever 
niet een leven lang aan 
een medicijn hebben’, 
zegt Roelofs. Zij ziet 
meer in een tijdelijke 
toediening, in combi-
natie met de gangbare 
exposure-therapie. Bij 
die behandeling laten 
therapeuten de mensen 
met een sociale fobie 
langzaam wennen aan 
sociale situaties. Die 
therapie is wellicht met 
testosteron veel sneller 
succesvol.

Karin Roelofs’ 
proefpersonen 
kregen deze drie 
gezichten te zien: 
blij (boven), boos 
(l) en neutraal (r). 



WILHELM HUCK, 
hoogleraar fysisch-
organische chemie
aan de Radboud  
Universiteit.
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Op zoek naar de chemie van de levende cel

Levenswerk
Het lijkt niet meer dan een zakje moleculen. Toch kan een cel iets wat  
andere zakjes moleculen niet kunnen: leven. Waar dat verschil vandaan 
komt, is het onderzoeksgebied van Wilhelm Huck, hoogleraar fysisch- 
organische chemie aan de Radboud Universiteit. Hij krijgt in 2016 een 
NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro.

Tekst: Pepijn van der Gulden / Fotografie: Johannes Abeling

Wat is het doel van je onderzoek?
‘We willen de chemie van levende cellen begrijpen. Een cel is 
de basiseenheid van alle leven. We begrijpen een heleboel van 
de afzonderlijke onderdelen en snappen globaal hoe processen 
daar plaatsvinden, maar we begrijpen eigenlijk niet hoe de cel 
als reactor werkt. Als ik er als chemicus naar kijk, is het gewoon 
een zakje moleculen. Niet minder en, ik twijfel om het te zeggen, 
niet meer. Want het is eigenlijk duidelijk meer dan dat. Maar 
wat is dat dan? Waarom krijg ik geen leven als ik de juiste mole-
culen bij elkaar gooi? En wat is dan het verschil tussen leven en 
dood? Want uiteindelijk blijft het een zakje moleculen. George 
Whitesides, mijn postdocsupervisor, zei eens: scheikunde is 
hartstikke saai, maar het geeft ons wel leven. Wat je ook van de 
scheikunde vindt, het is toch wel bijzonder dat je met moleculen 
iets levends maakt.’

Het leven is niet meer dan een hoop scheikundige reacties?
‘Ik denk dat daar de verwondering zit. Dat je zegt: goh, het zijn 
maar chemische reacties die we toch zo goed kennen. Ja, maar 
het zijn er heel erg veel, en samen doen al die chemische reacties 
iets wat we eigenlijk niet hadden kunnen voorspellen. Het is 
niet zoals de Large Hadron Collider (de LHC, de grote deeltjes-
versneller bij Genève, red.) die precies doet wat hij zou moeten 
doen. Het grote verschil is niet het aantal onderdelen. De LHC 
heeft veel meer onderdelen dan een cel. Het grote verschil is dat 
ik van de één een bouwplan heb en van de andere niet. Als je 
naar IKEA gaat en je koopt daar een boekenkast, dan weet je 
wat je moet doen. Je volgt gewoon de plaatjes en op het eind 
heb je een boekenkast, of ten minste iets wat er ongeveer op 
lijkt. Het nadeel van de cel is: ik heb die onderdelen allemaal
wel, maar ik weet niet hoe ik ze bij elkaar moet doen.’

Waar kun je beginnen om dat te begrijpen?
‘‘Omnis cellula e cellula’, dat zei Rudolf Virchow (een negen-
tiende-eeuwse Duitse bioloog, red.). Ofwel: elke cel komt uit 

een andere cel. Maar de eerste cel kwam niet uit een andere cel. 
Je kunt niet weten hoe het leven precies ontstaan is. Daarom 
luidt een van onze vragen: hoe zou het ontstaan kunnen zijn? 
Wat zijn de voorwaarden voor een chemisch systeem om zich-
zelf uit evenwicht te trekken, daar te blijven, en dan functioneel 
gedrag te vertonen dat op de een of andere manier steeds  
groter, steeds complexer wordt? Want zoiets kan gebeurd zijn 
toen er chemische reacties in dode materie ontstonden die uit-
groeiden tot leven.
Steeds meer onderzoeksgroepen laten zien dat al de benodigde 
componenten zoals lipiden (vetten, red.) en suikers er al waren 
voordat er leven was. Maar wat is daar dan mee gebeurd? Ik 
heb die componenten ook zodra ik een cel stuksla. Alleen krijg 
ik ze daarna toch echt niet meer zodanig in elkaar dat de cel 
weer leeft. Hoe zijn die componenten gaan gisten? Hoe meer je 
de werking van het systeem begrijpt, hoe meer verbaasd je bent 
dat zoiets ontstaan is.’

Wat onderscheidt leven van andere chemische reacties?
‘Het is een zelfregulerend systeem dat gewoon blijft werken, ook 
al verandert er iets in de samenstelling. Ook al stroomt het een 
beetje harder in de rivier, of er stromen andere dingen in: het 
systeem is steeds robuust genoeg om alles wat erbij komt, ook 
op te nemen. Een chemische reactie gaat normaal gesproken in 
één stap en in één richting. Als moleculen botsen, vormen ze 
direct het eindproduct. Denk aan het ontbranden van aardgas 
in je fornuis, dat onomkeerbaar is. Bij levende systemen gaat 
alles in kleine stapjes en in cirkels. Dat zie je duidelijk in een  
cel: alle stappen in je stofwisseling zijn onderverdeeld in on-
gelofelijk kleine stapjes, die zich steeds herhalen. Neem iets als 
de genexpressie die voortdurend in iedere cel plaatsvindt. Eerst 
heb je transcriptie (het aflezen van het gen, red.) en dan trans-
latie (het bouwen van een eiwit volgens de instructies die net op 
dat gen zijn afgelezen, red.). Dat betekent dat het een tijdje 
duurt voordat je van de ene naar de andere toestand bent. Het 
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‘Ik denk dat het ooit mogelijk moet zijn 
om een minimale werkende cel te maken’

is net die vertraging die ervoor zorgt dat het hele systeem  
complex gedrag gaat vertonen.’

Hoe kun je zo’n systeem nabouwen?
‘We proberen beetje bij beetje een netwerk te maken van mole-
culen die elkaar continu beïnvloeden. We hebben zo’n netwerk 
gemaakt met het enzym trypsine (dat eiwitten afbreekt in de 
dunne darm, red.). Trypsine kan zichzelf vormen uit de stof 
trypsinogeen door een stukje van zijn eigen staart af te laten 
knippen. Als je een beetje trypsine met trypsinogeen mengt, 
ontstaan twee trypsines, die samen nog meer trypsine maken, 
en zo door. Het is een auto-katalytische reactie, een reactie die 
steeds sneller gaat. 
Omgekeerd zijn er al heel lang medicijnen die als remmer voor 
trypsine werken. Als je zo’n medicijn toevoegt aan de reactie, 
dan stopt de vorming van trypsine. Wij hebben een molecuul 
gemaakt dat pas actief wordt als trypsine er een stukje afknipt, 
net zoals trypsine zichzelf kan activeren door zijn eigen staart 
van trypsinogeen af te knippen. Zo bezegelt trypsine dus zijn 
eigen lot door in de staart van zijn remmer te knippen. Dat  
betekent dat we een negatieve feedbackloop hebben gemaakt. 
Hoe meer trypsine, hoe meer van die trypsineremmer wordt 
gemaakt. Zo hebben we twee processen: het ene wil steeds 
meer trypsine maken, het andere remt trypsine steeds harder. 
Als je continu trypsinogeen en de remmer aan het geheel  
toevoegt, krijg je een reactie zoals in een cel: de concentraties 
van de stoffen gaan van hoog naar laag naar hoog naar laag,  
et cetera. De processen rennen achter elkaar aan. Als de ene 
waarde hoog is, is de andere laag. Het is een soort golfbeweging, 
zoals het dag- en nachtritme ook verloopt.’

Is dat het begin van leven?
‘Hebben we met het trypsinenetwerk iets gemaakt wat een 
beetje levend is? Half levend, driekwart levend? Tot nog toe is 
het gewoon een complex systeem, dat we kunnen uitbreiden. 
Voorlopig gebruiken we twee enzymen. Er zitten er ongeveer 
30.000 in een cel, dus we hebben niet de pretentie dat we binnen-
kort al iets hebben gebouwd dat de complexiteit heeft van een 
levende cel.
Maar op welk punt heb je nou iets wat levend is en op welk punt 
is het dan niet levend? Je zou zeggen dat er ergens zo’n punt 
moet liggen, maar ik weet niet waar. En het feit dat je geen idee 
hebt waar dat kan zijn, is een beetje verontrustend, want het  
zou kunnen zijn dat dat punt er niet is. Volgens sommigen is er 
geen scheidingspunt: het gaat op enig moment naadloos over in 
elkaar. Ik weet het niet. Aan de ene kant heb je een gevoel dat 
leven echt iets anders is dan niet-levende systemen. Maar aan de 
andere kant stel je dan ook de vraag: en wat is er dan anders? En 
dat weet ik niet. Dus dan moet je er toch naar op zoek, denk ik.’

Hoe helpt de Spinozapremie in die zoektocht?
‘Ik heb wel een project in gedachten, waar ik graag promovendi 
en postdocs voor wil aantrekken. Ik wil kijken of het mogelijk  
is om te achterhalen hoe de chemische compositie van een  
bacterie verandert zodra deze van actief naar ‘slapend’ gaat, en 
omgekeerd. Denk daarbij aan cellen die je kunt bevriezen of 
uitdrogen, zoals gistcellen. Leg je die thuis in de kast, dan doen 
ze helemaal niks. Op dat moment is er geen stofwisseling, geen 
genexpressie. Dan zou je zeggen, de cellen zijn dood. Maar zo’n 

Wie is Wilhelm Huck?
1970: wordt op 1 januari geboren in Sittard.
1992: studeert cum laude af in de scheikunde aan 
de Universiteit Leiden.
1997: promoveert aan de Universiteit Twente op  
het synthetiseren van minuscule chemische 
structuren (metallodendrimeren).
1997: gaat voor postdoconderzoek naar Harvard 
University in de VS.
1999: docent aan de University of Cambridge in 
Engeland.
2007: benoemd tot hoogleraar macromoleculaire 
chemie aan de University of Cambridge (Engeland).
2009: bekroond met een ERC Advanced Grant voor 
onderzoek naar hoe de chemie in een cel anders is 
dan chemie in een standaard reageerbuis.
2010: richt in Cambridge het bedrijf Sphere Fluidics 
op, dat apparatuur voor de karakterisering van 
individuele cellen levert.
2010: hoogleraar aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Gaat zich richten op de chemie van 
levende cellen.
2011: krijgt een NWO Vici-financiering om kunst- 
matige cellen te maken door celonderdelen in 
microscopisch kleine waterdruppels te plaatsen.
2012: wordt benoemd tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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cel is niet dood, want zodra je er water bijgooit, hupsakee, dan 
gaat die weer aan het werk. Dat is niks bijzonders, vinden we. 
Maar de cel gaat eigenlijk van dood naar levend. 
Ik wil kijken hoe die kritische transitie op moleculair niveau 
plaatsvindt. Het meten daarvan gaat zeer lastig worden, maar 
gelukkig verbeteren methoden voor zulke chemische analyses 
enorm snel. Daarmee wordt het waarschijnlijk mogelijk om een 
significant deel van de eiwitsamenstelling van cellen te meten, 
liefst voor individuele cellen. Als we van een groot aantal cellen 
de inhoud kunnen bepalen, in een actieve en slapende staat, 
dan moet het mogelijk zijn om te volgen hoe de chemische  
processen tijdens de transitie veranderen. Daarbij willen we 
goed kijken naar processen die de ‘motor’ van de cel vormen, 
zoals energie producerende processen en het in stand houden 
van de pH-balans. Ik hoop dat we op een aantal processen uit-
komen dat groot genoeg is om een beeld van de cel te krijgen, 
maar klein genoeg om het te modelleren op een computer. Als 
we weten hoe een cel uit de schijnbaar dode staat weer tot leven 
komt, kunnen we op termijn wellicht zelf een inactief chemisch 
systeem gaan maken dat levend wordt zodra je ‘go’ zegt.’

Hoe ver ga je komen?
‘Ik denk dat het ooit mogelijk moet zijn om een werkend soort 
minimale cel te maken. Die zou moeten groeien en delen. Maar 
als die alleen al zou groeien zou ik al redelijk tevreden zijn, 
eerlijk gezegd. Kunnen we iets met de cel die wij zelf straks 
gaan bouwen? Dat denk ik niet, want als ik een cel wil maken, 
dan kan ik met een cel die al bestaat alles bouwen wat ik wil 
met genetische manipulatie. Waarom zou ik dan die hele cel 
willen bouwen? Als je veel beter begrijpt hoe die cel nou echt 
werkt, dan begrijp je bijvoorbeeld ook beter hoe een medicijn 
werkt. Dan kun je wellicht medicijnen ontwerpen die niet op 
specifieke punten in die cel iets doen, maar het hele systeem 
proberen aan te pakken.
Met dit onderzoek zijn we de komende vijftig jaar nog wel bezig, 
denk ik. Het is een monnikenwerk, maar niet bij voorbaat kans-
loos. Ik kan beter aan iets werken wat een enorme uitdaging is en 
dan niet slagen, dan wel slagen met iets wat eigenlijk niet zoveel 
voorstelt. Het grote voordeel is dat elk stapje onderweg ook de 
moeite waard is, omdat je werkt aan iets wat zo ongelofelijk 
moeilijk is.’
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Amsterdamse crypto-analisten kraken 
software om spionnen voor te zijn

Kritisch
kraken

Het wekt soms verbazing: wetenschappers die computer- 
systemen aanvallen. Ze sporen lekken op in de beveiligings-

software of onderzoeken mogelijkheden om toegangspasjes 
te vervalsen. Dat is heilzaam, zeggen ze. Hoe kan dat? 

Tekst: Jop de Vrieze
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 E
en aantal jaar geleden had  
Marc Stevens een probleem. 
De crypto-analist van het 
CWI (Centrum Wiskunde & 
Informatica) in Amsterdam 
legt zwakheden bloot in veilig-

heidssoftware om producenten daarvan 
ertoe aan te zetten om die te verbeteren. 
Maar in mei 2012 leek Stevens’ methode 
gebruikt voor spionage. Medewerkers van 
het Russische antivirusbedrijf Kaspersky 
deden een opmerkelijke ontdekking: in 
Iran en enkele  omringende landen waren 
duizenden computers besmet met Flame, 
een virus dat zou zijn gebruikt om het  
nucleaire programma van Iran te bespio-
neren. Een maand daarna meldde The  
Washington Post dat de geheime diensten 
van de VS en Israël achter deze aanval 
zaten. Stevens krabde zich op zijn achter-
hoofd. De manier waarop de krakers te 
werk waren gegaan, leek verdacht veel op 
de wijze waarop hij vier jaar eerder had 
aangetoond dat de beveiliging van veel 
websites niet meer voldeed. In 2009 had 
hij zijn software zelfs openbaar gemaakt. 
Had hij de hackers ongewild in de kaart 
gespeeld? 

Wachtwoord wordt hash
Niet veel later belde een beveiligings- 
man die de Flame-aanval onderzocht. Of 
Stevens kon aantonen dat de aanval niet 
met zijn software was uitgevoerd. Dat kon 
Stevens. Met een wiskundige methode 
liet hij zien dat de software van de virus-
verspreiders helemaal door henzelf was 
ontwikkeld. Vermoedelijk gebeurde dat al 
voor Stevens zijn software openbaarde. 
De computers in Iran konden worden  
gehackt doordat een specifiek deel van de 
beveiliging, MD5, was gekraakt. MD5 is 
jarenlang gebruikt om websites te bevei-

ligen. Het wordt geleverd door gespecia- 
liseerde bedrijven, om onder andere te 
kunnen voorkomen dat er iemand anders 
op jouw account kan inloggen. 
Hoe? Bijvoorbeeld door van je wacht-
woord een soort digitale vingerafdruk te 
maken, een zogeheten ‘hash’ die uit een 
groot aantal cijfers bestaat. Deze vinger-
afdruk kan niet meer terug worden gezet 
in de oorspronkelijke boodschap (zoals 
je wachtwoord), maar hij kan wel worden 
gecontroleerd: de hash van jouw wacht-
woord wordt naast de hash gelegd die de 
site heeft gemaakt toen je je wachtwoord 
instelde. De kans dat je de hash bij toeval 
juist gokt, is enorm klein. Bij een cijfer-
slot ben je al lang bezig om alle mogelijk-
heden af te gaan, hetzelfde geldt ook voor 
een computer die willekeurige hashes uit- 
probeert. MD5 gebruikt codes van 128 
bits met elk een één of een nul. Dat houdt 
in dat er twee tot de macht 128 mogelijk-
heden zijn, een getal van 39 cijfers. Ter 
vergelijking: een cijferslot met drie cijfers 
heeft ‘slechts’ tien tot de macht drie, maar 
toch al duizend mogelijkheden. 

Update bleek vals
Het is de kunst om hash-algoritmen met 
zo veel mogelijkheden te ontwikkelen, 
dat het ondoenlijk wordt om ze allemaal 
af te gaan. Voor MD5 was dat oorspron-
kelijk het geval, maar doordat de reken-
kracht van computers enorm toenam, is 
het nu wel mogelijk om met ‘brute reken-
kracht’ MD5 te kraken, zegt Stevens. Dat 
is echter niet wat hij en zijn groep doen. 
‘Wij vinden methoden waarmee het nog 
sneller kan, door slimme wiskunde te ont- 
wikkelen.’ Zijn team haalde in 2008 de 
wereldpers door aan te tonen dat MD5 
met zulke wiskunde te kraken is. In no 
time werd MD5 voor de beveiliging van 
websites afgeschaft. Maar het werd nog 
wel gebruikt voor onschuldiger toepas-
singen, bijvoorbeeld om te controleren of 
een attachment wel correct gedownload 
is. En door het virus in Iran bleek dat  
Microsoft ergens één toepassing over het 
hoofd had gezien, maar dat was wel een 
toepassing die uiteindelijk de beveiliging 
van Windows aantastte. Stevens: ‘De door 
de geheime diensten ontwikkelde soft-
ware deed zich als een echte Windows-
update voor, omdat de software beveiligd 
was met een valse hash die van Microsoft 
afkomstig leek.’ 
Niet gek dus dat ook Microsoft contact 
opnam met Stevens. Het bedrijf is dan 
wel geen vriend van het Iraanse regime, 
maar het wil gegarandeerd veilige soft-
ware bieden. Het team van Stevens ont-
wikkelde software die vervalsingen kan 
herkennen. Die software wordt gebruikt 
voor Internet Explorer, en zit, zo heeft 
Stevens vernomen, nu zelfs in de broncode 
van Windows. ‘Ja, dat kan ik op mijn cv 
zetten’, glimlacht hij.

Complexe software te lijf
‘Hij crasht!’ ‘Wat doet hij nu 
weer?!’ Zo’n kreet slaan we 
allemaal wel eens. Software 
gebruik je voor van alles en 
nog wat, maar soms kan het  
je werk ook onmogelijk en 
zelfs onveilig maken. Alle 
reden om programma’s te 
analyseren: om te leren wat 
het verwachte gedrag is  
van complexe software en 
waarom die zich anders 
gedraagt dan je verwacht, 
stelde hoogleraar Jurgen 
Vinju van het CWI en de TU 
Eindhoven in zijn oratie, in 
2016. Het lijkt wel wat op het 
analyseren van een literaire 
tekst, legt Vinju uit, want soft- 
ware is een taal. Wie software 
analyseert, doet dat als een 

criticus bij een roman: vanuit 
allerlei perspectieven. Zoals 
een mooi plot van een roman 
teniet kan worden gedaan 
door een slechte zinsbouw, 
kan een briljante software-
architectuur verpest worden 
door een klein privacy-lekje. 
Software-analyse is kostbaar 
en tijdrovend. Daarom pleit 
Vinju voor automatisering: 
slimme programma’s kunnen 
de grote hoeveelheden soft- 
ware-informatie snel door- 
zoeken, of doorrekenen wat  
er gebeurt bij een wijziging. 
Dit wordt hier en daar al een 
beetje gedaan, maar voorlopig 
zullen we soms nog zuchten 
vanwege software die toch 
niet doet wat we willen.
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Chips worden steeds 
sneller en goedkoper: 
wat enkele jaren terug 
veilig was, is nu met 
brute kracht te kraken

Rekenkracht daalde in prijs
Tegen de tijd dat MD5 bijna overal was 
afgeschaft, hadden crypto-analist Stevens 
en zijn collega’s hun pijlen al gericht op 
een ander beveiligingsalgoritme: SHA-1. 
Ook dat begon barsten te vertonen. Het 
algoritme werd in de jaren negentig door 
de National Security Agency (NSA) in 
de VS ontwikkeld. SHA-1 is complexer 
dan MD5, waardoor er veel meer brute 
rekenkracht nodig is om het te kraken. In 
2005 was al bewezen dat dat met slimme 
wiskunde ook kan, maar de leveranciers 
maakten zich nog geen zorgen: het zou 
miljoenen kosten om het aantal computer- 
chips aan te schaffen dat nodig is om 
SHA-1 te kraken. Maar die chips werden 
alsmaar goedkoper: in 2012 berekenden 
twee Amerikanen op basis van Stevens’ 
werk en de chipprijzen op Amazon.com 
dat dat ‘nog maar’ twee miljoen dollar 
kostte. En in 2015, zo voorspelden ze, zou 
het voor zeven ton lukken. 
Maar de industrie maakte nog geen haast.  
In 2015 wilden ze de overstap op SHA-2,  
de nieuwere software, zelfs nog met een 
jaar uitstellen, tot 2017. Op dat moment  
berekende Stevens’ team dat de kostprijs 
voor het kraken van SHA-1 was gedaald 
naar minder dan 100.000 dollar. Stevens 
had naast wiskundige verbeteringen een 
manier bedacht om in plaats van gewone 

computerchips, grafische kaarten in te 
zetten voor het rekenwerk. Die kaarten 
leveren meer rekenkracht per dollar op,  
omdat ze simpeler in elkaar zitten dan 
gewone chips. Het zijn een soort reken-
kundige spierbundels.

Kraken is geen spel
Binnen enkele dagen waren producenten 
van beveiligingssoftware vrijwel volledig 
overgestapt op SHA-2. Die software was 
al jaren beschikbaar, maar hij was niet 
geschikt voor oudere computers. Stevens 
is tevreden over het besluit. ‘Je moet niet 
de veiligheid van iedereen verkleinen om 
achterblijvers tegemoet te komen.’

E.dentifier met een lekje
Het begon met een 
afstudeeronderzoek 
van de informatica-
student Arjan Blom,  
om het apparaatje te 
doorgronden waar de 
klanten van ABN AMRO 
online mee bankieren: 
de e.dentifier2. Het 
eindigde met een 
telefoontje waar de 
bank niet blij mee, 
maar wel dankbaar 
voor was. Er bleek  
een beveiligingslek in 
het apparaat te zitten. 
Wie het via een usb- 
kabeltje aansluit op de 

pc, moet voor het uit- 
voeren van een trans- 
actie daarop eerst zijn 
pincode invoeren. 
Vervolgens komt het 
bedrag op de display 
van de e.dentifier2 te 
staan, wat de gebruiker 
kan accorderen door 
op de knop ‘OK’ te 
drukken. Wat bleek?  
Dit accorderen kon  
de klant ook op zijn pc 
doen. Dat klinkt on- 
schuldig of misschien 
zelfs handig, vertelt 
Joeri de Ruiter van de 
Radboud Universiteit  

in Nijmegen, maar als 
er op de computer een 
virus staat, dan kan er in 
theorie een heel andere 
transactie plaatsvinden, 
met een ander bedrag 
en een andere rekening 
als bestemming. Een 
paar maanden na de 
ontdekking van Blom 
was een nieuwe versie 
beschikbaar van het 
apparaatje. Zonder het 
lek: wie deze nieuwe 
e.dentifier2 aansluit op 
de computer kan alleen 
nog via het apparaatje 
op ‘OK’ drukken. 

Ondertussen is de onderzoeker alweer op 
zoek naar de volgende zwakke schakel. 
Soms lijkt het op een spelletje, dat weten-
schappers de veiligheid van systemen van 
overheden en bedrijven testen. Maar dan 
denkt Stevens weer aan dat telefoontje 
over MD5 terug. ‘Juist in deze tijd waarin 
overheden machtiger en angstiger worden, 
gaat het echt ergens over’, benadrukt hij. 
‘De onthullingen van Edward Snowden 
(die in 2013 grote hoeveelheden geheime 
documenten aan kranten gaf, red.) laten 
zien dat de NSA echt alles en iedereen 
bespioneert en alle middelen daarvoor 
inzet. En de andere grootmachten blijven 
natuurlijk ook niet achter.’

Het datacenter van de NSA in Bluffdale (VS). Geheime 
diensten blijken graag rond te neuzen in de geheimen 
van zo ongeveer iedereen.

Het lek in de
 e.dentifier2 had 

geen grote gevolgen 
voor klanten van

de bank.
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Hij staat er mooi op, dit zeedruifje, of Pleurobrachia 
pileus. Het kwalletje werd vastgelegd door Lodewijk 
van Walraven van het NIOZ Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij deed onder-
zoek naar dit drie centimeter grote diertje en zijn 
‘concurrent’, de Amerikaanse zeedruif.  Die laatste 
werd in 2006 voor het eerst in Nederlandse wateren 
gezien en al in 2009 had hij het geschopt tot meest 
voorkomende ribkwal in deze streken. Gaat ‘onze’ 
zeedruif last van de exoot krijgen? ‘Dat zou kunnen. 
Ze eten elkaar niet op, maar ze hebben wel dezelfde 
natuurlijke vijand, meloenkwallen. En als er daar 
meer van komen, dan kunnen die wellicht ook meer 
Nederlandse zeedruifjes eten’, aldus Van Walraven.

Niet meer de algemeenste

IN BEELD



22 EXPERIMENT NL

KORT

In tegenstelling tot wat het vele sporen-
onderzoek in tv-series als CSI doet geloven, 

vertrouwen rechters bij een vonnis vooral op 
getuigenverklaringen. Ondanks die belang-
rijke rol heerst er een vooroordeel over die 
verklaringen dat volgens Henry Otgaar van 
Maastricht University nodig moet worden 
herzien: ‘Het dominante idee is dat kinderen 
vatbaarder zijn voor pseudoherinneringen en 
daardoor onbetrouwbaarder zijn dan volwas-
senen.’ Pseudoherinneringen zijn onjuiste 
herinneringen die achteraf gevormd worden 
door suggesties van buitenaf. Omdat ze het 
ware beeld vertroebelen, zijn ze een gevaar 
voor de rechtspraak. Otgaar: ‘Uit mijn onder-
zoek blijkt dat volwassenen even vatbaar zijn 
als kinderen voor het vormen van pseudo- 
herinne ringen. Vooral hun opgebouwde 
kennis speelt volwassenen parten, want 
daardoor gaan ze sneller dingen invullen. 
Kinderen hebben dat niet.’

Kind is  
wel goede 
getuige in 
rechtbank

Een coating tegen reflectie
Glimmende oppervlakken zoals glas reflecteren. Dat 

is vervelend als je ’s avonds naar buiten wilt kijken, 
maar het wordt kostbaar als het ervoor zorgt dat zonne- 
panelen minder efficiënt werken. Een onderzoeksteam 
van het NWO-instituut AMOLF heeft, onder leiding van 
Albert Polman, een coating ontwikkeld die reflectie 
tegengaat. Het bestaat uit minuscule glazen cilindertjes 
die het licht op een andere manier breken. De techno-
logie is bewezen effectief, want het zorgde ervoor dat  
de geteste zonnecellen zo’n 2,8 procent efficiënter 
werden en de irritante reflectie van een smartphone-
scherm zichtbaar afnam. Polman: ‘Deze experimenten 
vormen het proof of principle. De volgende stap is om 
samen te werken met producenten van zonnepanelen 
en beeldschermen om onze nieuwe gepatenteerde 
technologie toe te passen.’ 

China ‘exporteert’ luchtverontreiniging 

De Verenigde Staten hebben 
de laatste jaren veel gedaan 

om de uitstoot van schadelijke 
gassen te verminderen, maar de 
verwachte vermindering van het 
broeikasgas ozon bleef toch uit. 
Willem Verstraeten onderzocht 
aan Wageningen University en 
het KNMI de oorzaak hiervan: 
grensoverschrijdende milieu-
problemen. ‘De Amerikaanse 
maatregelen worden voor een 
deel teniet gedaan door over-
waaiende ozon uit China’, zegt  

hij. Verstraeten onderzocht 
satellietbeelden en berekende  
de herkomst van de ozon in de 
atmosfeer boven de westkust 
van Amerika. ‘Deels is het van 
lokale uitstoot afkomstig, deels 
uit hogere luchtlagen, en deels is 
het komen aanwaaien uit China, 
waar de uitstoot juist toegenomen 
is.’ Het wijst volgens Verstraeten 
op de noodzaak voor een wereld- 
wijde aanpak van luchtkwaliteit: 
‘In Nederland en België is 25 
procent van de ozon afkomstig 

uit de Verenigde Staten, maar 
zonder hun strenge maatregelen 
zou dat percentage nog hoger 
uitvallen.’

Hoe roder, hoe meer ozon.

Het plafond is 
net zo rijk aan 
schilderingen  
als de muren.

Zonnecel
achter glas
met coating:
geen wolkje  
te zien.

Zonder  
coating is 
de wolk wel 
weerspiegeld.
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Beter geheugen  
voor iedereen?
Stel je voor: door een pil te slikken verbeter je je eigen  

geheugen en stel je de ziekte van Alzheimer uit. Dat 
is het vergezicht dat een ingeving van Jos Prickaerts van 
Maastricht University oproept. ‘Ik werkte met een COPD- 
medicijn dat we PDE4-remmer noemen’, begint hij, ‘en ik 
vermoedde op basis van de structuur van het molecuul 
dat het ook iets in de hersenen kon betekenen.’ Eerste 
tests in muizen bevestigden dat idee: het geheugen van 
de dieren ging erop vooruit. ‘Inmiddels hebben we ook 
bij mensen aangetoond dat het werkt. Zowel bij gezonde, 
slimme studenten als bij ouderen met en zonder een 
voorstadium van Alzheimer bleek het geheugen door 
het medicijn te verbeteren.’ Uiteraard is nog veel onder- 
zoek nodig voordat Prickaerts’ vergezicht realiteit kan 
blijken, maar het is een veelbelovende start.

Oranjezaal tot in  
alle details online
De Oranjezaal in het paleis Huis ten Bosch in 

Den Haag bevat vele unieke kunstwerken 
en decoraties, die in opdracht van Amalia van 
Solms (1602-1675) zijn gemaakt. Met de kunst 
wilde zij haar echtgenoot, stadhouder Frederik 
Hendrik (1584-1647), herdenken. Onder leiding 
van architect Jacob van Campen werden 39 
beschilderde panelen en gewelftekeningen 
aangebracht door twaalf destijds bekende 
kunstenaars zoals Jacob Jordaens, Gerard  
van Honthorst en Salomon de Bray.  
Die werken bleven ondanks veel andere 
aanpassingen aan de Oranjezaal door de 
eeuwen heen vrijwel ongeschonden. Bij de 
restauratie van de zaal, eind twintigste eeuw, 
is diepgravend onderzoek gedaan naar de 
kunst. Het resultaat daarvan, dat bijvoorbeeld 
kunsthistorische beschouwingen bevat, maar 
ook materiaalonderzoek, is verwerkt tot een 
online catalogus. In 2015 lanceerde koning 
Willem-Alexander het uitgebreide naslagwerk, 
dat door iedereen te bekijken is op de website  
oranjezaal.rkdmonographs.nl. 

Alzheimerpatiënten 
hebben veel eiwit- 
plaques (oranje) op 
hun hersencellen.
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Spierpijn door statines 
opgehelderd
Zeker een miljoen mensen met hoog cholesterol slikken 

statines, medicijnen die dat effectief bestrijden. Het 
zorgt alleen bij maar liefst een kwart van hen ook voor 
flinke spierpijn, en daarmee voor een reden om te stoppen. 
Frans Russel van het Radboudumc zocht uit hoe statines 
voor spierpijn kunnen zorgen, en zet daarmee de eerste 
stap richting een oplossing. ‘We hebben ontdekt dat 
 statines in twee in elkaar overgaande vormen voorkomen 
in het lichaam: een gewenste, zure vorm die cholesterol 
verlaagt, en een inactieve lactonvorm.’ Het is juist die 
lactonvorm die de spierpijn veroorzaakt. Russel: ‘Onze 
cellen bevatten mitochondriën, cel-orgaantjes die energie 
voor de spieren maken. De lactonvorm verhindert dit 
proces, waardoor er op vergelijkbare manier spierpijn 
ontstaat als na een flinke lichamelijke inspanning.’ 

Het minimum voor lichaamsbeweging Wat is nu écht de minimale hoeveel-
heid lichaamsbeweging die nodig  

is om meetbare gezondheidsvoordelen te 
hebben? Met die vraag startte Thijs Eijs-
vogels van het Radboudumc een groot 
literatuuronderzoek. Zijn conclusie: ‘Met 
minimaal vijftien minuten matig intensief 
bewegen per dag, zoals wandelen, heb  
je een dertien procent lagere kans op 
vroegtijdig overlijden op. 7,5 minuut  
hoog intensief bewegen, zoals hardlopen 
of wielrennen, verlaagt je kans op vroeg-
tijdig overlijden al met dertig  procent.’ 
 Eijsvogels’ bevindingen komen neer  
op ongeveer de helft van de geldende 
richtlijnen voor gezond bewegen. Toch 
zou hij die niet graag bijstellen naar 
beneden. ‘Wij hebben echt het  absolute 

minimum vastgesteld. Meer  bewegen is 
altijd beter! Pas bij een uur of zes hoog 

intensief sporten per week vlakken 
de gezondheidsvoordelen af.’

Nederland geeft veel geld uit aan goede doelen. Een deel van die 
ontwikkelingshulp zit in medefinancieringsprojecten, waarbij de 

Nederlandse overheid projecten financiert via lokale ontwikkelings-
organisaties. Maar hoe effectief is die hulp? Jan Willem Gunning van  
de Vrije Universiteit Amsterdam zocht het uit. Hij zette samen met 
Jacques van der Gaag (UvA) het grootste evaluatieproject ooit op van 
mede financieringsprojecten. Gunning: ‘We bekeken de projecten op 

Ontwikkelings-
hulp werkt

Wil je lang leven? Elke 
dag de hond uitlaten 
is een goed begin.

Statines remmen 
naast cholestorol 
ook de energie-
aanmaak voor 
spieren, met pijn-
lijke gevolgen.
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Tijdens Oud en Nieuw 
is de gewelddadigheid 
onder gereformeerde 
jongeren groter op het 
platteland dan in de stad.

Oud schrift blootgelegd 

Uit het Amerika van vóór de Spanjaarden zijn slechts 
twintig boeken bewaard gebleven. De Codex Añute 

is een van die zeldzame schatten. ‘Of eigenlijk twéé’, 
zegt Ludo Snijders, archeoloog aan de Universiteit 
Leiden. ‘De Codex bestaat uit hertenleer bekleed met 
gips, waarop het verhaal geschreven is. Maar via een 
nieuwe technologie, die subtiele kleurverschillen kan 
meten, is er een verhaal bloot gelegd dat ónder de 
buitenste gipslaag zit.’ Beide verhalen vertellen een 
dorpsgeschiedenis uit de  Mixteekse  cultuur, in het 
zuiden van het huidige Mexico. ‘Het spannende is dat 
ik bij het reconstrueren nog geen bekende elementen 
ben tegengekomen. Het zou dus wel eens om een heel 
nieuw verhaal kunnen gaan.’

Nederlandse gereformeerde jongeren 
kunnen behoorlijk gewelddadig zijn,  

en dat leidt nog wel eens tot een relletje 
 tijdens Oud en Nieuw. Hun geloof dicteert 
dat God degene is die hen beoordeelt en 
wellicht kennen ze om die reden minder 
autoriteit toe aan de politie of rechterlijke 
macht. Toch is, ondanks die overtuiging, 
hun gewelddadigheid afhankelijk van  
waar ze wonen, stelt Don Weenink van  
de  Universiteit van Amsterdam. ‘In mijn 
onderzoek ontdekte ik dat gereformeerde 
jongeren op het platteland in combinatie 
met alcoholgebruik iets gewelddadiger  
zijn dan andere groepen. Maar wonen ze  
in de stad, dan zijn ze juist een stuk mínder 
gewelddadig.’ De verklaring ligt mogelijk in 
veranderende groepsdynamiek. Weenink: 
‘In de stad mengen deze jongeren zich 
misschien minder in het uitgaansleven, 
terwijl ze op het platteland een eigen 
 uitgaanscultuur vormen.

Gelovig geweld

een medische manier. Je begint met een basissituatie, en het project  
is eigenlijk een interventie. De evaluatie bekeek hoe succesvol die 
interventie was.’ De beoordeling leverde allerlei lessen op, zowel voor  
de projecten als voor de evaluatie zelf. Zo blijkt dat langdurige samen-
werking goed werkt. ‘Het ging niet om cijfers uitdelen, maar over het 
leren ervan’, benadrukt Gunning, ‘Maar de ontwikkelingssamenwerkings-
branche presteert goed.’

In de streek Afar in  Ethiopië 
leeft de bevolking door  extreme 

droogte al bijna twee jaar van 
 ontwikkelingshulp. 

De Codex Añute beschrijft het ontstaan van het dorpje 
Añute, dat nu Magdalena Jaltepec heet.
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Hoe Nederland het monopolie op  
malariamedicijnen in handen kreeg 

Met behulp van boomzaden uit Peru produceerde Nederland  
in de negentiende eeuw een malariamedicijn dat de hele wereld  
wilde hebben: kinine. Antropoloog René Gerrets onderzoekt hoe  
dat kininemonopolie tot stand kwam en welke invloed het had op  
de wereldgeschiedenis. ‘Kinine was een soort goud.’ 

Tekst: Dennis Rijnvis 

 E
en Engelsman en een indiaan 
lopen door het regenwoud  
van Peru. Steeds als ze een  
boom met een roodachtige 
stam tegenkomen, blijven ze 
staan. Ze hakken splinters uit 

de bast en proeven het hout. Het is 1863. 
Het tweetal is op zoek naar kinine, een 
substantie met een bittere smaak die in de 
bast van kinabomen zit. Als de indiaan 
een boom ontdekt met een opvallend  
bittere stam, klimt hij naar de top om  
zaden te plukken. De Engelsman kijkt 
zenuwachtig om zich heen, want als ze 
betrapt worden wacht hen de doodstraf. 
Zo ongeveer moet het zijn gegaan: de 
zoektocht naar kinazaden van de Engelse 
zakenman Charles Ledger en zijn lokale 
gids. Kinine was in de negentiende eeuw 
het enige medicijn dat malaria kon voor-
komen en genezen. Van de bast van de 
kinaboom werd een drankje gemaakt dat 
de malariaparasiet doodde. De regering 
van Peru verkocht de boombast tegen  
torenhoge prijzen, en de uitvoer van  
kinazaden was verboden. Toch slaagde 
Ledger erin om een flink aantal zaden 
naar Europa te smokkelen. Een deel 
daarvan verkocht hij aan Nederland. 
Met de kinazaden zorgden Nederlandse 
wetenschappers voor een wereldprimeur. 

Ze stichtten plantages op de Nederlands-
Indische eilanden Java en Sumatra waar 
kinabomen groeiden met grote hoeveel-
heden kinine in de bast. Zo werd Neder-
land het enige land ter wereld dat op 
grote schaal een geneesmiddel tegen  
malaria kon produceren. ‘Het is een bijna 
vergeten episode in onze historie’, vertelt 
René Gerrets. De antropoloog van de 
 Universiteit van Amsterdam kwam het 
kininemonopolie van Nederland op het 
spoor in oude archieven en onderzoekt 
de invloed hiervan op de wereldwijde 
 geschiedenis. 

Zeeuwse koorts
Malaria was tot begin twintigste eeuw 
een wereldwijde plaag, ook in Nederland. 
‘De malariamuggen overleefden onze 
koude winters niet. Maar iedere zomer 
keerden ze terug in de kustgebieden en 
maakten ze slachtoffers, vooral in Zee-
land’, zegt Gerrets. De oorzaak van de 
ziekte kende niemand. Malaria werd de 
‘Zeeuwse koorts’ genoemd. Plaatselijke 
bewoners kregen meestal een milde 
vorm, omdat ze weerstand tegen de para-
siet hadden opgebouwd. Maar bezoekers 
uit andere provincies of andere landen 
overleden vaak aan malaria. Zij waren 
niet immuun. ‘De Zeeuwsche coortsen 

Indonesiërs op Java 
rond een berg kinabast. 
Tussen 1890 en 1940 
was Java de grootste 
producent van kinine. 

zijn de schrick bij den aangrensenden 
volckeren gheworden’, aldus de Kroniek 
van Zeeland in 1644. Dat bleek later ook 
toen Britse soldaten in 1809 Walcheren 
binnenvielen in de hoop  Napoleon uit de 
Lage Landen te verdrijven. Duizenden 
manschappen vielen op het eiland ten 
prooi aan malaria. Het sterk verzwakte 
leger besloot uiteindelijk de boot terug 
naar Engeland te nemen. ‘Op het slagveld 
speelde malaria vaak een grote rol’, zegt 
Gerrets. ‘Landen die vreemde gebieden 
wilden veroveren, zochten dus hard naar 
een middel om de ziekte te bestrijden.’
Spaanse ontdekkingsreizigers namen in 
de zestiende eeuw voor het eerst kinine 

Het gouden   
  zaad
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Gin-tonic tegen malaria
Veel mensen drinken nog 
steeds af en toe kinine: het  
is een ingrediënt van tonic. 
Dat is geen toeval. Tonic was 
oorspronkelijk een drankje 
tegen malaria. Britse soldaten 
en kolonisten moesten in de 
negentiende eeuw in Afrika 
en India deze kininedrank 
verplicht drinken om zich 
tegen de malaria in deze 
gebieden te beschermen.  
Ze mixten de tonic vaak met 
gin, suiker en limoen om de 

bittere smaak van kinine te 
onderdrukken. Zo ontstond 
‘gin-tonic’. De drank kreeg 
een avontuurlijk imago.  
Al snel werd het ook in 
Engeland zelf gedronken.  
De tonic die je vandaag de 
dag in de supermarkt kunt 
kopen, bevat nog steeds 
kinine, maar minder dan 
vroeger. En als je naar een 
malariagebied gaat, kun je 
beter malariapillen mee-
nemen dan gin-tonic.
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De enige oplossing voor het kinine-
tekort was zelf bomen kweken. Veel 
landen gingen daarom in zee met smok-
kelaars van kinazaden in Peru. Maar de 
zaden hadden een gebruiksaanwijzing. 
‘Kinabomen zijn kieskeurig, ze groeien 

alleen goed op hellingen, in vrucht-
bare grond met een goede af-
watering, het liefst in de schaduw 
en bij veel regen’, vertelt Gerrets. 
In de meeste landen mislukten 
de kinaplantages dan ook. 

Knippen en plakken  
Dat de Nederlanders wel succes 
hadden op Java en Sumatra, was 
geen toeval. De regering stelde 
na de aankoop van de kinazaden 
van Charles Ledger een topteam 
van landbouwonderzoekers en 
plantagehouders samen. Samen 
zochten ze uit hoe de bomen het 
beste konden worden gekweekt. 

‘De samenwerking tussen wetenschappers 
en ondernemers was uniek voor die tijd’, 
zegt Gerrets. 
Al snel werd de perfecte plek gevonden 
om plantages met kinabomen te stichten: 
de hellingen van vulkanen op Java. Kina-
bomen bleken nergens zo goed te groeien 
als op vulkanische grond. Daar had  
Nederland geluk mee. Het onderzoeks-
team loste ook een groeiprobleem op. 
Kinabomen met de meeste kinine in de 
bast gingen vaak dood, omdat de wortels 
van deze soort erg vatbaar waren voor  
ziekten. De Nederlanders plantten daar- 
om eerst sterke kinabomen met weinig 
kinine op hun plantages. ‘Deze bomen 
kapten ze weer, zodat alleen de wortels in 
de grond bleven zitten’, legt Gerrets uit. 
Vervolgens werden de zwakke bomen 
met veel kinine bovenop de sterke wortels 
geplant. Dat wordt ‘enten’ genoemd. ‘De 
zwakke, maar kininerijke bomen groeiden 
aan de sterke wortels vast, waardoor ze 

De Nederlanders  
hielden voor andere 
landen informatie 
achter over het  
kweken van kinine

mee vanuit Peru naar Europa. Ze hadden 
gezien dat de indianen er een drankje 
van brouwden, waarmee ze patiënten met 
ernstige koortsen konden genezen. De 
Italiaanse missionaris Agostino Salum-
brino kwam in 1631 op het idee om het 
‘kinaboomdrankje’ te gebruiken tegen 
malaria, omdat patiënten bij die ziekte 
ook vaak hoge koortsen hadden. Vanuit 
Peru stuurde hij wat kinabast op naar 
Rome toen daar een malaria-epidemie 
uitbrak. Het medicijn bleek een gouden 
greep. De patiënten knapten op, omdat 
de kinine in de drank de parasieten in 
hun bloed doodde. 
Doktoren in heel Europa (waaronder 
Nederland) gingen patiënten vervolgens 
behandelen met kinine. Door kolonisatie 
van Afrika en Azië moest de kininekraan 
steeds verder open. Europese legers  
vielen in de achttiende en negentiende 
eeuw het ene na het andere tropische  
gebied binnen. Malaria lag overal op de 
loer. ‘Soldaten die werden uitgezonden, 
moesten allemaal worden voorzien van 
kinine, maar dat was niet mogelijk’, aldus 
Gerrets. ‘Er waren simpelweg niet 
voldoende kinabomen in het 
regenwoud.’   Van zaad tot kinaplant. De plant is 

moeilijk in leven te houden.

In de bast van de kinaboom 
zit de bittere substantie. 

EXPERIMENT NL28

GESCHIEDENIS



beter gingen groeien en minder vaak ziek 
werden.’ 

Nederland speelt spelletje
Met dit soort kennis over kinabomen had 
de schaarste aan malariamedicijnen snel 
voorbij kunnen zijn. De Nederlanders 
hoefden alleen de geheimen van hun  
kinineplantages prijs te geven aan de rest 
van de wereld. Alle landen zouden dan 
genoeg kinabomen kunnen kweken om 
hun soldaten en bevolking te beschermen 
tegen malaria. Maar Nederland werkte 
niet mee aan verzoeken uit het buiten-
land om hulp bij het kweken van kina-
bomen. Soms werden er zaden naar  
andere landen opgestuurd, maar vaak 
gingen die dood. Gerrets vermoedt dat de 
Nederlanders bewust informatie achter- 
hielden. ‘De buitenlandse staatshoofden  
waren heel pissig over de houding van  
Nederland. Volgens mij dachten ze vaak: 
die verrekte Nederlanders zeggen wel dat 

Maakt moeras ziek?
De naam malaria komt van het Latijnse mala 
aria, dat letterlijk ‘slechte lucht’ betekent. Lange 
tijd dachten artsen dat de ziekte malaria werd 
verspreid door de stinkende lucht die boven 
moerassen hangt. In 1880 ontdekte de Franse 
medicus Alphonse Laveran dat de infectie wordt 
veroorzaakt door een parasiet die muggen in 
moerasgebieden vaak bij zich dragen. De Frans- 
man kwam tot zijn bevinding toen hij een bloed- 
monster van een net overleden patiënt nam. In 
het bloed zag hij kleine organismen bewegen. 
Laveran concludeerde dat het parasieten waren 
die malaria veroorzaakten. Collega’s verklaarden 
hem voor gek. Tot begin twintigste eeuw bleven 
artsen malaria wijten aan moeraslucht. Pas in 
1907 was iedereen overtuigd van de theorie  
van Laveran. Hij ontving toen de Nobelprijs  
voor Geneeskunde.

ze meewerken, maar vertellen niet alles.’ 
De export van kinine vanuit het Neder-
lands koninkrijk nam ondertussen een 
grote vlucht. Negentig procent van de  
wereldwijde voorraad werd op Java en 
Sumatra gekweekt. Plantage-eigenaren 
verscheepten jaarlijks ongeveer 7000 ton 
kinabast en 180 ton pure kinine naar  
andere landen. De spil in het verkoop-
netwerk was het zogeheten Kinabureau in 
Amsterdam, dat in 1913 opgericht werd. 
Op dit kantoor bepaalden handelaren 
met plantage-eigenaren de wereldwijde 
prijzen van het malariamedicijn. ‘Het 
was een prijskartel’, aldus Gerrets.  

Monopolie stort in
Pas in de Tweede Wereldoorlog kwam er 
een einde aan het Nederlandse kinine-
monopolie. De Japanners vielen in 1942 
Nederlands-Indië binnen en namen het 
bevel op de kinineplantages over. Op-
eens hadden de geallieerden geen toegang 
meer tot malariamedicijnen, terwijl een 
antimalariamiddel onmisbaar was in de 
Amerikaanse strijd tegen de Japanners. 

‘In tropisch Azië lag malaria overal op  
de loer.’ De zoektocht naar alternatieve  
malariamedicijnen raakte op dat moment 
in een stroomversnelling. In de Verenigde 
Staten brouwden wetenschappers in labo-
ratoria experimentele middelen tegen de 
ziekte, zoals atebrine. De pillen met  
deze stof hadden in het begin de nodige 
bijwerkingen. ‘Je kreeg er huiduitslag van 
en het maakte je misselijk’, zegt Gerrets. 
Maar de Amerikaanse soldaten in Azië 
moesten de atebrine verplicht slikken. 
‘Alles was beter dan malaria krijgen.’ 
Pas na de Tweede Wereldoorlog droogde 
de vraag naar kinine op. Dat kwam  
doordat het aantal bijwerkingen van de 
synthetische malariamedicijnen in de 
loop der jaren verminderde. En de pillen 
werden steeds effectiever.  
Van de kinaplantages op Java is nu geen 
spoor meer over. Op de plek van de oude 
plantages wordt koffie en thee geteeld. 
‘Voor de Nederlanders was kinine een 
soort goud dat aan de bomen hing’, zegt 
Gerrets. ‘Maar nu is er met kinabomen 
nauwelijks nog geld te verdienen.’           

Een schoolplaat (1900) van kinacellen 
met alkaloïden, de werkzame stoffen.

Alphonse Laveran deed zijn baanbrekende 
ontdekking in Algiers, de stad waar hij opgroeide.
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Marokkaans recht Wind in de stad

 Wat voor onderzoek doe je?
‘Het plan was om in 2013 in Egypte het familierecht te 

 onderzoeken, dat daar gebaseerd is op de sharia (de wet van 
God, red.). Maar nadat president Mursi in juli was afgezet, gold 
een negatief reisadvies. Toen ben ik naar Marokko gegaan, waar 

het familierecht ook op de sharia is gebaseerd. In 2004 zijn er 
wetshervormingen doorgevoerd. Sindsdien kunnen vrouwen er  
 bijvoorbeeld echtscheiding aanvragen zonder toestemming van 

hun man of bewijs van zware gronden, zoals mishandeling. Ik 
onderzoek hoe rechters in de rechtspraktijk met de hervormde 

regels omgaan. Daarvoor heb ik rechtbankuitspraken verzameld 
en aan ruim zestig rechters cases voorgelegd. Ik kijk onder andere 

of het voor het oordeel uitmaakt of de rechter een man of vrouw 
is. Er lijkt weinig verschil te zijn. Alleen in een casus waarbij 

vaderschap moest worden aangetoond, wezen mannelijke 
 rechters sneller een DNA-test toe, al hoefde dat wettelijk niet.’

Voor wie is dit onderzoek van belang? 
‘Kennis over de Marokkaanse rechtspraktijk is ook interessant 

voor Nederland, omdat die invloed heeft op de Marokkaanse 
gemeenschap. Als een Marokkaanse vrouw hier echtscheiding 

aanvraagt, wordt dat nu in Marokko direct erkend. Dat was voor 
de wetshervormingen veel lastiger. Het is interessant om te 

 kijken of dat in de praktijk goed wordt toegepast. Mijn  
indruk is van wel.’ 

Wat was een inspiratiebron voor je in je onderzoek?
‘In Marokko werd ik erg geïnspireerd door de rechters zelf. Ze 

zijn enorm bezig met de vraag hoe ze het belang van het kind 
voorop kunnen zetten. Een belangrijk doel is ook om onafhan-

kelijker te worden van de uitvoerende macht, vooral van het minis-
terie van Justitie, zodat het systeem minder corrupt wordt.’

 Wat onderzoek je?
‘Sinds 2008 bestudeer ik stadsklimaat. Temperaturen op 

weerkaarten komen vaak van weerstations in buitengebieden, 
terwijl veel mensen willen weten wat het weer in de stad is. Wij 

hebben weleens op een bakfiets met weerstation door Amsterdam 
en Rotterdam gereden. Op basis daarvan maakten we een weer- 
 model met heel fi ne details, zodat je per wijk de hitte kon zien.’

Wat ga je met het geld van de Vidi doen?
‘Voor temperatuur is al veel aandacht, nu willen we kijken naar 

wind. Hoe zijn wind in de stad en het buitengebied aan elkaar 
gekoppeld? Op het platteland zien we ’s avonds bijvoorbeeld 

soms low level jets: dunne atmosferische lagen op zo’n honderd 
meter hoogte met hoge windsnelheid. Die kunnen ontstaan als 
het afkoelt. Steden blijven ’s nachts warm, dus daar zou je geen 

jets verwachten. Toch zijn ze ook daar waargenomen. Waaien 
die vanaf het buitengebied de stad in? En onder welke condities 

overleven ze in steden? Verder kijken we hoe wind zich binnen 
steden verplaatst. Elke stad heeft gebouwen waar je omver 
wordt geblazen als de wind erop staat. Wij willen dat soort 
 windvlagen doormeten, om te zien hoe sterk ze zijn en hoe 

bebouwing en straatbreedte er invloed op hebben.’

Wat hebben steden aan dit onderzoek? 
‘Voor de stadsinrichting is het handig om te weten hoe wind zich 

gedraagt. Wind vermindert hitte, maar kan ook gevaarlijk zijn 
en zelfs economische impact hebben. Er zijn winkels failliet 

gegaan omdat het windklimaat in de straat onaangenaam was. 
Daarnaast wil ik een windatlas maken voor het gebruik van wind- 
energie. Er bestaan al kleine turbines voor op het dak van woon- 
huizen. Een windatlas kan laten zien welke wijken gunstig liggen 

voor het opvangen van wind en hoeveel energie dat oplevert.’ 

Gert-Jan Steenveld:   
‘Wind vermindert 
hitte en kan zelfs 

economische impact 
hebben. Voor de  

stadsinrichting is het 
handig te weten hoe 
wind zich gedraagt. ’

 Wie? Nadia Sonneveld (40), onderzoeker islamitisch recht aan  
de Radboud Universiteit. Financiering? De Veni van maximaal 

250.000 euro, waarmee pas gepromoveerde onderzoekers hun 
onderzoeksideeën kunnen uitvoeren.

Wie? Gert-Jan Steeneveld (37), assistant professor meteorologie en 
luchtkwaliteit aan Wageningen Universiteit. Financiering? De Vidi 

van maximaal 800.000 euro, bedoeld voor ervaren onderzoekers 
voor het opzetten van hun eigen onderzoekslijn.

Nadia Sonneveld: ‘Kennis 
over de Marokkaanse 

rechtspraktijk is ook  
interessant voor 

Nederland, omdat het 
invloed heeft op  
de Marokkaanse 

gemeenschap.’

Hoogvliegers in de wetenschap

EXPERIMENT NL30

BELOOND TALENT



NWO investeert in wetenschappelijk talent. Via speciale programma’s krijgen zowel jonge als 
doorgewinterde wetenschappers beurzen om eigen onderzoek op te zetten.
Tekst: Anouk Broersma / Fotografie: Johannes Abeling

Herinneringen vervagen Röntgen in de ruimte

Wat voor onderzoek doe je?
‘Ik onderzoek de risico’s en beschermende factoren voor het 
ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) . 
Daarnaast kijk ik hoe emotionele herinneringen kunnen worden 
vervaagd met bijvoorbeeld Eye Movement Desensitivation and 
Reprocessing (EMDR). Daarbij denkt de patiënt aan de trauma-
tische gebeurtenis, terwijl zijn ogen de horizontaal bewegende 
vinger van de therapeut volgen. Lang was onduidelijk hoe dat 
werkt. Wij ontdekten dat een nare herinnering ook vervaagt als 
mensen, terwijl ze eraan denken, hoofdrekensommen maken  
of een computerspel spelen. Er is dus niets bijzonders aan oog-
bewegingen, het gaat erom dat je een belastende taak doet.’

Wat zijn je plannen met de Vici-beurs?
‘Ik bouw voort op het vorige onderzoek, maar kijk nu naar angst-
stoornissen. Terwijl het bij PTSS draait om flashbacks, gaat het 
bij angststoornissen om levendige voorstellingen over gevaar in 
de toekomst. Ook dat zijn geheugenbeelden. Onze vraag is of die 
flashforwards op dezelfde manier verzwakt kunnen worden als 
flashbacks. En verhindert het terugval? Terugval is namelijk nog 
een groot probleem bij behandeling van angststoornissen.’

Wat inspireerde je om voor dit vakgebied te kiezen?
‘Als promovendus aan Harvard sprak ik Vietnamveteranen met 
traumatische ervaringen. Een van hen zei: ‘Ik weet niet of ik in 
dit onderzoek thuishoor. Wat ik heb ervaren is veel minder erg 
dan wat anderen meemaakten. Ik ben gelukkig getrouwd, heb 
een fi ne baan.’ Later hoorde ik dat hij als helikopterpiloot was 
neergeschoten en een jaar in eenzame opsluiting had gezeten. 
Dat hij zijn ervaring zo afzwakte en genoeg veerkracht en steun 
had gehad om er bovenop te komen, fascineerde me. Toen dacht 
ik: hier wil ik meer onderzoek naar doen.’

Waar richt jouw onderzoek zich op?
‘Ik bestudeer de chemie van het interstellair medium. Dat is  
al het materiaal dat de ruimte tussen de sterren in een sterren-
stelsel vult, wolken van gas en stof. Door explosies van dat 
 materiaal ontstaan nieuwe planeten en sterren. Als we weten 
hoe het interstellair medium is samengesteld, begrijpen we ook 
beter hoe planeten zich vormen. Ik bekijk via ruimtesatellieten 
heldere bronnen ver van aarde, zoals neutronensterren. Zo’n 
ster zendt röntgenstralen uit, die het ruimtemateriaal tussen  
de aarde en de bron verlichten. Ik bestudeer hoe die interactie 
tussen het interstellair medium en röntgenstraling werkt en uit 
welke chemische stoffen, zoals zuurstof, ijzer of silicium, het 
interstellair medium op specifieke plekken in de ruimte bestaat.’
 
Voor wie is dit onderzoek van belang?
‘We observeren nu veel exoplaneten, planeten buiten ons zonne-
stelsel. Vaak zijn dat gasplaneten, zoals Jupiter. Er worden weinig 
rotsachtige planeten als de onze ontdekt. Daarom vragen veel 
astronomen zich af hoe een planeet als de aarde ontstaat. Welk 
materiaal is daarvoor nodig? En welk materiaal is ervoor aan-
wezig in bepaalde delen van de ruimte? Dat zijn vragen waar  
dit project aan bijdraagt.’

Wat vind jij de belangrijkste ontdekking in je 
vakgebied van de afgelopen jaren?
‘Het bestuderen van het interstellair medium via röntgenstraling 
is nog erg jong. Tot zo’n vijftien jaar geleden hadden we simpel-
weg de juiste instrumenten niet. Onze onderzoeksgroep en een 
aantal Amerikaanse groepen toonden rond 2000 als eersten aan 
dat je het interstellair medium kunt zíen via röntgenstralen en 
dat daar veel informatie uit te halen valt. Dat was een doorbraak, 
de geboorte van het vakgebied.’

Iris Engelhard: ‘Onze 
vraag is: kunnen de 
flashforwards bij 
angstaanvallen  
op dezelfde manier 
verzwakt worden  
als flashbacks bij 
PTSS?’ 

Elisa Costantini: ‘Onze 
groep toonde als een 
van de eersten aan  
dat je de interstellaire 
ruimte kunt zien via 
röntgenstraling. Dat 
was de geboorte van 
een nieuw vakgebied.’ 

 
Wie? Iris Engelhard (46), hoogleraar klinische psychologie aan  
de Universiteit Utrecht. Financiering? Een Veni, Vidi én recentelijk 
Vici van maximaal 1.500.000 euro, bedoeld voor senior onder-
zoekers voor het opzetten van een eigen onderzoeksgroep.

Wie? Elisa Costantini (42), senior onderzoeker astrofysica bij SRON 
Netherlands Institute for Space Research. Financiering? De Vidi 
van maximaal 800.000 euro, bedoeld voor ervaren onderzoekers 
voor het opzetten van hun eigen onderzoekslijn.

EXPERIMENT NL 31



Wanneer zijn er evenveel vrouwen
als mannen in de wetenschap?

Fiftyfifty graag
Het aantal mannen en vrouwen in de wereld is vrijwel gelijk. Maar binnen de Neder-

landse wetenschap is dat bepaald niet het geval. Verreweg de meeste functies binnen 
de universiteiten worden door mannen bekleed. Zo waren in de top van de wetenschap 

eind 2014 slechts 516 van de 3065 hoogleraren een vrouw. Met het programma  
Women In Science Excel (WISE) wil NWO iets aan die scheefgroei doen.

Aantal vrouwen in de wetenschap groeit nog veel te traag
Eerst het goede nieuws: de verhouding 
tussen het aantal mannen en vrouwen in 
de wetenschap verbetert. Het Landelijk 
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), 
dat sinds 2003 om de drie jaar de Monitor 
Vrouwelijke Hoogleraren publiceert, ziet 
het aantal vrouwelijke universitair (hoofd-)
docenten en hoogleraren de laatste jaren 
stijgen. Het slechte nieuws: dat gaat traag. 
De recentste Monitor, van 2015, stelt: ‘Het 
aandeel vrouwelijke hoogleraren in de 
Nederlandse wetenschap neemt maar 
langzaam toe: met een gelijkblijvend 
groeitempo komt een evenredige verte-
genwoordiging van mannen en vrouwen 
in de groep hoogleraren pas in 2055 in 
zicht.’
Dat ligt niet aan een gebrek aan vrouwelijk 
talent. Integendeel: in 2014 slaagden meer 
vrouwen dan mannen voor hun studie 
(53,4 tegen 46,6 procent). Maar bij de 
volgende carrièrestappen in de weten-
schap (van promotie tot hoogleraar) slaat 
dat om, constateert de Monitor. Zo blijkt 
uit de cijfers van 2014 dat onder promo-
vendi dat jaar slechts 43,5 procent van  
de universitaire fte’s door vrouwen was 
bezet. Onder universitair docenten was 
dat 37 procent, onder universitair hoofd-
docenten 25,6 procent en onder hoog-
leraren 17,1 procent.
Is dat erg? In april 2016 zei minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet 
Bussemaker: ‘Een divers opgebouwd team 
is een voorwaarde voor innovatief, creatief 

en baanbrekend onderzoek.’ Die diversiteit 
zal volgens haar groter worden als er meer 
vrouwen in de wetenschap werken. Om 
dat te bevorderen, is NWO het programma 
Women In Science Excel (WISE) gestart. 
Daarmee worden bij de NWO-onderzoeks-

instituten in de komende vijf jaar twintig 
posities gecreëerd voor jonge vrouwelijke 
wetenschappers. Zij kunnen vijf jaar lang 
onderzoek doen waarna de mogelijkheid 
bestaat een vaste aanstelling te krijgen 
aan het instituut.
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Jongste rector  
magnificus (V)
Ze is niet de eerste vrouwelijke rector 
magnificus in Nederland, maar wel de 
jongste ooit: per 1 september 2016 heeft 
Maastricht University Rianne Letschert 
(1976) als zodanig benoemd. Ze studeerde 
internationaal recht aan de Universiteit 
van Amsterdam, de Université de Mont-
pellier (Frankrijk) en Tilburg University, 
waar ze ook haar proefschrift verdedigde. 
In 2011 werd ze in Tilburg benoemd tot 
hoogleraar Victimologie en Internationaal 
Recht. Letschert kreeg in 2015 een Vidi- 
financiering van NWO voor haar onder-
zoek naar de impact van internationale 
tribunalen op samenlevingen en mensen 

die het slacht-
off r zijn van 
ernstige schen-
dingen van de 
mensenrechten 
en internatio-
nale misdaad. 
Met haar vertrek 
naar Maastricht 
blijft dat onder- 
zoek in Tilburg, 
maar Letschert 
houdt er wel de 
supervisie over.

Onderaan
in Europa
Dat Nederland niet uitblinkt  
in het aantal vrouwen in de 
wetenschap, blijkt ook uit een 
vergelijking van percentages 
vrouwelijke hoogleraren in  
de EU-landen. De Europese 
Commissie houdt die bij in  
de periodieke publicatie She 
Figures. In 2010 stond Neder- 
land op plaats 18 van de 22 
landen waar toen gegevens 
over bekend waren. Drie jaar 
later, toen er data voorhanden 
waren van 27 landen, kwam 
Nederland uit op plaats 24. 
Alleen in België, Litouwen, 
Tsjechië en op Cyprus zijn  
procentueel nog minder 
vrouwelijke hoogleraren. 
Koploper Malta (in 2009 nog 
onderaan de lijst bungelend) 
zit met 44,5 procent vrouwe-
lijke hoogleraren het dichtst 
bij de fiftyfifty-verdeling.

Vergunning verleend
Wetenschap voor vrouwen in Neder-
land begon eind negentiende eeuw.  
In Sappemeer groeide Aletta Jacobs 
(1854-1929) op in een doktersgezin, 
waar ze als meisje luisterde naar de 
discussies tussen haar vader en broer, 
die voor arts studeerde. ‘Dat wilde ik 
ook’, zo schreef Jacobs later in haar 
memoires. Onmogelijk: universiteiten 
waren toen uitsluitend voor mannen 
toegankelijk. Op haar zeventiende 
schreef Jacobs daarom een brief aan 
minister-president Johan Thorbecke 
met het verzoek ‘vergunning te geven, 
de academische lessen te Groningen 
te mogen waarnemen.’ Thorbecke 
stond dat toe. Maar colleges volgen 
was iets anders dan echt studeren. 
Dus vroeg Jacobs of ze ook examens 
mocht doen. Ook dat werd mogelijk: 
koning Willem III gaf daar zelf toe-
stemming voor. Dat bleek later van 
groot belang bij de totstandkoming 
van de ‘Wet op het Hooger Onderwijs’ 
die het vrouwen vanaf 1876 mogelijk 
maakte om te gaan studeren.
Jacobs voltooide in 1877 met haar arts- 
examen als eerste vrouw in Nederland 
een wetenschappelijke studie, en ze 
promoveerde twee jaar later. Maar dat 
betekende niet dat vrouwen massaal 
gingen studeren. Zo was veertig jaar 
later, in 1917, aan de Utrechtse univer-

siteit pas een kwart van alle studenten 
vrouw. Wel werd daar dat jaar de eerste 
vrouwelijke hoogleraar in Nederland 
benoemd: Johanna Westerdijk (1883- 
1961). Als fytopathologe (plantenziek-
tekundige) leidde ze het Centraal 
Bureau voor Schimmelcultures, waar 
voor die tijd veel vrouwen werkten. 
Maar het was geen beleid om vrouwen 
voor te trekken, zei Westerdijk. Ja, de 
wetenschappelijke wereld was een 
mannenbolwerk. Maar om dat te 
veranderen moesten ook vrouwen 
hun talenten gebruiken voor hard en 
serieus werk, en ze moesten het lef 
hebben zich meer op de voorgrond te 
plaatsen. Dat deed Westerdijk zelf ook, 
stelde haar biografe Patricia Faasse in 
Een beetje opstandigheid (2012).

Aletta Jacobs, Neerlands eerste academische vrouw.
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Schakelen op de vierkante nanometer

Kleine atomen, 
grootse materialen
Kan een materiaal twee-, een- of zelfs nul-dimensionaal zijn? Ja, weet Bart 
van Wees, hoogleraar technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Uit nieuwsgierigheid onderzoekt hij die nieuwe materialen, die 
je vermoedelijk ooit terug zult zien in allerlei technologische toepassingen. 
Van Wees krijgt in 2016 de NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro.

Tekst: Anouschka Bush / Fotografie: Johannes Abeling

Je houdt je bezig met nanomaterialen en nanodevices. 
Waar richt jullie onderzoek zich precies op?
‘De focus van mijn groep Physics of Nanodevices en die van het 
Zernike Institute for Advanced Materials (eveneens aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, red.) ligt op quantum engineering 
met geavanceerde materialen. We ontwikkelen en bestuderen 
nieuwe materialen en schakelingen, die uiteindelijk gebruikt 
kunnen worden in bijvoorbeeld efficiëntere zonnecellen of in 
elektronische apparatuur. Hierbij maken we op een slimme 
manier gebruik van de wetten van de kwantummechanica, die 
gelden op kleine schaal. Een belangrijke leidraad in mijn onder-
zoek is: hoe ga je van iets wat macroscopisch is, naar iets wat ik 
‘mesoscopisch’ noem? ‘Meso’ betekent ‘midden’, het zit tussen 
macroscopisch en microscopisch in. Bij microscopisch gaat het 
om een schaal van losse atomen en moleculen. Over macro-
scopisch heb je het al vanaf enkele millimeters. Mesoscopisch 
wil zeggen: materialen met heel basale structuren, materialen 
die twee-, een-, of zelfs nuldimensionaal zijn.’

Tweedimensionale materialen, bestaan die?
‘Jazeker. Grafeen is een goed voorbeeld. Dat was het eerste 
pure 2D-materiaal dat ontdekt werd. Konstantin Novoselov en 
Andre Geim wonnen er in 2010 de Nobelprijs voor de Natuur-
kunde voor. Het is een laagje grafiet, pure koolstof, van maar 
één atoom dik met allerlei interessante eigenschappen. Het is 
een van de sterkste materialen die we kennen. Bovendien is het 
een extreem goede geleider van elektriciteit en warmte, en het 
is goed bestand tegen hitte.’

2D betekent dat een materiaal maar één atoom dik is?
‘Nee, een materiaal hoeft niet per se één atoom dik te zijn  
om het 2D te noemen. Het gaat erom dat het zo dun is dat de 
elektronen erin slechts in twee richtingen kunnen bewegen. 
Een nanobuisje, een opgerolde grafeenlaag, noemen we 1D, 
want de hoofdbeweging van de elektronen gaat maar in één 

richting. Over 0D hebben we het als de elektronen helemaal zijn 
opgesloten en nergens heen kunnen. Een koolstof buckybal is 
daar een goed voorbeeld van. De bekendste buckybal is net een 
voetbal, een afwisseling van vijf- en zeshoeken gemaakt van 
koolstofatomen.’

Een van de onderzoeksgebieden waar je je op richt is 
spintronica. Dat klinkt als sciencefiction. Wat houdt het 
precies in?
‘Spintronica is elektronica die met ‘spin’ werkt. De eigenschap 
van elektronen die voor traditionele elektronica het belangrijkst 
is, is dat ze lading hebben. Daardoor kunnen ze niet alleen elek-
triciteit transporteren, maar ook informatie, zoals in computers 
gebeurt. Maar dezelfde elektronen kunnen ook een magnetische 
eigenschap transporteren: spin. Het zijn een soort tolletjes die 
in een bepaalde richting draaien: rechtsom of linksom. Daar-
door worden het een soort kleine magnetische kompasnaaldjes. 
Dat is alweer een hele tijd geleden ontdekt, in 1925 al. Maar  
praktisch gezien is er pas wat mee gebeurd in 1988, toen Albert 
Fert en Peter Grünberg het ‘GMR-effect’ ontdekten, het giant 
magne toresistance effect. Daar kregen ze in 2007 de Nobelprijs 
voor.’

Wat heeft dat precies met elektronica te maken?
‘De consequentie van het GMR-effect is dat je elektrische  
informatie in magnetische informatie kunt omzetten. En dat is 
interessant, want veel informatieopslag is magnetisch, bijvoor-
beeld de informatie op de harddisk van je computer. Maar het 
transport van de informatie is weer elektronisch. Dus moet je 
elektrische informatie omzetten en weer terug. Vroeger was dat 
een heel ingewikkeld proces, dat niet goed te miniaturiseren 
viel. Maar de ontdekking van het GMR-effect maakte het  
uitlezen van magnetische informatie veel praktischer. Dat was  
de geboorte van de spintronica. En dat is vervolgens al vrij snel 
geworden tot iets wat in elke harddisk zit.’
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‘Wij hebben laten zien dat je signalen 
kunt overbrengen door een isolator’

Spintronica is een standaard onderdeel van de harddisk 
van onze computer. Waarom is het dan toch zo onbekend 
bij het grote publiek?
‘Dat heeft voor een deel met pr te maken. Wij nanofysici zijn 
daar wat minder goed in dan bijvoorbeeld sterrenkundigen. Elk 
nieuw zwart gat dat ontdekt wordt, wordt door hen met trom-
geroffel aangekondigd. Wij zijn, denk ik, wat bescheidener. En 
nanofysica spreekt misschien iets minder tot de verbeelding. 
Het is een heel breed gebied en vrij ingewikkeld: je moet vaak 
wel iets begrijpen van natuurkunde om het interessant te vinden.’

Hoe ben je op dit gebied terechtgekomen? Wat boeide je 
zo aan nanofysica?
‘Ik ben ermee in contact gekomen tijdens mijn afstudeerwerk 
en mijn promotie in de groep van prof. Hans Mooij aan de TU 
Delft. Het fascinerende aan dit gebied vind ik dat je met redelijk 
eenvoudige middelen toegang hebt tot natuurkunde op atomaire 
schaal, waar je echt praktisch kunt werken met de kwantum-
mechanica. Dat je iets aan de praat kunt krijgen en dat andere 
mensen daar ook enthousiast over worden. Het voordeel van de 
nanofysica is dat het in principe heel simpel is: 2D-, 1D- en 0D-
systemen zijn elementair. De elektrische eigenschappen van 2D- 
grafeen kun je beschrijven in een paar pagina’s en de elektrische 
eigenschappen van 1D- en 0D-halfgeleidermaterialen passen 
zelfs op een enkele pagina. En de link tussen technologie en 
wetenschap is erg direct. Je kunt concreet iets bedenken: dat 
zou zus en zo moeten werken, en dan kun je het testen, zonder 
dat je er allerlei ingewikkelde en dure opstellingen voor hoeft te 
maken.’

Maar jullie hebben wel een groot laboratorium staan, met 
allerlei ingewikkelde apparatuur...
‘Ja, dat klopt. We moeten natuurlijk wel kunnen concurreren 
met de rest van de wereld. En zonder al die apparatuur is dat niet 
snel en efficiënt mogelijk. Maar de basis van nanofysica is heel 
simpel, je kunt het in principe ook gewoon thuis doen. Een 
stukje grafiet kun je gewoon kopen bijvoorbeeld. Het enige wat 
je nodig hebt om er grafeen van te maken is een plakbandje. 
Plak een stukje plakband op de bovenkant en trek het dan weer 
los. Dan trek je er een heel dun laagje grafiet af. Die flinter is 
nog altijd macroscopisch dik. Maar de volgende stap is om die 
schilfer op iets vlaks te drukken, bijvoorbeeld een stuk glas. Als 
je nu opnieuw aan het plakband trekt, is er grote kans dat er op 
het stuk glas grafeenlaagjes van maar enkele atomen dik over-
blijven. Dit is wat ze de Scotch tape method noemen. Het leukste 
is nog wel dat je op deze manier een materiaal te pakken krijgt, 
dat voor een groot aantal eigenschappen beter is dan alle  
andere materialen.’

Is het lastig om in een nieuw vakgebied zoals spintronica 
naam te maken?
‘Ik herinner me nog goed hoe mijn promovendi en ik het rond het 
jaar 2000 aan de stok kregen met een collega van de overkant 
van de oceaan. We dachten het beter te weten dan hij, terwijl 
onze eerste spintronicapublicatie de eenvoud zelve was. Iedere 
middelbare scholier weet dat de lading van een elektron de weg 
van de minste weerstand neemt. In het artikel schreven we dat 
de spins van elektronen dat ook doen. Nogal wiedes, maar we 
hebben het toch maar gepubliceerd. En wat denk je? Het artikel 

Wie is Bart van Wees?
1961: geboren op 4 augustus in Nootdorp.
1985: studeert af in de technische natuurkunde 
aan de Technische Universiteit Delft.
1989: promoveert cum laude op het proefschrift 
Quantum ballistic and adiabatic transport, studied 
with quantum point contacts. Van Wees beschrijft 
daarin een opmerkelijk fenomeen in de geleiding 
van nanodraadjes: als draadjes breder worden,  
dan neemt de geleiding niet evenredig toe, maar  
in stapjes.
1989-1991: postdoc-onderzoeker aan de  
Technische Universiteit Delft.
1991-2000: senior onderzoeker bij de Thin Layer 
Physics Group, onderdeel van de faculteit Wis- en 
Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Zijn voornaamste focus: supergeleiding 
en spintronica in halfgeleiders.
2000: benoemd tot hoogleraar technische fysica, 
in het bijzonder fysica van nanodevices aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Richt zijn aandacht op 
het opkomende onderzoeksgebied van de spin-
tronica in nieuwe materialen.
2003-heden: projectleider van Zernike Nanolab 
Groningen.
2008-2010: thrustleader van organische elek- 
tronica aan het Zernike Institute for Advanced 
Materials, Rijksuniversiteit Groningen.
2010-heden: focus area leader van nano- 
gestructureerde materialen voor elektromagne-
tische functionaliteit aan het Zernike Institute for 
Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen.
2013-heden: coördinator van het spintronica Work 
Package in het EU Grafene Flagship-project.
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heeft inmiddels al 1200 citaties en ieder jaar komen er nog  
meer bij!’

Jullie vakgroep heeft behoorlijk wat indrukwekkende 
publicaties. Wat was het grootste succes van de afgelopen 
jaren?
‘Een van de leukste resultaten vind ik dat we konden laten zien 
dat je signalen kunt overbrengen door een isolator. Als je iets 
van natuurkunde weet, denk je misschien: dat kan toch hele-
maal niet? Door een isolator kun je toch geen stroom sturen? 
Dat klopt, daar is het een isolator voor. Maar je kunt er wel 
spins doorheen sturen. En wij hebben onlangs laten zien dat je 
elektrische spins kunt omzetten in spingolven in isolatoren. Die 
fietsen vervolgens naar de andere kant. Daar kunnen ze dan 
weer omgezet worden in elektrische spins. Zo kun je dus toch 
signalen transporteren door een isolator.’

Heeft dat onderzoek praktische toepassingen?
‘Chipmaker Intel is hierin geïnteresseerd. Zij zijn op zoek naar 
nieuwe methoden om schakelingen aan elkaar te koppelen. 
Normaal zou je die elektrisch aan elkaar moeten verbinden en 
op deze manier zou dat niet nodig zijn. Wat de voordelen daar 
in de praktijk van zouden zijn? Dat zullen we over een jaar of 
tien zien.’

In het algemeen houden jullie je niet zo erg bezig met 
praktische toepassingen, lijkt het...
‘Het eerlijke antwoord is: meestal niet. Concrete toepassingen 
liggen vaak ver van het onderzoek zelf. Ons onderzoek wordt 
vooral gedreven door nieuwsgierigheid. Maar we houden er wel 
degelijk rekening mee dat de dingen die we nu proberen te doen, 

op een bepaalde termijn toepasbaar zijn, dat er een zogeheten 
toepassingshorizon is. Het moet niet zo zijn dat een effect alleen 
bij heel hoge magneetvelden optreedt of bij extreem lage tempe-
raturen. Want dan heeft het weinig zin. Maar wat de toepassing 
gaat worden? Daar gaan we niet van tevoren al over speculeren. 
Maar let op, voor het Europese Graphene Flagship-project 
(waarin 23 EU-landen sinds 2013 samenwerken met een budget 
van een miljard euro, red.) staat de grafeenspintronica op de 
zogenoemde roadmap. We werken daar, samen met bedrijven, 
echt in de richting van toepassingen. Niet volgend jaar, maar op 
een termijn van een jaar of tien.
Het is jammer dat er steeds minder financiering is voor het 
soort onderzoek dat echt voortkomt uit nieuwsgierigheid.  
Mijn groep heeft tot dusver gelukkig weinig te klagen. Maar de 
Spinozapremie is wat dat betreft een heel mooie extra. Al gaat 
het mij eerlijk gezegd toch nog het allermeest om de eer.’

Weet je al wat je met het geld gaat doen?
‘Op korte termijn wil ik mijn groep versterken op het terrein 
van onderzoek naar nieuwe eigenschappen en functionaliteiten 
van gelaagde tweedimensionale materialen en devices. Ik wil 
met name werken aan toepassingen die elektronica, spintronica 
en fotonica (de wetenschap die zich bezig houdt met de inter-
actie tussen elektronen en energierijke fotonen in licht, red.) 
met elkaar combineren. Dat wil ik mogelijk maken door het 
slim combineren van nieuwe klassen van tweedimensionale 
materialen met al bekende 2D-materialen, zoals grafeen. Op 
deze manier is het misschien mogelijk om nieuwe, kleinere 
componenten te maken voor dataverwerking, dataopslag en 
datacommunicatie. Voor de wat langere termijn houd ik nog 
alle ijzers in het vuur.’
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MRSA-bacteriën 
(geel) die door een 
witte bloedcel (rood) 
zijn aangevallen.  
MRSA veroorzaakt 
regelmatig bloed- 
vergiftiging.
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Om infecties te bestrijden moet je zo vlug 
mogelijk weten welke bacterie de schuldige is

Ziekmaker 
sneller gepakt

Wie een bloedvergiftiging oploopt, moet zo snel mogelijk gericht  
worden behandeld met antibiotica. Helaas duurt het tachtig uur om vast 
te stellen welke bacterie de boosdoener is. Daardoor komt die gerichte 

behandeling vaak te laat. Leidse onderzoekers hebben een manier  
ontwikkeld om de exacte diagnose binnen enkele uren te kunnen stellen. 

Tekst: Jop de Vrieze
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Er komen te veel bacteriën in het  
bloed, maar het zijn er te weinig om 
snel te achterhalen welke soort het is 

 I
neens was de zwager van moleculair 
microbioloog Willem van Leeuwen er 
niet meer. Een paar dagen eerder was 
hij met hoge koorts opgenomen in het 
ziekenhuis. Hij kreeg over heel zijn 
lichaam blauwe vlekjes, volgens de 

artsen omdat zijn bloedvaten verstopt 
raakten. Endocarditis, was het vermoeden 
van de artsen, een ontsteking van de  
binnenbekleding van het hart en de hart-
kleppen die zo uit de hand was gelopen 
dat hij een sepsis, een bloedvergiftiging 
had opgelopen. Dat is levensgevaarlijk, 
want bloed hoort vrijwel steriel te zijn. 
Een derde van de patiënten overlijdt aan 
een bloedvergiftiging. De artsen gaven 
hem een breed spectrum antibioticum, 
wat slechts in de helft van de gevallen 
aanslaat. Ondertussen namen ze bloed af 
om te bepalen welke bacterie door zijn 
bloedvaten woekerde om die gerichter te 
kunnen bestrijden. Maar voordat de uit-
slag binnen was, was het al te laat. Een 
aantal organen van de zwager van Van 
Leeuwens was al zodanig aangetast door 
de bacterie, dat zijn lichaam bezweek.

Analyse duurt lang
Dit voorval, inmiddels 35 jaar geleden, 
drukte een stempel op de carrière van 
Van Leeuwen, toen nog werkzaam in  
het Erasmus MC te Rotterdam. Het was 

voor hem onverteerbaar en onbegrijpelijk 
dat het zo lang moest duren voordat kon 
worden vastgesteld welke bacterie de 
bloedvergiftiging veroorzaakte. Dat kostte 
niet alleen het leven van zijn zwager, 
maar ook van zo’n duizend anderen per 
jaar in Nederland, en miljoenen in de  
wereld. In de ontwikkelde wereld neemt 
het aantal gevallen van sepsis jaarlijks met 
zo’n tien procent toe, vooral bij ouderen 
en zeer vroeg geboren kinderen. De  
diagnostiek kost zoveel tijd, omdat er bij 
een bloedvergiftiging weliswaar te veel 
bacteriën in de bloedbaan terechtkomen, 
maar toch te weinig om direct te kunnen 
vaststellen welke soort het is. Het zijn er 
hooguit een paar per milliliter bloed. De 
bacterie moet dus eerst in het medisch 
microbiologisch lab worden vermeerderd 
en er moet worden getest tegen welke  
antibiotica de ziekteverwekker resistent 
is. Dat kost alles bij elkaar in totaal zo’n 
tachtig uur. ‘Dus bijna vier dagen subop-
timale behandeling,’ zegt Van Leeuwen, 
‘alsof je schiet met hagel op een levens-
gevaarlijk roofdier dat op je afstormt.’

MRSA was schuldig
Niet lang na de dood van de zwager van 
Van Leeuwen bleek dat hij was besmet 
door Staphylococcus aureus, een beruchte 
bacterie die vaak resistent blijkt tegen de  

Nisine zou een ideaal antibioticum zijn. Onschuldige 
bacteriën maken dit molecuul aan om te voorkomen 
dat andere bacteriën hun celwanden kunnen op- 
bouwen. Het vangt namelijk een bouwsteen weg  
die daarvoor nodig is. Bacteriën kunnen heel moeilijk 
resistent worden tegen nisine. Helaas wordt het mole- 
cuul in het menselijk lichaam razendsnel afgebroken 
en is daarom als antibioticum waardeloos. Het onder- 
zoeksteam van Vidi-laureaat Nathaniel Martin en 
Timo Koopmans aan de Universiteit Utrecht heeft 
het voor elkaar gekregen om nisine wél klaar te 
stomen voor toepassing in het lichaam. Met het 
enzym trypsine, dat normaal eiwitten afbreekt in  
de maag en dunne darm, knipten ze het molecuul in 
tweeën. Vervolgens plakten ze er vetzuurstaarten 
aan. Dat reactiveert het molecuul én voorkomt dat 
het in het lichaam kan worden afgebroken. De nieuwe 
moleculen blijken opvallend goed werkzaam tegen 
de twee belangrijkste resistente bacteriesoorten: 
MRSA en VRE. De komende maanden testen de 
onderzoekers of de nieuwe antibiotica stabiel en 
actief genoeg zijn, en later testen ze de werking  
en bijwerkingen bij de mens. 

Omgebouwd conserveermiddel

Kaas is lang houdbaar, 
met dank aan nisine.
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gangbare antibiotica. MRSA heet hij dan: 
meticilline resistente Staphylococcus au-
reus. Die bacterie liet Van Leeuwen niet 
meer los. Vijftien jaar lang onderzocht hij 
het organisme in het microbiologisch  
lab van het Erasmus MC. Ondertussen 
bleef de vraag knagen die opkwam na 
het overlijden van zijn zwager: kun je de  
diagnostiek versnellen? Met de opkomst 
van allerlei nieuwe technieken ontstonden 
er mogelijkheden om dat voor elkaar  
te krijgen. In 2007 werd Van Leeuwen  
lector aan de Hogeschool Leiden. Daar 
wordt meer dan aan een academisch lab 
praktijkgericht onderzoek gedaan. Dat 
kwam goed uit, bedacht Van Leeuwen, 
want hij had de toepassing al voor ogen: 
een snellere methode voor het identifi-
ceren van de boosdoener bij infecties, en 
in het bijzonder bloedvergiftiging.

Druppels hameren
Voor de methode die hij ontwikkelde, 
heeft hij ongeveer tien milli liter bloed 
van de patiënt nodig. Dat wordt aan een 

Leids antibioticum
Lugdunomycine. Zo heet de veel - 
belovende bacteriedodende stof  
die in een laboratorium van de 
Universiteit Leiden werd ontdekt. 
Lugdunum batavorum is Latijn voor 
‘Leiden’. De stof is zeer dodelijk voor 
allerlei schadelijke bacteriën en lijkt 
op geen enkel ander antibioticum. 
Maar er is wel een probleem: de 
bacterie die het aanmaakt is wat je 
zou kunnen noemen ‘vrij lui van aard’. 
Hij produceert extreem weinig van de 
stof: niet meer dan een duizendste 
gram per duizend voedingsbodems 
vol bacteriën. De onderzoekers, een 
team onder leiding van hoogleraar 
moleculaire biotechnologie Gilles van 
Wezel, probeert met man en macht 
de bacteriën ertoe te bewegen meer 
te gaan produceren, door ze bloot te 
stellen aan verschillende stoffen en 
omstandigheden. Ook testen ze of  
het antibioticum geen ongewenste 
neveneffecten heeft op menselijke 
cellen, zoals helaas bij veel andere 
bacteriedodende stoffen wel het 
geval is. De bekendste daarvan is 
chloorhoudend bleekmiddel waar-
mee je het toilet kunt schoonmaken. 
Dat is de ideale bacteriedoder, ware 
het niet dat het irriterend is voor je 
huid en giftig als je het inslikt.

flesje bouillon met voedingsstoffen toe-
gevoegd waarop bacteriën goed kunnen 
groeien. Het flesje staat in een apparaat 
dat de bacteriegroei detecteert en een 
signaal afgeeft als de bacteriën voldoende 
vermenigvuldigd zijn. Dat gebeurt na  
gemiddeld een uur of tien. Nog geen uur 
daarna kan Van Leeuwen vaststellen om 
welke bacteriesoort het gaat. Dat doet hij 
met een apparaatje dat werd ontwikkeld 
door Biosparq, een ingenieursbedrijf uit 
Leiden waar Van Leeuwen mee samen-
werkt. Het apparaatje maakt druppeltjes 
waarin steeds één bacteriecel zit. Die 
kan het stuk voor stuk analyseren, zoals 
bij de handbagagecontrole op een vlieg-
veld elke tas apart door de scanner wordt 
gehaald.
Dat genereren van die druppeltjes was 
nog niet makkelijk, vertelt Van Leeuwen. 
‘Eerst gebruikten we daarvoor een ver-
nevelaar, maar dat leverde hooguit twee 
tot drie druppels per seconde op. Dat is 
veel te weinig. Het moest dus beter.’ Met 
hulp van een lab in Freiburg ontwikkelden 

Willem van Leeuwen 
(staand) bekijkt met 
Biosparq-CEO Gerold 
de Valk het prototype 
van de biodetector, het 
apparaat dat vaststelt 
welke ziekmakende 
bacteriën een patiënt 
in zijn lichaam heeft.

Veel bacteriedodende stoffen, chloor 
bijvoorbeeld, hebben niet al te beste 
effecten op menselijke cellen. 
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Misschien kan de techniek in de toekomst ook worden 
toegepast bij infecties aan de urine- en luchtwegen 

de Leidenaren een minuscuul trechtertje 
op een microchip. Aan het puntje daarvan 
vormen zich druppeltjes. Een hamertje 
tikt duizend keer per seconde tegen het 
trechtertje aan, waardoor de druppeltjes 
aan de onderkant loslaten en in het  
instrument vallen waar de analyse plaats-
vindt. De doorstroming werd opgekrikt 
tot duizend druppeltjes per seconde, die 
elk apart worden onderzocht. ‘We hoeven 
de bacteriën dus niet meer helemaal op 
te kweken, wat zo’n 24 uur scheelt’, zegt 
Van Leeuwen. 

Miljoenen besparen
De analyse gebeurt met een geavanceerde 
elektronische weegschaal, een massa-
spectrometer. Die analyseert het gewicht 
van de verschillende aanwezige eiwit-
moleculen en maakt zo een signatuur  
op basis waarvan de identiteit van de 
bacterie kan worden vastgesteld. Ook de 
hoeveelheid bacteriën wordt vastgesteld, 
wat vooral van belang is als er meerdere 
bacteriesoorten in het bloed aanwezig 
zijn. Door de bacteriën vervolgens aan 
steeds hogere doses antibiotica bloot te 
stellen, kan Van Leeuwen ook binnen 
vijf uur vaststellen met welk antibioticum 
de infectie bestreden moet worden. 
Daarmee kan de arts dus al binnen een 

dag beginnen. Daarmee stijgt de kans op 
overleving met tientallen procenten. ‘Soms 
kan de patiënt al binnen een dag van de 
intensive care af. De behandeling van 
één sepsispatiënt kost al snel tussen de 
40.000 en 70.000 euro. Een snellere en 
betere diagnostiek scheelt op jaarbasis 
miljoenen, en kan veel mensenlevens 
redden.’

Database moet af
De methode van Van Leeuwen is nog 
niet klaar voor de praktijk. Het apparaat 
neemt nu nog zo’n drie kubieke meter 
ruimte in beslag, ongeveer zo groot dus 
als de cabine van een kleine bestelbus. Om 
het terug te brengen tot een acceptabel 
formaat voor in een ziekenhuis, heeft 
Van Leeuwen een investeerder nodig die 
een paar miljoen euro in het project wil 
steken. Regelmatig krijgt Van Leeuwen 
bezoek van geïnteresseerde bedrijven, 
maar tot nu toe is geen van hen met de 
Leidse onderzoekers in zee gegaan. Ze 
wachten tot de database klaar is met de 
signaturen van alle bacteriën die een 
bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. 
Daar werkt het team van Van Leeuwen 
nog hard aan. Een flinke klus: alleen al 
van Staphylococcus aureus zijn honderd 
verschillende stammen nodig voor een 

Slimme evolutie
Hoe trek je vastgelopen evolutie  
weer vlot? Door de omgeving steeds 
te veranderen. Marjon de Vos en 
Sander Tans van FOM-instituut 
AMOLF toonden dat aan samen met 
Franse onderzoekers aan. Evolutie 
vindt plaats door spontane verande-
ringen in het DNA. Maar voor een 
nieuwe eigenschap zijn soms meer-
dere mutaties nodig. Als de eerste 
daarvan ongunstig uitpakt, dan het 
zal het niet tot de volgende komen.  
Lang werd gedacht dat complexe 
nieuwe eigenschappen alleen konden 
ontstaan als twee mutaties precies 
tegelijk optreden. De kans daarop  
is gigantisch klein. De onderzoekers 
lieten zien dat een complexe veran- 
dering in het suikermetabolisme van  
E. coli-bacteriën dankzij voortdurend 
veranderende omstandigheden wel 
kan plaatsvinden. Als de omgeving 
constant werd gehouden, met veel of 
juist weinig suiker, dan liep de evolutie 
al vrij snel vast. Maar als de aan- of 
afwezigheid van suiker veranderde, 
ging de evolutie wel door. Een mutatie 
die onder ‘gewone’ omstandigheden 
nadelig uitpakt, kan onder andere  
omstandigheden juist gunstig zijn. Zo 
kan de productie van een belangrijk 
eiwit door een mutatie omlaag gaan, 
maar als de omstandigheden zo 
veranderen dat dit eiwit juist niet 
nodig is, is dat een voordeel. Zo  
wordt de weg vrijgemaakt voor de 
volgende stap in de evolutie, op naar 
complexe nieuwe eigenschappen.

betrouwbare database. Zodra de data-
base groot genoeg is, zo verwacht Van 
Leeuwen, zal het niet lang meer duren 
voordat een van de bedrijven mee gaat 
doen.
Zijn droom is dat het apparaat over een 
paar jaar niet alleen in het ziekenhuis 
staat om mensen als zijn zwager te redden. 
Ook de huisarts zou de techniek kunnen 
gebruiken, bij het diagnosticeren van  
onschuldiger kwalen, zoals urine- en lucht-
weginfecties. Dat maakt de behandeling 
effectiever, en gerichter behandelen zorgt 
ervoor dat de bacteriën minder snel  
ongevoelig worden voor antibiotica. ‘Ook 
bij een urineweginfectie wordt nu nog 
blind een antibioticum voorgeschreven. 
Dat zou anno 2016 toch niet meer nodig 
moeten zijn.’      

De druppeltjes met maar één bacterie 
worden stuk voor stuk geanalyseerd. 
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Het moet onvoorstelbaar zijn voor 
de brievenschrijvers van toen: hun 
post, bewaard gebleven in een zee-
hondenleren kist, gaat onder een 
scanner die elk briefgeheim kan 
ontrafelen. Het gaat om zo’n 2600  
brieven uit de zeventiende eeuw  
die nooit bij de geadresseerden  
arriveerden. ‘Wij gaan met behulp 
van de scans kijken of de vouw - 
wijze en de manier van sluiten van 
de brieven te koppelen is aan de  
inhoud’, zegt Nadine Akkerman 
(Universiteit Leiden) van het Signed, 
Sealed, Undelivered-onderzoek: ‘In 
de zeventiende eeuw was de brief 
zelf ook de enveloppe. En het lijkt 

erop dat degene die de brief tot een 
enveloppe vouwde, dat niet zomaar 
deed.’ Zo werd een liefdesbrief vaak 
in diamantvorm gevouwen. En hoe 
geheimer de inhoud van de brief, 
hoe ingenieuzer de vouw- en sluit-
wijze. Cruciaal bij het onderzoek is 
de super scanner die wordt gebruikt. 
Akkerman: ‘Die geeft niet alleen de 
tekst weer, maar ook de vouwlijnen,  
de textuur en de watermerken.’ De 
ana lyse van de scans staat op punt 
van beginnen. Wie interesse heeft, 
kan meepuzzelen. Akkerman: 'Ze 
zullen online beschikbaar komen, 
zodat iedereen die dat wil, kan mee-
speuren naar verbanden.'   

Wat de vouw vertelt

IN BEELD

De brieven komen uit de 
postkist van Simon de 
Brienne, die eind zeven
tiende eeuw postmeester 
werd in Den Haag. De kist 
stond sinds 1926 in het 
Museum voor Commu
nicatie in Den Haag.

Meepuzzelen aan briefgeheimen? 
Kijk op brienne.org.

Het merendeel van  
de brieven uit de kist 
zijn destijds vanuit 
Frankrijk naar Neder 
land verstuurd. Stuk 
voor stuk waren ze 
persoonlijk gevouwen 
en verzegeld.



Spooronderzoeker Anthonie Boogaard 
(links) sluit zijn meetapparatuur aan. 
Veiligheidsman Rick Ruiter (rechts) let  
op dat er geen ongelukken gebeuren  
met de langsrazende treinen.    
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Voor de wetenschap
wachten op de trein

Hoor
het

spoor
Het is druk op het Nederlandse spoor.  
Onderhoud en reparaties zorgen voor  
vertraging, waar treinreizigers steen en  

been over klagen. Daarom onderzoeken  
wetenschappers hoe storingen in het spoor 
sneller verholpen kunnen worden. De meet-
apparatuur van Anthonie Boogaard ‘hoort’ 
mankementen in de rails. Experiment NL 

luisterde mee.

Tekst: Melanie Metz / Foto’s: Adrie Mouthaan
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Sensoren onder het spoor moeten slijtage kunnen  
ontdekken voordat het treinverkeer tot stilstand komt

 V
lakbij het zomerse Wester-
park in Amsterdam, waar 
de mensen met zonnebrillen  
op hun neus flaneren, staat  
Anthonie Boogaard in zijn 
warme werkkleding langs 

het spoor. De dynamica-onderzoeker van 
de Technische Universiteit Delft ‘luistert’ 
met zijn meetapparatuur naar trillingen 
die de treinen veroorzaken. Zo wil hij 
mogelijke mankementen in de rails op-
sporen, want die manifesteren zich in de 
trillingen. ‘Dr. Track’ heet het project 
waar Boogaard aan werkt. Het maakt 
deel uit van het programma ExploRail, 
een samenwerkingsverband tussen spoor- 
wegbeheerder ProRail, Technologie-
stichting STW en NWO (zie het kader 
‘Spoordoktoren’). Iedere maand staat 
Boogaard een paar uur langs het spoor 
voor het veldwerk. Hoe gaat dat in zijn 
werk? En zou hij dat niet liever vanachter 
de computer doen?

Veiligheid voor alles
‘Steek je hand op als er een trein aan-
komt.’ Veiligheidsman Rick Ruiter somt 
de veiligheidsregels op, voordat we het 
spoor op mogen. ‘Dan weet de machinist 
dat je de trein hebt gezien en dat je er niet 
zomaar onder loopt.’ Boogaard kan de 
regels dromen, hij doet al vier jaar onder-
zoek langs het spoor. De fotograaf en ik 
trekken felgekleurde veiligheidsjasjes aan 
over onze kleren en we dragen schoenen 
met stalen neuzen. Jaloers kijken we naar 
de mensen in het park die op teenslippers 

lopen. ‘Achter het hek blijven en absoluut 
niet de rails op’, zegt Ruiter streng als hij 
het hek naar het spoor opent. ‘Blijf voor 
mij.’ Boogaard gaat voorop. Hij heeft een 
karretje met een aggregaat om de appa-
ratuur van stroom te voorzien. In ganzen- 
pas lopen we naar zijn meetopstelling. 
Een trein raast op een paar meter afstand 
langs. Je voelt de luchtverplaatsing. We 
steken braaf de hand op. De machinist, 
hoog in de trein, zwaait terug. 

Spoor slijt
Na een kwartier stopt Boogaard bij een 
grijs kastje met een sticker van de TU 
Delft. ‘Hier zit een eenvoudige computer 
in die trillingen vanuit de sensoren regi-
streert,’ legt hij uit. Dan stopt hij, want 
weer dendert een trein voorbij. Iedereen 
steekt zijn hand op. Boogaard gaat verder. 
De sensoren, versnellingsopnemers, zijn 
de ‘oren’ in de rails, vertelt hij. Ze vangen 
de trillingen van de trein op het spoor op, 
en sturen de metingen naar het kastje. 
‘Die sensoren zitten verstopt onder de 
rails, kijk…’ Hij wijst naar het spoor. ‘Ho, 
niet te dichtbij,’ waarschuwt de veilig-
heidsman. We stappen achteruit. Behalve 
een snoeppapiertje is er op de roestige 
rails weinig te zien. ‘Als je goed kijkt, zie 
je draadjes onder de rails uitkomen.’ Ja, 
als je goed kijkt. De sensoren zitten op 
een goed gekozen plek. Boogaard wijst 
naar de sporen, waarvan er een naar links 
afbuigt. ‘Hier is een wissel, waar twee 
spoorstaven elkaar kruisen’, zegt hij. Hij 
wijst naar de plek waar de rails samen-

komen, en een puntige driehoek vormen. 
‘Dat deel heet een puntstuk. Hier ontstaat 
vaak schade, omdat er een klein hoogte-
verschil tussen de twee staven zit.’ De 
ijzeren wielen van de treinen zorgen in de 
loop der tijd voor slijtage aan en verzak-
kingen van de staven. De sensoren zitten 
op dit kwetsbare punt, zodat ze de schade 
snel kunnen ontdekken. 

Eigen geluid
Boogaard rommelt in zijn tas. ‘Ik gebruik 
vandaag voor het eerst een iPad.’ De 
computer in de kast moet de trillingen 
van het spoor nu naar de tablet sturen. 
‘Hopelijk werkt het. De software in het 
kastje is net nieuw’, zegt hij. Het scherm 
blijft zwart. Intussen raast er opnieuw een 
trein langs. We steken weer onze arm op. 
‘Ze zullen wel denken, hij staat Pokémon 
Go te spelen’, grinnikt de veiligheidsman. 
Boogaard lacht, maar blijft op zijn tablet 
turen. 
Dan verschijnen er lijnen op het scherm: 
de geluidstrillingen, omgezet in grafieken. 
‘Jaa,’ mompelt Boogaard. Hij tikt op het 
touchscreen. ‘Kijk, hier vul ik in wat voor 
type trein het is, een goederentrein of 
een dubbeldekker. Die van zo-even was 
een sprinter, een kleine trein. Dat zie je 
ook in de grafiek terug.’ Hij wijst op de 
lijnen op zijn scherm. ‘Voor elk wielstel 
zie je een piek.’ Steeds als de treinwielen 
het spoor raken, slaat de grafiek uit. ‘Een 
treinstel van een grotere trein heeft meer 
wielenparen, dus dat klinkt heel anders. 
Dat levert ook andere trillingsgrafieken 

De sensoren onder het spoor meten de trillingen die de 
voortdenderende treinwielen op de rails veroorzaken.

Boogaard (niet op de  
foto) moest zijn sensoren  

’s nachts zelf plaatsen. 
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Er gaat een generator 
mee, mocht de accu  

van de meetapparatuur 
leeg raken tijdens de 

meetsessie.  

Spoordoktoren 
Dr. Track, het onderzoek van 
Anthonie Boogaard en zijn 
collega’s van de TU Delft, 
maakt deel uit van ExploRail, 
een onderzoeksprogramma 
dat de spoorwegorganisatie 
ProRail in samenwerking 
met NWO en Technologie-
stichting STW uitvoert. Er 
werken wetenschappers  
van verschillende univer- 
siteiten aan mee. In het 
project wordt in brede zin 
onderzocht hoe het spoor in 
Nederland zo goed mogelijk 
bestand  tegen verstoringen 
kan worden gemaakt. Het 
werk van Boogaards groep 
(snel mankementen aan de 
rails signaleren) past daar 
natuurlijk prima in. Maar 
onder ExploRail vallen nog 
meer deelprojecten. Voor- 
beelden zijn ArRangeer,  
onderzoek van de Univer- 
siteit Twente en de Duitse 
RWTH Aachen Universität, 
dat een optimale manier 
probeert te vinden om 
onderhoud zo efficiënt 
mogelijk te plannen. Het 
onderzoek ‘PRIME’ van de 
TU Delft, moet hoogwaardig 
spoorwegstaal ontwikkelen 
dat langer mee kan gaan en 
minder onderhoudsgevoelig 
wordt. In 2017 wordt Explo- 
Rail afgerond. Dan kan 
ProRail de bevindingen in  
de praktijk gaan toepassen.
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op.’ Zo heeft ieder treintype zijn eigen 
geluid. Boogaard wil verder vertellen, 
maar er komt weer een trein langs, een 
lange Thalys. Op het scherm verschijnt 
een grafiek, inderdaad met meer pieken 
dan de kleine trein van even eerder. Meer 
wielen, meer pieken, meer herrie.

Liever in het echt
Bij elke meetsessie verzamelt Boogaard 
informatie van ongeveer vijftien treinen. 
Soms blijft hij een uurtje. Maar soms is er 
vertraging en staat hij drie uur op treinen 
te wachten. ‘Ik heb altijd een koffer mee 
met gereedschap en zo. Als ik moe word 
ga ik daarop zitten.’ Tijd om wat te eten? 
‘Nou, ik zie soms een wc doorgetrokken 
worden als een trein voorbij komt... Dan 
valt er zo’n plens vlak voor je neus. Dan 
zit je hier niet lekker te eten. Ik houd het 
bij een flesje water.’ Soms belt Boogaard 
even naar huis. ‘Via Facetime laat ik mijn 
dochtertje van drie weleens een langs-
rijdende trein zien. Dan is ze echt onder 
de indruk. Ze is nog nooit met de trein 
geweest.’ Gaat de spooronderzoeker met 
zijn gezin nooit met de trein? ‘Eh, nee. 
De auto is toch handiger met twee kleine 
kinderen, mijn jongste is een half jaar. En 
op de trein wachten doe ik al genoeg voor 
dit onderzoek.’ 

Extra zintuig 
De zon schijnt steeds feller. De fotograaf 
loopt puffend rond met zijn fototoestel. 
Ik word gekookt onder het synthetische 
veiligheidsvest. Op het voorhoofd van de 
veiligheidsman parelen zweetdruppeltjes. 
Boogaard staat er nog wel fris bij. ‘Nou, 
ik heb genoeg’, zegt hij opgewekt. Er zijn 

Een kleine verzakking  
kun je niet zien met 
het blote oog, maar je 
kunt hem wel horen

Boogaard legt de redacteur 
iets uit, wat nog best lastig 
is met al die lawaaiige 
treinen die langsrazen. 

Waar blijft die trein? 
De belangrijkste reden voor ProRail om onder-
zoek te doen, is treinreizigers tevreden te houden. 
Door defecten aan spoor en treinen ontstaat vaak 
vertraging. Op basis van reisinformatie die de NS 
publiceert, houdt de site rijdendetreinen.nl sinds 
2011 bij welke redenen er zijn voor storingen. In  
de top vijf staan achtereenvolgens ‘defecte trein’, 
‘wisselstoring’, ‘seinstoring’, ‘aanrijding met een 
persoon’ en ‘herstelwerkzaamheden’. Maar met 
zo’n drie miljoen ritten op het Nederlandse spoor 
is het ook niet zo gek dat er weleens iets misgaat.
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verschillende treinen langsgekomen, van 
sprinters tot grote dubbeldekkers, dus hij 
is tevreden. En nu? ‘Ik ga alle data op de 
computer vergelijken.’ Zodra hij genoeg 
informatie heeft verzameld van een on-
gehavend spoor, heeft hij vergelijkings-
materiaal. ‘Daarmee kan ik een soort 
filter maken, waar je afwijkingen mee 
kunt herkennen. Als die er zijn, weet je 
dat er schade is.’
Is het wel handig om te ‘luisteren’ naar 
het spoor? Je kunt toch gewoon kijken of 
er wellicht iets stuk is? ‘Sommige kleine 
beschadigingen, een verzakking bijvoor-
beeld, zijn niet zomaar zichtbaar. Maar je 
hoort ze wel’, zegt Boogaard. Bovendien 
kun je trillingen continu meten, en die 
metingen door een programma halen om 
te zien of er een afwijking is. ‘Dat is bij 
een visuele controle lastig. Dan moet je 
duizenden videobeelden kijken om een 
onregelmatigheid ontdekken.’ Niet dat je 
met zijn systeem nooit meer naar het 
spoor hoeft te kijken. ‘Maar dit voegt een 
extra zintuig toe.’

Meten vanaf trein
Wat is de volgende stap? Ten eerste moet 
er een goedkopere versie komen van de 

meetapparatuur die Boogaard gebruikt. 
Die kost nu een slordige 30.000 euro. Met 
collega’s werkt hij aan een instrument dat 
maar 500 euro moet gaan kosten. ‘Dat 
apparaat is iets minder gevoelig dan de 
apparatuur die ik nu gebruik. Maar het 
huidige instrument is eigenlijk bedoeld 
voor in het lab, en het is erg nauwkeurig.’ 
Voor de metingen langs het spoor kan 
het best simpeler. Boogaard is bezig het 
prototype te testen op gevoeligheid. ‘We 
hebben de sensoren onder een fietspad 
gelegd, en getest of ons nieuwe goedkope 
apparaat dat geluid net zo goed oppikt 
als het dure.’ Dat lijkt goed te gaan. Het 
nieuwe apparaat blijkt niet alleen minder 
prijzig, het biedt ook nog meer mogelijk-
heden. ‘Het doel van het project is ook om 
beter vanuit een rijdende trein te kunnen 
meten.’ Dat gebeurt nu met het CTO-
meetrijtuig, een oude trein die is om- 
gebouwd voor onderzoek. ‘Een simpeler 
meetapparaat kun je op gewone passa-
gierstreinen plaatsen. Dan kun je dubbel 
meten: vanaf de trein en op het spoor 
zelf.’ Als die meetapparaten het spoor in 
de toekomst op veel plekken in de gaten 
houden, dan kan ProRail kleine manke-
menten snel signaleren. ‘Nog voordat er 

grotere schade ontstaat.’ En uiteindelijk 
scheelt dat geld en vertragingen. 

In het stof
Weer terug achter het hek, trekt iedereen 
snel zijn warme veiligheidsjasje uit. Bij  
het kraantje achterin zijn werkbus wast 
Boogaard het stof van zijn handen. Last 
van het vuil en de herrie heeft hij niet. 
‘Daar heb ik het te druk voor. Appa- 
ratuur controleren, gegevens noteren. En 
soms werkt het systeem niet, dan moet ik 
iets repareren.’ Kan hij niet gewoon in 
een comfortabel lab computersimulaties 
van treinen bekijken? ‘Dat doe ik ook. En 
veel onderzoekers houden het daarbij. 
Die testen hooguit een keer in het echt. 
Prima, maar ik test liever in de praktijk 
of het wel werkt.’ Is hij een treinenfreak? 
‘Niet echt. Ik had vroeger geen model-
treintjes. Ik houd gewoon van meten, het 
liefst iets tastbaars, iets wat iedereen kent 
en gebruikt. Zoals een trein.’ Daar heeft 
hij wel wat uren in het stof voor over.      

 Op de tablet zie je de 
trillingen in een keurig 
grafiekje.   

 Draden aan en tussen 
de rails vallen niet of 
nauwelijks op.

 MEER INFORMATIE
explorail.verdus.nl: site van het spoor- 
onderzoeksproject.

Tussen de lassers
De sensoren waar Anthonie Boogaard 
metingen mee verricht, zitten verborgen 
onder de rails. Boogaard heeft ze daar 
eigenhandig onder gesleuteld. Hij moest 
daarvoor ’s nachts op pad samen met 
spoorwerkers. Overdag mag er namelijk 
niemand op de treinrails komen, ook niet 
voor werkzaamheden. Boogaard ging 
mee met spoorwerkers van Strukton, die 
het normale railonderhoud doen. ‘Een 
aparte ervaring. Ik zat tussen de lassers 
aan mijn eigen projectje te werken.’ In 
eerste instantie vonden de mannen van 
het spoor het vreemd, dat er een weten- 
schapper mee zou komen om ook aan 
de rails te sleutelen. Boogaard: ‘Maar 

gaandeweg merkten ze wel dat ik oké 
was. Toen kwamen ze vaak een praatje 
maken. En veel kritiek leveren op hoe  
ik de sensoren bevestigde, haha.’ Vaak  
is de kennis van mensen uit de praktijk 
waardevol, zegt de onderzoeker van de 
TU Delft. ‘Dat vind ik interessant aan dit 
onderzoek. Ik heb al een paar keer de 
geluidstrillingen voor ervaren spoorweg- 
mensen afgespeeld.’ En door hun jaren- 
lange ervaring hoorden die het direct als 
er iets mis was. ‘Dan zei iemand: ‘Daar  
zit een braampje in de rails.’ Dat bleek 
dan ook echt zo te zijn. Die kennis uit de 
praktijk wil ik omzetten in een objectieve 
meting.’
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Hoe kregen gewervelde 
dieren hun gebit?

Kaken kijken
Vrijwel alle gewervelde dieren hebben kaken en tanden. Verschillende 
soorten houden er uiteenlopende gebitten op na, geschikt voor allerlei 

menu’s. Maar welke dieren ontwikkelden als eerste een gebit?  
Paleontoloog Martin Rücklin is ze op het spoor.

Tekst: Marc Koenen

 H
alverwege het interview 
verontschuldigt paleonto-
loog Martin Rücklin zich. 
‘Sorry dat ik zo snel praat, 
maar als ik hier eenmaal 
over begin, ben ik niet 

meer te stoppen.’ Rücklin, die verbonden 
is aan het Naturalis Biodiversity Center 
in Leiden, heeft dan al in hoog tempo uit-
gelegd waar hij zich mee bezighoudt: de 
evolutie van kaken en tanden sinds die in 
gewervelde dieren ontstonden. Daarmee 
begon Rücklin in 2008, aan de Britse 
University of Bristol. Hij trof er fossielen 

aan die veertig jaar eerder verzameld  
waren tijdens veldwerk in het noordpool-
gebied van Canada. Het waren de resten 
van een pakweg 410 miljoen jaar oude 
vis, Romundina stellina. Dat was een van 
de eerste dieren die een kaak hadden.  
Interessant waren enkele plaatjes van 
een paar millimeter groot. Die hadden 
een ruw oppervlak dat een beetje aan  
dat van schuurpapier doet denken. Waar  
zaten die plaatjes toen de vis nog leefde? 
Dat kon Rücklin zien op foto’s die Parijse 
collega’s hadden gemaakt van andere 
Romundina-fossielen die zij in Canada 

hadden gevonden: ze bevonden zich in de 
bek van het dier. En dus rees de vraag 
wat ze daar deden. 
Wat zeldzaam is, mag je niet beschadigen. 
Daarom moest het onderzoek aan de 
plaatjes, de plaatjes zelf heel laten. Je mag 
ze bijvoorbeeld onder een microscoop 
leggen, maar dan kun je niet zien wat er 
binnen in de plaatjes zit. Samen met zijn 
collega’s uit Bristol stelde Rücklin een 
van de plaatjes daarom bloot aan de hoog- 
energetische röntgenstraling die het Paul 
Scherrer Institut in Zwitserland met een 
zogeheten ‘synchroton’ opwekt. Het gaat 
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DOLKEN 
Vleeseters, zoals deze ijsbeer, 

hebben vaak tanden als dolken 
om een prooi te doden. De  

42 ijsbeertanden zijn groter  
dan die van zijn neef, de bruine 

beer. Die leeft namelijk in  
streken waar ook plantaardig 

voedsel te vinden is.

WISSELAAR
Krokodillen scheuren hun 

prooi ruw aan stukken. 
Dat kost ze vaak een tand, 

maar dat geeft niets: ze 
wisselen hun leven lang.

LACHEBEK
Veel planteneters hebben 
snijtanden in de voorkant 
van hun bek. Het paard is 

geen uitzondering. Het 
‘knipt’ er gras mee af dat 

zijn kiezen vermalen. 

DIEPZEEGEBIT
De bek van Johnsons hengelvis 
kan net zo breed als zijn hele lijf 
worden. Door de naar achter 
gerichte tanden kan een 
prooi niet snel meer
ontsnappen. De 
vis leeft in de
diepzee.

Het fossiele 
tandplaatje van de 
vis Romundina stellina. De 
röntgenscan laat bobbels zien, 
opgebouwd uit tandbeen en glazuur.  
Het zijn ’s werelds oudst bekende tanden.
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INJECTIEBEET
De giftand van de 

ratelslang is net zo hol 
als een injectienaald. 

Als de slang bijt, spuit 
hij automatisch gif in 

de prooi.

IJZERTAND
De snijtanden van de beverrat 
zijn oranje, omdat er ijzer in het 
glazuur zit. Het is niet duidelijk 
wat daar de functie van is.

ZEEFGEBIT
De krabbeneter is een zeehond 
die leeft van krill, kleine garnaal- 
achtige diertjes. Als hij zijn bek 
sluit, zitten er kleine ruimtes 
tussen de tanden, een prima 
zeef om het krill mee te pakken.
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De intensieve röntgenstraling toont 
weefsels binnenin het fossiel 

 MEER INFORMATIE
tinyurl.com/TandFossiel: persbericht 
van Naturalis over de ontdekking van het 
fossiele tandplaatje.

om straling die te sterk is voor medisch 
gebruik in het menselijk lichaam, maar 
wel in veel takken van wetenschap wordt 
toegepast, bijvoorbeeld door geologen 
die willen kijken welke mineralen zich 
binnenin een stuk gesteente bevinden. 
Maar ook de paleontologie blijkt er de 
vruchten van te kunnen plukken. ‘De  
intensieve straling geeft scans van zo’n 
goede resolutie, dat je de verschillende 
weefseltypen op het plaatje kunt zien’, 
vertelt Rücklin. De duizenden röntgen- 
scans die hij van het plaatje maakte, 
brachten samen de groei in beeld van  
de minuscule bobbels die de plaatjes op 
schuurpapier laten lijken. De bobbels 
blijken te zijn opgebouwd uit een kern 
van tandbeen met daarop een glazuur-
achtig oppervlak. De tanden van heden-
daagse dieren, ook die van de mens, zijn 

net zo opgebouwd. Met andere woorden: 
de fossiele plaatjes maken deel uit van 
het oudste gebit dat we nu kennen.
Ook suggereren de opnamen dat de 
tandplaatjes gevormd werden rond een 
‘pioniertand’. Als de vis groter groeide,  
ver schenen nieuwe pioniertanden in het 
aangrenzende weefsel dat opging in de 
groeiende tandplaatjes. ‘Die pioniertand 
lijkt erg op de schub van een vis’, vertelt 
Rücklin. ‘Wij denken dan ook dat tanden 
en visschubben een gezamenlijke historie 
hebben. Begrijp me goed: we zeggen niet 
dat tanden een soort schubben zijn, maar 
dat ze vermoedelijk een soort gemeen-
schappelijke voorouder hadden.’ Om daar 
meer zicht op te krijgen, gaat hij fossielen 
van nog primitievere gewervelden, met 
en zonder kaak, onderzoeken. Hij is blij 
dat hij dat in Leiden kan doen. ‘Als ik 
hier uit het raam kijk, zie ik in de verte 
het academisch ziekenhuis liggen, dat 
hun scanapparaten voor ons beschikbaar 
stelt. Hier ligt ook het Bio Science Park, 
waar het Institute of Biology Leiden en 
allerlei andere bedrijven en instellingen 
biomedisch onderzoek doen. Nu komen 
wij als paleontologen erbij. Dat samen-
werken in Nederland is mooi. Ik voel me 
hier helemaal thuis.’  
   

LOPENDE BAND
Haaien krijgen continu 

nieuwe tanden. Ze groeien 
in rijen achter elkaar, als 
een soort lopende band. 

Zo kan het dier in zijn hele 
leven wel 30.000 tanden 

verslijten. 

WITTE WAPENS
Pas op voor planteneters als de 

kameel. Hij zal je niet opeten, maar 
boze kamelen hebben meer dan eens 

met hun tanden een mens gedood.

SLIJPSTENEN
Het knobbelzwijn heeft 
vier slagtanden. Als hij 

zijn bek sluit, schuren 
de twee grote tanden 
bovenin over de twee 

kleine in de onderkaak. 
Zo blijven die scherp.
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Zwaartekrachtgolven bieden  
een nieuwe kijk op de kosmos

54 EXPERIMENT NL

HEELAL



   Jagen op
ruimterimpels

Het was hét grootste fysica-nieuws van de laatste jaren. 
Wetenschappers zagen voor het eerst rimpels in de 
ruimtetijd, zogeheten zwaartekrachtgolven. Die verraden 
extreme gebeurtenissen in het heelal. Misschien wordt 
nu ook de oerknal beter ‘zichtbaar’. 

Tekst: Anouschka Busch

Als twee zwarte gaten op elkaar 
botsen, dan kunnen er zwaarte-

krachtgolven ontstaan. Sinds 
kort kunnen we die golven ook 

detecteren. Op deze tekening 
zijn twee keer twee botstende 

zwarte gaten weergegeven, die 
de twee zwaartekrachtgolven 

produceerden die gemeten zijn.
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Als twee extreem compacte en zware objecten snel om  
elkaar heen draaien, ontstaan er golven in de ruimtetijd 

 A
chteraf bleek het een histo-
risch moment: 14 september 
2015, iets voor een uur in de 
middag (Nederlandse tijd). 
Toen stuurde een data- 
analist uit Hannover verrast 

een mailtje rond met de vraag of het wel 
klopte wat hij zag. In de VS, de thuisbasis 
van de LIGO-detectoren die zoeken naar 
zwaartekrachtgolven, lag door het tijds-
verschil iedereen nog op een oor. Maar de 
Europese leden van het LIGO-consor-
tium keken verbluft naar hun beeld-
scherm. Een van de computersystemen 
die potentieel interessante signalen uit-
filtert tussen alle ‘ruis’ die de detectoren 
ook uit het heelal oppikken, had om 10.51 
uur iets heel uitzonderlijks gesignaleerd. 
Een slingerlijn van 0,2 seconde die, als de 
grafiek een geluidsgolf zou voorstellen, 
zou klinken als ‘oewíp!’ Een chirp zeggen 
de sterrenkundigen die al jarenlang naar 
dat typische signaal speuren. Was dit ’m 

treedt, is kleiner dan een op de zoveel 
miljoen’, zegt Jo van den Brand, initiator 
en hoofd zwaartekrachtgolvenonderzoek 
bij Nikhef, het Nationaal instituut voor 
subatomaire fysica, onderdeel van NWO, 
en een van de vijftien specialisten die deel 
uitmaken van LIGO’s detectiecommissie. 
Toch duurde het nog zo’n drie maanden 
voor de commissie alle eventuele fouten, 
storingen, nepsignalen of sabotage defi-
nitief durfde uit te sluiten en concludeerde: 
het signaal was echt. ‘Wat we hadden  
gezien was de krachtigste gebeurtenis die 
ooit was waargenomen in het universum’, 
zegt Van den Brand. Het signaal bleek te 
komen van de samensmelting van twee 
zwarte gaten, van 29 en 36 maal de massa 
van de zon, op anderhalf miljard lichtjaar 
afstand van de aarde. Die gaten gingen 
steeds sneller en steeds dichterbij elkaar 
tollen, ze botsten en veranderden in één 
tollend zwart gat van 62 zonmassa’s. En 
dat alles in een fractie van een seconde.

Reusachtige instrumenten
Nu waren zwaartekrachtgolven geen on-
bekend fenomeen. Hun bestaan was een 
voorspelling uit de algemene relativiteits-
theorie van Albert Einstein uit 1915. Als 
twee extreem compacte en zware objecten 
heel snel om elkaar heen draaien, dan 
ontstaan er golven in de ruimtetijd. Die 
golven zullen zich met de lichtsnelheid 
naar buiten verplaatsen, ongeveer zoals 
de kringen in het water als je een steentje 
in een vijver gooit. Maar het bestaan van 
die rimpels was alleen nog indirect aan-
getoond. Want hoe detecteer je zwaarte-
krachtgolven die overal doorheen gaan 
zonder een spoortje achter te laten? Het 

Hoe zie je zwaartekrachtgolven?
Om zwaartekrachtgolven  
te detecteren, maken weten- 
schappers gebruik van de 
eigenschappen van licht-
golven. Lichtgolven kunnen 
elkaar onder bepaalde om- 
standigheden uitdoven als 
ze samenkomen. In een 
interferometer wordt laser- 
licht het apparaat ingestuurd 
en gesplitst in twee bundels. 
Aan de uiteinden van de 
armen van het instrument 

kaatsen de beide laser- 
stralen tegen een spiegel 
terug en komen weer op 
een plek samen. Normaal 
zijn de golven van het laser- 
licht precies tegenover-
gesteld aan elkaar. Als ze 
samenkomen doven ze 
elkaar daarom perfect uit. 
De detector ziet dan niets. In 
dat geval heeft de detector 
geen zwaartekrachtgolf 
opgevangen. Komt er een 

zwaartekrachtgolf bij de 
interferometer, dan wordt 
de ene arm net iets langer 
en de andere arm net iets 
korter. De twee laserstralen 
leggen dan elk een iets 
andere afstand af en doven 
elkaar niet meer exact uit. 
Daardoor komt er wel een 
heel klein beetje licht uit de 
interferometer dat door de 
detector wordt opgevangen. 
Er is een signaal!

dan echt, de eerste zwaartekrachtgolf die 
direct was waargenomen? Het leek haast 
te mooi om waar te zijn. Nog geen twee 
dagen terug waren de LIGO-detectoren 
opnieuw opgestart na een fikse upgrade. 
En nu was er, nog voordat het onderzoek 
formeel begonnen was, al een signaal. Een 
signaal dat bovendien veel helderder en 
duidelijker was dan iemand ooit verwacht 
had.

Geen grap
De eerste gedachte was dat het om een 
practical joke ging, of een simulatie die  
op een of andere manier per ongeluk in 
de computergegevens van de detectoren 
was terechtgekomen. De LIGO-detectie- 
commissie, die tot taak heeft de metingen 
te controleren, ging dan ook niet over 
een nacht ijs. Dat het signaal geen toeval-
lige ‘ruis’ was, was al vrij snel duidelijk. 
‘Die signalen hebben een heel specifieke 
vorm. De kans dat zoiets per toeval op-
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elSplitter laat een deel 
van het licht afbuigen.

Zwaartekrachtgolf maakt de afstand 
net iets langer dan 4 kilometer.Detector ziet niets.

Lichtgolven  
komen niet gelijk  

bij de detector: er is 
wel een signaal.

Het licht  
van beide armen 
dooft elkaar uit:  

geen signaal.

Detector ziet licht. 
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langer. Wat je nodig hebt, is iets wat altijd 
constant blijft: de snelheid van het licht. 
Interferometers maken daar gebruik van. 
Daarmee kun je die uitrekking en samen-
drukking wel meten, bedachten onder-
zoekers in de jaren zeventig (zie ook het 
kader: ‘Hoe zie je zwaartekrachtgolven?’). 
Een klein probleem is wel dat die meet-
instrumenten kilometers groot moeten 
zijn.

Project groeit
Het duurde tot in de jaren negentig voor-
dat wetenschappers de National Science 
Foundation in de VS overtuigd hadden 
de honderden miljoenen kostende inter-
ferometers te financieren. In 2001 werden 
twee LIGO-interferometers in gebruik 
genomen: één in de staat Washington en 
één in de staat Louisiana. In twee haaks 
op elkaar staande buizen van vier kilo-
meter elk wordt tussen spiegels laserlicht 
heen en weer gekaatst. Als de afstand 

Meetprobleem
Om een zwaartekrachtgolfdetector te 
bouwen is veel technisch vernuft nodig, 
want zwaartekrachtgolven zijn extreem 
klein. Nou ja, als je niet te dicht bij de 
bron zelf bent, want daar zijn ze wel heel 
heftig. En dodelijk: bij de bron rekken ze 
je tot twee keer je lengte uit en drukken 
ze je vervolgens samen tot nog maar 
de helft van je oorspronkelijke formaat. 
Maar als de golven na miljarden jaren 
de aarde bereiken zijn ze zo sterk in 
kracht afgenomen dat ze een object 
maar minimaal uitrekken en samen- 
drukken. En dan hebben we het over 
echt heel erg weinig: het verschil in 
grootte is minder dan een atoomkern, 
oftewel ongeveer een miljardste van  
een miljardste meter verschil. Om dat 
soort verschillen te kunnen meten zijn 
extreem zuivere precisie-instrumenten 
als interferometers nodig. 

enige waaraan je merkt dat zo’n rimpel 
passeert, is dat de omgeving een klein 
beetje wordt uitgerekt en samengedrukt. 
Helaas gebeurt dat niet alleen met de 
omgeving, maar met het meetinstrument 
zelf ook. Om de golf te meten heb je dus 
niets aan een liniaal, want die wordt ook 

In de controlekamer van de LIGO-detector in Richland, Washington (VS), 
hopen onderzoekers sporen van zwaartekrachtgolven te zien. 

In februari 2016 werd het nieuws 
verkondigd: de golven bestaan!
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‘Dit laat zien dat er nog altijd nieuwe 
dingen mogelijk zijn. Het is echt niet  
zo dat de wetenschap af is’ 

tussen de spiegels langer of korter wordt 
door een passerende zwaartekrachtgolf, 
dan zou dat opgemerkt moeten worden 
door de detector.
In 2007 kwam de Italiaans-Frans-Neder-
landse Virgo-interferometer die in Italië 
werd gebouwd in bedrijf. Ruim duizend 
onderzoekers uit achttien landen werken 
aan het zwaartekrachtgolfproject. Er zijn 
inmiddels meer dan 130 instituten bij  
betrokken, waarvan Nikhef in Amster-
dam als een van de acht kerninstituten 
een belangrijke bijdrage levert aan de 
data-analyse en de upgrade van Virgo.

Nieuwe sterrenkunde
De grote opwinding over de eerste waar-
neming van een zwaartekrachtgolf was er 
niet alleen vanwege de ontdekking zelf. 
Deze waarneming opende ook compleet 
nieuwe gebieden voor wetenschappelijk 
onderzoek. ‘Zwaartekrachtgolven leveren 
een heel nieuwe manier op om sterren-
kunde te doen’, vertelt Gijs Nelemans, 
sterrenkundige bij de afdeling astrofysica 
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
De sterrenkundige is medeverantwoor-
delijk voor de astrofysische interpretatie 
van deze metingen. ‘Bijna alles wat we  
tot nu toe weten over het heelal komt uit 
elektromagnetische straling: licht, radio-

straling of röntgenstraling. Met zwaarte-
krachtgolven kunnen we nieuwe objecten 
ontdekken, dingen die geen of maar heel 
weinig straling uitzenden. En de objecten 
die we wel al kennen, kunnen we op een 
nieuwe manier bestuderen, je krijgt ook 
een nieuw soort informatie.’
Inmiddels is al een tweede ruimterimpel 
van botsende zwarte gaten gedetecteerd 
en officieel bevestigd. Nelemans hoopt 
dat er nu ook snel een detectie van een 
botsing tussen twee neutronensterren zal 
komen, of eentje tussen een neutronen-
ster en een zwart gat. Want anders dan 
bij zwarte gaten zou daarbij ook een  
optisch, röntgen- of radiosignaal te zien 
kunnen zijn. Voor sterrenkundigen zou 
dat interessant zijn. Want dan kunnen ze 
zwaartekrachtmetingen gaan vergelijken 
met metingen die gebaseerd zijn op elek-
tromagnetische straling. 

Zwaartekrachttheorie getest
Wetenschappers hopen dankzij zwaarte-
krachtgolven ook meer over de oerknal 
te weten te komen. Met instrumenten die 
elektromagnetische straling meten kun 
je niet verder terugkijken dan tot 380.000 
jaar na de oerknal. Dat is het moment dat 
het heelal doorzichtig werd voor licht. 
Maar met zwaartekrachtgolven moet je 
nog verder terug in de tijd kunnen kijken, 
tot een fractie van een seconde na de  
oerknal. Dat is echt het eerste begin. 
Ook bieden zwaartekrachtgolven natuur- 
kundigen de unieke mogelijkheid om de 
zwaartekrachttheorie van Einstein onder 
extreme omstandigheden te toetsen. Het 
Nikhef ontwikkelde daarvoor de data-
analysemethoden en software. ‘We weten 
dat Einsteins verklaring van de zwaarte-
kracht niet het hele verhaal kan zijn’, zegt 
Van den Brand. ‘Dat komt omdat die 
verklaring op gespannen voet staat met 
de kwantummechanica. En er zijn maar 
twee systemen in de natuur waar zowel 
zwaartekracht als kwantumeffecten een 
rol spelen: de oerknal en zwarte gaten. 
Nu kunnen we voor het eerst metingen 
doen in plaats van er alleen abstract over 
te praten.’
Tot dusver klopt alles wat de natuur- 
kundigen gezien hebben nog steeds vol-
ledig met Einsteins theorie. Maar met 
slechts twee metingen zijn de analyses nu 
nog verre van nauwkeurig. Naarmate er 
meer botsingen gedetecteerd worden, zal 
de theorie van Einstein steeds meer op 
de proef gesteld worden. En wellicht zal 

er een moment komen waar deze theorie 
barstjes vertoont en kwantumeffecten een 
rol gaan spelen.

Toekomst brengt meer
Dat de tweede detectie niet de laatste  
zal zijn, is zeker. De komende decennia 
wordt er bovendien hard gewerkt aan 
nieuwe en verbeterde zwaartekrachtgolf-
detectoren. De Virgo-detector is nu al 
verbeterd, en er verrijzen nieuwe detec-
toren in Japan en India. De LIGO-detec-
toren zullen in 2021 nog eens ge-upgrade 
worden. 
Ook staat de EinsteinTelescoop nog op 
het verlanglijstje van de wetenschap. Die 
moet de opvolger van de Virgo worden. 
Het wordt een onderaardse detector met 
armen van tien kilometer lang. Daarmee 
zijn niet alleen grotere objecten waar te 
nemen, maar je kunt er vooral ook veel 
en veel verder mee kijken. Tot slot is er 
nog eLISA, een plan voor een interfero-
meter in de ruimte met ‘armen’ van onge-
veer een miljoen kilometer. Die bestaat 

De bouw van een grote inter-
ferometer is een precies klusje.
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 De LIGO-detector in de Amerikaanse 
staat Washington heeft twee armen 
van vier kilometer lang, waarin laser- 
licht heen en weer kaatst. In de staat 
Louisiana staat nog zo’n instrument.

Hoe ontstaan 
zwaartekrachtgolven? 
De relativiteitstheorie 
van Einstein stelt dat 
de zwaartekracht 
ontstaat doordat een 
massa de ruimtetijd 
vervormt. Het is voor 
te stellen met een 
trampoline waar je 
een heel zware bal op 
legt. De trampoline 
zakt in. Leg je nu een 
lichter balletje op de 
rand, dan rolt dat naar 
de zware bal toe. Als 
een massief object in 
het heelal de ruimte-
tijd vervormt, gebeurt 
precies hetzelfde:  
het zorgt ervoor dat 
kleinere objecten 
ernaar toe worden 
getrokken. Maar daar- 
mee heb je nog geen 
zwaartekrachtgolven. 
Die ontstaan als een 
heel erg zwaar object 
enorm versnelt. Als 
twee zwarte gaten 
steeds sneller om 

elkaar heen gaan 
draaien, bijvoorbeeld.  
Er ontstaat een fluctu- 
atie in de kromming 
van de ruimtetijd, die 
zich van de bron af 
naar buiten voortplant 
als een golf. Er zijn wel 
meer objecten die die 
zwaartekrachtgolven 
kunnen veroorzaken. 
Voorbeelden zijn een 
neutronenster (een 
ster die aan het eind 
van zijn leven enorm 
massief is geworden 
en razendsnel rond- 
draait) met een kleine 
onregelmatigheid aan 
het oppervlak, waar- 
door hij de golven 
uitzendt tijdens het 
omwentelen. Ook 
supernova’s, gigan-
tische exploderende 
sterren, veroorzaken 
zwaartekrachtgolven, 
net als de oerknal, zo’n 
13,8 miljard jaar terug. 

uit drie satellieten: het ‘moederschip’ 
waarin de detector zit en twee ‘dochters’ 
die het lasersignaal weerkaatsen. Hier 
moeten ruimterimpels mee worden waar-
genomen van het samensmelten van  
superzware zwarte gaten in het midden 
van sterrenstelsels. De huidige planning 
is dat eLISA rond 2034 wordt gelanceerd.

Wetenschap is niet af
Naarmate meer metingen worden gedaan, 
zullen we steeds meer leren over een tot 
dusver onbekend deel van het heelal en 
de natuurkunde. Kunnen we binnenkort 
misschien weer zulke grote opschudding 
verwachten? Nelemans vermoedt van 
niet. ‘De eerste keer zwaartekrachtgolven  
detecteren, nadat we er dertig jaar naar-
toe gewerkt hadden, dat was echt een  
historisch moment. Dat komt nooit meer 
terug. Maar het laat wel zien dat er nog 
altijd heel nieuwe dingen gedaan kunnen 
worden, daar doen we als Nederlanders 
ook gewoon aan mee. Het is echt niet zo 
dat de wetenschap af is.’

Zo ongeveer werkt zwaartekracht: massa vervormt de ruimte- 
tijd (groen), al is de ruimtetijd in het echt niet tweedimensionaal. 
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Hoe gaan patiënt en arts om 
met een borstamputatie?

Borstbeleid
Hoe gaan borstkankerpatiënten om met hun beschadigde lijf? Als 

 chirurgen klaar zijn met de operatie, is de patiënt dat nog niet met haar 
lichaam. Filosoof Jenny Slatman onderzocht die tegenstelling. Het 
 uiterlijk van een prothese krijgt meer aandacht dan hoe zo’n nieuw 
 lichaamsdeel voor een vrouw voelt. Is het haar lichaam nog wel?

Tekst: Margot Smolenaars

 J
e bent vrouw en je hebt borst-
kanker. Niet ondenkbaar: voor 
een op de negen Nederlandse 
vrouwen is dat op enig moment 
realiteit. Je krijgt het nieuws, je 
bent overdonderd. De woorden 

van je oncoloog spoelen over je heen. 
Kanker, overlevingskans, nú ingrijpen, 
amputatie, reconstructie. De arts schotelt 
je een scala aan behandelingen, keuzes 
en mogelijkheden voor. Hij adviseert je 
over de beste opties. Eenmaal thuis sta je 
bloot voor de spiegel. Daar zit het, het 
kwaad dat kanker heet, in die ene borst. 
Eraf moet-ie. Weg ermee.
Na de operatie (een amputatie en recon-
structie in één, dat was het efficiëntst, en 
met een nieuwe borst van buikweefsel 
wel zo handig, want dan is meteen je buik 
een stuk platter) word je wakker in het 
ziekenhuisbed. Je hebt pijn. Bij het ver-
schonen van het verband zie je de nieuwe 
borst voor het eerst. Dat is even slikken. 
De littekens schreeuwen je felrood toe. 
Na verloop van tijd verbleken die weer, 
maar dan doe je een merkwaardige 
 ontdekking. Er zit een haar op. Er groeit 
schaamhaar op je borst!

In het reine komen
Roald Dahl had het kunnen verzinnen, 
maar dit is de werkelijkheid die filosoof 
Jenny Slatman, universitair hoofddocent 
metamedica aan Maastricht University, 
heeft onderzocht. Wat gebeurt er met  
borstkankerpatiënten als de behandeling 

medisch gezien klaar is en ze in het reine 
moeten komen met hun beschadigde  
en veranderde lichaam? ‘Veel vrouwen 
 verwachten dat het proces achter de rug 
is als ze die nieuwe borst hebben’, zegt 
Slatman. ‘Maar dan begint het eigenlijk 
pas. Zelfs na een geslaagde operatie moet 
een vrouw haar veranderde lijf leren 
accepteren.’
Deels heeft dat te maken met het omgaan 
met verwachtingen, en dat begint al bij de 
gebezigde termen. Slatman: ‘Het woord 
‘reconstructie’ schept een beeld dat niet 
realistisch is, want het impliceert dat een 
vrouw haar oude borst terugkrijgt. Dat is 
nooit zo. Je wordt nooit meer de oude, en 
je lijf ook niet.’
In het Nederlands dekken maar weinig 
woorden die lading, vindt de filosoof. 
‘Het is niet ‘verminking’, dat woord vind 
ik te negatief geladen. Dat geldt ook voor 
‘beschadiging’. Disfigurement geeft nog 
het best aan waar het om gaat: het verlies 
van vorm.’

Abrupte breuk
Slatman startte haar onderzoek in 2011, 
nadat ze het boek Vreemd lichaam had 
geschreven. Daarin boog ze zich over 
lichamelijke identiteit en besprak ze 
onderwerpen als hand- en gezichtstrans-
plantaties en cosmetische chirurgie in tv-
programma’s. ‘Ik wilde me verdiepen in 
waarom uiterlijk zo belangrijk is. Meer 
specifiek: wat is het verschil tussen een 
lichaam hebben en een lichaam zijn?’ 

De focus op borstkankerpatiënten in 
haar onderzoek ‘Lichamelijke integriteit 
in beschadigde lichamen’ is een logisch 
uitvloeisel daarvan. De diagnose borst-
kanker veroorzaakt bij de patiënten een 
abrupte breuk met hun gezonde lijf en 
een gezonde toekomst, waardoor ze hun 
lichaam gaan zien als een materieel ding 
dat gemaakt moet worden. Hoewel hun 
lijf niet meer intact is, kunnen patiënten 
het toch weer als eigen gaan ervaren. De 
manier waarop patiënten hun lichaam 
ervaren, is de basis voor de keuzes die ze 
maken tijdens de behandeling. 
Daarnaast vond Slatman het gender-
aspect van de borst interessant. ‘Er zijn 
ongelooflijk veel vrouwen die behandeld 
worden tegen borstkanker. Dat betekent 
dat veel vrouwen maar één borst hebben. 
Maar die zie je niet. Waarom is één borst 
niet acceptabel voor veel vrouwen?’ 
Het antwoord zit niet in de functionaliteit. 
Na een reconstructie kan de borst immers 
geen melk meer geven, en omdat er nog 
nauwelijks gevoel in zit, verliest de nieuwe 
borst voor het overgrote deel ook zijn 
seksuele functie. ‘Een reconstructie is 
dus vooral esthetisch’, vertelt Slatman. 
‘Daarbij valt op dat een borst zo waar-
heidsgetrouw mogelijk nagemaakt wordt, 
tot aan een getatoeëerde tepel aan toe. 
Protheses die wél functioneel zijn, lijken 
vaak helemaal niet op het lichaamsdeel 
dat ze moeten vervangen. Denk maar aan 
de beenprotheses van Bladerunner.’
Voor de patiënten spelen praktische over- 
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Hoe heel is het?
Hoe ‘heel’ vinden patiënten met borstkanker 
hun lichaam na een behandeling nog? Die 
vraag stond centraal in het onderzoek van 
Jenny Slatman. Een greep uit de resultaten:

 Pas als de tepel ook gereconstrueerd is, 
vinden vrouwen hun borst ‘af’.

 Met het verlies aan gevoel aan de buiten-
kant, verliest een borst na een reconstructie 
voor een groot deel zijn seksuele functie. Dat 
komt grotendeels doordat de nieuwe tepel 
gevoelloos is. 

 Aan de binnenkant is het gevoel er juist  
wel: bij een implantaat is de vrouw zich altijd 
bewust van het zakje siliconen, dat stug 
aanvoelt en minder warm is dan het lichaam. 

 Bij een reconstructie met lichaamseigen 
weefsel lopen de ervaringen uiteen. Niet alle 
vrouwen met een borst, gemaakt van hun 
buik- of rugweefsel, ervaren die als ‘eigen’. 

 Borstkankerpatiënten maken een proces 
van vervreemding door: ze moeten eerst 
afstand nemen van hun zieke lichaam  
voordat ze zich hun behandelde lichaam  
weer eigen kunnen maken. 

 Sommige vrouwen kiezen voor amputatie, 
ook als een borstsparende operatie dezelfde 
resultaten geeft. In een enkel geval wil een 
vrouw beide borsten laten afzetten, ook als 
maar in één borst kanker zit, om alle risico  
uit te bannen. Niet in alle gevallen speelt  
angst een rol: er zijn vrouwen die puur voor 
de symmetrie beide borsten kwijt willen. 
Liever geen dan een. 

 Na een amputatie bezien sommige vrouwen 
hun lichaam tijdelijk als een vreemd object 
dat ze opnieuw moeten leren kennen. Dat  
is niet per se negatief, omdat het helpt hun 
littekens in perspectief te zien.
Meer weten? Kijk op mindthebody.eu

Wat vrouwen volgens   
het onderzoek van Jenny 

Slatman werkelijk willen met 
een borst reconstructie, is de 

kanker vergeten.
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‘Wat je ziet kun je bedekken.  
Maar wat je voelt is er altijd’

wegingen een grote rol in de keuze voor 
een borstreconstructie. ‘Met één borst 
valt veel kleding niet mooi’, zegt Slatman. 
‘En een externe prothese in de bh vinden 
veel patiënten een hoop gedoe.’

Beter kunnen kiezen
Wat vrouwen werkelijk willen met een 
borstreconstructie is de kanker vergeten, 
of in elk geval achter zich laten. Maar dat 
is niet altijd even makkelijk, omdat een 
borst-na-kanker meestal anders voelt. 
‘Soms zie je niets aan een vrouw, omdat 
het litteken heel klein is. Maar ze voelt 
het wel, als een immer aanwezige en 
 zeurende, soms pijnlijke sensatie. Wat is 
erger? Zien of voelen? Wat je ziet, kun je 
bedekken. Maar wat je voelt, is er altijd.’
Dat een lichaam na kanker anders voelt, 
 vinden sommige patiënten minder erg 
dan andere. ‘Siliconen implantaten zijn 
stug en bewegen niet mee. Kiest een 
vrouw voor implantaten, dan kiest ze  
dus voor een niet-eigen, wezensvreemd 
materiaal, en meestal vindt ze het 
daarom na de operatie niet erg dat ze dat 
zakje altijd voelt zitten. Bij lichaamseigen 
weefsel ligt dat gecompliceerder.’ Want 
ook al komt de nieuwe borst uit de eigen 
rug of buik, het voelt nooit meer als de 
oude. Simpelweg omdat de doorbloeding 

minder goed is, en omdat de nieuwe 
borst daarom een lagere temperatuur 
heeft dan de rest van het lichaam. Ook 
zit er bijna geen gevoel meer in. 
De waarde van Slatmans onderzoek zit 
in de verrijking die het biedt, zowel aan 
de medische kant als aan de zijde van de 
patiënten. Het inzicht dat de wijze waarop 
een patiënt haar lichaam ervaart haar 
behandel keuzes bepaalt, leidt bij beide 
tot het stellen van andere vragen. ‘Waar-
bij het overigens niet gezegd is dat artsen 
dat nu nalaten, of dat het altijd de taak 
van de behandelend arts is’, benadrukt 
Slatman. ‘Het gaat erom dat de arts en  
de patiënt samen tot een goede beslissing 
komen.’ 
Een borstkankerpatiënte heeft een lijf, 
maar ís ook dat lichaam. Hoe wil ze na 
de behandeling van haar lichaam gebruik 
maken? Welke activiteiten zijn essentieel 
voor haar welbevinden? Hoe belangrijk 
vindt ze de buitenwereld? Doet ze veel 
aan hardlopen? Vindt ze een decolleté 
belangrijk? Wat vindt ze van haar borsten 
zoals ze zijn? Hoe belangrijk vindt ze 
symmetrie? ‘Je vraagt dan naar dingen 
waarover ze wellicht niet eerder nadacht, 
maar toch is dat waardevol. Je zet dan 
een denkproces in werking, waardoor ze 
beter kan kiezen wat ze wil.’

Strijden 
tegen kanker
In het kader van het project  
werden online blogs van vrouwen 
met  kanker geanalyseerd. Daarbij 
 werden vier manieren van vertellen 
geïdentificeerd. De  vervreemde 
patiënt probeert te begrijpen wat 
haar overkomt en bekijkt haar 
lichaam en ziekte op afstand. De 
tweede groep patiënten ‘landt’ in 
haar lijf en begint het weer meer 
als ‘van haar’ te zien. De verminkte 
vrouw probeert  zichzelf opnieuw te 
claimen, terwijl de vervreemding 
nog op de achter grond speelt. En 
tot slot is er de heroïsche overlever, 
die haar kanker identificeert als  
een indringer die verslagen moet  
worden. ‘Die strijdterminologie 
komt van Richard Nixon, die in 1971 
letterlijk de oorlog verklaarde aan 
kanker’, zegt Slatman. In de begin-
jaren van haar onderzoek kwam ze 
regelmatig bij vrouwen thuis om  
ze te interviewen. Dat voelde niet 
alsof ze een arena binnenstapte.  
‘Ik betrad het huis van een zieke. 
Die gesprekken waren vaak 
 emotioneel. Kanker is heel groot,  
en tegelijkertijd gaat het leven 
door. Op individueel niveau, in 
tegenstelling tot gedeelde online 
ervaringen, heeft vrijwel niemand 
iets met die strijdterminologie.’
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Woestijnen komen niet uit de 
lucht vallen. Ze ontstaan. Eerst 
neemt de hoeveelheid regen af, 
dan groeien er minder planten 
en uiteindelijk verdwijnt het 
groen. Dat betekent: weg land-
bouwgrond, weg leefgebied voor 
de mens. Voor zo’n 250 miljoen 
mensen wereldwijd is dat een 
reëel risico. Als de laatste plant het 
loodje heeft gelegd, is het lastig 
om begroeiing terug te krijgen. 
Dus moeten we eerder ingrijpen. 
Wiskundige Eric Siero van de 
Universiteit Leiden biedt hulp. Hij 
promoveerde op een model dat 
het proces van woestijnvorming 
berekent. ‘Afname van planten-
groei verloopt in fases. Eerst is 
er homogene begroeiing, ver-
volgens ontstaat plantengroei in 
streeppatronen en daarna breken 
deze strepen op. Dan blijven er 
streepjes of plukjes groen over. 
Hier bevindt zich het kritieke punt: 
er moet dan echt iets gebeuren 
om verwoestijning tegen te gaan.’
Siero’s model houdt rekening met 
begrazing. Want in veel gebieden 
knaagt vee aan het schaarse 
groen. Neemt op de ene plek  
de begroeiing af, dan verkast de 
boer zijn vee naar een andere 
plek. Vervolgens neemt daar de  
begrazingsdruk en het risico op 
woestijnvorming toe. Siero: ‘Mijn 
model berekent de gevolgen van 
begrazing en biedt handvatten 
om die te beperken. Het is voor 
een boer altijd nog beter om nu 
de helft van zijn schapen te laten 
grazen dan over enkele jaren  
geen schaap meer te hebben.’  

Droge wiskunde?

IN BEELD



MIHAI NETEA, 
hoogleraar experimentele  
interne geneeskunde aan  
de Radboud Universiteit  
en het Radboudumc.
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Hoe ons immuunsysteem een tandje bij kan zetten

Extra afweer
De manier waarop ons lichaam virussen en bacteriën bestrijdt, kan worden opgekrikt. Mihai 
Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan de Radboud Universiteit en het 
Radboudumc in Nijmegen, wil ons immuunsysteem tegen ziekteverwekkers begrijpen én 
versterken. Netea ontvangt in 2016 de NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro.

TEKST: ELLY POSTHUMUS / FOTOGRAFIE: JOHANNES ABELING

Wat betekent deze premie voor je?
‘Het geeft me de mogelijkheid om de komende jaren aan de 
slag te gaan met wildere ideeën. Soms heb je een heel goed idee 
dat zich niet meteen gemakkelijk op laat schrijven in een grant-
aanvraag. De Spinozapremie geeft de mogelijkheid om ideeën 
uit te werken en te proberen, om te kijken of ze waar zijn. Er 
gaan nu deuren open. Je kunt bijzondere dingen doen, het geeft 
je vrijheid.’

Waarom is die vrijheid belangrijk?
‘Ik denk dat er in de wetenschap een evenwicht moet zijn tussen 
twee soorten onderzoek. Aan een kant het soort onderzoek dat 
direct een rol heeft voor de maatschappij en direct het leven van  
mensen beter maakt, en aan de andere kant het onderzoek 
waarin je meer vrijheid hebt om nieuwe dingen te ontdekken, 
waarvan je nog niet precies weet hoe ze het leven kunnen beïn-
vloeden. Ik denk dat dat de enige manier is om het hele weten-
schapsproces door te laten gaan. Soms krijg je een idee waarvan 
je geen idee hebt hoe je het kunt toepassen. En dan blijkt iemand 
anders uit een heel ander vakgebied die ontdekking goed te 
kunnen gebruiken. Dan wordt het opeens heel belangrijk.’

Waarom denk je dat jij deze premie krijgt toegekend?
‘Ik denk voor het onderzoek dat wij hier doen naar de afweer 
tegen infecties. We hebben de afgelopen twintig jaar onderzoek 
gedaan naar de werking van ons aangeboren en ons verworven 
immuunsysteem. Het aangeboren immuunsysteem is niet speci-
fiek, het valt alle infecties aan. Het verworven of het specifieke 
immuunsysteem valt heel specifiek bepaalde indringers aan. Je 
kunt de niet-specifieke en specifieke afweer eigenlijk vergelijken 
met artsen. Een huisarts heeft een brede kennis, maar hij kan 
niet alles oplossen. Als je een ernstig probleem hebt moet je 
naar een specialist. Die is niet breed, maar wel ontzettend goed 
in dat ene ding.
De belangrijkste cellen van ons immuunsysteem zijn monocyten 
en lymfocyten, twee soorten witte bloedcellen. Monocyten zijn 
de afweercellen van het aangeboren, niet-specifieke immuun-

systeem en vallen dus alles aan. De lymfocyten zijn onderdeel 
van het specifieke immuunsysteem. Na een infectie veranderen 
ze en ze worden heel specifiek. Ze kunnen dan ziektewekkers 
waar we eerder mee zijn besmet herkennen. Als eenzelfde  
bacterie of virus een tweede keer komt, doden ze die heel snel. 
Mensen worden dan niet ziek en ze weten niet eens dat een 
bacterie of virus hen te grazen wilde nemen. Hier is de werking 
van vaccins ook op gebaseerd. We dachten vroeger dat alleen de 
lymfocyten zich een eerder opgelopen ziekte konden herinneren 
en die bij de tweede keer beter aanpakken. Maar de cellen van 
ons niet-specifieke immuunsysteem kunnen dat ook. En dat is, 
denk ik, een van onze belangrijkste ontdekkingen.’

Hoe heb je dat ontdekt?
‘Een van de belangrijkste vaccins ter wereld is het BCG-vaccin 
tegen tuberculose. Jonge kinderen in bijvoorbeeld Afrika en 
Azië worden daarmee ingeënt. De ingeënte kinderen blijken 
niet alleen beschermd tegen tuberculose. Ze hebben ook vijftig 
procent minder kans om te overlijden aan andere infecties,  
zoals bloedvergiftiging of een longontsteking, dan niet-ingeënte 
kinderen. In het eerste jaar was de mortaliteit van kinderen die 
dit vaccin kregen de helft tot zeventig procent lager. Dit vaccin 
geeft dus ook een bescherming tegen andere soorten infecties. 
Dat blijkt al uit literatuur van zestig of zeventig jaar geleden. 
Wij vroegen ons af: ‘Hoe kan dat nu?’ Daar zijn we naar gaan 
zoeken.’

En hoe kan dat?
‘Als je een infectie hebt, dan maakt je lichaam eiwitten aan die  
belangrijk zijn voor de niet-specifieke afweer. Voor het maken 
van deze eiwitten wordt in cellen DNA afgelezen door andere 
eiwitten, die heten ‘transcriptiefactoren’. DNA zit in strengen 
heel dicht opgevouwen in de celkernen. Maar tijdens een infectie 
worden signalen afgegeven waardoor dit DNA een beetje  
losser of open gaat zitten. De transcriptiefactoren kunnen er 
dan makkelijker bij, zodat het DNA snel afgelezen kan worden. 
Normaal gesproken gaat het DNA ook weer snel dicht als de 
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‘Er is een continue oorlog  
tussen ons en ziekmakers’

infectie weg gaat. Maar na sommige vaccinaties, zoals met het 
BCG-vaccin, blijft het een beetje losser zitten. Op het moment 
dat er een nieuwe infectie komt, kunnen ook de eiwitten die 
belangrijk zijn voor de niet-specifieke afweer makkelijker en 
sneller gemaakt worden. En hoe sneller je die kunt maken, hoe 
sneller de cellen van het niet-specifieke immuunsysteem de  
bacteriën, schimmels of virussen kunnen doden. Het geheugen 
van de specifieke afweer werkt twintig of dertig jaar, of zelfs je 
hele leven. Het geheugen van de niet-specifieke afweer blijft  
ongeveer een half jaar werkzaam.’

Waarom staat dat geheugen niet altijd aan?
‘Er spelen twee dingen. Er bestaan ook infecties die zorgen dat 
het DNA weer sluit. Er is een continue oorlog tussen ons en ziek- 
makers. Die ziekmakers hebben voor mechanismen gezorgd 
die de openstelling van het DNA proberen terug te draaien. Ten 
tweede denk ik dat je niet wilt dat je lichaam continu heel hoge 
ontstekingsprocessen veroorzaakt, want dat kan ook nadelige 
effecten hebben. Als het DNA altijd open staat, kan dat leiden 
tot ontstekings- en auto-immuunziekten.’

Wanneer heb je er dan wel wat aan?
‘Voor mensen uit bepaalde risicogroepen is het heel belangrijk. 
We kunnen zorgen dat het immuunsysteem van mensen die een 
groter risico lopen op infecties, zoals pasgeboren kinderen of 
ouderen, tijdelijk beter reageert. In de eerste maanden is het 
immuunsysteem van kinderen nog niet volgroeid. Als we het 
proces van het openen van het DNA aanzetten, beschermt het 
kinderen in die periode. Bij ouderen werken klassieke vacci-
naties veel minder goed, omdat de lymfocyten, de geheugen-
cellen van het specifieke immuunsysteem, het bij hen niet zo 
goed doen. We hopen met dit mechanisme nieuwe vaccinatie-
manieren te vinden voor de ouderen.’

Wat fascineert je aan ons afweersysteem?
‘Toen ik nog student geneeskunde was las ik over interleukines 
die toen net waren ontdekt. Die eiwitten zijn het informatie-
systeem van ons afweersysteem. Je kunt ze zien als e-mails die 
afweercellen naar elkaar sturen. De cellen vertellen elkaar waar 
een probleem is en waar nog meer afweercellen nodig zijn om 
bijvoorbeeld bacteriën te doden. Ik vond het zo interessant dat 
we met behulp van deze eiwitten het ongelofelijk complexe af-
weersysteem van mensen kunnen stimuleren om zichzelf beter 
te beschermen en dat we mensen zo beter kunnen behandelen.
Maar ik ben ook gefascineerd door de geschiedenis van de mens. 
Toen ik moest beslissen wat ik zou gaan studeren, moest ik  
kiezen tussen geschiedenis en geneeskunde. Toch was die keus 
niet zo moeilijk. Ik woonde in Roemenië vóór de val van het 
communisme. Geschiedenis werd in die tijd voor propaganda 
gebruikt. Het was in Roemenië niet mogelijk om objectief met 
geschiedenis bezig te zijn. Daar had ik geen zin in. Maar mijn 
interesse in geschiedenis is altijd gebleven. Ik vind het geweldig 
om dingen te onderzoeken over de evolutie van de mens. Ik doe 
daarom ook mee aan genetisch onderzoek naar hoe verschil-
lende populaties in Europa zich hebben ontwikkeld.’

Vandaar je onderzoek naar de afstammelingen van Dracula?
‘Nou, dat heeft de pers ervan gemaakt. Een van de open vragen 
in de Roemeense geschiedenis is of de eerste dynastie van  

Wie is Mihai Netea?
1968: geboren in de stad Cluj-Napoca in Trans- 
sylvanië, de noordwestelijke regio van Roemenië.
1993: aan de Iuliu Hatieganu University of Medicine 
and Pharmacy in zijn geboortestad studeert Netea 
af in de geneeskunde.
1998: promoveert cum laude aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen.
1999: ontvangt de Merck Irving S. Sigal Memorial 
Award van de American Academy of Microbiology.
2004: ontvangt NWO Vidi-financiering voor onder- 
zoek naar hoe ons immuunsysteem de candida-
schimmel aanpakt.
2005: rondt na zes jaar de opleiding tot specialist 
interne geneeskunde af.
2006: voltooit opleiding infectieziekten.
2006: neemt datzelfde jaar de W.R.O. Goslingsprijs 
van de Vereniging voor Infectieziekten in ontvangst.
2007: wordt specialist infectieziekten aan het 
Radboudumc.
2008: de Radboud Universiteit benoemt Netea tot 
hoogleraar experimentele interne geneeskunde.
2008: wordt gasthoogleraar aan de Iuliu Hatieganu 
University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca.
2009: NWO Vici-financiering voor onderzoek naar 
het afweersysteem.
2011: wint Radboud Science Award voor onder- 
zoekers van die universiteit die de boeiendste en  
de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken  
van het jaar op hun naam schreven.
2013: ontvangt voor zijn klinische onderzoek de 
European Society for Clinical Investigation Award 
for ‘Translational Research’.
2015: de Europese academie van wetenschappen, 
de Academia Europaea, benoemt Netea tot lid.
2016: wordt lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW).
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Roemeense koningen wel van Roemeense afkomst is. De krijgs- 
heer Dracula stamt ook uit die dynastie. De dynastie droeg de 
familienaam Basarab, maar dat is een Koemaanse naam. De 
Koemaanse populatie kwam rond 900 uit Azië en leefde zo’n 
150 jaar op het territorium van de Roemenen. Was Basarab I 
eigenlijk een Koemaan, of was hij een Roemeen die zijn naam 
dankte aan het verslaan van de Koemanen in een oorlog? In 
zo’n geval nam je namelijk vaak een achternaam over die daar-
aan refereert. Zo was de Romeinse generaal Scipio Africanus 
ook geen Afrikaan, maar heette hij zo omdat hij Noord-Afrika 
had veroverd. Misschien was zoiets bij Basarab I ook het geval. 
Om daarachter te komen hebben we het DNA geanalyseerd 
van veertig mensen met dezelfde achternaam die nu leven. Je 
kunt heel makkelijk in DNA kijken of er een stukje Aziatisch 
DNA in zit. Hun DNA bleek volledig Europees. Er was geen 
spoortje Aziatisch DNA te zien. De Basarabfamilie bestond 
waarschijnlijk uit echte Roemenen, en ook Dracula was dus 
Roemeens.’

Weet je al wat je met het geld van de premie wil gaan 
doen?
‘Ik wil kijken hoe we het geheugen van het niet-specifieke  
immuunsysteem kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van  
nieuwe vaccins. We willen mensen gezonder maken. Het  
mechanisme werkt tegen meerdere soorten infecties tegelijker-
tijd, de kosten ervan zijn dus veel lager. Ouderen hebben veel 
infecties. Het zou fantastisch zijn als we dat met 25 of dertig 
procent kunnen verminderen. Ik wil heel graag in een klinische 
trial ouderen vaccineren met het BCG-vaccin. Dat is nog nooit 
gedaan. Nee, dat is helemaal niet gevaarlijk. We durven het aan 

pasgeboren kinderen van één uur oud te geven. Dan kan het 
zeker ook bij oudere mensen.
Ik wil dat wat ik doe een impact heeft op het leven van patiënten. 
En onderweg wil ik dingen blijven ontdekken, over hoe ons  
lichaam werkt. Wat zijn de belangrijkste processen die ons tegen 
infecties beschermen? Hoe is het immuunsysteem geëvolueerd? 
Dat vind ik heel fascinerend. In de loop van de geschiedenis is 
er steeds meer interactie tussen mensen gekomen. Bovendien 
zijn we met dieren samen gaan leven. Daardoor is de infectie-
druk veel groter dan in de oude tijden toen je een groep had van 
twintig jagers en verzamelaars die in een bos liepen. Door die 
verhoogde infectiedruk is ons immuunsysteem ontzettend  
veranderd in de afgelopen 10.000 jaar. En we zijn veel sterker  
geworden door deze interactie. Als je kijkt naar welke genen 
van ons immuunsysteem zijn veranderd, weet je dat die genen 
belangrijk zijn. Als je de werking van dat gen zou kennen, dan 
kun je dingen bedenken om het te beïnvloeden en een ziekte te 
behandelen.’ 

Kunnen we ons immuunsysteem ooit honderd procent 
effectief maken?
‘Dat bestaat niet. Hoewel we ons best kunnen doen om het te 
verbeteren, is het onmogelijk om alles over de werking te weten. 
Het immuunsysteem verandert de hele tijd in de evolutie. Dat 
maakt het ook zo interessant. Er komen elke keer weer nieuwe 
infecties bij, de maatschappij verandert, de interacties tussen 
mensen veranderen en daarmee verandert ons afweersysteem. 
Stel, het is onmogelijk, maar stél dat je op een moment echt alles 
over het immuunsysteem weet. Dan is dat alleen vandaag zo. 
Morgen zal het weer anders zijn.’
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Hoe ziet het seks- en liefdesleven 
van jongeren eruit?

Pubers 
in bed

Pubers 
in bed

Door alle krantenberichten over lover-
boys en sextingschandalen zou je bijna 

denken dat het seksleven voor jongeren 
een mijnenveld is. Een groot onderzoek 

bracht in kaart hoe zij zelf naar liefde, 
romantische relaties en seks kijken.

Tekst: Anouk Broersma
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 ‘I
k heb het uitgemaakt met mijn 
vriendje, maar eigenlijk hadden 
we best goede seks. Nu verlang ik 
elke keer als ik een leuke jongen 
zie naar seks.’ De eerste stappen 
op het liefdespad kunnen verwar-

rend zijn, blijkt uit dit dagboekfragment 
van een zestienjarig meisje. Ze schreef 
het voor het project Stars, wat staat voor 
‘Studies naar Trajecten van Adolescente 
Relaties en Seksualiteit’. Dat was een 
grootschalig landelijk onderzoek, onder 
leiding van onderzoekers van de Rijks-
universiteit Groningen en de Universiteit 
Utrecht, waar 1297 jongeren van elf tot 
zeventien jaar aan meededen. Het moest 
een beeld geven van hun liefdes- en seks-
leven. Hoe ontwikkelen ze zich op seksu-
eel gebied? Wie heeft daar invloed op? 
En hoe denken zij zelf over liefde en seks?
De onderzoekers trokken verschillende 
methoden uit de kast. Ze interviewden 
jongeren en hun ouders, lieten dagboeken 
bijhouden, observeerden hun gedrag op 
sociale media en vroegen hen een enquête 

in te vullen. Daarbij kwamen allerhande 
onderwerpen aan bod: persoonlijkheid, 
(lichamelijke) puberteit, populariteit in de 
klas, zelfbeeld, hun houding tegenover 
liefde en seks, seksuele ervaring, de relatie 
met hun ouders en (seksueel) gedrag on-
line. Dezelfde groep jongeren kreeg drie 
keer dezelfde vragenlijst voorgelegd, met 
telkens een half jaar ertussen. 

Keukentafelgesprek helpt
Anderhalf jaar klinkt misschien niet als 
een heel lange periode om mensen te 
volgen, maar het leven van een puber 
kan snel veranderen. Neem een vraag als 
‘Van wie of wat leer je het meeste over 
relaties en seksualiteit?’ ‘Daar zien we 
een enorme verschuiving’, vertelt Daphne 
van de Bongardt, onderzoeker van de 
Universiteit Utrecht. ‘In het begin zeggen 
veel kinderen nog dat dat hun ouders zijn, 
bij het laatste meetmoment is het ant-
woord bij de meesten ‘leeftijdsgenoten’.’
Die leeftijdsgenoten blijken ook een 
grote rol te spelen in de leeftijd waarop 
jongeren aan seks beginnen, ontdekte 
Van de Bongardt. Denkt een puber dat 
alle leeftijdsgenootjes ‘het’ al doen of dat 
zij het goedkeuren om al seks te hebben? 
Dan is de kans groter dat hij of zij zelf 
ook gaat experimenteren. Dat is volgens 
de onderzoekers niet ideaal. Van de 
Bongardt: ‘Het is natuurlijk beter als je 
het doet omdat je het zelf wilt, niet van-
wege je vrienden.’ 
Dat vrienden belangrijk zijn, betekent 
niet dat ouders helemaal aan de zijlijn 
staan. Het kan zelfs wel goed zijn om aan 
de keukentafel het onderwerp seks af en 
toe aan te snijden. Uit Stars bleek name-
lijk ook dat degenen die met hun ouders 
vaker over seks spraken, minder waarde 
hechtten aan wat vrienden op seksgebied 
uitspookten. De leeftijd waarop ze aan 
seks beginnen, wordt er niet hoger of  
lager door, maar door dat soort keuken-
tafelgesprekken gaan jongeren wel meer 
nadenken wat ze zélf willen, en wanneer. 

Porno maakt vrijer
De meest onuitputtelijke (en lekker ano-
nieme) bron om te leren over seks is  
natuurlijk het internet. Dat betekent níet 
dat de nieuwsgierige pubers massaal het 
web afspeuren voor porno, merkte  
onderzoeker Suzan Doornwaard
(Universiteit Utrecht) die zich
binnen Stars op internet en
seksualiteit richtte. Slechts
een minderheid van de
deelnemende jongeren zei

af en toe online porno te kijken, vooral 
jongens. In de anderhalf jaar waarin ze 
gevolgd werden, was er onder hen wel 
een stijgende lijn te zien in hoe vaak ze 
porno opzochten. Het overgrote deel van 
de meisjes zei nooit naar porno te kijken, 
zowel aan het begin als aan het eind van 
de onderzoeksperiode. En cyberseks of 
‘normale’ voorlichtingssites over seks? 
Daar hadden zowel jongens als meisjes 
niet veel interesse in.
Natuurlijk werd ook het gebruik van de  

Jongens die veel porno kijken, hebben 
een vrijere houding tegenover seks

Jongeren die geregeld met hun ouders over 
seks praten, denken meer na over wat ze zelf 
willen op dat gebied en wanneer.

Een minderheid van de 
pubers kijkt naar porno, 
jongens meer dan meisjes.

Wie vertelt pubers hoe ze een  
condoom moeten gebruiken: 
hun moeder, de biologie-
leraar of 
vrienden?
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sociale media onderzocht, hoewel de 
ontwikkelingen daarin lastig bij te benen 
zijn. Zo kwam de in 2013 opgedoekte 
netwerksite Hyves nog in de enquête 
langs en ontbraken Whatsapp en snap-
chat juist. Ook sexting, het verspreiden 
van seksueel getinte foto’s via de smart-

phone, was bij de start van het project in 
2010 nog geen hot topic en haalde de  
vragenlijst niet. Los van het soort net-
werk of soort sociale activiteit stond in 
elk geval als een paal boven water: pubers 
steken flink veel tijd in sociale media,  
dagelijks zo’n 45 tot zestig minuten. En 

Klassenkliekjes
Jongens die de baard in 
de keel krijgen, meiden 
die ongesteld worden 
en borsten krijgen: wie 
er met dat soort licha- 
melijke veranderingen 
vroeg bij is, hoort vaker 
bij de popiejopies van 
de klas, ontdekte 
project Stars-onder-
zoeker Laura Baams 
(Universiteit Utrecht). 
Die populariteit geeft 
zowel jongens als 
meisjes op romantisch 
vlak een voorsprong, 
maar wel op verschil-

lende manieren. De 
populaire jongens 
hebben vroeger seks 
dan hun minder popu- 
laire klasgenootjes. De 
populaire meisjes zijn 
er op het gebied van 
seks niet per se eerder 
bij, maar slaan wel 
eerder een partner  
aan de haak. Hoe ver 
een puber op seksu- 
eel gebied is, kan ook 
bepalend zijn bij 
vriendschappen. Zo 
bleek dat emotioneel 
instabiele jongeren 

vaker vrienden zoeken 
met dezelfde seksuele 
voornemens. Of dat 
bewust of onbewust 
gebeurt, is volgens 
Baams niet duidelijk. 
Wel is uit eerdere 
studies bekend dat 
emotioneel instabiele 
jongeren op het gebied 
van relaties verlegener 
en terughoudender 
zijn. Misschien voelen 
zij zich meer op hun 
gemak bij leeftijds-
genoten die ook niet 
zulke veroveraars zijn.

dat zal er met het verdwijnen van Hyves  
zeker niet minder op geworden zijn.
De online activiteiten kunnen zo hun bij-
werkingen hebben in het dagelijks leven, 
bleek ook uit de resultaten. Jongens die 
veel porno keken, hadden in de praktijk 
meer ervaring en een vrijere houding  
tegenover seks. Zo vonden ze onenight-
stands of seksuele relaties met meerdere 
mensen naast elkaar normaler. En hoe 
meer ze gebruikmaakten van sociale  
media, hoe groter de kans dat zowel  
jongens als meisjes ontevreden waren 
over hun eigen seksuele ervaring. Meisjes 
die veel rondhingen op sociale netwerken, 
dachten tegen het eind van het onder-
zoek vaker negatief over hun lichaam. 

‘Het deed pijn’
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen 
vroeg onderzoeker Wieke Dalenberg  
ondertussen zo’n 300 jongeren tussen 
twaalf en zeventien jaar om dagboeken 
bij te houden over hun liefdesleven, soms 
wel twee jaar lang. Daar kwam een bonte 
verzameling ontboezemingen uit: van  
gevoelens voor een ex en dagdromen 
over vrijen met een klasgenoot, tot de  
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beschrijvingen van de perfecte lover (die 
vaak nog gevonden moet worden). 
Voor analyse van de resultaten deelde 
Dalenberg de dagboekverhalen in op 
verschillende manieren, bijvoorbeeld in 
de categorieën romantische en seksueel 
getinte onderwerpen. In het eerste geval 
kwam er geen lichamelijk contact aan  
te pas, maar ging het bijvoorbeeld om 
verliefd worden en verkering krijgen (of 
niet). Zo biechtte een zeventienjarige 
jongen een lastig dilemma op: hij was 
verliefd op vier meisjes tegelijkertijd. ‘Ik 
weet niet goed wat ik moet doen, want 
het zijn allemaal goede vriendinnen. Ik 
wil ze niet kwetsen.’ 
Bij de seksonderwerpen ging het om alle 
lichamelijke activiteiten, zoals zoenen, 
knuffelen en uiteraard seks. Sommigen 
schreven bijvoorbeeld dat ze twijfelden 
hoe ver ze wilden gaan met hun vriendje 
of vriendinnetje. Een vijftienjarig meisje 
liet weten hoe haar ontmaagding was 
verlopen. ‘Ik hoopte dat het geen pijn zou 
doen, maar dat deed het wel.’ 
Toch ging het overgrote deel van de  
dagboekverhalen puur over romantiek. 
Pubers die op een roze wolk zaten, maar 
nog niet aan seks deden, leken helemaal 
niet zo bezig met dat onderwerp. Het zou 
ook kunnen dat ze daar nog niet ‘hardop’ 
over na durfden te denken. De jongeren 
die al seksueel actief waren, penden wel 
bedgeheimen en -twijfels neer maar ze 
schreven ook nog steeds veel over alles 

daaromheen: verliefd zijn, romantische 
dates of juist trouble in paradise.

Loverboys en ruilseks  
Niet alles draait in het leven van pubers 
dus om seks, integendeel. En werd er  
wel gesekst, dan waren de ervaringen 
meestal positief. ‘Er kwamen niet veel 
alarmerende zaken naar voren, zoals  
extreem jonge leeftijden voor de eerste 
keer seks, negatieve ervaringen of veel 
onveilige seks’, vertelt Van de Bongardt. 
Dat was voor de onderzoekers niet 
enorm verbazend. ‘Dat weten we eigen-
lijk ook wel van Nederland, dat jongeren 
seksueel relatief gezond zijn.’ Zeker in 
vergelijking met onder meer de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië, voegt ze 

Seksleven jongeren 
eerder onderzocht
Project Stars is het eerste onderzoek naar sek - 
su aliteit dat jongeren langere tijd volgde, maar  
niet het eerste grootschalige onderzoek onder 
jongeren. In de jaren negentig van de vorige eeuw 
was er bijvoorbeeld de enquête ‘Jeugd en Seks’ 
van verschillende gezondheidsinstanties, en in 
2005 en 2012 het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ 
van Rutgers en Soa Aids Nederland. Een aantal 
conclusies in die onderzoeken is telkens ongeveer 
hetzelfde. Zo bleek uit de ‘Seks onder je 25e’- 
enquête zowel in 2005 als in 2012 dat ongeveer  
de helft van de jongeren op hun 17de seks heeft 
gehad en lager opgeleide jongeren vroeger met 
seks beginnen. Ook was één van de conclusies, 
net als in Stars, dat seksualiteit stukje bij beetje 
wordt verkend: ‘De meeste jongeren bouwen hun 
seksuele ervaring stap voor stap op, van zoenen 
via voelen en strelen onder de kleren en vingeren 
en aftrekken naar geslachtsgemeenschap.’ 

Een leeftijdsgenoot kan beter vertellen wat wel en niet 
lekker is op seksgebied dan de vijftigjarige biologieleraar

eraan toe. In die landen ligt het aantal 
soa’s en ongewenste zwangerschappen  
onder tieners vier tot tien keer hoger dan 
in Nederland. 
Toch staan ook hier met enige regelmaat 
schokkende berichten in de krant, bij-
voorbeeld over loverboys, ruilseks en 
sextingschandalen. Overdrijven de media 
die verhalen? Ja en nee, meent Van de  
Bongardt: ‘Als media beweren dat ‘er’ in 
Nederland een ‘enorm probleem’ is bij 
jongeren op dit gebied, dan is dat over-
dreven. Maar natuurlijk zijn er ook hier 
kleine groepen jongeren die wel riskante 
seks of vervelende ervaringen hebben. 
Het zijn belangrijke thema’s om ook naar 
te kijken, maar dat hebben wij met dit 
project niet specifiek gedaan. Wij wilden 

Nederlandse jongeren zijn seksueel ‘gezonder’ dan onder 
meer Britse en Amerikaanse pubers: ze hebben minder 
negatieve ervaringen met seks en vrijen veiliger.
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vooral een beeld van de ‘normale’ seksu-
ele ontwikkeling krijgen.’

Voorlichten over flirten
Over het liefdesleven van de gemiddelde 
Nederlandse puber hoeven ouders en  
docenten zich dus  geen grote zorgen te 
maken. Toch ligt bij seksuele voorlichting 
de nadruk nog steeds op de risico’s. Daar 
valt meer uit te halen, volgens Van de 
Bongardt. ‘Op scholen is het nu vaak: 
‘Kijk, dit zijn enge plaatjes van soa’s. Dus 
heb geen seks zonder condoom.’ Het gaat 
veel te weinig over de belevingswereld 
van jongeren en hun relaties. Zij stellen 
zich vragen als: ‘Wat doe ik als ik iemand 
leuk vind? Hoe moet ik flirten? Hoe 
vraag ik iemand uit? Als ik met iemand 
meega naar zijn kamer, wat gebeurt er 
dan?’’
Niet alle docenten zullen zich geroepen 
voelen dat met hun klas te bespreken. 
Die klas vindt het andersom waarschijn-
lijk net zo pijnlijk als de juf of meester  
het wél probeert. Van de Bongardt ziet 
daarom wel wat in peer educators. ‘Dat 
zijn jonge voorlichters, leeftijdsgenoten 
of hooguit iets ouder om toch een beetje 
overwicht te hebben. Zij vertellen over 
hun eigen ervaringen, wat wel en niet  
lekker kan zijn op seksgebied en hoe je  
je grenzen aangeeft. Het COC (de ver-
eniging die opkomt voor de belangen van 
lesbiennes, transgenders en homo- en bi-
seksuelen, red.) gebruikt peer educators 
voor voorlichting over seksuele diversi-

teit. Het lijkt mij ontzettend interessant 
om te kijken of dat breder ingezet kan 
worden.’ Dat zou best een succes kunnen 
worden. Al is het maar omdat de jeugd 
misschien sneller iets aanneemt van een 
(bijna) leeftijdsgenoot dan van de vijftig-
jarige biologiedocent. 

Zo begint het liefdesleven van 
pubers vaak: schuifelen op een 
schoolfeestje. Voor de helft van  
de jongeren leidt dat voor hun 
achttiende tot seks.

Stoer doen
Vrouwen praten het 
aantal bedpartners 
omlaag en mannen 
overdrijven juist, zo is 
het cliché. Of dat nou 
klopt of niet, feit is dat 
je niet kunt weten of 
mensen honderd 
procent eerlijk zijn 
over hun seks- en 
liefdesleven. Zouden 
pubers niet ook een 
beetje opscheppen 
over hun sekservaring 
om stoer te doen?  
Of juist uit schaamte 
dingen verzwijgen?  
‘Je weet het nooit 
zeker met enquêtes, 
maar we verwachten 
dat het merendeel  
van de jongeren 
eerlijk geantwoord 
heeft’, zegt onder-
zoeker Daphne van de 
Bongardt. De onder-

zoekers benadrukten 
hoe belangrijk eerlijk- 
heid voor het onder-
zoek was. En natuur-
lijk dat het vertrou we- 
lijk was. Ver uit elkaar 
zitten dus, achter  
een eigen computer, 
en geen geouwehoer 
met klasgenoten.  
Daarnaast kregen de 
jongeren steeds te 
horen dat ze mochten 
stoppen wanneer ze 
wilden. ‘Ze hoefden 
dus niet mee te doen 
als ze het te persoon-
lijk vonden’, zegt  
Van de Bongardt.  
Zij denkt dat de deel- 
 nemende tieners 
sowieso serieus over 
de antwoorden na- 
gedacht hebben. ‘Dit 
is toch een onderwerp 
dat erg bij hen leeft.’

Als je geen zin hebt om je 
ontboezemingen op sociale 

media te zetten, kun je ze ook aan 
een ouderwets dagboek kwijt.
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Verslaafd aan 
herinneringen

Waarom de hersens van rokers 
zo sterk naar nicotine verlangen

75EXPERIMENT NL

J
oost (33) woont al een paar jaar 
samen met zijn vriendin in het 
westen van Amsterdam. Jaren 
heeft hij geworsteld met over-
matig cocaïnegebruik. Hij had 
een prima baan en veel vrienden, 

maar te vaak beheerste de hunkering 
naar drugs toch zijn leven. De laatste drie 
jaar is dat een stuk minder en gebruikt hij 
nog maar een paar keer per jaar. 
Opvallend is dat het steeds op dezelfde 
manier fout gaat. Hij heeft een etentje of 
feestje in het oosten van de stad, waar hij 
vroeger woonde. Daar fietst hij langs de 
plekken waar hij gebruikte, hij kent de 
huizen van de dealers en de drang om te 
gebruiken komt weer op. Helemaal als 
hij een paar drankjes op heeft, wordt zijn 
verstand verslagen: hij bestelt weer drugs 
en komt pas ergens in de ochtend thuis.

Grote rol herinneringen
Joosts ervaringen zijn precies het werk-
terrein van Taco de Vries, neurobioloog 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
het VU medisch centrum. Hij onder-
zoekt hoe verslaving het brein verandert. 
De grote vraag is waarom mensen die 
proberen te stoppen, zo vaak terugvallen 
in hun gewoonte. Herinneringen blijken 
hier een belangrijke rol in te spelen. De 
Vries: ‘Vrienden, ruimtes, attributen: als 
het brein iets herkent, haalt het daar 
allerlei herinneringen mee op. Herinne-
ringen die in staat zijn om het beslissings-
centrum zo te beïnvloeden dat er geen 
houden meer aan is.’

Stoppen met roken en drugs lukt vaak wel even, maar niet 
 permanent. Veel mensen gaan vroeg of laat weer voor de bijl.  
Bij het terugvallen in verslavingsgedrag spelen herinneringen  
een  grote rol. Zouden we die kunnen wissen of aanpassen?

Tekst: Hidde Boersma

De Vries’ vakgroep richt zich met name 
op verslaving aan nicotine en alcohol. 
Dat zijn de enige breed verkrijgbare, legale 
verslavende middelen, die daardoor ook 
de meeste problemen veroorzaken. In 
Nederland alleen al zijn meer dan drie 
miljoen rokers en zo’n  600.000 probleem-
drinkers. Toch waren nicotine en alcohol 
lange tijd een ondergeschoven kindje: 
wereldwijd ging het meeste onderzoeks-
geld naar cocaïne (hoewel daar minder 
mensen aan verslaafd zijn, in Nederland 
zo’n 30.000 tot 40.000). Volgens De Vries 
kwam dit door de War On Drugs die de 
Verenigde Staten in de jaren zeventig uit-
riep. Andere Westerse landen volgden al 
snel. ‘Illegale drugs moesten en zouden 
uit de samenleving verdwijnen. Al het 
onderzoeksgeld werd aangewend om dat 
voor elkaar te krijgen. De neurobiologie 
moest daarom zien te begrijpen wat er bij 
cocaïneverslaving gebeurt, om een manier 
te vinden om snel af te kicken.’

Nicotine verslavender dan xtc
Voor neurobiologen is de grens tussen  
de legale en illegale middelen onzinnig. 
‘Een kijkje in het brein geeft geen enkele 
basis voor de huidige scheiding tussen 
wat vrij en wat onderhands moet worden 
verkregen. Een recent Engels onderzoek 
wees alcohol aan als de drug die de 
meeste schade toebrengt aan de samen-
leving en het individu.’ En nicotine is een 
stuk verslavender dan xtc en cocaïne, en 
misschien zelfs meer dan het verguisde 
heroïne. ‘Dertig procent van de mensen 



     

De herinnering aan een drug  
schakelt het rationele denken uit
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Drugshypes
Drugs mogen dan illegaal zijn, 
hun populariteit kent net als 
producten in de legale wereld 
ups en downs. In de zeventiger 
jaren was het hallucinerende 
lsd ‘in’, in de jaren tachtig was 
het heroïne dat voor overlast 
zorgde in de grote steden. Nu 
is xtc het populairste verboden 
middel: 3,1 procent van de 
mannen en 2 procent van  

de vrouwen heeft het wel 
eens gebruikt. Het wordt  
op de voet gevolgd door 
amfetamines, cocaïne en 
paddo’s. Ghb en crystal  
meth zijn aan een opmars 
bezig. Onderzoek laat zien  
dat de drugsmarkten net zo 
functioneren als de legale 
markten: dealers concurreren 
op prijs, kwaliteit en service. 

Dat heeft onder meer geleid 
tot een hogere concentratie 
van de werkzame stof in 
xtc-pillen. Was een paar jaar 
geleden tachtig milligram 
actieve stof nog normaal, nu  
is dat al het dubbele. Zulke 
veranderingen zijn moeilijk  
te controleren voor gebruik, 
en leveren soms problemen 
op door overdoses.

GEDRAG

die een paar sigaretten opsteekt, raakt er 
ook aan verslaafd. Dat is extreem veel.’
De Vries heeft de afgelopen jaren getracht 
uit te zoeken wat er nu precies gebeurt in 
het brein als het verslaafd raakt, tot in de 
kleinste details. ‘Een verslavende stof is 
in staat aan te grijpen op het belonings-
systeem van de hersenen, de nucleus 
accumbens, dat zich diep in het brein, 
onder de hersenschors bevindt’, vertelt  
De Vries. Dat gebied gebruikt het brein 
gewoonlijk om te zorgen dat het goed 
voelt om de belangrijkste dingen in ons 
leven te blijven doen. Dat gaat vooral om 
eten, drinken en het hebben van seks, de 
basis van al het leven. Nicotine of cocaïne 
zijn in staat zich bij dat rijtje belangrijke 
activiteiten te voegen. ‘Het brein denkt 
dat roken net zo essentieel is om te over-
leven als eten. Daardoor is de prefrontale 
cortex, ons beslissingscentrum, niet meer 
in staat de rookimpuls te onderdrukken.’ 
Roken wordt onderdeel van je normale 
gedragspatroon. ‘Bij mensen die al lang 
verslaafd zijn aan nicotine, zie je zelfs dat 
de prefrontale cortex krimpt, waardoor 
ze de controle over hun gedrag nog verder 
verliezen en meer op hun impulsen gaan 
leven.’

Zeventig procent valt terug
Maar het beloningssysteem verklaart niet 
volledig waarom een verslaving zo hard-
nekkig is. Het probleem wordt versterkt 
doordat ex-verslaafden snel terugvallen. 

Mensen helpen stoppen gaat best aardig, 
maar dat duurt meestal niet zo lang. ‘Het 
is afhankelijk van de soort drugs, maar 
doorgaans valt meer dan zeventig procent 
van de mensen na verloop van tijd weer 
terug in hun oude gedrag,’ zegt De Vries. 
‘Opgesloten in een afkickkliniek lukt het 
prima om van de drugs af te blijven, 
maar eenmaal terug in de oude buurt, 
met dezelfde vrienden en gewoontes, is 
dat zeer moeilijk vol te houden.’
De Vries vermoedde dat herinneringen 
daarbij een rol spelen. Om dat nader te 
onderzoeken, trainde hij ratten om een 
 verslavende stof te associëren met een 
geluid of een geur. Nadat de ratten van 
hun verslaving waren afgeholpen, bracht 
De Vries ze weer in contact met een van 
die signalen. En inderdaad: al snel vielen 
de dieren weer terug in 
hun oude gedrag. 

Onderdrukt ratio
De Vries ontdekte dat  
 herinneringen vrij veel 
teweegbrengen in het 
brein. Je hersenen zijn 
een netwerk van  cellen 
die via signaalstoffen 
communiceren. Deze 
stoffen, uitgescheiden 
door een cel, hechten 
zich aan vorkachtige 
ontvangers die aan de 
buitenkant van een 
aanpalende cel zitten. 
Zo gaan signalen van 
cel naar cel. Als je een 
herinnering ophaalt, 
dan komen er signalen 
van meerdere setjes 
hersencellen samen, die zo een geheel 
 vormen en het plaatje van de herinnering 
in je hoofd creëren. Maar dat is niet alles. 
‘Wij kwamen erachter dat herinneringen 
het aantal ontvangers op cellen in de 
 prefrontale cortex enorm deed dalen,’ 
zegt De Vries. Dat betekent dat signalen 
daar dus minder goed doorkomen. ‘De 

 prefrontale cortex helpt ons normaal 
gesproken met het maken van rationele 
beslissingen. Is het signaal er verminderd, 
dan gaan we meer op impulsen leven. De 
herinnering aan de drug schakelt dus het 
rationele denken uit, waardoor een voor-
malige verslaafde weer intuïtief naar de 
drugs grijpt.’
Die herinneringen, die soms heel ver 
teruggaan, zijn opgeslagen in het lange-
termijngeheugen. Tot voor kort dachten 
wetenschappers dat het onmogelijk was 
om daar bewust veranderingen in aan te 
brengen. Recent neurowetenschappelijk 
onderzoek laat zien dat herinneringen 
wel degelijk te manipuleren zijn en zelfs te 
wissen. Herinneringen worden gevormd 
doordat er veranderingen plaatsvinden in 

Pillen in alle  vormen, 
maten en sterktes  
zijn de trend van het 
moment.

PET-scan van de hersenen van een 44-jarige roker.  
Het dopamineniveau kan er ongehinderd groeien. 

PET-scan van de hersenen van een 42-jarige niet-roker. 
Groen is Mao-B, een stof die dopamine afbreekt. 

Verslavende middelen veroorzaken 
een  teveel aan dopamine. Verslaafden 
 ontberen Mao-B om die af te breken. 
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bepaalde zenuwcellen. Sommige genen 
worden aangezet, andere juist weer uit, 
waardoor eiwitten worden geproduceerd 
die de communicatie met andere zenuw-
cellen in een netwerkje versterken en zo 
de herinneringen vastleggen. De nieuwe 
situatie in de cel is hard wired, maar niet 
volledig in steen gebeiteld: op het moment 
dat iemand een herinnering ophaalt, dan 
wordt die gedurende korte tijd ‘labiel’ en 
kunnen nieuwe eiwitten gevormd worden. 
Daarna nestelt de herinnering zich weer 
stevig. Reconsolidatie wordt dat proces 
ook wel genoemd. De Vries: ‘Die labiele 
fase duurt ongeveer zes uur, en het blijkt 
mogelijk om in die tijd de herinnering te 
‘herschrijven’, om hem zo minder sterk te 
maken.’ 

Geheugen wissen
Een manier om dat te doen is met het 
medicijn propranolol. Dat wordt gebruikt 
tegen angststoornissen, en blijkt ook in 
staat het reconsolideren van je geheugen 
deels te veranderen. Dat doet het door 
signaalstoffen tussen de hersencellen te 
blokkeren, wat breinprocessen anders 
doet verlopen. Op welke manier precies, 
is onduidelijk. Bij ratten werkt het goed, 
maar de resultaten bij daadwerkelijke 
patiënten zijn vooralsnog wisselend. 
Bovendien heeft propranolol niet alleen 
effect op de geheugendelen die je wilt 

veranderen (zoals de herinneringen aan 
je verslaving), maar ook andere herinne-
ringen kunnen worden aangepakt. 
De Vries probeert daarom met gedrags-
therapieën hetzelfde te bereiken. Waar 
anderen al aardige ervaring mee hebben 
opgedaan, is de zogenaamde exposure-
therapie. Daarbij gaat een afgekickte 
 verslaafde bijvoorbeeld terug naar waar 
hij vroeger gebruikte, zonder dat hij nu 
drugs gebruikt. Zo kunnen zich nieuwe 
herinneringen vormen, die dezelfde plaats 
niet meer verbinden met gebruik. Omdat 
het uitwissen en de reconsolidatie van de 
oude herinnering hetzelfde mechanisme 
volgen, werkt deze therapie echter soms 
ook averechts. Dan heeft het steeds weer 
zien van die plaatsen tot gevolg dat de 
herinnering aan het gebruik juist sterker 
wordt. Het is nog niet mogelijk om dat te 
sturen.
Wat beter helpt, ontdekte De Vries, is om 
tijdens die zes ‘labiele’ uren extra hersen-
inspannende taken te doen. ‘Puzzels of 
bepaalde cognitieve taken blijken invloed 
te hebben op het reconsolidatieproces.’ 
Het onderzoek naar de uitwerking hier-
van bij mensen is pas net begonnen, maar 
De Vries denkt dat het gaat lukken om 
het terugvalpercentage te verkleinen. Dat 
zou fi n zijn voor Joost, die dan misschien 
weer zonder problemen door het oosten 
van de stad kan fietsen.     

Wat is de meest 
schadelijke drug?
Er gaan nogal wat spookverhalen rond, die 
het zicht vertroebelen op welke drugs nu 
echt schadelijk zijn en welke niet. Om het 
pleit te beslechten onderzocht de Britse 
 psychiater David Nutt in 2010 de twintig  
meest gebruikte drugs en de schade die  
zij aanrichten bij de gebruiker en anderen. 
Dat deden hij een zijn collega minutieus: ze 
onderzochten hoe verslavend een drug was, 
hoe het geheugen wordt aangetast en welke 
fysieke schade het lichaam erdoor oploopt. 
Maar ze namen ook mee hoe de drug relaties 
met vrienden en families beïnvloedde en wat 
het internationaal voor ellende veroorzaakt, 
bijvoorbeeld de doden die vallen bij ruzies 
tussen Mexicaanse drugskartels. Wat bleek? 
Fier op nummer één staat alcohol, die zowel 
de gebruikers zelf als de omgeving enorme 
schade toebrengt. Op gepaste afstand, met 
25 procent minder gecombineerde schade, 
volgen heroïne en crack, een specifieke vorm 
van cocaïne. Helemaal onderaan vinden we 
hallucinerende middelen als lsd en paddo’s, 
die beide net onder xtc eindigen. Die zijn 
vrijwel niet schadelijk voor de omgeving  
en een klein beetje voor de gebruiker zelf.

In de lijst met  
meest schadelijke 
middelen bungelen 
partydrugs ergens 
onderaan. 



Koninklijke familiebedrijven Verkeerd verdeeld

 Wat is jouw onderzoeksterrein?
‘De Nassau-dynastie in de periode 1550 tot 1750, specifiek de 

Ottoonse tak waar ons koninklijk huis van afstamt. Ik bestudeer 
die prinselijke dynastie als familiebedrijf. Ik wil weten hoe de 

familieleden samenwerkten om de macht over langere tijd veilig 
te stellen. Hoe bereidden ze volgende generatie voor? En welke rol 
speelden vrouwen en schoonfamilies? Historici kijken vaak alleen 
naar de mannen, terwijl familie bij het uitoefenen van vorstelijke 
macht juist heel belangrijk was. Als het familiehoofd stierf terwijl 
zijn zoon nog jong of zelfs ongeboren was, kon de schoon familie 

een grote rol spelen bij het klaarstomen van het prinsje.’

Wat betekent jouw periode in Berlijn voor dit onderzoek? 
‘Het is een goede ervaring om een andere academische cultuur 

te leren kennen. Zo is hier in Duitsland wekelijks een colloquium, 
waar medewerkers en studenten naar lezingen komen en vragen 

stellen. Duitsland is ook het land waar veel Nassaus leefden, 
maar ik zit nu niet dichter op de archieven. Mijn belangrijkste 

bronnen liggen in het staatsarchief van de deelstaat Hessen. Dat 
is net zo ver van Berlijn als Leiden, waar ik eerst werkte. Het 

voordeel van hier werken is vooral dat ik mijn netwerk uitbreid.’

Wie heeft uiteindelijk iets aan dit onderzoek?
‘Ik wil historici laten zien dat we meer naar familie moeten 
 kijken om te begrijpen hoe Europa bestuurd werd toen de 

macht bij prinselijke dynastieën lag. Daarnaast kan dit onder-
zoek een inspiratiebron zijn voor moderne familiebedrijven. 

Ook daar is een goede langetermijnvisie belangrijk. Bij het idee 
‘ik ben een telg uit deze familie’ hoort status, maar ook verant-

woordelijkheidsgevoel. Persoonlijke ambities moeten opzij gezet 
worden voor het familiebelang. Dat zijn thema’s die bij prinse-

lijke dynastieën én familiebedrijven spelen.’ 

 Wat voor onderzoek doe je?
‘Ik doe fundamenteel onderzoek naar celdeling, een proces dat 

ons leven lang plaatsvindt in veel lichaamsorganen. Hierbij wordt 
het erfelijk materiaal van een cel, verpakt in de chromosomen, 
vermenigvuldigd en keurig verdeeld over twee nieuwe dochter-
cellen. Maar bij zo’n zeventig procent van alle kankers gaat dat 
verdelen niet goed. Wij proberen met laboratoriumonderzoek 

het celdelingsproces op moleculair niveau te begrijpen, om zo te 
snappen waarom kankercellen daar vaker fouten in maken. Met 
de Vici-beurs kijken we naar een specifiek eiwitcomplex dat als 
centrale machine in de cel subprocessen aan- en uitzet. Schakel 

je dat uit, dan gaat er bij de celdeling veel mis. Wij zoeken uit 
welke processen deze machine aanstuurt en hoe dat werkt.’

 
Wat inspireerde je om voor dit vakgebied te kiezen? 

‘Mijn eerste inspiratiebron was mijn biologieleraar, die prachtig 
vertelde hoe dingen werken in het menselijk lichaam. Daar lag 

mijn interesse: ik wilde geen diagnoses stellen, zoals bij genees-
kunde, maar weten hoe het werkt en waarom iets misgaat. Tijdens 
mijn studie en promotie waren er ook altijd inspirerende onder-

zoekers, waaronder slimme vrouwen die goed onderzoek deden.’
 

Hoe krijg je meer vrouwen werkzaam in dit vakgebied?
‘Er werken hier al best veel vrouwen, maar hoe hoger het niveau, 

hoe minder het er zijn. Ik denk dat dit te maken heeft met het 
hardnekkige beeld bij zowel mannen als vrouwen dat een onder-

zoeker een blanke, grijze man in witte jas is. Het zou goed zijn 
als er actiever beleid was om vrouwelijke onderzoekers zichtbaar 
te maken, bijvoorbeeld op congressen. Als ik organisatoren erop 

aanspreek dat er in twee dagen slechts één vrouwelijke spreker 
was, zeggen ze: ‘O, is dat zo?’ Dat vind ik best stuitend, dat 

 mensen zich er niet eens van bewust zijn.’

Susanne Lens:
‘Het zou goed zijn  

als er actiever beleid 
was om vrouwelijke 
onderzoekers zicht- 

baar te maken, 
bijvoorbeeld op 

congressen.’ 

 Wie? Jasper van der Steen (30), postdoctoraal onderzoeker Europese 
geschiedenis van de vroegmoderne tijd, Humboldt-Universiteit Berlijn. 

Financiering? Rubicon: dit programma laat recent gepromoveerde 
wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut.

 Wie? Susanne Lens (47), hoogleraar genetische instabiliteit, Univer sitair 
Medisch Centrum Utrecht. Financiering? Aspasia-premie (100.000 
euro), gekoppeld aan Vidi of Vici, om meer vrouwelijke onderzoekers 

te laten doorstromen naar universitair hoofddocent en hoogleraar. 

Jasper van der Steen:   
‘Historici kijken vaak 

alleen maar naar  
de mannen, terwijl  

de familie bij het  
uitoefenen van  

vorstelijke macht juist  
heel belangrijk is.’

Hoogvliegers in de wetenschap
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NWO investeert in wetenschappelijk talent. Via speciale programma’s krijgen zowel jonge als 
doorgewinterde wetenschappers beurzen om eigen onderzoek op te zetten.
Tekst: Anouk Broersma / Fotografie: Johannes Abeling

Virtuele agressie Giftig huisstof

Wat voor onderzoek doe je? 
‘Ik doe onderzoek naar kinderen die snel agressief worden.  
Om dat gedrag aan te pakken moet je met die kinderen oefenen. 
Met de Vici-beurs zijn we een project gestart om dat in VR te 
doen: virtual reality. Het kind ziet zichzelf bijvoorbeeld op een 
schoolplein staan, er komen andere kinderen aanlopen en een 
van hen kijkt hem te lang aan. Typisch een prikkel waardoor 
sommige kinderen uit hun bol gaan. Met VR kunnen we instellen 
hoe lang die ander kijkt en hoe. Zo kunnen we bij elk kind 
beginnen op het niveau waar hij moeite mee heeft en de heftig-
heid langzaam opvoeren. We volgen tweehonderd kinderen van 
acht tot twaalf jaar. Allemaal hebben ze therapie, de helft krijgt 
daarnaast VR-training. Na vijf jaar kijken we of het te voor-
spellen is voor welke kinderen VR-therapie werkt en hoe.’

Wat inspireerde je om voor dit vakgebied te kiezen?
‘Een docent op de middelbare school zei ooit: ‘Eigenlijk is het 
belangrijkste voor mensen om een beetje vreedzaam met elkaar 
te kunnen samenleven. Hoe komt het dat sommige mensen daar 
zo goed in slagen en dat anderen altijd ruzie lijken te hebben?’ 
Die opmerking is altijd blijven hangen. Ik besefte dat als er één 
ding was wat ik echt zou willen weten, dat het dit was.’

Wat vind jij de belangrijkste ontdekking van de 
 afgelopen jaren in je vakgebied?
‘Toen ik studeerde zeiden psychologieboeken en docenten: 
 sommige mensen zijn nu eenmaal agressief, daar doe je niks 
aan. Tegenwoordig weten we dat dit niet waar is, dat je behoor-
lijke resultaten kunt boeken als je er op jonge leeftijd bij bent. 
Die ontdekking is nog niet bekend genoeg. In de politiek hoor  
je voortdurend over ‘jongeren die niet deugen’ en dat niets helpt, 
terwijl we best goed weten wat je zou kunnen doen.’

Wat onderzoek jij?
‘Ik analyseer consumentenproducten, zoals elektrische apparaten, 
meubels, kookproducten of bouwmaterialen. Die bevatten toe-
gevoegde stoffen die noodzakelijk zijn voor bepaalde mate riaal-
eigenschappen. Denk aan brandvertragende stoffen, uv-filters of 
weekmakers die een product flexibel maken. Veel van die stoffen 
belanden in de lucht in huis en inhaleren we dagelijks. Sommige 
zijn giftig, ze verhogen bijvoorbeeld het risico op kanker of ze 
verstoren ons hormoonsysteem. Ik probeer die gevaarlijke stoffen 
op te sporen. Ik neem monsters door materiaal van tv’s en andere 
producten te krabben. Ook bestudeer ik huisstof om te ontdekken 
hoe toegevoegde stoffen zich door de ruimte verplaatsen. In het 
lab analyseer ik de monsters op giftige toevoegingen met een 
nieuwe techniek, gebaseerd op zogenoemde ambient massa-
spectrometrie. Een paar milligram materiaal is al genoeg en de 
analyse duurt minder dan vijf minuten. Met eerdere  tech nieken 
kon het weken duren voor er resultaten waren.’

Wat vind jij de belangrijkste ontdekking van de 
 afgelopen jaren in je vakgebied?
‘Door de nieuwe analysetechniek zijn in de afgelopen anderhalf 
jaar zo’n dertig nieuwe toegevoegde stoffen ontdekt die mogelijk 
giftig zijn en veel in dagelijkse producten worden gebruikt. 
 Sommige van die ontdekkingen zijn al gepubliceerd, andere 
artikelen zijn nog in de maak.’

Wat inspireerde je om dit studiegebied te kiezen? 
‘Het feit dat de binnenruimte, onze huizen en kantoren, veel 
minder goed onderzocht is dan de buitenomgeving, terwijl er 
juist nog zo veel te ontdekken valt. Consumenten hebben het 
recht en de industrie de plicht om meer informatie te geven over 
de samenstelling van hun producten. Daar wil ik aan bijdragen.’

Bram Orobio: ‘Een 
docent zei: ‘Hoe komt 
het dat sommigen 
vreedzaam samen 
kunnen leven, en 
anderen altijd ruzie 
hebben?’ Dat is 
blijven hangen.’

Ana María Ballesteros-
Gómez: ‘Consumenten 
hebben het recht en  
de industrie de plicht 
om meer informatie  
te geven over de 
samenstelling van 
 producten.’ 

 
Wie? Bram Orobio de Castro (46), hoogleraar ontwikkelings   - 
psycho logie, Universiteit Utrecht. Financiering? Vici van  maximaal 
1.500.000 euro, bedoeld voor senior onderzoekers voor het opzetten 
van een eigen onderzoeksgroep.

Wie? Ana María Ballesteros-Gómez (33), onderzoeker analytische 
scheikunde, Instituut voor Milieuvraagstukken, VU Amsterdam. 
Financiering? Veni van maximaal 250.000 euro, waarmee pas 
gepromoveerde onderzoekers onderzoeksideeën kunnen uitvoeren.
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De wind was de spelbreker voor  
een ballonmissie boven Antarctica

Volgende keer   
    beter

Een ballontocht boven Antarctica moest de vuurproef 
worden voor een Nederlandse detector die ingrediënten 
van nieuwe sterren kan opsporen. Maar voordat de missie 
van start kon, moest het weer meewerken. En dat deed 
het deze keer niet.

Tekst: Frank Beijen

 W
il je weten hoe sterren 
en planeten ontstaan 
uit stof en gas? Dan 
moet je op Antarctica 
zijn. Of beter, veertig 
kilometer boven het 

ijscontinent. Instrumentwetenschappers 
Darren Hayton en Wouter Laauwen van 
SRON Netherlands Institute for Space 
Research vlogen in november 2015 naar 
het Zuidpoolgebied. Hun taak: een meet-
instrument prepareren voor een NASA-
ballonmissie om infraroodstraling uit de 
ruimte op te vangen. De analyse daarvan 
laat de aanwezigheid en eigenschappen 
zien van koude stof- en gaswolken in het 
heelal. Uit deze wolken stikstof, koolstof 
en zuurstof ontstaan sterren en planeten, 
maar onder welke omstandigheden dat 
gebeurt weten we nog niet erg goed. De  
detector, een zogeheten hete elektron  
bolometer die SRON samen met de TU 
Delft maakte, is in staat om onzichtbare 
informatie over ruimtewolken zichtbaar 
te maken.
Antarctica is de perfecte plek voor de 
ballonmissie. Omdat de lucht er extreem 
droog is, heeft de detector amper last van 
waterdamp die de infraroodstraling op 
de meeste plaatsen op aarde blokkeert. 
In de Antarctische zomer ontvangen de 
zonnepanelen van het luchtschip  24 uur 
per dag licht. En elk jaar in december 
waait boven het continent een cyclische 
wind. Als je dan een ballon oplaat tot 
veertig kilometer hoogte, wordt hij door 
die wind in twee weken tijd rond de zuid-
pool geblazen en komt hij weer als een 

boemerang bij je terug. Je hoeft alleen te 
wachten tot de wind gunstig staat.

Kouder dan Antarctica
Om de ballon de atmosfeer in te krijgen, 
hadden Hayton en Laauwen eerst het een 
en ander voor te bereiden in de ballon-
hangar op Antarctica. Met een inter- 
nationaal team moesten ze de in Neder-
land gemaakte detectieapparatuur met 
andere instrumenten combineren. Om te 
voorkomen dat warmte de metingen zou 
verstoren, plaatsten ze de detector in een 
soort koude thermosfles gevuld met vloei- 

baar helium. In die ‘fles’ was het met 270  
graden onder nul zelfs voor Antarctische 
begrippen steenkoud. 
Na een kleine twee maanden werk volgde 
de ‘hangtest’: de gondel werd aan een 
kraan opgehangen. De apparatuur werkte 

De detector zit in deze gondel. Dit is 
de zogenoemde ‘hangtest’.
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Turen naar sterrenstof
De ballonnen van de NASA bieden een relatief 
goedkope manier om de ruimte in te turen. Ze 
kosten geen druppel raketbrandstof en toch 
brengen ze alle mogelijke meetapparatuur tot 
veertig kilometer boven zeeniveau. Daar heb je 
meer dan 99,5 procent van de aardatmosfeer 
onder je. Daarboven zit nauwelijks materie die  
de metingen van gevoelige instrumenten kan 
verstoren. Het doel van STO-2, de missie waar  
de SRON-instrumentwetenschappers Darren 
Hayton en Wouter Laauwen aan meewerken,  
is tweeledig. Zo controleren ze of de detectie-
technologie tijdens een eventuele ruimtemissie 
conform de eisen van ruimtevaartorganisaties 
als NASA en ESA zal presteren. Daarnaast doen 
de onderzoekers metingen naar stikstof, kool- 
stof en zuurstof diep in de Melkweg. Door hun 
dichtheid en temperatuur vast te stellen, komen 
de onderzoekers meer te weten over de kring-
loop van deze stoffen. Nieuwe sterren worden 
geboren uit samentrekkende gas- en stofwolken. 
En zodra een ster helemaal aan het einde van  
zijn leven is, spuugt hij nieuwe wolken van stik- 
stof, koolstof en zuurstof uit. Om die wolken te 
detecteren, vangt STO-2 infraroodstraling op.  
De ontvanger die SRON en TU Delft hebben 
ontwikkeld, zit in een gondel vol instrumenten 
(zoals zonneschermen en communicatieappa-
ratuur). De gondel hangt aan een heliumballon 
ter grootte van een voetbalveld.

vlekkeloos. Het eerste deel van de missie 
was geslaagd. Nu hoefde de ballon alleen 
nog maar de lucht in. Maar al snel werd 
duidelijk dat de lancering niet volgens  
de planning halverwege december kon 
plaatsvinden. Dat kwam door het weers-
verschijnsel El Niño dat de luchtstromen 
in de atmosfeer verstoorde. 
Wanneer zou de lancering dan zijn? Elke 
dag om elf uur maakten de meteorologen 
van het McMurdo-onderzoeksstation, 
waar Hayton en Laauwen verbleven, een 
weersvoorspelling bekend. Soms was er 
die dag helemaal geen kans om de ballon 
te lanceren. Maar op andere dagen was 
er vijftig of zestig procent kans en moest 
de lancering worden voorbereid.

Wind ging liggen
‘Vanaf de grond ziet alles op Antarctica 
er helder uit’, zegt Laauwen. ‘De lucht is 
zo droog, dat het vliegveld tien kilometer 
verder binnen handbereik lijkt te liggen. 
Je ziet bergen die vijftig tot honderd kilo-
meter ver weg liggen.’ Hayton: ‘Maar dat 
zegt nog niets over het weer hoger in de 
lucht. Als er net te veel wind staat in de 
eerste 250 meter, of de wind komt uit een 
verkeerde richting, dan is lanceren on-
mogelijk. De ballon kan aan stukken 

worden gescheurd. Met zulke 
apparatuur moet je geen enkel 
risico nemen.’
Met de wind op grote hoogte 
was niets mis. Als de ballon 
daar had kunnen komen, had 
hij een keurige ronde boven 
het continent gemaakt. Maar 
in de lagere luchtlagen waren 
de weersomstandigheden niet 
goed genoeg. Toen na enkele 
weken de cyclische wind ging 
liggen, was de ballon niet eens 
uit de hangar gekomen. 
‘Voor het eerst in twintig jaar NASA-
ballonmissies ging er eentje niet door. 
Dat dat juist onze missie was, is gewoon 
pech’, zegt Hayton. ‘Technisch gezien is 
alles goed gegaan. Maar je hebt als weten- 
schapper niet altijd alles zelf in de hand. 
Wij waren afhankelijk van het weer, dan 
weet je dat het mis kan gaan.’

Herkansing komt
Toch kijken de onderzoekers van SRON 
niet terug op een frustrerende periode. 
En gelukkig overkwam hen niet wat er  
gebeurde met een andere ballonmissie 
die tegelijkertijd in de hangar werd voor-
bereid. Die ballon moest onderzoek naar 

zonnevlammen gaan doen. Hij werd wel 
gelanceerd, maar stortte na elf dagen al 
neer in een moeilijk bereikbaar gebied 
aan de andere kant van Antarctica. De 
apparatuur wordt later in het jaar op- 
gehaald. Hayton: ‘Het is beter om hele-
maal niet te vliegen dan slechts een paar 
dagen.’
Eind 2016 gaat Hayton weer naar Antarc-
tica om een nieuwe poging te begeleiden. 
Laauwen: ‘Ik denk dat het dit jaar wel 
lukt. Alles staat er klaar voor.’ Hayton: 
‘Maar garanties heb je nooit.’

STO-1, de voorganger van STO-2, 
zweefde in 2012 langs deze route.

Test van de parachute 
(uiterst rechts, bij het 
voertuig) die de appara-
tuur na het experiment 
weer heel op aarde moet 
laten landen.
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Twaalf landen doen mee met 
de SKA-telescoop. Tussen 
2018 en 2020 wordt hij daad - 
werkelijk gebouwd.

Voor grote ontdekkingen heb 
je soms flinke faciliteiten nodig

Groot 
onderzoek
Om met grote hoeveelheden gegevens onderzoek te doen, heb je 
grote databases, krachtige computers en enorme telescopen nodig. 
NWO helpt de wetenschap met de noodzakelijke infrastructuur.

TEKST: Adriaan ter Braack

NWO investeert in 
grote onderzoeksfaciliteiten
Voor toponderzoek zijn goede 
onderzoeksfaciliteiten onmis-
baar. Denk aan telescopen, ICT- 
faciliteiten en dataverzamelingen. 
Daarom stelt NWO hiervoor 
structureel geld beschikbaar. Zo 
gaat er elke twee jaar tachtig 
miljoen euro naar grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten, kunnen 
wetenschappers rekentijd 
aanvragen op supercomputers 
LISA en Cartesius en verzorgt 
NWO toegang tot onderzoeks-
faciliteiten in het buitenland. 
Daardoor kunnen Nederlanders 
bijvoorbeeld onderzoek doen 
met de Isaac Newton-telescoop-

groep op het eiland La Palma. 
NWO zorgt er ten slotte voor dat 
de faciliteiten van alle NWO-
onderzoeksinstituten gebruikt 
kunnen worden door onderzoe-
kers uit binnen- en buitenland. Op 
www.onderzoeksfaciliteiten.nl 
staat een overzicht van alle 
grootschalige faciliteiten. Via die 
website kunnen wetenschappers 
onder andere opzoeken welke 
apparaten en databanken zij 
voor hun onderzoek kunnen 
gebruiken. Ook moet de site 
bijdragen aan meer samen-
werking bij het ontwik kelen  
van nieuwe faciliteiten.

WAT? BBMRI-NL (Biobanking and BioMole-
cular resources Research Infra structure 
The Netherlands), een samenwerkings-
verband tussen Nederlandse biobanken 
met verzamelingen van medische gege-
vens en lichaams materiaal van individuen.
WAT KUN JE ERMEE DOEN? ‘Ziektes die 
we vroeger op een hoop gooiden, zoals 
kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, 
blijken te bestaan uit meerdere biologische 
subtypen’, zegt co-directeur Gerrit Meijer. 

‘Om die goed te kunnen bestuderen met 
voldoende statistische slagkracht hebben 
we steeds grotere verzamelingen data, 
monsters en beelden van gezonde burgers 
en patiënten nodig. Daarom werken de bio- 
banken samen, zowel nationaal als inter- 
nationaal, waarbij BBMRI-NL de Neder- 
landse biomedische data-, monster- en 
beeldcollectie vertegenwoordigt. Het  
is in de gezondheidszorg belangrijk dat 
preventie en behandeling zoveel mogelijk 

op maat zijn. Populatie-gebaseerde bio- 
banken, waarin mensen in periodes van 
gezondheid en ziekte langere tijd worden 
gevolgd, zijn cruciaal om dat maatwerk 
mogelijk te maken. Met een combinatie 
van verschillende soorten data kan 
bijvoorbeeld gemakkelijker een subtype 
van een bepaalde ziekte in een vroeg 
stadium worden herkend.’
HEEFT HET AL NIEUWE INZICHTEN 
OPGELEVERD? ‘BBMRI-NL heeft al een 

Biobanknetwerk
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In dit soort buisjes wordt 
genetisch materiaal bewaard.

WAT? SKA (Square Kilometre Array), 
een radiotelescoop van 200 schotels 
in Zuid-Afrika en 130.000 antennes in 
Australië die, verbonden via een snel 
glasvezelnet, samen ongeveer één 
vierkante kilometer beslaan.
WAT KUN JE ERMEE DOEN? ‘SKA  
is veel gevoeliger dan andere radio- 
telescopen, waardoor we zwakkere 
signalen kunnen waarnemen en dus 
verder kunnen terugkijken in de tijd’, 
zegt Michiel van Haarlem, hoofd van 
SKA NL. ‘We hopen zo de vorming van 
de eerste sterren en sterrenstelsels 
beter in kaart te kunnen brengen. Dat 
moet weer leiden tot een beter begrip 
van de fundamentele wetten van de 
natuurkunde. Met waarnemingen aan 
pulsars, die overblijven na de super-
nova-explosie van een zware ster,  
kan bijvoorbeeld Einsteins algemene 
relativiteitstheorie worden getest.’
WAT IS VAN BELANG BIJ ZO’N 
PROJECT? ‘De omvang en kosten 
van SKA zijn aanzienlijk, zodat inter- 
nationale samenwerking van groot 
belang is. We werken aan de oprich-
ting van een internationale verdrags-
organisatie die belast is met de bouw 
en exploitatie van de telescoop. 
Verder is de extreme gevoeligheid 
van SKA alleen te realiseren dankzij 
de ontwikkeling van nieuwe techno-
logie zoals gevoelige antennes, 
snelle, energiezuinige computers en 
slimme nieuwe algoritmes om de 
gegevens te verwerken en te visuali-
seren. De hoeveelheid en complexi-
teit van de data die SKA zal produ-
ceren heeft ook geleid tot plannen 
voor de oprichting van een Science 
Data Centre in Nederland. Dat zal 
gebruikers toegang bieden tot de 
telescoop en gearchiveerde waar-
neemgegevens.’

Reuzenradiotelescoop

aantal succesvolle projecten afgeleverd, 
zoals het Genoom van Nederland. In dat 
project is de volledige DNA-samenstelling 
van 750 Nederlanders ontrafeld. Deze 
dataverzameling wordt veelvuldig in de 
kliniek en in onderzoek gebruikt. Nu het 
ontrafelen van DNA ook in de diagnostiek 
van ziekten een steeds belangrijker rol 
speelt is het belangrijk om te weten wat 
‘normaal’ is. Het Genoom van Nederland  
is daarvoor een belangrijke referentie.’
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De supercomputer simuleert onder-
zoek dat te duur of te gevaarlijk is

Schattenverzameling
WAT? PAN (Portable Antiquities of 
the Netherlands), een online data-
base van particuliere metaaldetector-
vondsten, zodat die beschikbaar 
worden voor wetenschappelijk 
archeologisch onderzoek.
WAT KUN JE ERMEE DOEN? ‘Er is 
afgelopen decennia door hobby-
archeologen met metaaldetectoren 
een enorme hoeveelheid archeo-
logische objecten uit de Neder - 
landse bodem verzameld’, zegt Nico 
Roymans, hoogleraar archeologie 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
‘Het gaat om duizenden collecties die 
nooit systematisch geïnventariseerd 
zijn, maar die samen een unieke 
wetenschappelijke waarde vertegen-
woordigen voor de geschiedenis van 
Nederland. Met een database voor- 
kom je dat gegevens verloren gaan.’
HOE KUN JE PAN ONTWIKKELEN? 
‘Voor de realisatie van deze infra-
structuur zijn diverse aspecten van 

belang, zoals een goed netwerk van 
metaaldetectorzoekers in Nederland 
en een digitale database die zowel 
voor wetenschappers als het publiek 
toegankelijk is. Ook hebben we een 
team van archeologen nodig, om de 

komende jaren in heel Nederland de 
private collecties te inventariseren. 
Tot slot zal, vanwege de continuïteit, 
de database na de projectperiode 
worden overgedragen aan de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed.’
BIJ WELKE VRAAGSTUKKEN  KAN 
PAN VAN PAS KOMEN? ‘De gegevens 
kunnen gebruikt worden voor een 
breed scala aan archeologische en 
historische vraag stellingen, bijvoor-
beeld over bevolkingsdicht heden 
van regio’s, inter regionale handels-
contacten, het functioneren van 
markteconomieën en migraties.  
Met de database kan ook worden 
bepaald of een terrein archeologisch 
gezien interessant is, zodat er op  
een adequate manier mee om kan 
worden gegaan. Zo kunnen slag-
velden archeologisch vastgesteld 
worden op basis van concentraties 
van fragmenten van militaire uit-  
rustingstukken en musketkogels.’

Eiwitten aan het werk
WAT? Proteins@Work, een onderzoeks-
faciliteit voor proteomics, het bestuderen 
van het biologische functioneren van 
proteïnen (eiwitten) in cellen. De faciliteit 
maakt technieken, apparatuur en exper-
tise toegankelijk voor biologische en 
biomedische onderzoekers.
WAT KUN JE ERMEE DOEN? ‘Eiwitten 
worden geproduceerd door genen, die  
in het DNA zijn vastgelegd’, vertelt Albert 
Heck, wetenschappelijk directeur van 
Netherlands Proteomics Centre. ‘De 
specifieke samenstelling van eiwitten 
bepaalt of een cel als bijvoorbeeld huid - 
cel, spiercel of hersencel werkt. Door 
onderzoek naar al deze eiwitten, en hun 
onderlinge relaties, kunnen we beter 
begrijpen hoe het leven werkt en dat is 
van belang voor medisch en biologisch 
onderzoek. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
oorzaken van ziektes worden opgespoord 
en nieuwe therapieën worden ontwikkeld.’
WAT KOMT ER BIJ HET OPZETTEN VAN 
PROTEINS@WORK KIJKEN? ‘Eiwitten 
kun je bestuderen door hun unieke 
vingerafdruk te meten in cel- of weefsel-
monsters. Met behulp van massaspectro-

metrie kan de identiteit, en indirect de 
functie van eiwitten worden bepaald’, 
doceert Heck. ‘In één enkel experiment 
doen we dit met tienduizenden eiwitten. 
We vormen daarvan zo’n één miljoen 
fragmenten, die daarna met krachtige 
massaspectrometers en computers 
geanalyseerd worden. Deze technieken 
vragen veel expertise en investeringen  
in hardware en software.’
WAT KUN JE MET DIE KENNIS? ‘Met 
proteomics kun je allerlei vragen beant-
woorden. Hoeveel van een bepaald eiwit  
is er aanwezig, of hoe werken de eiwitten 
samen in een cel? Welke eiwitten zijn 
karakteristiek voor een bepaalde functie 
of ziekte? We weten al hoe we huidcellen 
kunnen herprogrammeren tot een stam- 
cel. In wezen is dit een herprogrammering 
van alle eiwitten die in de cel voorkomen. 
Wetenschappers kunnen cellen nu  
nieuwe en specifieke opdrachten geven. 
Bijvoorbeeld een opdracht om weefsel te 
herstellen, of om een beschadigd orgaan 
te repareren. Dat gebeurt al in laboratoria, 
met cellen en proefdieren, maar nog niet 
op echte patiënten.’

Alle Nederlandse universiteiten  
en een aantal wetenschappelijke 
instituten kunnen gebruikmaken 
van superrekenaar Cartesius.

Ook archeo-  
lo gische 
vondsten van 
hobbyisten 
kunnen 
waardevol 
zijn voor 
de weten-
schap.
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Reusachtig 
rekenwonder 
WAT? Cartesius, Nederlands nationale 
supercomputer, die dit jaar een grote 
update ondergaat.
WAT KUN JE ERMEE DOEN? ‘Een 
supercomputer wordt gebruikt voor 
grootschalig technisch-wetenschap-
pelijk rekenwerk’, zegt Chantal Cassee, 
hoofd communicatie. ‘Het gaat veelal 
om simulaties van onderzoek dat 
normaal gesproken onmogelijk, te  
duur, te gevaarlijk of te omvangrijk is.’ 
WIE HEBBEN DAAR BELANG BIJ? 
‘Van scheikundigen die structuren en 
interacties van moleculen willen 
berekenen tot klimaatwetenschappers 
die modellen toetsen. Denk verder aan 
het berekenen van stromingen rond 
scheepsschroeven, vliegtuigvleugels en 
stromingen in bloedvaten en rivieren. 
Het zijn allemaal processen die met een 
supercomputer sneller en verfijnder 
worden doorgerekend.’
EEN SUPERCOMPUTER UPDATEN, IS 
DAT NODIG? ‘Een supercomputer 
veroudert net zo snel als een gewone 
pc. Dat wil zeggen dat wat vandaag nog 
een supercomputer is over vijf jaar al  
zo is verouderd dat hij vervangen moet 
worden. Je krijgt tegen die tijd voor 
hetzelfde geld een machine die tot wel 
tien keer zo snel is’, zegt Cassee. ‘De 
snelheidswinst kwam vroeger uit 
snellere processors, tegenwoordig  
uit een groter aantal processors.’

Geesteswetenschappelijke databank
WAT? CLARIAH (Common Lab 
Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities), een infrastructuur 
die data en software uit de geestes-
wetenschappen bij elkaar brengt  
en toegankelijk maakt. 
WAT KUN JE ERMEE DOEN? ‘Grote 
hoeveelheden data in de vorm van 
tekst, afbeeldingen, gestructureerde 
gegevens en audiovisuele bestanden 
komen snel digitaal beschikbaar’, 
zegt Patricia Alkhoven, coördinator 
externe samenwerking. ‘Deze data 
maken innovatief geestesweten-
schappelijk onderzoek mogelijk,  
mits ze in een van de internationaal 
geaccepteerde standaarden zijn 
opgeslagen. Dan kunnen alle digi - 
tale bronnen aan elkaar gekoppeld 
worden, waardoor er een gigantische 
datacollectie ontstaat.’
WAT KOMT ER KIJKEN BIJ DE 
ONTWIKKELING? ‘De werking van 
de database staat of valt bij de 

beschikbaarheid van standaarden 
waarmee iedereen zijn werk kan 
doen, de mogelijkheid om toch met 
oude en vertrouwde software te 
blijven werken en bij de bereidwillig-
heid van onderzoekers om hun 
gegevens aan anderen beschikbaar 
te stellen. We kunnen nog zulke 
fantastische programma’s maken, 
maar als geen enkele geestesweten-
schapper er het nut van inziet, dan 
verwordt de infrastructuur tot een 
schitterende vierbaansweg waar 
niemand overheen rijdt.’
WAT KUN JE MET CLARIAH 
ONDERZOEKEN? ‘Voorbeelden? 
Hoe interacteren klassieke media 
(kranten, tijdschriften, radio en tv) 
met nieuwe sociale media als Twitter, 
Facebook en blogs? Of: waarom  
zijn sommige regio’s in de wereld al 
zo lang rijk en andere arm? Hoe 
verandert onze taal onder invloed 
van nieuwe media?’
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Hoezo slechte wijk? Criminaliteit 
verschilt van straathoek tot straathoek

Van wijk 
tot straat

Om criminaliteit tegen te gaan, richten instanties zich vaak op 
probleemwijken. Maar een straatgerichte aanpak is mogelijk 

effectiever, blijkt uit recent onderzoek.

Tekst: Pepijn van der Gulden

 H
oezo, slechte wijk? Crimi-
naliteit houdt zich niet aan 
wijkgrenzen. Ook in ‘slechte’ 
wijken zijn veel straatdelen 
probleemvrij. En in ‘goede’ 
wijken springen bepaalde 

delen van straten eruit vanwege de vele 
criminaliteit die er plaatsvindt. Je kunt 
dus beter spreken van ‘problematische 
stukken straat’ dan van probleemwijken. 
Dat bleek in 2015 uit het onderzoek van  
criminoloog Wouter Steenbeek van het 
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 

en Rechtshandhaving (NSCR) in Amster- 
dam. Kijken op straatniveau biedt kansen 
om criminaliteit beter te begrijpen, en 
het kan mogelijk ook effectiever zijn om 
criminaliteit tegen te gaan dan een wijk-
gerichte aanpak.

Weet wat je meet
Meten is weten, zegt de wetenschap. Maar 
dat meten is zo simpel nog niet, ervaart 
Steenbeek met grote regelmaat. Als crimi - 
noloog zoekt hij uit waar de misdaad zich 
concentreert. Het zal niemand verbazen 

Vervolgonderzoek
Criminaliteit verschilt van straathoek tot 
straathoek. Wat verklaart die verschillen? 
Wouter Steenbeek van het NSCR zoekt dat 
uit in zijn vervolgonderzoek. Zo bekijkt hij 
waarom rond cafés en winkels meer crimi- 
naliteit plaatsvindt. Wellicht vestigen die 
cafés zich op centrale plekken waar al 
meer criminaliteit plaatsvindt. Steenbeek 
onderzoekt de invloed van bedrijven op 
hun omgeving, door criminaliteitscijfers  
te vergelijken voor- en nadat een bedrijf in 
een straat neerstrijkt. Een dergelijke truc 
probeert Steenbeek met openingstijden 
toe te passen. Zo kenmerkt de Haagse 
Markt zich door aardig wat criminaliteit, 
wat waarschijnlijk met de mensenmassa 
samenhangt. Als er buiten de openings-
tijden ook veel criminaliteit is, zijn de vele 
mensen echter niet de enige verklaring.

Een zakkenroller wordt in de boeien 
geslagen in Volendam. 
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dat je meer criminaliteit vindt in een 
grote stad dan in een plattelandsdorp, en 
ook meer in de sjofele Haagse Schilders-
wijk dan in het chique Benoordenhout. 
Niet voor niets hebben criminologen zich 
al vaak over wijkverschillen gebogen.
Maar hoe groot zijn de verschillen binnen 
wijken eigenlijk? Misschien kent de ene 
straat veel meer overlast dan de andere. 
En zelfs binnen een straat kunnen er ver-
schillen bestaan. Zulke straatsegmenten 
bieden misschien wel een interessantere 
indeling dan wijken, besefte Steenbeek. 
‘Een straatsegment is het stukje weg dat 
loopt van kruispunt tot kruispunt. Kruis-
punten en zijstraten vormen een natuur-

lijk omslagpunt. Ik hou een oogje in het 
zeil voor mijn buren en zij doen dat voor 
mij. En verder dan dat houdt mijn leef- 
wereld gauw op.’ Terwijl straatsegmenten 
vrij homogeen zijn, kennen wijken grote 
verschillen in drukte en typen bewoners. 
Ook op het niveau van straatsegmenten 
zouden die verschillen in criminaliteits-
cijfers te zien kunnen zijn, veronderstelde 
Steenbeek. ‘Dat zagen we ook terug in 
Amerikaans onderzoek, waar ze met dit 
type studies verder zijn.’
Maar zulk onderzoek was niet zomaar in 
Nederland uit te voeren. Criminaliteits-
cijfers op straatsegmentniveau zijn in  
Nederland lastiger te verkrijgen dan in de 

VS, waar burgers nauwkeurige misdaad-
cijfers gewoon op internet op kunnen 
zoeken. Dankzij een samenwerkingsover-
eenkomst tussen het NSCR en de Haagse 
politie kon Steenbeek beschikken over 
de coördinaten van alle bij de politie  
bekende delicten in de periode 2001-2009, 
variërend van gevechten tot inbraken en 
diefstal. Hiermee kon hij van elk delict 
bepalen in welk straatsegment het had 
plaatsgevonden. En interessant voor zijn 
onderzoek: hij kon vergelijken in hoeverre 
criminaliteit uiteenloopt op wijk-, buurt- 
en straatniveau, omdat elk straatsegment 
in een buurt ligt die weer onderdeel is van 
een wijk.

De politie doet onderzoek 
in een Hilversumse straat 
nadat daar een gewonde 

man was aangetroffen.

87EXPERIMENT NL



In sommige stukken straat in Den 
Haag vindt nooit criminaliteit plaats

Slecht stukje straat 
De resultaten waren verrassend. Hoewel 
het onderzoek en beleid zich op wijken 
focussen, doen straatsegmenten er eigen-
lijk meer toe. De verschillen tussen straat- 
segmenten zijn flink, ontdekte Steenbeek. 
‘Driekwart van de criminaliteit in 2001 
vond in een kleine zeventien procent van 
de straatsegmenten plaats.’ Een klein deel 
van de Haagse straatsegmenten krijgt dus 
met het leeuwendeel van de criminaliteit 
te maken. Daar vonden meer geweld en 
diefstal plaats, en bijvoorbeeld ook meer 
inbraken, terwijl andere straatsegmenten 
er jarenlang van verschoond bleven. ‘In 
elk jaar vond in de helft van de straat-
segmenten geen criminaliteit plaats en in 
ongeveer twintig procent van alle straat-
segmenten vond in de negen onderzochte 
jaren zelfs nooit criminaliteit plaats’, zegt 
Steenbeek. 
Hij trof ook wezenlijke verschillen tussen 
wijken aan. In bepaalde wijken blijken 
relatief veel ‘criminele straatsegmenten’ 
te liggen, waardoor ze boven de rest uit-
steken. ‘Er is een duidelijke concentratie: 
als je een kwart van alle Haagse wijken 
bezoekt, dan heb je ongeveer tweederde 
van alle criminaliteit te pakken.’ Maar de 
verschillen tussen straatsegmenten blijken 

groter dan die tussen wijken. In dezelfde 
wijken liggen straten waar jaren niks mis 
ging. Omgekeerd zijn er relatief rustige 
wijken waar sommige straatsegmenten 
veel met criminaliteit te maken krijgen. 
De verschillen van straathoek tot straat-
hoek kunnen flink zijn. ‘De segmenten 
rond de Scheveningse boulevard springen 
er duidelijk uit. Als je daar om de hoek 
gaat, vindt er al veel minder criminaliteit 
plaats. En nog een hoek verder hebben in 
al die jaren nauwelijks incidenten plaats-
gevonden. Daarnaast ligt dan weer een 
straatsegment waar heel veel aan de hand 
was.’

Dankzij drukte?
Verklaren waarom de criminaliteit van 
straathoek tot straathoek verschilt, lijkt 
de volgende stap. Zo ver is Steenbeek nog 
niet. ‘Ik heb mij eerst echt gericht op het 
vaststellen van de verschillen.’ Om die te 
verklaren, focust hij zich nu op het belang 
van drukte. Het viel hem in de ruwe data 
op dat drukke plekken als de Haagse 
Markt en de boulevard kampen met veel 
criminaliteit, wat in lijn ligt met crimino-
logische theorieën. ‘Er komen daar veel 
mensen bij elkaar, en criminaliteit kan 
alleen plaatsvinden als een gemotiveerde 
dader en een geschikt doelwit op dezelfde 
plek samenkomen.’ 
Onder welke omstandigheden dat wel of 
niet tot criminaliteit leidt, is nog onduide-

lijk. Het verklaren op straathoekniveau 
blijkt bovendien lastig, omdat fi nmazige 
gegevens over mogelijke verklaringen, de 
aanwezigheid van mensen op verschil-
lende momenten van de dag bijvoorbeeld, 
veelal ontbreken. Steenbeek heeft al een 
mogelijke oplossing in gedachten. ‘De 
structuur van het stratennetwerk geeft 
een indicatie van hoeveel mensen van die 
straat gebruikmaken. Via onze straat 
kunnen mensen bijvoorbeeld handig bij 
de winkelstraat komen. Daarom lopen er 
veel meer mensen dan in de straat daar-
achter.’ Door het stratenplan te model-
leren, hoopt Steenbeek dichter bij een 
verklaring te komen (zie ook het kader 
‘Vervolgonderzoek’).

Meer dan misdaad
Toch kunnen zijn bevindingen nu al inte-
ressant zijn voor beleidsmakers, denkt 
Steenbeek. ‘Je ziet dat in bepaalde straat-
segmenten veel problemen plaatsvinden, 
waar een naburige straat geen last van 
heeft.’ Wijkinterventies lijken een nogal 

 

Chicago van boven. In de VS wordt de crimina-
liteit doorgaans niet per straatsegment maar  
per block in kaart gebracht. 
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grove methode om criminaliteit tegen te 
gaan. Een meer gerichte aanpak ligt voor 
de hand, aangezien de helft van de crimi-
naliteit zich in slechts zeven procent van 
de meest problematische Haagse straat-
segmenten afspeelde. 
Maar Steenbeek wil een wijkgerichte 
aanpak niet direct volledig overboord 
zetten. ‘Zulk wijkenbeleid gaat vaak om 
meer dan criminaliteit.’ De criminaliteit 
mag zich dan in enkele straten concen-
treren, probleemwijken kampen vaak als 
geheel ook met zwakke scholen, werk-
loosheid en achterstallig onderhoud. En 
voor dat type problemen ligt een focus  
op wijken meer voor de hand. De nauw- 
keurigheid van het straatsegmentniveau 
kan bovendien in de praktijk lastig zijn. 
Eventueel beleid zou zich moeten richten 
op honderden segmenten, die door de hele 
stad verspreid liggen. Aan verstrekkend 
beleidsadvies waagt de criminoloog zich 
dan ook niet. Steenbeek: ‘Mijn mandaat is 
vooral uitzoeken hoe de wereld in elkaar 
steekt.’ 

reren door onderzoek uit de VS, bracht 
hij wel een belangrijke vernieuwing aan. 
‘Een groot nadeel van de Amerikaanse 
data is dat het laagste ruimtelijke niveau 
daar vaak niet die straatsegmenten zijn, 
maar wat ze blocks noemen.’ Zo’n block 
is een huizenblok dat tussen vier straten 
ligt geklemd. Tussen de vier kanten daar-
van kunnen grote verschillen bestaan. 
Met straatsegmenten heeft Steenbeek een 
overtuigendere meeteenheid te pakken, 
ziet hij bevestigd in het replicatieonder-
zoek uit de VS. De Amerikaanse crimi-
nologen bootsten Steenbeeks studie tabel 
voor tabel na. Steenbeek is vooral gevleid 
dat zij juist voor Chicago kozen, omdat  
de ‘Chicago-school’ in de criminologie 
een eeuw terug een cruciale rol speelde 
in de ontwikkeling van het wetenschap-
pelijk onderzoek naar buurtinvloeden op 
de misdaad. ‘Chicago is het ijkpunt van 
het buurtonderzoek in de criminologie. 
Het is fantastisch om te zien dat mijn  
onderzoek daar is gerepliceerd, met zeer 
vergelijkbare resultaten.’    

De straat op met Google
Wat maakt bepaalde huizen aantrekkelijk voor 
inbraak? Liggen ze uit het zicht? Hebben ze veel 
ramen op de begane grond, een hoge heg of zie  
je de tv vanaf de straatkant staan? Sam Langton, 
masterstudent bij Wouter Steenbeek, onderzocht  
dat vanuit zijn luie stoel, via Google Street View.  
Hij vergeleek de omgeving van 200 huizen waar  
was ingebroken met 200 inbraakvrije panden.  
Street View bood behalve tijdsbesparing ook 
wetenschappelijk voordeel. De iets verouderde  
foto’s tonen een huis vóórdat de inbraak plaats- 
vond. Belangrijk, want na een inbraak snoeiden 
bewoners misschien de heg of plaatsten ze een 
schutting. Wat bleek? Inbrekers zoeken een huis 
waar ze makkelijk binnen komen, maar vooral  
ook waar ze snel weg kunnen zijn. Vrijstaande  
huizen met veel ontsnappingsroutes zijn in trek  
en een duidelijk zichtbare voordeur schrikt juist  
af. Of een huis welvarend oogt, met veel moge- 
lijke buit, maakt opvallend genoeg geen verschil.

Terug naar Chicago
Met zijn onderzoek heeft Steenbeek daar 
een belangrijke stap in gezet. Het bleek 
zo vernieuwend dat Amerikaanse crimi-
nologen het recent in Chicago herhaalden. 
Want hoewel Steenbeek zich liet inspi-

De Blauwvoetstraat in de Kolenkitbuurt had  
in 2014 te twijfelachtige eer om de straat met  

de meeste inbraken van Amsterdam te zijn. 

De politie controleert 
een woning op inbraak-
gevoeligheid. 

Inbrekers houden 
van huizen waar je 

snel binnen bent. 
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Marsdiep vestigt 
warmterecord
Tussen Den Helder en Texel ligt het Marsdiep, waar het NIOZ 

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee al 
sinds 1860 de temperatuur van het zeewater meet. Met een 
jaargemiddelde van 12,8 graden Celsius was 2014 het warmste 
jaar tot nu toe. Toch is Janine Nauw, fysisch oceanograaf bij het 
NIOZ, niet verrast. ‘Ook de atmosfeer was in dat jaar warmer 
dan ooit gemeten, en de watertemperatuur past zich meestal 
relatief snel aan.’ Tegenwoordig meet het NIOZ continu en met 
elektrische sensoren, in plaats van eens per dag handmatig. 
‘Dat levert interessante gegevens op over de Waddenzee’, zegt 
Nauw. ‘Zo zien we dat de Waddenzee in de winter kouder is dan 
de Noordzee, en in de zomer juist warmer. Dat komt omdat het 
ondieper is en daardoor sneller opwarmt en afkoelt.’

Een klassiek raam 
naar de toekomst
Zonnepanelen zijn onmisbaar in een 

toekomst vol duurzame energie. Het 
probleem is dat je er niet doorheen kunt 
kijken en ze dus niet in vensters verwerkt 
kunnen worden. Daarmee gaat veel ruimte 
aan de gevel verloren. Wilfried van Sark 
van de Univer siteit Utrecht ontwikkelde 
een doorzichtige, energieopwekkende 
variant van een Mondriaanschilderij. Van 
Sark: ‘De gekleurde paneeltjes bevatten 
een pigment dat zonlicht opvangt en 
uitzendt in één bepaalde kleur. In de 
zijkanten van de panelen bevinden zich 
zonnecellen die dat licht opvangen en 
omzetten in elektrische energie.’ De 
opbrengst is lager dan bij een normaal 
zonnepaneel, maar ze kunnen wel als 
raam ingezet worden. Van Sark: ‘Ik werk 
aan een toekomst waarin we hele gevels 
kunnen bekleden met die gekleurde 
elementen. Dat maakt echt verschil!’

Natural killers veilig bevonden

Aan het Radboudumc is 
een potentiële nieuwe 

therapie voor leukemie-
patiënten ontwikkeld. Onder- 
zoeker Harry Dolstra legt uit: 
‘Het project startte met het 
opkweken van stamcellen  
uit navelstrengbloed tot NK- 
cellen, ‘natural killercellen’. 
Dat zijn afweercellen die  
van nature kankercellen 
aanvallen en daardoor het 
verzwakte immuunsysteem 
van de patiënten kunnen 
assisteren.’ Het lukte Dolstra 
eerst een succesvol productie- 

proces van deze cellen op 
medisch toepasbare schaal te 
ontwikkelen. Na een eerste 
klinische studie is nu ook het 
toedienen van de NK-cellen 
als therapie veilig bevonden. 
‘Of NK-cellen een effectieve 
behandeling kan zijn tegen 
leukemie, zal moeten blijken 
in vervolg studies’, zegt de 
onderzoeker. ‘Als het werkt, 
zou het voor de patiënt een 
veilige, aanvullende behan-
deling kunnen zijn vooraf-
gaand aan een donorstam-
celtransplantatie.’

Op een zonnige dag wekt dit ‘elektrisch 
Mondriaanraam’ voldoende energie op 
om drie mobiele telefoons op te laden. 
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Kachel verwarmt 
door rekenwerk
Computers worden warm als ze aan- 

staan. Zeker als je een heel gebouw  
vol computers hebt, zoals bij een data- 
center. Het kost nogal wat om die warmte 
af te voeren. Tegelijkertijd moeten Neder- 
landers in de winter nog steeds hun huis 
verwarmen, hoeveel laptops ze er ook 
hebben staan. Het bedrijfje Nerdalize, een 
start-up die gelieerd is aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, springt daar op in door 
huizen te verwarmen met de warmte die 
vrijkomt uit datacentra. Daarvoor leveren 
ze geen radiatoren, maar onderdelen van 
een supercomputer. Die doen in de huizen 
van mensen thuis in stilte hun werk, en 
zorgen tegelijk voor een lekker tempera-
tuurtje. Het netwerk van computeronder-
delen kan samen flinke rekenopdrachten 
aan. Die kan Nerdalize aanbieden voor een 
concurrerende prijs doordat de warmte-
afvoer geen probleem meer is, maar juist 
een meerwaarde.

Minder mislukt medicijnonderzoek?
B ij het ontwikkelen van 

nieuwe medicijnen 
lopen onderzoekers vaak 
tegen het verschil tussen 
proefdieren en mensen 
aan: als een middel in een 
muis werkt, wil dat nog niet 
zeggen dat het in mensen 
ook effectief is. Gunnar 
Klau heeft bij het Centrum 
Wiskunde & Informatica de 
eerste stap gezet om die 
‘vertaalbaarheid’ beter te 
voorspellen. De voorspel-
baarheid daarvan heeft te 
maken met de activiteit en 
onderlinge interactie van 

genen. ‘We hebben een 
model opgesteld dat de 
activiteit van genen kan 
voorspellen in een voor 
ons bekende situatie in 
zowel muizen als mensen’, 
zegt Klau. ‘Nu wordt het 
tijd om te kijken of we  
dat ook voor een 
nieuw medicijn 

kunnen.’ Als dat lukt, zijn  
er in de toekomst minder 
mislukte experimenten,  
en zullen er ook minder 
proefdieren nodig zijn. 

Koud? Zet de supercomputer wat hoger.

Door nieuwe 
kennis kan het 
aantal gebruikte 
proefdieren in de 
toekomst verder 
teruglopen.

Twee natural killercellen, in 
feite gespecialiseerde witte 

bloedlichaampjes, vallen 
een kankercel (rood) aan.

Leden van Zwemvereniging Marsdiep, 
opgericht in 1924, gaan van mei tot en met 

oktober elke dag om 9 uur het Marsdiep in.
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Bestraling met radioactieve deeltjes is een veel 
gebruikte methode om kanker te bestrijden, 

ondanks de schade aan omliggende weefsels. 
Artsen dienen die schade af te wegen tegen de 
voordelen en zo een behandelplan te formuleren. 
Een erg complexe taak. Peter Bosman van het 
Centrum Wiskunde & Informatica onderzoekt 
samen met het Academisch Medisch Centrum 
en het bedrijf Elekta welke rol ICT kan hebben 
in het versoepelen van dat proces. Bosman: 
‘Wij willen programma’s ontwikkelen die de 
best mogelijke compromissen tussen voor- en 
nadelen presenteren, zodat artsen snel kunnen 
zien welke goede alternatieve behandelplannen 
er zijn.’ Slimme computermodellen moeten die 
plannen vervolgens op specifieke artsen en 
patiënten leren toesnijden. 

Beter bestralen

Buitenaardse  
hulp voor bliksem
B liksemactiviteit in een onweerswolk start op door deeltjes uit de 

ruimte. Die boodschap kan het Centrum Wiskunde & Informatica 
(CWI) verkondigen na veel rekenwerk van Anna Dubinova, Casper 
Rutjes en Ute Ebert. Onweer en bliksem zijn complexe processen die 
zich lastig laten onderzoeken. De onderzoekers wisten alle  variabelen 
echter in een model te brengen dat de gebeurtenissen accuraat beschrijft. 
Het begint bij grote hagelstenen met een scherpe punt. In een onweers-
wolk ontstaan rond die punt hoge elektrische velden. De vrije  elektronen 
die nodig zijn om daaruit een bliksem te laten groeien, danken we aan 
kosmische straling. Die energierijke deeltjes uit het heelal stuiteren als 
een soort flipperkastballen tussen luchtmoleculen in de dampkring, 
waardoor een lawine van elektronen vrijkomt. Als die in aanraking 
komen met de elektrische krachten bij de hagelpunt, start de bliksem. 
Rutjes: ‘Als je nu naar onweer kijkt, dan weet je dat dat komt door een 
kosmisch deeltje uit de ruimte.’

Dopingtest voor koeien

Een koe die het hormoon rBST krijgt, 
produceert meer melk. In Europa mag  

dat niet. Er zijn controles voor, maar de 
tests zijn duur en ingewikkeld. Maarten 
Merkx van de Technische Universiteit 
Eind hoven kreeg een Kennis Innovatie 
Mapping (KIEM)-subsidie om samen met 
voedselveiligheidsinstituut RIKILT een 
eenvoudigere en goedkopere controle  
te ontwikkelen. ‘Onze methode werkt met 

twee lichtgevende eiwitten. Die binden 
aan antilichamen die de koe produceert 
tegen rBST. Door de interactie tussen licht-
gevende eiwitten en antilichamen veran-
dert het licht van groen richting blauw.’ 
Die kleurverschuiving, en dus het gebruik 
van rBST, is met een smartphone te meten 
door hem op de melk te richten. ‘Deze test 
zou dus al op de boerderij zelf gedaan 
kunnen  worden’, aldus Merkx.

KORT

Bestralen kan een zeer 
complexe zaak zijn,  
de schadeafweging 
vooraf is dat ook.

Met één eenvoudige  
telefoonmeting van de 
melk is dopinggebruik  
aan te tonen.
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Een goede baan en een geschikte woning 
kunnen het verschil maken voor iemand 

die net uit de gevangenis komt. Anja Dirk-
zwager van het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving onder-
zocht de kansen van ex-gedetineerden op 
de banen- en woningmarkt. ‘We reageerden 
met fictieve personen op online  aangeboden 
vacatures en huurwoningen. De e-mails 
vermeldden wel of geen celstraf, en de  
personen hadden afwisselend Nederlandse 
of buitenlandse namen.’ Uit de reacties van 
werkgevers en verhuurders bleek dat de  
ex-gedetineerden bij een baan niet  minder 
kans hebben op een positieve reactie,  
maar bij een woning wel. ‘Voor mensen  
met allochtone namen zijn de kansen op  
de arbeidsmarkt juist kleiner, en die op de 
 woningmarkt niet.’ 

Ex-gedetineerde 
niet snel onder dak

De vrije elektronen die 
bliksem doen  groeien, 
hebben we te danken 

aan  kosmische straling.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) werd  slavernij 
afgeschaft, en kwamen er initiatieven om de zwarte 

 bevolking meer sociale, economische en politieke rechten  
te geven. De zuidelijke blanken werkten die initia tieven echter 
tegen. Mark de Vries promoveerde aan de Universiteit Leiden 
op de geweldstrategieën die de blanken daarbij toepasten.  
‘In de eerste jaren na de oorlog was het geweld tegen zwarten 
massaal en open, in de vorm van  willekeurige afranselingen 
of moorden. Dat lokte ordehandhaving door de federale over-
heid uit. Daardoor evolueerde het geweld tot subtielere acties 
tegen specifieke personen die duidelijk bedoeld waren om de 
moraal te breken.’ Het gevolg was minder ingrijpen door de 
overheid en een stagnatie van de emancipatie van de zwarte 
Amerikanen. De Vries: ‘Die achterstand is nooit ingehaald en 
ook nu nog te merken in de zuidelijke staten.’ 

Raciale terreur werkt 
150 jaar later nog

Openlijke  rassenscheiding 
mag niet meer, maar de 

 emancipatie van zwarte 
Amerikanen is nog ver weg. 

93EXPERIMENT NL



     

94 EXPERIMENT NL

Zon 
maakt 
benzine

Als we kampen met een overschot 
aan zonne-energie, moeten we er 
brandstof van maken

Zonne-energie is de toekomst, maar die energie laat zich 
niet goed opslaan. Onderzoekers van het DIFFER-instituut  
in Eindhoven hebben een oplossing bedacht: ga omgekeerd 
verbranden. Als je benzine verbrandt, stoot je kooldioxide uit. 
De Eindhovenaren zoeken uit hoe je met zonne-energie van 
die kooldioxide weer benzine en andere brandstoffen maakt.

Tekst: Jop de Vrieze

ENERGIE
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 A
ls de zon erg fel schijnt in 
Duitsland kan er iets geks 
gebeuren. Omdat dat land 
inmiddels vol zonnepanelen 
(en windmolens) staat, kan 
de hoeveelheid opgewekte 

stroom zó groot worden, dat het elektrici-
teitsnet eronder kan bezwijken, zoals een 
riool overstroomt na een extreme hoos-
bui. Maar ook als het net niet bezwijkt, 
treden ongewenste effecten op. Zo is er 
geen afnemer voor al die stroom. De prijs 
daalt daardoor zo snel dat de producenten 
er geen geld voor krijgen, maar moeten 
betalen voor de afname ervan, alsof het 
bedrijfsafval is. 
Zulke problemen kunnen in Nederland 
ook gaan optreden, want ook in ons land 
wordt steeds meer energie opgewekt uit 
zonlicht en wind. Het probleem is dat er 
nog geen technologie bestaat waarmee je 
die stroom op een zuinige manier kunt 
opslaan. Dat is vervelend op momenten 
dat er veel opgewekt wordt, maar ook als 
de zon weinig of niet schijnt en er juist wél 
veel energie nodig is. De oplossing die er 
is, is niet ideaal: om te voorkomen dat het 
elektriciteitsnet bezwijkt kan de stroom 
tegen betaling naar Noorwegen worden 
geleid, waar die wordt gebruikt om stuw-
meren vol te pompen. Op momenten dat 
er juist veel stroom nodig is, kunnen de 
Noren de meren laten leeglopen om er 
stroom mee op te wekken. Dan betalen 
we ze opnieuw, ditmaal om deze stroom 
af te nemen. 

Opslag is lastig
De Nederlandse overheid wil graag dat 
we zoveel mogelijk duurzame energie 
gaan gebruiken. Maar als die energie-
voorziening grotendeels op zonne- en 
windenergie gaat draaien, zal die energie 
efficiënter opgeslagen moeten kunnen 
worden. Wereldwijd zijn er de laatste ja-
ren daarom allerlei technieken ontwik-
keld om het bewaren van stroom moge-
lijk te maken (zie het kader: ‘Zo sla je 
energie op’). Voorbeelden zijn betere ac-
cu’s en vliegwielen. Het nadeel van al die 
technieken is dat er nog altijd een hoop 
energie bij verloren gaat. In de meeste 
gevallen verdwijnt zeker de helft tijdens 
het opslaan en weer omzetten, vooral in 
de vorm van warmte. Bovendien zijn de 
meeste technieken niet erg flexibel, waar- 
door het niet mogelijk is om snel om te 
schakelen als er op een stralend mooi 
dagje een tijdelijk overschot aan zonne-
energie ontstaat. 
Gerard van Rooij van het NWO-onder-
zoeksinstituut DIFFER wil daar wat aan 
doen. Gevestigd op de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven wordt 
daar gewerkt aan een heel andere manier 
om energie vast te leggen. Hier borduren 
ze verder op een technologie die al is  
ontwikkeld tijdens de Koude Oorlog in 

Goed hoor, die wind- 
molens en zonne- 

panelen, maar waar 
laat je de energie die 

je ermee opwekt? 



‘Omgekeerd verbranden’ verbruikt 
CO

2
 en produceert nieuwe brandstof
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de Sovjet-Unie. De Russen waren toen 
niet geïnteresseerd in duurzame energie 
of het opslaan daarvan, maar ze zochten 
een manier om te voorkomen dat hun 
onderzeeboten kooldioxide (CO2) uit-
stootten en daarmee hun positie zouden 
verraden. De CO2 ontstaat als je fossiele 
brandstoffen verbrandt. Russische onder- 
zoekers bedachten dat ze die CO2 weg 
konden moffelen door die weer om te 
zetten in brandstof. Inderdaad: door het 
principe van verbranding omgekeerd toe 
te passen.

Beter dan fotosynthese
Bij een normale verbrandingsreactie gaan 
zuurstofmoleculen verbindingen aan met 
andere moleculen, bijvoorbeeld aardgas. 
Daar komt energie bij vrij in de vorm van 

licht en warmte, en meestal ontstaat ook 
CO2. Bij het omgekeerd verbranden wordt 
die CO2 met behulp van energie weer af-
gebroken tot koolmonoxide (CO), wat 
vervolgens wordt gebruikt als bouwsteen 
om er weer brandstoffen als benzine en 
kerosine van te maken. Bij omgekeerd 
verbranden produceer je dus geen CO2, 
maar verbruik je het juist. Een voordeel 
daarvan is dat de energie beschikbaar 
komt voor processen die niet op stroom 
werken, legt Van Rooij uit. ‘Een auto kun 
je op elektriciteit laten rijden, maar een 
vliegtuig heeft kerosine nodig omdat 
stroom niet krachtig genoeg is om het 
toestel de lucht in te krijgen. Zo’n tachtig 
procent van ons energieverbruik draait 
nog altijd op dit soort brandstoffen.’
Om precies te zijn: brandstoffen die uit 
koolwaterstofmoleculen bestaan. Nu is 
het maken van koolwaterstofmoleculen 
uit CO2 en zonlicht een trucje dat al lang 
voorkomt in de natuur. Planten (en een 
aantal bacteriën) bedrijven fotosynthese, 
een proces waarmee ze koolwaterstof-
moleculen (met name koolhydraten zoals 
glucose) bouwen. De energie daarvoor 
halen ze uit lichtdeeltjes (fotonen uit het 
zonlicht) die ze met de bladgroenkorrels 
in hun bladeren opvangen. Toch gaat 
Van Rooijs voorkeur uit naar zijn niet-
biologische aanpak. Daarbij wordt eerst 
via zonnepanelen stroom opgewekt, die 
vervolgens met behulp van omgekeerd 
verbranden wordt opgeslagen in brand-
stofmoleculen zoals benzine. ‘De zonne-
panelen van tegenwoordig zijn gewoon 
heel goed, in feite hebben we daarmee de 
natuur al afgetroefd.’

Magnetron maakt plasma
Het apparaat waarmee Van Rooij en zijn 
collega’s de stroom willen omzetten, is 
gebaseerd op een alledaagse magnetron. 
Het zendt net als het apparaat bij ons in 
de keuken elektromagnetische golven uit, 
maar dan in een kleine, smalle koker. In 
die koker produceren de golven plasma, 
een gasvormige stof waarin sommige 
atomen elektronen kwijt zijn geraakt. ‘Je 
trilt met die golven in feite elektronen los 
van een klein deel van de CO2-moleculen, 
en deze vrije elektronen gaan als het ware 
dansen op het elektromagnetische veld’, 
zegt Van Rooij. Die dansende elektronen 
volgen de golven van de magnetron en 
botsen met de andere CO2-moleculen, die 
dan uit elkaar vallen en CO vormen. Met 
deze CO-brokstukken kunnen de onder-
zoekers vervolgens (in een ander proces) 
hoogwaardige moleculen zoals benzine 
en kerosine vormen. 

Techniek wordt verbeterd
Van belang is dat je de CO2-moleculen zo 
geleidelijk mogelijk stuk moet trillen. Als 
je dat abrupt doet, blijft er in de brand-
stof die je uiteindelijk produceert van 
elke honderd kilojoule zonne-energie die 
je erin stopt, maar veertig kilojoule over. 
Door dat geleidelijke trillen halen de 
Eindhovenaren op dit moment de vijftig 
procent, maar in theorie valt dit op te 
schroeven tot bijna negentig procent. Dat 
zou dus betekenen dat je niet meer dan 
tien procent van je energie verliest. De 
meeste energie gaat nu nog in de vorm 
van warmte verloren: in de plasmakoker 
loopt de temperatuur op tot 3500 graden 
Celsius. Voorlopig is het dus nog geen  

Om van aardolie benzine, kerosine en andere brand-
stoffen te maken, moet je de olie in raffinaderije  
verwerken. Hoe minder de olie verontreinigd is met 
metaal en andere stoffen, hoe beter dat gaat. Maar 
de ‘schone’ olie is minder voorradig. Het is voor olie-
maatschappijen dan ook winstgevender om vuilere 
olie uit de grond te pompen. Het gevolg? De metaal-
ionen ‘vergiftigen’ de katalysatoren in de raffinaderi  
die de ruwe olie helpen om te zetten in brandstoffen. 
Hoe die vergiftiging gaat is in beeld gebracht door 
onder andere scheikundigen van de Universiteit 
Utrecht onder leiding van Bert Weckhuysen, hoog-
leraar anorganische chemie en katalyse. Een kataly-
satordeeltje gaat dood zoals een appel rot: van de 
schil verplaatst de vergiftiging zich naar de kern. Dat 
ontdekten de chemici met röntgentomografie, een 
zeer nauwkeurig soort 3D-röntgenscan. Dat betekent 
dat een katalysator al ‘dood’ is als het binnenste van 
het deeltje nog niet door de metaalionen in de vuile 
olie is aangetast. Het was al bekend dat katalysatoren 
na verloop van tijd minder goed werken. Nu hebben 
de onderzoekers er ook een idee van hoe dat proces 
verloopt. Met een beetje geluk kunnen ze daarmee 
ook iets verzinnen om het probleem op te lossen. 

Vuile olie sloopt katalysator

Bovenaan: bij een appel gaat de rot van buiten naar  
binnen. Onder is te zien dat een katalysatordeeltje 
ook eerst van buiten vergiftigd raakt.

Nu is omgekeerd  
verbranden alleen  
in het lab mogelijk, 
maar misschien doen 
we dit ooit in boerde-
rijen en fabrieken.
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Er zijn veel manieren om (elek-
trische) energie op te slaan, 
met elk hun voors en tegens.
Accu’s: de stroom wordt via 
een elektro chemische reactie 
omgezet. Nadelen: er is veel 
energieverlies door warmte, 
de levensduur van accu’s is 
beperkt en ze zijn niet erg 
snel, het opladen van een 
elektrische auto duurt bij-
voorbeeld lang. Het rende-
ment is tot negentig procent.
Condensatoren: de stroom 
wordt niet omgezet maar 
opgeslagen als elektrische 
lading. Helaas lekt er na enige 
tijd wel wat weg, en ‘super-
condensatoren’ met een hoog 
vermogen zijn nog erg duur. 
De ontlading gaat snel en is 
soms moeilijk te controleren. 
Waterstof: wordt uit water 
geproduceerd via elektrolyse. 
Waterstof is op te slaan en 
naar wens te verbranden. 
Deze brandstof is wel zeer 
explosief. Het rendement is 
zestig tot zeventig procent. 
Vliegwiel: met stroom wordt 
een vliegwiel aangedreven. 
Dat blijft in beweging en kan 
via een dynamo weer stroom 
opwekken. Het rendement is 
hoog, tot 99 procent, maar 
een vliegwiel vergt te veel 

onderhoud om toe te passen 
voor grootschalige energie-
toeslag. 
Water: water wordt omhoog 
gepompt om het later weer te 
laten vallen, waarbij turbines 
worden aangedreven die 
opnieuw stroom opwekken. 
Maar het is niet erg flexibel en 
niet op grote schaal mogelijk 
in eigen land. Het rendement 
is ongeveer 75 procent.
Magneten: het magneetveld 
van een elektrische stroom in 
gekoelde, supergeleidende 
spoelen is te gebruiken om 

elektrische energie op te 
slaan. In Japan is een pilot- 
installatie die honderd kWh 
energie opslaat en twintig 
MW vermogen levert. Nadeel: 
het werkt alleen bij extreem 
lage temperaturen. Het rende-
ment is 95 procent.
Perslucht: de stroom wordt 
gebruikt om lucht in bijvoor-
beeld een lege mijnschacht  
te persen. Als die lucht weer 
vrijkomt worden hiermee 
turbines aangezwengeld die 
stroom opwekken. Het rende-
ment is ongeveer 40 procent. 

Zo sla je energie op

reële optie om er brandstof mee te gaan 
produceren, ook al omdat de olieprijs de 
laatste tijd erg laag is. Daarom sleutelen 
de Eindhovenaren nog het een en ander 
aan de plasmaopstelling. En ze meten 
zoveel als ze kunnen zodat ze de funda-
mentele processen die aan de reactie ten 

grondslag liggen beter in kaart kunnen 
brengen: de temperatuur, de vibraties, de 
lichtproductie en de totale omzetting van 
CO2. Een van hun doelen is de reactie 
net zo soepel te laten verlopen bij een  
lagere temperatuur. Dat doen ze door de 
magnetron steeds aan en uit te zetten. 

Ook experimenteren ze met 
het toevoegen van zout aan 
het plasma. Dat verstoort 
de reactie een beetje, waar-
door de temperatuur niet 
zo hoog oploopt en er ook 
minder energie in de vorm 
van warmte verloren gaat. 
Voorwaarde is wel dat de 
plasmavorming dan niet 
belemmerd wordt. Dat gaat 
niet altijd even soepel, zegt 
Van Rooij. ‘Eén keer bleek 
het zout gesmolten, en een 
andere keer verdampte het 

en eindigde het op de magnetronwanden 
voor het in het plasma kon komen.’

Politici zijn voor
De Eindhovense onderzoekers priegelen 
voorlopig nog wel even door. Van Rooij 
hoopt over vijf jaar duidelijk voor ogen te 

hebben of de techniek al dan niet snel is 
klaar te stomen voor de praktijk. Er is in 
elk geval al belangstelling voor: diverse 
grote bedrijven komen regelmatig bij hem 
informeren hoe het ervoor staat. Hebben 
we dan over een paar jaar allemaal op 
zolder een magnetron staan die aan onze 
zonnepanelen is gekoppeld en brandstof 
uit CO2 voortbrengt? Van Rooij: ‘Dat  
verwacht ik niet. Want die paar zonne- 
panelen op mijn dak leveren net genoeg 
stroom voor eigen huishoudelijk gebruik. 
En als mijn panelen eens een keer wat 
teveel produceren, dan volstaat in die 
kleinschalige situatie opslag in een accu 
ook prima. Het zou meer iets zijn voor 
een boerderij of fabriek met veel meer 
panelen. Per tien panelen heb je dan een 
keukenmagnetron nodig.’ 
Heel wat politici zouden in elk geval erg 
blij zijn met de techniek, want wie zelf 
brandstof kan produceren uit CO2, hoeft 
die niet meer te importeren uit andere 
landen, zoals Rusland. Het grootschalig 
produceren van brandstof uit CO2 met 
zonne-energie zou ons misschien dus 
energieonafhankelijker kunnen maken. 
En dat zou bijzonder welkom zijn in deze 
roerige tijden.      

Het kokertje met plasma waarin CO2 
wordt omgezet in CO.

Vroeger heette vallend water dat turbines aandrijft 
‘witte steenkool’, vanwege het witte schuim. 



LODI NAUTA,
hoogleraar  
geschiedenis van 
de filosofie aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen.
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‘De geschiedenis is het laboratorium voor een filosoof’

Filosofie heeft 
de toekomst
Volgens Lodi Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, kunnen we nog steeds veel leren van de grote denkers uit het verleden.  
Hij krijgt in 2016, als eerste filosoof ooit, de NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro.

Tekst: Mark Traa / Fotografie: Johannes Abeling

Je bestudeert de geschiedenis van de filosofie. Filosofen 
hebben geen dure apparaten nodig. Wat ga je doen met 
2,5 miljoen?
‘Met het geld ga ik een nieuwe onderzoeksgroep opbouwen. 
We hebben trouwens al een fantastische groep historici van de 
filosofie in Groningen! Gezamenlijk kunnen we nu een enorme 
stap voorwaarts zetten in het onderzoek naar de overgang van 
het middeleeuwse naar het moderne mens- en wereldbeeld. We 
gaan lange lijnen trekken van het laatmiddeleeuwse denken 
naar de Verlichting. Ik ga snel twee postdocs en vier PhD’s aan-
stellen die met ons gaan kijken naar deze wordingsgeschiedenis 
van het moderne Europa. 
Welke denkers en teksten we precies gaan onderzoeken houd 
ik graag open: dat hangt af van de mensen die ik ga aanstellen en 
hun eigen belangstelling en expertise. De beste onderzoekers 
zijn diegenen die hun hart kunnen volgen.
Verder gaan we elk jaar een eminent geleerde naar Groningen 
halen. Hij of zij zal een college geven, onze PhD’s coachen en 
inhoudelijk nauw betrokken zijn bij ons onderzoek. Ik heb al 
een heel lijstje met namen. Daarnaast staan er conferenties en 
workshops op het programma over al deze onderwerpen. Ikzelf 
wil me daarnaast ook af en toe terugtrekken om te schrijven,  
en contacten onderhouden en uitbreiden met mijn collega’s in  
het buitenland. Gek is dat eigenlijk: bij alle aandacht die de  
Spinozapremie met zich meebrengt, verheug ik me juist ook op 
de momenten van rust en bezinning om te kunnen schrijven en 
denken.’

Welk stukje geschiedenis wil je nog verder inkleuren?
‘Bij de geschiedenis van de filosofie denk je meestal aan de  
pieken: Spinoza, Kant, Nietzsche, Plato, Aristoteles. Dat is de 
canon van de filosofie. Maar deze pieken worden omgeven 
door hooggebergte dat een beetje uit het zicht valt. We zeggen 
vaak dat de moderne filosofie begon bij Descartes: ‘Ik denk  
dus ik besta’. Maar ook hij steunde op filosofen die in oudere  

tradities stonden. Daar zette hij zich weliswaar tegen af, maar 
ze hebben zijn denken natuurlijk wel beïnvloed.’

Hoe ga je dat onderzoeken?
‘We gaan de originele bronnen onderzoeken, de oude hand-
schriften. Lezen wat die mensen hebben gedacht. De geschie-
denis is uiteindelijk het laboratorium voor een filosoof. We 
trekken niet de natuur in, zoals iemand die trekvogels onder-
zoekt. Als we nadenken over de vrije wil, dan willen we sparren 
met de mensen die in het verleden daarover hebben nagedacht. 
Dat maakt de geschiedenis altijd actueel voor een filosoof.’

Wat verwacht je aan nieuwe inzichten aan te treffen?
‘O, heel veel. Geschiedenis is permanent in beweging. Inter-
pretaties veranderen voortdurend. En er zijn zoveel bronnen 
die nog niet bestudeerd zijn. Zeker uit de Middeleeuwen liggen 
er nog heel veel ongelezen handschriften in de bibliotheken.’

Kun je je zelf nog een ontdekking herinneren?
‘Tijdens mijn promotieonderzoek ontdekte ik dat een tekst niet 
was geschreven door degene van wie dat werd gedacht. De tekst 
was van een eeuw later. In het vakgebied was dat niet super-
belangrijk hoor, maar voor mijzelf als jonge onderzoeker vond 
ik dat een bijzondere ontdekking. Later deed zich een ander 
geval voor. In de originele handschriften van Johan Huizinga, 
de Nederlandse historicus van begin vorige eeuw, vond ik dingen 
die mijn interpretatie van hem bevestigden. Dat kan hem zitten 
in kleine details. Zelfs doorhalingen kunnen van belang zijn.’

Je bent een fanatiek vogelaar. Naast het analyseren zit het 
waarnemen kennelijk ook in het bloed.
‘In dit vak moet je het allebei doen: het ambachtelijke handwerk 
combineren met het analytische denken. Dat vind ik een van de 
aantrekkelijkste kanten van mijn werk. Ooit begon ik aan een 
propedeuse biologie. Ik was geïnteresseerd in ecologie, maar dat 
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‘Ik heb sympathie voor filosofen 
die nuchter in het leven staan’

kwam in dat eerste jaar niet aan bod. Tegelijkertijd had ik een 
grote interesse voor klassieke talen en voor literatuur. Het open- 
snijden en natekenen van dode ratten vond ik wel leuk, maar ik 
miste de cultuur en de geschiedenis. Ik bedacht dat ik dan het 
beste algemene letteren kon gaan studeren, maar daarvoor had 
ik een passende propedeuse nodig. Dat werd filosofie. Al snel 
vond ik dat zo fascinerend dat ik niet meer ben weggegaan, al 
heb ik later mediëvistiek erbij gedaan.’

Hoe leg je het belang van je vak uit aan je buurvrouw?
‘Mijn buurvrouw snapt best dat je een Rembrandt moet afstoffen 
om de meester aan het werk te zien. Dat is cultureel erfgoed. Stel 
je voor dat we niets zouden doen met ons intellectueel erfgoed. 
Dat we Descartes nooit meer lazen. En Plato, Hume en Kant. 
Dat zou een enorme verarming zijn.’

Wat zou er dan verloren gaan?
‘Die denkers hebben belangrijke dingen naar voren gebracht 
over van alles en nog wat. Daar kunnen we nog altijd van leren. 
Wat maakt het leven waardevol? Wat is goed en kwaad? Wat is 
schoonheid? Wat maakt een redenering geldig? Wat is de relatie 
tussen mens en geest? Is er zoiets als vrije wil? Dat zijn vragen 
waar ongelooflijk veel mensen zich in de loop van de eeuwen 
mee bezig hebben gehouden. Die vragen zullen altijd worden 
gesteld, en in die zin heeft de filosofie absoluut de toekomst. 
Mensen hebben van nature de behoefte om over meer na te 
denken dan alleen over het hier en nu. Neem de vrije wil: wat is 
dat nu eigenlijk? Je ziet het niet als je een mens opensnijdt. Het 
begrip is echter wel van groot belang, bijvoorbeeld in de rechts-
zaal. Zo’n begrip analyseren en verhelderen is de taak van filo-
sofen. En dat moeten ze vooral blijven doen. De verschuivingen 
in het denken over dergelijke thema’s, onder invloed van reli-
gieuze, politieke en maatschappelijke veranderingen, maakt de 
filosofie fascinerend. Vergeet niet dat het ook onze eigen positie 
kan relativeren. Er zijn denkers die in hun tijd erg vernieuwend 
en origineel waren, maar waar we nu nog weinig mee kunnen 
omdat de tijden zo zijn veranderd. (Dat maakt ze historisch  
overigens juist interessant.) Zo kan het ook gaan met zaken die 
we nu vanzelfsprekend vinden. Daar kijken de mensen over 500 
of 1000 jaar misschien ook heel anders naar.’

Je richt je op de Middeleeuwen en de Renaissance. 
Waarom zijn dat zulke belangrijke perioden?
‘Ik vind elke periode interessant, hoor. Maar neem de Renais-
sance: toen veranderde het hele wereldbeeld van de mens. De 
wetenschap kwam op, de reformatie brak uit, er werden nieuwe 
werelddelen ontdekt. Het oude wereldbeeld, gestoeld op dat 
van Aristoteles en de bijbel, kon niet langer de vragen beant-
woorden die mensen hadden. Je ziet het langzaam onttakelen, 
en dat is fascinerend om te zien. Het is een prachtige periode om 
te bestuderen. Maar dat geldt ook voor de Middeleeuwen, die 
ten onrechte als een donkere periode worden afgeschilderd. De 
wordingsgeschiedenis van de mens kun je alleen begrijpen als je 
de hele historie erbij betrekt. Ook de antieke Oudheid, die zie je 
later overal doorheen spelen.’

Je mag plaatsnemen in de teletijdmachine van professor 
Barabas. Waar wil je naar toe en wie wil je spreken?
‘Dan zou ik juist naar die Oudheid toe willen. En ik zou met  

Wie is Lodi Nauta?
1966: geboren op 19 oktober in Groningen.
1985: propedeuse biologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.
1986: studeert in Groningen en in York filosofie en 
Middeleeuwse studies.
1996: werkt in de universiteitsbibliotheek in 
Groningen.
1999: promoveert cum laude op een proefschrift 
over filosofie in de Middeleeuwen, wordt post- 
doctoraal onderzoeker en universitair docent.
2000: krijgt de Keetje Hodshon Prijs voor zijn  
proefschrift.
2001: krijgt een NWO Vidi-financiering voor het 
onderzoeksprogramma ‘Humanisten als filosofen: 
de plaats van het Renaissance humanisme in de 
geschiedenis van het denken’.
2005: wordt universitair hoofddocent en lid van De 
Jonge Akademie van de KNAW.
2006: wordt hoofdredacteur van het filosofisch 
vaktijdschrift Vivarium, A Journal for Medieval and 
Early-Modern Philosophy and Intellectual Life.
2007: wordt hoogleraar geschiedenis van de 
filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
2008: gasthoogleraar aan het Harvard University 
Center for Italian Renaissance Studies in Florence.
2009: krijgt een NWO Vici-financiering voor 
onderzoek naar het filosofische gedachtegoed van 
de humanisten in de Renaissance.
2009: wint prijzen voor zijn boek over de Italiaanse 
humanist Lorenzo Valla.
2011: lid van de KNAW. 
2013: juryvoorzitter van de EUREKAprijs voor 
wetenschapscommunicatie.
2013: wordt decaan van de Faculteit Wijsbegeerte 
in Groningen.
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Socrates, een van de stichters van de westerse filosofie, door het 
oude Athene willen lopen. Hij had een groep jongeren om zich 
heen met wie hij over uiteenlopende onderwerpen filosofeerde. 
Zo’n jongere zou ik wel een dagje willen zijn. Ik weet niet zo 
direct wat ik hem zou willen vragen, maar het was een charis-
matische figuur. Die Socrates moest het trouwens met de dood 
bekopen omdat de machthebbers hem als bederver van de jeugd 
zagen.’

Praat je wel eens tegen de filosofen die je bestudeert?
‘Niet letterlijk. Maar natuurlijk kunnen de helden van vroeger 
ons nog steeds wat vertellen. De filosofie is geen empirische 
wetenschap waarbij je op zeker moment klaar bent, omdat je 
weet wat de oorzaak van metaalmoeheid is. Wij stellen vooral 
begripsmatige en conceptuele vragen. In die zin zijn we wel  
gesprekspartner van de eerdere filosofen. Waarom zegt u dat? 
Wat bedoelt u hiermee? Klopt dit wel met wat u eerder zei?’

Je schreef een veelgeprezen boek over Lorenzo Valla,  
een Italiaanse humanist uit de vijftiende eeuw. In het 
voorwoord waarschuw je voor het gevaar dat filosofie zo 
abstract en technisch wordt dat alleen een klein clubje 
ingewijden het nog snapt. Hoe breng je het vak zelf onder 
de mensen?
‘Door af en toe lezingen te geven voor een groot publiek. En ik 
schreef ook mee aan een inleiding in de filosofie. Ik vind het 
wel belangrijk dat wetenschappers laten zien wat ze doen. Maar 
ze moeten ook specialistische artikelen schrijven. Daar schuilt 
wel een gevaar in, voor je het weet introduceer je wat technische 
termen en vorm je een hele school waar de mensen achteraan 
gaan lopen. Die mensen kunnen helemaal ingekapseld raken in 

dat vocabulaire, zoals in dat van Heidegger, Hegel of Sartre. En 
dan kan het zomaar sektarische trekken krijgen.’

Heb je zelf een voorliefde voor een stroming?
‘Ik heb wel sympathie voor filosofen die nuchter in het leven 
staan. In de jaren vijftig had je in Oxford de ordinary language 
philosophy die zich verzette tegen de filosofen die chique,  
technische termen voor een of ander verschijnsel bedenken. In  
Oxford zeiden ze: begrip begint bij gewone taal. Hoe spreken 
we eigenlijk over een begrip als schoonheid? Ga dat eerst maar 
eens inventariseren en laat de gewone taal niet meteen achter 
je. Dat vind ik sympathiek. Het is ook een waarschuwing: taal 
is niet iets wat je naar eigen inzicht een beetje kunt manipuleren 
door het in te zetten voor je eigen theorietje.’

Heb je met je keuze voor de filosofie ook vragen willen 
beantwoorden waar je zelf mee liep?
‘Nee, ik vond het gewoon heel fascinerend dat je heel scherp 
leert nadenken over ethische of wetenschappelijke kwesties. En 
de geschiedenis vond ik ook fantastisch. Ik had toen het geluk 
les te krijgen van iemand als John North, een bescheiden man 
die een enorme geleerdheid uitstraalde. Hij wist niet alleen veel 
over de geschiedenis van de filosofie maar ook over astro- 
nomie. Inmiddels is hij overleden (uit een kast pakt Nauta een 
foto waar ze beiden op staan, red.). Deels uit een soort ijdelheid 
had ik dat snel ook als ambitie: iemand worden die zo geleerd is.’

We kunnen nu vaststellen dat het is gelukt.
‘O nee, vergeleken met North ben ik maar een gewone sterve-
ling. Maar binnen de categorie stervelingen is het nu blijkbaar 
aardig gelukt, ja. Heel gek is dat.’
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Waarom scharrelen Nederlanders 
bijna nooit zelf een maaltje bij elkaar?

Wilde eters
In veel Europese landen gaan mensen nog regelmatig het bos in om  
een maaltje wilde planten en paddestoelen te plukken. Wie zijn die 
 wildplukkers? En waarom doen we het in Nederland zo weinig?

Tekst: Elly Posthumus

 D
e meeste mensen in Neder-
land zijn  nauwelijks nog in 
staat om een onderscheid te 
maken tussen eetbare en 
oneetbare planten of bessen. 
Plukkers in andere landen 

smullen wel van allerlei wilde groenten, 
paddestoelen en kruiden. Nynke Schulp 
van de Vrije Universiteit Amsterdam 
onderzocht wie de grote wildplukkers in 
Europa zijn en waarom ze eten zoeken in 
de natuur. ‘Voor het binnenkrijgen van 
genoeg calorieën is het niet echt nodig’, 
zegt ze. Zelfs in de landen met de meeste 
wildplukkers komt maar een heel klein 
deel van het voedsel uit het wild. Waarom 
doen ze het dan? Wildplukken is vooral 
een traditie. In Scandinavische landen 
trekken hele families er in de nazomer 
op uit om een dagje bramen of bessen te 
verzamelen. Dat zijn soms serieuze hoe-
veelheden. Zo kan de hoeveelheid wild-
geplukte bessen in Finland tot een derde 
van de totale fruit consumptie beslaan. 
Verder zijn mensen graag in de natuur. 
Toch zoeken wij Nederlanders nauwelijks 
naar eetbare gewassen. Hoe komt dat?

Recept vraagt wild
Gebrek aan kennis is een van de factoren, 
stelt Schulp. ‘Vooral wilde paddestoelen 
lijken vaak ontzettend veel op elkaar. 

Lastig, want sommige zijn helemaal niet 
lekker of zelfs giftig. Bovendien moet je 
weten waar je ze kunt vinden. Eetbare 
planten groeien vaak op heel specifieke 
plekken. Je moet dus een beetje verstand 
hebben van je omgeving om ze te kunnen 
vinden.’ Die kennis wordt meestal over-
gedragen van ouders of grootouders op 
kinderen. Maar in Nederland zijn we daar 
al een tijdje geleden mee opgehouden. 
Schulp: ‘We gingen 
hier al heel vroeg 
over op landbouw 
en handel. Daar-
door is de wild-
plukcultuur en de 
kennis die daar 
bijhoort vrijwel 
verdwenen.’
Ook weten we 
niet zo goed wat 
je allemaal kunt 
met die wilde 
kruiden en plan-
ten. Je komt ze maar weinig 
tegen in een gemiddeld kookboek. ‘Maar 
als je bijvoorbeeld in Italië een kook-
boek openslaat, stikt het van de recepten 
met wilde paddestoelen en groenten, 
zoals wilde  spinazie, wilde rucola of 
wilde asperges’, weet Schulp. Die vind je 
daar ook allemaal. De diversiteit aan eet- 

bare soorten is in landen 
met een wildplukcultuur 
een stuk groter dan hier. 
‘Zo komen paddestoelen 
vooral voor in rommelige 
bossen met oud hout’, legt 

Schulp uit. ‘Die hebben we hier in Neder-
land een hele tijd nauwelijks gehad. Dat 
komt nu wel weer een beetje terug. Maar 
in Oost-Europa heb je hoe dan ook veel 
meer variatie aan eetbare soorten. Daar 
horen paddestoelen dan ook echt in het 
traditionele menu.’

Jum, eekhoorntjesbrood! Wilde hop: niet voor bier. Bramen zijn erg populair. Tamme kastanjes in ’t wild.

Beschermde  
bosaardbei: afblijven!

Gele
kor-
noelje...
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 MEER INFORMATIE
wildplukwijzer.nl : op deze site kun  
je precies zien wat er waar bij jou in de 
buurt te plukken valt.

Plukken doe je zo
Naast bramen en bosbessen komen er heel wat 
andere eetbare vruchten en planten in Nederland 
voor, zoals frambozen, brandnetels, daslook, hop, 
vlierbessen, hazelnoten en tamme kastanjes. Ook  
de bosaardbei en de vruchten van de gele kornoelje 
zijn hier te vinden, maar dat zijn beschermde planten. 
Afblijven dus! Wil je zelf wildplukken? De Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 
geeft de volgende tips om de natuur zo min mogelijk 
tot last te zijn:

 Pluk alleen planten en vruchten in gebieden waar 
je mag komen. Beschermd gebied is dus verboden 
terrein.

 Pluk om vergiftiging te voorkomen alleen planten 
die je kent en waarvan je ook echt zeker weet dat ze 
eetbaar zijn.

 Neem niet meer dan een piepklein deel van wat er 
groeit. Als je alle planten of vruchten meeneemt, kan 
de soort op die plek verdwijnen. Bovendien is het wel 
zo aardig als je wat laat staan of hangen voor dieren 
die ervan eten.

 Plet tijdens het plukken geen andere planten en 
breek geen takken af. Graaf nooit een plant uit.

 Houd er rekening mee dat je, zodra je de bosjes 
inloopt, dieren zoals reeën, dassen, vogels en 
bodemdieren kunt verstoren.

Bos is ver
Er zijn nog wel meer redenen waarom 
Nederlanders geen grote wildplukkers 
zijn. ‘Officieel mag je hier helemaal niets 
plukken’, vertelt Schulp. ‘De bramen of 
bosbessen zijn van de eigenaar van het 
gebied, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. 
Maar meestal wordt verzamelen wel oog-
luikend toegestaan, als je tenminste niet 
het hele bos leegrooft. Een bakje bramen 
voor een pot jam vindt een landeigenaar 
meestal wel prima.’ In wildpluklanden 
zijn de regels minder strikt.

Daarnaast is ons land nogal verstedelijkt. 
Schulp: ‘Veel mensen wonen hier in de 
stad. Nederlanders komen daardoor een 
stuk minder buiten in de vrije natuur dan 
bijvoorbeeld de gemiddelde Italiaan.’ 
Overigens verstedelijkt heel Europa, 
waardoor zelfs in de traditionele landen 
de plukcultuur heel langzaam verdwijnt. 
Bovendien associëren veel mensen het 
verzamelen van wilde planten er vaak nog 
met tijden van armoe en honger. Vooral 
oudere mensen, die de juiste kennis over 
kunnen dragen, hebben die associatie. 
Samen met een stijgende welvaart zorgt 
dit ervoor dat het wildplukken ook in de 
landen waar dat van oudsher veel gebeurt 
op een steeds lager pitje komt te staan. 

Hipster in het bos
Toch verandert er iets in Nederland de 
laatste jaren. Steeds vaker zie je hippe 
stedelingen een maaltje in de natuur bij 
elkaar scharrelen. Ze maken met een 
gids een wildplukwandeling of ze volgen 
een workshop koken met wild groenvoer. 
Waarschijnlijk is dat een reactie op de 
globalisering. Schulp: ‘We zijn steeds 
meer bezig met gezond eten en lokale 
tradities, en daar past het wildplukken 
prima bij.’ Sommige natuurorganisaties 
zijn daar niet zo blij mee. Ze vrezen dat 
hordes plantenzoekers rustgebieden gaan 
verstoren. Ook trekken wildplukkers 
zich niet altijd wat aan van de beschermde 
status van planten. De bosaardbei staat 
in Nederland bijvoorbeeld op de rode 
lijst, maar op sommige wildplukwebsites 
is precies vermeld waar je deze plant 
kunt vinden.
Maar ach, misschien heeft het gepluk 
ook een positief effect. Schulp: ‘Door in 
de vrije natuur bezig te zijn krijgen steeds 
meer mensen er aandacht en waardering 
voor. Ze worden zich bewuster van de 
gevolgen van de verstedelijking en van 
andere bedreigingen.’ Met een beetje 
geluk gaan ze daardoor juist beter voor 
de natuur zorgen.      

 Als reactie op de 
globalisering slaan 

sommige stedelingen 
aan het wildplukken. 
Niet iedereen is daar 

even blij mee.

Zoekt en gij vindt hazelnoten.

Blauwe bosbes, 
bron van vitamine C.

Frambozen zijn te plukken 

van juli tot september.

de brandnetel.
Hij prikt en hij smaakt: Van niet-rijpe vlierbessen 

kun je goed ziek worden.

 Eet berkenboleten alleen 
als ze jong zijn.

Zeldzaam: daslook.

...heeft 
eetbare 
bessen.
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Grasmaaien en stofzuigen doen robots al 
jaren. Dankzij KITE Robotics is ook het lappen 
van ramen nu gerobotiseerd. Samen met de 
Universiteit Twente (en met hulp van techno-
logiestichting STW) ontwikkelde het bedrijf 
een robot die gevels en ramen poetst. Dankzij 
een kabelsysteem weet hij de weg langs de 
gevel prima te vinden. Met zijn rode borstels 
lapt de robot ook in de moeilijk toegankelijke 
hoekjes. ‘Het apparaat wordt inmiddels door 
verschillende schoonmaakbedrijven gebruikt’, 
laat Stefan Spanjer van KITE Robotics weten. 
Er is ook al buitenlandse interesse. Moeten 
glazenwassers nu vrezen voor hun baan? Nee 
hoor, iemand moet de ramenlaprobot aan de 
gevel hangen en bedienen, maar deze robot 
maakt hun werk wel veel minder gevaarlijk.

Robot poetst op hoogte

IN BEELD



De bacterie die het 
‘Leidse’ antibioticum 
lugdunomycine maakt, 
is erg lui.
Ziekmaker sneller gepakt, pagina 38

14 september 2015, 
kort voor 13 uur 
Nederlandse tijd, 

bleek een historisch
moment.

Jagen op ruimterimpels, 
pagina 54

Seksuele voorlichting 
legt de nadruk op de 

risico’s, en niet op het 
plezier van seks.

Pubers in bed, pagina 68

Sommige beschadigingen 
in de rails kun je niet zien, 
maar wel horen.
Hoor het spoor, pagina 44

Onze tanden
doen denken aan
vissenschubben.

Kaken kijken, pagina 50

UITSMIJTER



NWO-Spinozapremie
Maak kennis met wetenschappers die de wereld kunnen 
veranderen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam 
filmden NWO-Spinoza laureaten over hun werk en andere 
passies. De NWO-Spinozapremie is de hoogste Nederlandse 
onderscheiding in de wetenschap. NWO kent de prijs toe aan 
onderzoekers die in Nederland werken en die tot de absolute 
top van de wetenschap behoren. Laureaten doen voortreffelijk, 
baanbrekend en inspirerend onderzoek.
AFSPEELLIJST: NWO-Spinozapremie en Spinozalaureaten

Maatschappelijk verantwoord innoveren
Technologische ontwikkelingen kunnen falen als niet op tijd 

rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke 
gevolgen. Denk aan het elektronisch patiëntendossier, de CO

2
-

opslag in Barendrecht of de ‘slimme elektriciteitsmeter’. Het 
NWO-onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord 

innoveren (MVI) financiert en stimuleert onderzoek naar de 
ethische en maatschappelijke aspecten van nieuwe technologie.

AFSPEELLIJST: NWO Maatschappelijk verantwoord innoveren

Creatieve industrie
NWO investeert via het thema Creatieve industrie in weten-
schappelijk onderzoek van, voor en over de creatieve industrie. 
Creatieve industrie is de verzamelnaam voor mode- en indus-
trieel ontwerpers, architecten, reclamebureaus en makers van 
software en games. En ook voor media en entertainment, 
kunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen. 
AFSPEELLIJST: Thema Creatieve industrie

Nog meer NWO-onderzoek zien? Kijk op www.youtube.com/NWOwetenschap. 
Hier vind je honderden filmpjes over Nederlands wetenschappelijk onderzoek, van 

meidenvoetbal en neutrino’s tot kwantummechanica en filosofie.

Wetenschap in beeld? NWO op YouTube!

www.youtube.com/NWOwetenschap

op
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