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AGENDA: AI IN 2020 INTRODUCTIE

Kunstmatig
Drones die gewassen in een kas 
inspecteren en zelf beslissen  
wanneer ze mensen waarschuwen, 
artsen die medische behandel- 
plan nen opstellen in overleg met 
een computersysteem ... AI is overal.
Over de definitie, maar zeker ook over de toekomsti-
ge impact bestaat veel discussie. Als redactie 
merkten we dat eens te meer toen we begin dit jaar 
een peiling lieten uitvoeren rond de vraag hoe 
wetenschappers in uiteenlopende vakgebieden die 
impact inschatten. Op de samenleving, op de 
wetenschap in het algemeen, op hun eigen onder-
zoeksterrein. ‘Ik snap niet waarom NWO achter zo’n 
hype aanrent’, reageerden sommigen. Of: ‘Oude wijn 
in nieuwe zakken.’ Aan de andere kant van het 
spectrum zagen we ook enthousiasme en positieve 
verwachtingen: ‘Het zal mijn onderzoek verdiepen’ 
en ‘Inzet van AI stimuleert multidisciplinair samen-
werken.’ En dan waren er de meer afwachtende 
reacties: ‘AI moet zich in mijn vakgebied nog 
bewijzen.’ En mocht iemand er nog aan twijfelen:  
‘AI is niet het antwoord op alles.’

Als het ons één ding leert, is het dat de meningen 
ook (of: juist!) in wetenschappelijk Nederland  
flink uiteenlopen. Waarmee het zich als thema 
uitstekend leent voor dit magazine, dat precies  
voor dat doel is opgezet: een platform bieden  
voor de dialoog in het wetenschappelijk veld. In  
de vijf thema-artikelen grijpen experts uit heel  
verschillende disciplines die gelegenheid met  
beide handen aan. 

Maar er is zo veel meer te vertellen over baan- 
brekend onderzoek in Nederland. Over persoonlijke 
drijfveren van toponderzoekers bijvoorbeeld. Of over 
de maatschappelijke relevantie van een opzien- 
barende wetenschappelijke vinding. Want, zo drukt 
AI-hoogleraar Frank van Harmelen (p. 13) ons op het 
hart: hoe slim kunstmatig intelligente systemen ook 
worden, de menselijke creativiteit en vindingrijkheid 
zijn beslist niet in het geding.

De computer 
als co-auteur 

‘Stop de brain drain 
of we missen de boot’

‘Computers kunnen 
wetenschappers niet

 vervangen, ze 
zijn gereedschap’ 

AI:
A
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toekomst 
met/zonder 
hersens

Fouten maken is menselijk. Althans, dat vinden wij mensen. Een algo- 
ritme dat een fout maakt, dát is een ander verhaal. Uit onderzoek van  
de University of Pennsylvania blijkt zelfs dat wanneer we een algoritme een 
kleine, betekenisloze fout zien maken, het vertrouwen volledig verloren kan 
gaan. Algorithm aversion noemen onderzoekers dat ook wel. 

We zijn dus vaak strenger voor de technologie dan voor onszelf. Zo accepteren 
we al decennia lang dat door de introductie van de auto wereldwijd dagelijks 
meer dan drieduizend mensen overlijden. Maar als één persoon sterft door 
toedoen van een zelfrijdende auto, staat de wereld op z’n kop. We verwachten 
dat AI-systemen volledig uitlegbaar zijn. Maar als een menselijke bestuurder 
een ongeluk veroorzaakt, moeten we ons toch ook beroepen op een geregis-
seerde verklaring achteraf? We kunnen dan niet in de hersenpan kijken om de 
exacte aanleiding van een keuze te achterhalen. 

Daarbij komt nog eens dat veel systeemfouten ontstaan door ons eigen 
toedoen. We verwijten AI-systemen dat ze biased zijn en daarmee voor 
ongelijkheid zorgen. Maar die ongelijkheid komt hoofdzakelijk door menselijke 
vooroordelen ín de data die als input wordt gebruikt. Het is bij AI dus geen 
kwestie van nature, maar van nurture. In plaats van met de vinger naar onszelf 
te wijzen, wijzen we naar de technologieën. Dat is niet alleen onterecht, het 
staat ook de ontwikkeling van AI en de potentie die het heeft in de weg. 

Met AI kunnen we juist meer controle krijgen over de ongelijkheid op  
het gebied van bijvoorbeeld geslacht of ras. De condities die voor biases 
zorgen, kunnen we bij AI veel beter sturen dan bij mensen. Zo kunnen we 
zorgen voor voldoende diversiteit in de datasets én in de achtergrond van de 

programmeurs die de algoritmen 
ontwikkelen. Als we accepteren dat 
vooroordelen bestaan, kunnen we 
systemen bouwen die deze oneerlijkheid 
eerlijker spreiden. AI kan onze fouten 
misschien niet volledig oplossen, maar 
wel beter verdelen. 

Rudy van Belkom 
Namens de Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek (STT) onderzoekt hij de 
toekomst van artificiële intelligentie

‘ We moeten accepteren  
dat fouten maken  
niet alleen menselijk is’

Aangeleerde 
fouten

17 - 18 maart 
ICT.OPEN is het event voor ICT-onderzoek in Nederland, 
georganiseerd door NWO en ICT-onderzoek Platform 
Nederland (IPN). Meer dan 500 wetenschappers en 
onderzoekers uit het bedrijfsleven komen op deze dagen 
samen om de brug te slaan naar innovatieve toepassingen 
van ICT onderzoek. Eén van de tracks gaat over artificial 
intelligence. 
Locatie: Groningen, www.ictopen.nl/artificialintelligence

24 maart 
Technologieën zoals AI hebben een enorme impact op  
ons leven, met het risico op negatieve bijeffecten. Het  
TU/e Center for Humans and Technology en de Society  
for Risk Analysis-Europe (SRA-E) Benelux organiseren 
samen een conferentie over de risico’s van potentieel 
ontwrichtende technologieën. 
Locatie: Eindhoven, 
www.tue.nl/en/our-university/calendar-and-events

3 - 4 september
IntelliSys is een conferentie over intelligente systemen en 
kunstmatige intelligentie en toepassingen daarvan in de 
maatschappij. 
Locatie: Amsterdam, www.saiconference.com

7 - 10 september 
SEMANTiCS is een conferentie over semantische AI- 
technologieën en linked data, die samen met andere 
methodieken zoals neurolinguïstisch programmeren  
(NLP) en machinaal leren de kern vormen van  
intelligente systemen.
Locatie: Amsterdam, www. 2020-eu.semantics.cc

5 - 9 oktober 
De World AI Week is een netwerkevenement voor wereld-
wijde professionals op het gebied van AI. Experts uit het 
bedrijfsleven, de wetenschap en techniek komen deze 
week samen in Amsterdam voor de tweedaagse World 
Summit AI en meer dan 100 andere sub-evenementen. 
Locatie: Amsterdam, www.worldaiweek.ai

17 november  
TEKNOWLOGY is hét NWO-innovatiefestival waar 
technologie, wetenschap, innovatie en valorisatie 
samenkomen. 
Locatie: Maarssen, www.nwo.nl/teknowlogy



Z 
oals wiskunde bij elke wetenschap-
pelijke discipline onmisbaar is 
geworden, zo zal ook AI zijn 
stempel drukken op het hele 
wetenschappelijke veld. ‘Het 
belang van AI kan niet overschat 
worden’, zegt Holger Hoos, 

hoogleraar Machine Learning aan de Universi-
teit Leiden. ‘Kunstmatige intelligentie is 
belangrijk voor de geneeskunde, astronomie, 
taalkunde, engineering, sociologie – echt élke 
discipline kan ervan profiteren. Denk aan 
snellere diagnoses en betere medische 
behandelingen, optimalisatie van verkeersstro-
men en duurzame energieproductie, en goed en 
veilig werkende technische systemen. Of zelfs 
een AI-systeem dat op basis van digitale scans 
locaties kan zoeken van grafheuvels en 
prehistorische akkerbouwsystemen. Dat is 
waardevolle informatie voor archeologen.’ 

Nederland loopt mee in de internationale AI-voorhoede, maar voor hoe lang nog? 
Het buitenland investeert veel meer en kaapt bovendien Nederlands talent weg. Intussen komen 
hier prachtige initiatieven van de grond die een flinke zet nodig hebben. Waar wachten we op? 

Hou Nederland 
als AI-expert 
op de kaart
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Meer tweebenige wetenschappers
Niet toevallig willen de universiteiten van de 
‘Erasmusalliantie’ (Delft, Leiden en Rotterdam) al 
hun bachelorstudenten een minor op het gebied 
van AI aanbieden. De Universiteit Leiden heeft 
een afdeling opgezet waar ‘tweebenige’ 
wetenschappers kennis uit de informatica en de 
alfa- en gammadisciplines bij elkaar brengen. Ze 
zijn bepaald niet de enige. Vergelijkbare 
initiatieven vind je aan vrijwel alle universiteiten. 
‘Je ziet dat de informatica zich buiten de 
technische disciplines enorm uitbreidt’, 
signaleert Inald Lagendijk, hoogleraar Compu-
ting-based Society aan de TU Delft. ‘Dat 
betekent dat er nieuwe programma’s ontwikkeld 
moeten worden en nieuwe mensen opgeleid.’

Investeren of de boot missen
Heel goed dus dat er nu – met dank aan NWO 
– een Artificial Intelligence Research Agenda is, 

vindt Lagendijk. Een wetenschapsbrede agenda 
waarin vier zogeheten AI Grand Research 
Challenges worden onderscheiden. Daarbij gaat 
het om het creëren van (1) AI-componenten, 
zoals lerende algoritmen; (2) AI-systemen, die 
ook buiten het lab werken; (3) AI-systemen en 
mensen, die gericht zijn op wederzijds leren en 
samenwerking en (4) AI-systemen en maat-
schappij: de ethisch, juridisch en sociaal 
aanvaardbare integratie van AI in de samenle-
ving. Als voorzitter van het Editorial Committee 
van die agenda doet Lagendijk er vanzelfspre-
kend niets aan af, maar: ‘Papier is geduldig. Er is 
actie nodig. Als er niet in AI wordt geïnvesteerd, 
gaat Nederland de boot missen.’

Stop de brain drain
Nederland loopt nu nog mee in de internationa-
le AI-voorhoede. Maar die positie staat onder 
druk. Zie de brain drain naar het buitenland, 
waar faciliteiten mooier zijn, arbeidsvoorwaar-
den beter en salarissen hoger. Veel wetenschap-
pers vertrekken dan ook, niet alleen naar grote 
techbedrijven, maar ook naar buitenlandse 
universiteiten. Bij de oosterburen komen 
gerenommeerde AI-wetenschappers in een 
gespreid bedje terecht. Zo vertrok toponderzoe-
ker Wil van der Aalst in 2018 naar Duitsland voor 
een Alexander von Humboldt Professoraat (zie 
AI-talent op pagina 8/9). Virginia Dignum verliet 

‘ De wetenschap loopt hier snel een 
achterstand op als het buitenland 
onze grote vissen naar binnen hengelt’

Het ontbrekende 
puzzelstuk
Een onderzoeksagenda die de volle breedte van de weten-
schap overspant, met dat uitgangspunt gingen we in het 
voorjaar aan de slag. De AIREA-NL onderzoeksagenda is op 
ons initiatief en met onze begeleiding opgesteld door een 
zeer diverse groep toonaangevende AI-onderzoekers in 
Nederland. Zonder hun vertrouwen en inzet was dit niet 
mogelijk geweest. Ik ben er trots op dat we dit samen hebben 
neergezet. We hebben als NWO laten zien hoe we onze 
‘nexusrol’ kunnen invullen. Dit smaakt naar meer!

De timing kon haast niet beter. Immers: de Nederlandse 
overheid lanceerde in oktober haar Strategisch Actieplan voor 
Artificiële Intelligentie (SAPAI) en de Nederlandse AI Coalitie 
presenteerde haar actie-agenda. Onze onderzoeksagenda 
was het ontbrekende puzzelstuk, het wetenschappelijke 
antwoord. De agenda kwam precies op tijd om als kompas te 
dienen voor de vervolgstappen die nu worden gezet. 

Bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) is het 
belangrijk dat vanaf het begin technologisch en sociaal- 
wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan. Het een kan 
niet zonder het ander, omdat AI uiteindelijk technisch moet 
functioneren in onze maatschappij. Ook de domeinkennis is 
hierbij onontbeerlijk. We hebben meer onderzoekers, 
docenten en veel nieuw talent nodig op ál die verschillende 
terreinen.

Het is voor de succesvolle ontwikkeling van AI-toepassingen 
cruciaal dat vanaf het allereerste begin ethische en juridische 
vraagstukken worden meegenomen. Dat aspect wordt ook in 
dit themanummer door verschillende deskundigen onder-
streept. Dat valt niet altijd mee. Het veld is hier en daar nog 
versnipperd en de organisatiegraad kan beter. In de infor- 
matica weten de AI-onderzoekers elkaar inmiddels te vinden. 
In de sociale en geesteswetenschappen ligt hier nog een kans. 

Laat dit een oproep zijn aan alle onderzoekers uit alle 
verschillende vakgebieden. Kun je bijdragen aan AI- 
ontwikkeling? Laat dan van je horen. Sluit je aan bij de 
Nederlandse AI Coalitie en bij andere AI-initiatieven en 
-netwerken die op dit moment worden opgezet binnen en 
buiten Nederland. Voorbeelden hiervan zijn CLAIRE en ELLIS. 
We hebben iedereen hard nodig!

Astrid Zuurbier, 
Coördinator AI-onderzoek bij NWO
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de TU Delft om aan een Zweedse universiteit de 
onderzoeksgroep Social and Ethical Artificial 
Intelligence op te zetten. Ook Vlaanderen zet 
zijn beste beentje voor. ‘AI staat daar nummer 
één op de politieke agenda’, weet Hoos. 
Frankrijk investeert eveneens volop. ‘Dat zou 
Nederland ook moeten doen. Niet alleen omdat 
de wetenschap hier razendsnel achterstanden 
oploopt als het buitenland onze grote vissen 
naar binnen hengelt, juist ook voor onze 
economie en maatschappij is een sterke 
AI-infrastructuur van belang. Want nu zijn het 
vooral de grote Amerikaanse bedrijven met hun 
focus op kortetermijnwinst die hier hun slag 
slaan. Zij profiteren van ons gebrek aan 
daadkracht en wij blijven met lege handen 
achter.’

Kijken waar de energie zit
Die leegloop ligt niet alleen maar aan de 
overheid, meent Hoos. ‘Nederlandse universitei-
ten en regio’s kijken op de eerste plaats naar 
hun eigenbelang. Dat is jammer, want Neder-
land is een compact land. Vergeleken met 
Duitsland en Frankrijk kunnen we hier veel 
makkelijker samenwerken. Maar in plaats 
daarvan wordt er met elkaar geconcurreerd  
om beperkte middelen.’ Lagendijk pleit voor  
een type samenwerking à la de Medical Delta, 
het samenwerkingsverband tussen de drie 
universiteiten en de twee UMC’s in de provincie 
Zuid-Holland. ‘Wat AI betreft moet je kijken waar 
de energie zit, wie vaart probeert te maken en 
waar de organisatie al goed in elkaar zit. Bij high 
tech-kennis denk ik bijvoorbeeld aan de 
Eindhoven Brainport, bij de financiële sector  
aan Amsterdam, en bij AI en logistiek aan de 
Rotterdamse haven.’

Wetenschap, industrie en overheid
Hoos sluit daarbij aan. Hij zou in Nederland 
graag enkele grote regionale centra zien waarin 
wetenschap, industrie en overheid samenwer-
ken rondom de specifieke expertise in een 
bepaalde regio. ‘Zo kun je een kritische massa 
creëren. De huidige ICAI-labs (Innovation Centre 
for Artificial Intelligence - red.) kunnen hierbij 
een waardevolle rol spelen. In Nederland én als 
voorbeeld voor andere Europese landen. Maar 
er is meer nodig om het volledige potentieel van 
AI voor industrie en maatschappij te realiseren.’ 
Hoos pleit daarom ook voor een internationaal 
centrum dat de belangrijkste kenmerken van  
het Lorentz Center in Leiden en van CERN 
combineert. ‘Een van de grote Europese 
succesverhalen. Daar kan gewerkt worden aan 
AI in dienst van de Sustainable Development 
Goals.’

Ruimte voor kritische vragen
Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan 
de Universiteit van Amsterdam en medeoprich-
ter van de nieuwe Research Priority Area 
Human(e) AI aan die universiteit, benadrukt het 
grote belang van Social Sciences en Humanities 
(SSH) voor AI. ‘Technologie is geen doel op 
zichzelf, ze wordt altijd toegepast in de maat-
schappij, door en voor mensen. SSH-weten-
schappers spelen daarin een grote rol en de 
AI-onderzoeksagenda van NWO is daar een 
mooi voorbeeld van. Momenteel zie ik een 
sterke focus op publiek-private samenwerking 
en dat is op zich prima. We hebben bedrijven 
nodig en veel vragen van bedrijven liggen juist 
ook op SSH-gebied. Maar er is ook ruimte nodig 
voor kritische, toepassingsonafhankelijke vragen 
over de rol van technologie in de maatschappij.’ 

Helberger benadrukt dan ook het belang van 
programma’s voor onafhankelijk SSH-onderzoek 
waarin vragen aan de orde kunnen komen als: 
Hoe verandert onze manier van werken door AI? 
Hoe interacteren mensen met machines? En 
moeten wij de grote techbedrijven reguleren? 
De AI-onderzoeksagenda heeft een goede 
balans tussen technologie en SSH, volgens 
Helberger. Ze ziet ook dat in de praktijk 
technische onderzoekers en SSH-wetenschap-
pers steeds vaker bereid zijn om van elkaar te 
leren. ‘Hoe jonger ze zijn, hoe beter dat gaat.  
De mondiale competitie is in full swing, alle ons 
omringende landen zijn er klaar voor. Ik weet 
niet waar we op wachten!’

‘ De AI-onderzoeksagenda  
heeft een goede balans  
tussen technologie en SSH’

Tussen    
 hoop   
 en   
 hype

‘Artificiële intelligentie is een hype, een buzzword waar we niet blind 
achteraan moeten lopen.’ Maar ook: ‘AI zal mijn onderzoek verdiepen  
en verder brengen dan waar het nu komt.’ De meningen lopen flink  
uiteen. Toch voorzien vier op de vijf Nederlandse wetenschappers dat  
AI de samenleving ingrijpend zal veranderen. Tweederde meent dat  
AI ook radicale impact heeft op de wetenschap zelf. 
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D 
e cijfers komen uit een peiling die de redactie van 
Onderzoek liet uitvoeren onder wetenschappers in 
uiteenlopende disciplines aan Nederlandse kennisin-
stellingen. Aan de basis ligt de opvatting die spreekt uit 
zowel de nationale AI-strategie als de dit najaar 
gepubliceerde AI-onderzoeksagenda: AI heeft impact 
op álle wetenschapsdomeinen. In de woorden van  
het kabinet: ‘AI vernieuwt de wijze waarop onderzoek 
wordt gedaan in alle wetenschapsgebieden, van 

medische diagnostiek (kankeronderzoek), digitale menswetenschappen 
(gedragsonderzoek) tot sterrenkunde (analyse van telescoopdata van 

zwarte gaten).’ De inbreng van al die verschillende vakgebieden is ook 
nodig als we willen komen tot wat de overheid vraagt in haar 

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie: goede 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het 

gebied van bijvoorbeeld vergrijzing, klimaatverandering, 
voedselveiligheid, gezondheid en zorg.

Kansen, maar ook vraagtekens
Impact op, maar ook inbreng door alle 

domeinen dus. De vraag is of dat ook 
in al die sectoren en disciplines zo 

wordt ervaren. In de private 
sector is het antwoord ja. 

In een onderzoek uit 

2018 van EY en 
Microsoft dat de 

overheid in haar 
AI-visie aanhaalt, stelt 

86 procent van de 
bedrijven in Nederland dat AI 

een grote impact heeft op hun 
sector. De wetenschap scoort iets 

lager: uit onze peiling onder bijna 1500 
wetenschappers blijkt dat tweederde het 

(zeer) eens is met de stelling dat AI de 
wetenschap ingrijpend gaat veranderen. 

Respondenten uit de geneeskunde, filosofie en 
informatica zijn met 75 procent gemiddeld het 

meest uitgesproken. De wiskundigen (48 procent), 
juristen (57) en technische wetenschappers (61) tonen 

zich wat terughoudender. Een nog groter aandeel van 
82 procent van de onderzoekers ziet goede kansen voor 

AI binnen het eigen vakgebied. Van de onderzochte 
disciplines (zie kader op pagina 7) zien historici en opvallend 

genoeg ook wiskundigen die kansen het minst: zij scoren op 
een schaal van 1 tot 5 een 3,4 respectievelijk 3,7. De disciplines 

informatica (4,6), geneeskunde en sterrenkunde (beide 4,4) 
geven het hoogste cijfer. Respondenten uit alle onderzochte 

vakgebieden staan positief tegenover de bijdrage die AI levert aan 
samenwerking over de grenzen van de disciplines heen. ‘Ik zie wel 

kansen voor AI in de geesteswetenschappen’, antwoordt een histori-
cus op een van de open vragen. ‘Vooral in de meer toegepaste gebieden 

als archeologie en taalkunde. Toch zet ik grote vraagtekens bij de 
waarde, kansen, bruikbaarheid en ethica van AI in mijn eigen vakgebied. 
De vragen die men aan AI stelt, zijn zo goed als de mensen die de vragen 
stellen.’ Om de kwaliteit van die vragen te verbeteren, zou het helpen als 
het Nederlandse stelsel voor onderzoeksfinanciering en -bevordering 
creativiteit en buiten-de-box-denken meer zou waarderen, voegt de 
onderzoeker eraan toe. 

AI is nog geen settled technology
Niet alleen de waarde en bruikbaarheid van AI voor het eigen vakgebied 
leidt bij sommige respondenten tot vraagtekens, ook de peiling zelf roept 
de nodige reacties op. Phil Macnaghten, hoogleraar Technologie en 
internationale ontwikkeling aan Wageningen University, stelt dat AI te 
veel wordt gepresenteerd alsof het een settled technology zou zijn. ‘Maar 
de realiteit is dat AI nog lang niet zo ver is. Net als bij andere nieuwe 
technologieën roept het een groot aantal sociale en ethische vragen op 
die vooralsnog onbeantwoord blijven. Een enquête als deze gaat in mijn 
ogen voorbij aan die werkelijkheid.’
‘Ik maak mij zorgen om het hyperige gebruik van de term AI, alsof dat uit 
zichzelf onze problemen kan oplossen’, reageert Christof Francke. Hij is 
associate lector Bio-informatica aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
(HAN) en onderstreept dat AI een technologie is en geen doel op zich. ‘Er 
is sterke behoefte aan mensen die met een duidelijke kennis van de 
vakcontext weten welke IT of datatechniek mogelijk leidt tot oplossingen. 
Kortom, er is grote behoefte aan investeringen in oplossingen voor échte 
problemen.’

Misleidend en onwetenschappelijk
Francke is bepaald niet de enige die de term hype in de mond neemt, in 
de reacties op de open vragen komt het woord opvallend vaak voorbij. ‘Ik 

ben enthousiast, maar ik vind ook dat het een beetje 
overhyped is’, aldus een respondent uit het vakgebied 
geneeskunde. ‘We zijn totaal niet kritisch over wat het nu 

precies betekent en er wordt nog maar weinig goed gevali-
deerd.’ Een bevestiging komt nota bene uit de hoek van de 

informatica: ‘De term AI is misleidend en onwetenschappelijk. Voor mij is 
het niet meer dan een marketinghype rond basale toepassingen van 
statistische machine learning.’ Een sterrenkundige stelt dat er eerst meer 
hands-on experience nodig is voordat we met zekerheid kunnen claimen 
dat AI een voorname rol in onderzoek gaat spelen. Ook een bioloog 
bedient zich van de term ‘hype’, maar denkt wel dat het een blijvertje is. 
‘Probleem is dat beleidsmakers denken dat ze AI begrijpen. Dat betekent 
dat geld naar AI gaat, ten koste van andersoortig onderzoek.’

Kritisch antropologisch onderzoek naar AI
In de peiling van Markteffect lopen de meningen over de verdeling van 
mogelijke extra gelden sterk uiteen. Op de stelling dat Nederland extra 
moet investeren in AI-onderzoek, óók als dat ten koste gaat van geld 
voor andere vakgebieden, reageren net iets meer wetenschappers 
negatief dan positief: 39 versus 37 procent. Historici (60 procent negatief 
versus 14 procent positief), filosofen (59 tegenover 16), wiskundigen 
(58-26) en politicologen (46-22) wijzen de optie in (grote) meerderheid af. 
Respondenten uit de disciplines informatica en geneeskunde zijn het 
juist vaker eens met de stelling.
‘Het is onafwendbaar dat AI zijn intrede maakt en de samenleving 
wellicht fundamenteel gaat veranderen’, reageert een gedragsweten-
schapper in de peiling. ‘Hoe zal AI onze menselijke intelligentie, emoties 
en cognitie beïnvloeden? Ik zie veel fundamentele, filosofische en 
ethische vragen en denk dat het belangrijk is dat er voor deze en 
vergelijkbare vragen onderzoeksgeld beschikbaar komt. De toon wordt 
nu vooral gezet door “technologisch optimisme”. NWO zou veel ruimte 
voor kritisch antropologisch onderzoek naar AI moeten vrijmaken. De 
vraag moet zijn: wat kan AI ons mogelijk brengen?’

De onderzochte 
vakgebieden:
•  Bestuurskunde/Politicologie
•  Biologie
•  Filosofie
•  Geneeskunde
•  Geschiedenis
•  Informatica
•  Recht
•  Religiestudies en theologie
•  Sterrenkunde/Astrofysica
•  Technische wetenschappen
•  Wiskunde

Online peiling
In januari 2020 peilde bureau Markteffect 
op verzoek van de redactie van Onderzoek 
hoe wetenschappers kijken naar de 
ontwikkelingen op het gebied van artificiële 
intelligentie. Markteffect benaderde 

‘ De toon wordt gezet door         technologisch optimisme’

onderzoekers uit elf uiteen- 
lopende vakgebieden verdeeld 
over de domeinen, die tussen 
2016 en 2020 bij NWO een 
aanvraag voor financiering 
hebben ingediend. Van de 
ruim 14.000 online verstuurde 
enquêtes kwamen er 1484 
compleet ingevuld terug; 
een responspercentage 
van 10,5 procent.  
De volledige rapportage van 
Markteffect is te vinden via 
www.nwo.nl/Onderzoek.

‘AI gaat de samenleving 
ingrijpend veranderen’
(n=1484)

Zeer mee oneens 2%
Mee oneens 5%
Neutraal 14%
Mee eens 51%
Zeer mee eens 28%
Weet niet/geen indruk 1%

‘AI draagt bij aan vakgebied-overstijgende
samenwerkingen in de wetenschap’
(n=1484)

Zeer mee oneens 3%
Mee oneens 7%
Neutraal 16%
Mee eens 46%
Zeer mee eens 24%
Weet niet/geen indruk 4%

‘AI gaat de wetenschap 
ingrijpend veranderen’
(n=1484)

Zeer mee oneens 3%
Mee oneens 8%
Neutraal 21%
Mee eens 44%
Zeer mee eens 23%
Weet niet/geen indruk 1%

‘Het is belangrijk dat Nederland 
extra investeert in AI-onderzoek, ook als dat 
ten koste gaat van geld in andere vakgebieden’
(n=1484)

Zeer mee oneens 18%
Mee oneens 21%
Neutraal 21%
Mee eens 22%
Zeer mee eens 15%
Weet niet/geen indruk 4%

Mate waarin AI een rol speelt 
in mijn eigen vakgebied 

(schaal van 1-10, waarbij 1 staat voor geen rol 
en 10 voor een zeer grote rol)

Bestuurskunde/politicologie 5,3
Biologie 5,9
Filosofie 5,4
Geneeskunde 6,3
Geschiedenis 3,2
Informatica 8,6
Recht 5,6
Religiestudies en theologie 3,1*)
Sterrenkunde/astrofysica 6,0
Technische wetenschappen 6,9
Wiskunde 5,5
Totaal/gemiddeld 6,3
*) Indicatief vanwege het kleine aantal respondenten
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P 
romovendi worden al tijdens hun promotie benaderd door 
bedrijven als Google en Deepmind, vertelt Tim Baarslag, 
onderzoeker bij het Centrum Wiskunde & Informatica 
(CWI) en de Universiteit Utrecht. ‘Het bedrijfsleven is 
aantrekkelijk, ook voor veelbelovend wetenschappelijk 
talent. Ik spreek regelmatig postdocs die nadenken of ze 
wel in de wetenschap willen blijven. Geld is niet wat hen 
direct drijft, eerder een wens voor meer zekerheden. Om 
je echt te concentreren op diepgravend onderzoek, moet 

je ergens kunnen wortelen. Je hebt duidelijkheid nodig over je 
inkomen, een vast contract én je wilt zicht op een carrièrepad. 
Universiteiten en onderzoeksinstituten hoeven echt niet financieel te 
wedijveren met het bedrijfsleven, want de talenten die je wilt behou-
den zijn vaak intrinsiek gemotiveerd.’

kansen
betekenen 

meer 
dan 

geld

AI-talentenjacht: 
Van postdoc naar postdoc hoppen
Volgens Baarslag speelt de prestatiedruk die postdocs ervaren ook een 
negatieve rol, zoals het turven van publicaties en H-index. ‘Als je een 
aantal jaren meeloopt in de wetenschap kan dat frustrerend werken. Veel 
onderzoekers worden gedreven door fascinatie en niet door prestatie- 
indicatoren. Ik denk dat er dus meer ruimte gegeven moet worden aan 
door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.’ Vooral dertigers kijken om 
zich heen, meent hij. ‘Eenmaal klaar met hun promotie, hoppen ze in de 
jaren daarna van postdoc naar postdoc, in de hoop een vaste positie te 
verwerven. Als je dan opeens wordt gevraagd om bij Booking.com te 
komen werken voor het dubbele salaris, met direct een vast contract,  
dan spreekt daar meer vertrouwen uit.’

Bedrijfsleven als hoofdfinancier
De strijd om wetenschappelijk talent heeft al geleid tot creatieve 
oplossingen met aanstellingen en financiering, bijvoorbeeld bij het 
Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Daar is het bedrijfsle-
ven de hoofdfinancier van wetenschappelijk onderzoek. ICAI-directeur 
Maarten de Rijke, tevens hoogleraar AI en Information Retrieval aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA): ‘We hebben inmiddels elf thematische 
onderzoeklabs opgezet, met opgeteld meer dan honderd onderzoekers. 
Elk lab heeft minstens vijf promovendi, met nog meer onderzoekers 
eromheen. We streven naar twintig labs voor het einde van dit jaar.’ 
Promovendi zijn er genoeg, volgens De Rijke, maar postdocs zijn zo goed 
als verdwenen. Een grote uitdaging is het werven van stafleden op 
UD-niveau, om leiding te geven aan de labs. ‘Dat proberen we op te 
lossen met een dubbelaanstelling, waarbij stafleden een deel van hun tijd 
aan de universiteit werken en een ander deel bij een bedrijf.’

Numerus fixus voor AI-studenten
Een heel ander vraagstuk is het succes van AI-studies. De toevloed van 
studenten stijgt zo snel dat veel opleidingen een numerus fixus hanteren. 
‘Dat wringt’, zegt De Rijke. ‘Het is niet de maatschappelijke rol van een 
universiteit om aan de voorkant de deur op een kier te zetten, als er aan 
de achterkant van het gebouw bedrijven en overheden staan te popelen 
om talent af te nemen. Dan moet je juist zo veel mogelijk studenten 
kunnen toelaten.’ Een aantal universiteiten probeert de last te verlichten 
door managementtaken rond onderwijs weg te halen bij de UD. Zo kan 
de onderzoeker zich richten op de inhoud van het college. Een andere 
forse toestroom ontstaat door studenten die een minor AI willen volgen. 
‘Dat onderwijs gaan we aan de UvA weghalen bij de UD’s en anders 
organiseren, zodat we in de minor duizend studenten per jaar kunnen 
verwerken. Op masterniveau ligt dat natuurlijk anders, daar wil je dat het 
onderwijs dicht op het onderzoek zit.’

Autonoom als Duitse UD
Volgens De Rijke moeten we ons realiseren dat Nederlandse universitei-
ten niet alleen concurreren met bedrijven, maar ook met universiteiten in 
België, Duitsland en Engeland. ‘In Nederland zegt een universiteit: 
welkom, je mag eerst een NWO-onderzoeksvoorstel schrijven. In 
Duitsland krijgt een beginnend UD te horen: welkom, je mag direct vier 
promovendi aanstellen. We kunnen in Nederland niet anders dan 
meebewegen met zulke arbeidsvoorwaarden.’ 
In Duitsland is de stap om UD te worden weliswaar groter dan in 
Nederland, maar je bent wel gelijk autonoom, beaamt Wil van der Aalst, 
hoogleraar Process & Data Science aan de Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule (RWTH) in Aken. ‘Je krijgt dan junior professor 
voor je naam, met promotierecht en eigen promovendi.’

Reliëf in universitair landschap 
Van der Aalst vertrok begin 2018 van de TU Eindhoven naar Aken voor 
een Alexander von Humboldt Professoraat, een leerstoel inclusief vijf 
miljoen euro vrij te besteden aan onderzoek. Dit soort riante posities zijn 
ingesteld om de Duitse wetenschap te versterken. ‘Alleen al de deelstaat 
Beieren heeft als ambitie om honderd hoogleraren op het vlak van data 
science aan te stellen’, zegt Van der Aalst. ‘De Duitse overheid financiert 
heel bewust het vergroten van de onderzoekscapaciteit. Op elke universi-
teit zijn op dit moment meerdere leerstoelen vacant op het gebied van 
data science en machine learning.’ Volgens Van der Aalst kiest Duitsland 
voor het stimuleren van reliëf in het universitaire landschap. Enkele 
universiteiten krijgen de zogenaamde Exzellenz-status, waaronder zijn 
universiteit. ‘Duitsland probeert zo regionale topcentra te laten ontstaan, 
een rolverdeling die lijkt op de positie van Stanford in de Verenigde 
Staten.’

Vissen in te kleine subsidiepot 
Nederland moet zo’n strategie ook overwegen, volgens Van der Aalst. 
Een universitair ecosysteem met enkele topuniversiteiten stimuleert 
onderzoek van hoger niveau en trekt nieuw talent aan. ‘We moeten 
daarnaast de vraag durven stellen of een hoogleraar letterkunde 
evenveel moet verdienen als een hoogleraar machine learning. In het 
bedrijfsleven ontvangen beide expertises een salaris dat onderling een 
factor zes verschilt. Gelijke beloning op de Nederlandse universiteit is 
heel eerlijk, maar de vraag is of het realistisch is.’ 
Volgens Van der Aalst kan Nederland het tij alleen keren door op veel 
niveaus te investeren. Zijn zorg is dat er straks veel jonge mensen worden 
aangesteld als UD, die allemaal in een bijzonder kleine subsidiepot 
vissen. ‘Als ze onderling in competitie gaan, moet er een gezond honore-
ringspercentage zijn. Talent kun je alleen aantrekken als een weten-
schappelijke carrière aanlokkelijk is: een race met een reële slagings-
kans. De brain drain gaat niet alleen om hoogleraren die vertrekken, maar 
ook om de veelbelovende vrouwelijke promovendus die stilletjes besluit 
om niet aan dit spel mee te doen. Ik zie te veel jonge mensen afhaken 
waarvan ik graag had gezien dat ze verder waren gegaan in de weten-
schap.’

Onderzoekers met kennis van AI zijn zeer gewild 
bij bedrijven en buitenlandse universiteiten. Die 
vraag zorgt voor een moordende concurrentie. 
Hoe gaan we gedreven academici in Nederland 
houden? ‘Talent kun je alleen aantrekken als een 
wetenschappelijke carrière aanlokkelijk is: 
een race met een reële slagingskans.’

‘In Duitsland krijgt een beginnend UD 
te horen: welkom, je mag direct 

vier promovendi aanstellen’
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AI-
Kunstmatige intelligentie leidt 
– naast discussie – ook tot praktische 
oplossingen. Vijf wetenschappers leggen 
uit welke concrete toepassingen ze 
ontwikkelen op basis van AI en welke 
uitdagingen dat met zich meebrengt.

AI-onderzoeker Guido de Croon, 
Technische Universiteit Delft

Drones die 
zelf beslissen
‘Mijn onderzoek richt zich op kleine drones: vliegende robotjes, met 
de afmeting van een flink insect. Alleen al vanwege het lage gewicht 
is dat voor allerlei toepassingen veiliger. Neem de controle van 
gewassen in een kas. Wat je wilt is een autonoom systeem dat 
navigeert en inspecteert. Een zwerm die zijn eigen gang gaat en je 
attendeert op problemen. Dat kun je bijvoorbeeld ook inzetten voor 
de opsporing van slachtoffers bij een ramp.
Klassieke robotsystemen bouwen eerst een kaart van de omgeving 
en bepalen dan routes. Dat kost rekenkracht en geheugen waarvoor 
in kleine drones geen ruimte is. Maar de dierenwereld laat zien dat 
je heel goed zonder kaart kunt navigeren. Het blijkt dat je met een 
paar regels al heel ver komt: ontwijk ad hoc obstakels en elkaar, en 
meet de afstand tot je beginpunt. In ons geval bijvoorbeeld het 
signaal van een wifi-router. We hebben dit gedemonstreerd met een 
zwerm van zes drones van net dertig gram, die zelf een ruimte 
leerden ontdekken. Waar we van dromen is dat wij niet meer actief 
regels opstellen, maar dat een zwerm zelf de beste regels uitvindt. 
Misschien wel heel andere regels dan mensen kunnen bedenken. 
Een vorm van evolutie.’

Big Data-onderzoeker Jacco van Ossenbruggen, 
Centrum Wiskunde & Informatica

Recht doen aan culturele 
diversiteit in historisch archief
‘Bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag hebben ze ruim 400 
jaar aan gedigitaliseerde kranten. Dat zijn zo’n 150 miljoen 
individuele artikelen, publiek toegankelijk via Delpher.nl. Dit is 
onmogelijk met de hand te doorzoeken, dus gebruikt Delpher 
een zoekmachine. Je voert zoekwoorden in en de artikelen met 
de meeste hits komen in de top-10 van resultaten. Met kunst-
matige intelligentie kun je dat zoeken versnellen en verfijnen. 
De vraag is natuurlijk wel: vindt zo’n machine de relevante 
artikelen? Een historisch krantenarchief is namelijk ook vaag en 
slordig: digitale opnames kunnen slecht zijn, kranten zijn 
beschadigd, er zijn gestencilde oorlogskrantjes, vlugschriften, 
metadata als datum en titel zijn soms dubieus. Sommige 
artikelen zijn kort, andere lang en er zijn foto’s zonder tekst. Er 
sluipt altijd een zekere onvolledigheid in zoekresultaten en je 
wilt niet dat er bronnen uit beeld blijven. Eén van de uitdagin-
gen waar wij voor staan is AI-systemen ontwikkelen die wel 
recht doen aan de culturele diversiteit en die bijvoorbeeld 
minderheidsstandpunten kunnen vinden en vergelijken met 
meer mainstream opinies.’

Machine Learning-informaticus Sander Bohté, 
Centrum Wiskunde & Informatica

Efficiënt lokaal 
netwerk zoals ons brein
‘Het brein is een inspiratie voor neurale netwerken. Metaforisch, als 
netwerk van neuronen die elkaar signalen doorgeven én letterlijk, 
omdat het brein zo efficiënt is. Ongeveer een miljoen keer zuiniger dan 
wat we momenteel in neurale netwerkchips bereiken. Dat komt omdat 
hersenneuronen maar eens in de seconde een puls aan elkaar 
doorgeven, een nul of een één die eenvoudig optellen, een zogeheten 
spiking neural network. In de klassieke kunstmatige neurale netwerken 
gaan 16- of 32-bits getallen stap voor stap door het netwerk en zijn 
steeds vermenigvuldigingen nodig. Dat complexe communicatiepro-
ces vergt veel energie, vooral omdat het hele netwerk voortdurend áán 
staat. Als je nu een assistent als Hey Google gebruikt, gaat alles naar 
de cloud en weer terug. Een simpele vraag vergt al snel honderddui-
zend keer zo veel energie als een lokale afhandeling in het apparaat 
zou doen. Alleen zou een klassiek neuraal netwerk je mobieltje of 
smartwatch weer snel leegtrekken. Ons werk hier is gericht op 
algoritmes die de spiking neurale netwerken optimaal gebruiken. 
Voordeel daarbij is dat niet al je data voortdurend naar de cloud gaan. 
Privacy is ook niet onbelangrijk.’

PhD deeltjesfysica Bob Stienen, 
Radboud Universiteit Nijmegen

Verbanden die 
geen fysicus kan zien
‘Mensen – dus ook natuurkundigen – zien vrij makkelijk patronen in twee 
of drie dimensies. Dat is handig als je een tijger in het bos moet opmer-
ken. Maar het helpt niet om verbanden te zien tussen de vele parameters 
die bij botsende deeltjes een rol spelen. Voor een computer is het anders: 
het aantal dimensies van je dataset maakt niet meer zo veel uit, het is 
vooral een kwestie van rekenkracht. Ik onderzoek hoe we dit binnen de 
deeltjesfysica kunnen gebruiken. De deeltjesfysica jaagt op verschijnse-
len of deeltjes die niet in het Standaard Model voorkomen. We zoeken 
naar afwijkingen binnen enorme hoeveelheden metingen met de 
detectoren bij de Large Hadron Collider (LHC-versneller) van CERN. Dat 
kan op twee manieren. Door een theoretische voorspelling na te trekken, 
ongeveer zoals je een hond op een drukke foto zou zoeken: vind de neus 
of staart. Met genoeg voorbeelden kan een computer zoiets leren. De 
andere methode is een computer met veel data leren wat normaal is en 
de echte data daarmee vergelijken. Deze technieken zijn veel sneller dan 
klassieke analyses. Rekenen in milliseconden, in plaats van dagen of 
weken. Maar computers kunnen wetenschappers niet vervangen, ze zijn 
gereedschap. Uiteindelijk kunnen alleen wij natuurkundige verklaringen 
opstellen.’

Financieel econoom Albert J. Menkveld, 
Vrije Universiteit Amsterdam

Zegen en vloek 
van de flitshandel
‘Ik heb als wetenschapper niet echt zicht op wat de effectenmarkt aan 
kunstmatige intelligentie gebruikt, maar dát het gebeurt weet iedereen. 
De flitshandel in aandelen drijft op het herkennen van patronen en 
daarop reageren. Ik onderzoek wat die snelle technologie teweegbrengt 
en ook of dat efficiënt is. De technologie om een ander te snel af te zijn is 
kostbaar. Wat levert het op om een microseconde voor te lopen op 
andere marktpartijen? Omgekeerd is het interessant om te zien hoe 
supersnel reageren de markt kan helpen of verstoren. Flitshandelaren 
bieden liquiditeit voor de kleinere kortlopende orders, maar lijken te roven 
op grote langlopende orders. Economen uit Chicago hebben al voorge-
steld de continue handel in te wisselen voor hoogfrequente veilingen, 
bijvoorbeeld tien per seconde. Dit zou de kostbare wapenwedloop in 
microseconden eruit halen.
Kunstmatige intelligentie is vooral goed in het herkennen van patronen in 
veel data. Lijkt een beweging in de markt op iets wat we eerder hebben 
gezien en wat gebeurde er toen? Dat geeft richting aan je investeringen 
nu. Het blijven overigens kansprocessen. Het verleden is nooit een 
garantie voor de toekomst, zoals ze zeggen.’

‘De technologie om een ander te snel af te zijn is kostbaar’

‘Waar we van dromen is dat wij niet              meer actief regels opstellen, maar dat een zwerm drones zelf de beste regels uitvindt’

gereedschap
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‘I    
k vind het best spannend’, zegt 
Peter Bosman, AI-onderzoeker van 
het Centrum Wiskunde & Informa-
tica aan de telefoon. ‘Komt er een 
moment dat we té veel op AI gaan 
vertrouwen?’ Dit voorjaar wordt in 
het Amsterdam UMC de eerste 
patiënt met prostaatkanker 
bestraald volgens een behandel-
plan dat met behulp van kunstma-
tige intelligentie is uitgerekend. De 

computer voert het rekenwerk in een minuutje 
uit, terwijl dat voorheen een uur in beslag nam. 
De radiotherapeut, die eindverantwoordelijk is, 
heeft hierdoor meer tijd om na te denken over 
de verschillende behandelplannen die de 
computer voorstelt. Bosman: ‘Ik verander zijn 
werk op een positieve manier: hij krijgt meer 
inhoudelijke beslissingstijd.’ De patiënt heeft 
mogelijk minder bijwerkingen door een 
preciezere, patiënt-specifieke bestraling. 

Mens blijft eindverantwoordelijk 
Tot nu toe kon Bosmans AI nog oefenen met 
gegevens van reeds behandelde patiënten. 
Daaruit bleek dat in 98 procent van de gevallen 
de artsen de voorkeur gaven aan het AI-plan in 
plaats van een plan dat ze eerder zelf hadden 
gemaakt. Maar nu de AI ‘live’ gaat, ontstaat dan 
niet het risico dat artsen er op termijn volledig 
op gaan vertrouwen? Denken ze zelf nog wel 
na? Zoals we gewend zijn geraakt de navigatie 
in onze telefoon blindelings te volgen, gaat een 
arts op den duur wellicht ook gedachteloos de 
uitkomsten van de computer overnemen. 
Bosman: ‘We willen daarom altijd benadrukken 
dat ons systeem beslissingsondersteunend is. 
De mens blijft eindverantwoordelijk.’ In een 
notendop laat dit voorbeeld het morele 
dilemma zien van AI: neemt zo’n systeem niet 
sluipenderwijs te veel taken van ons over? Hoe 
behouden we onze vrijheid, creativiteit en 
autonomie als een computer alles beter kan? 
En: ís het eigenlijk wel erg om taken uit handen 
te geven? 

Wetenschappelijk onzin
Volgens Frank van Harmelen, hoogleraar AI aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam, moeten we 
echt af van het beeld dat machines ons gaan 
vervangen. ‘Dat is maatschappelijk onwenselijk’, 
zegt hij. ‘Bovendien is het wetenschappelijk 

blijft de mens?Waar
onzin, want kunstmatige intelligentie is niet te 
vergelijken met menselijke intelligentie, dus 
waarom zou je het ene door het andere 
vervangen?’ Dat neemt niet weg dat er wel 
degelijk een automatiseringsbeweging gaande 
is, waarin computers eenvoudige taken op zich 
nemen. ‘Maar dat is het gebruikelijke automati-
seringsverhaal van de afgelopen tweehonderd 
jaar. Dat betekent nog niet dat we bestuurd 
zullen worden door machines.’ 

Computer als co-auteur 
Van Harmelen ziet een alternatieve ontwikke-
ling voor zich, waarin computers samenwerken 
met mensen, als een soort collega’s. Samen 
kunnen die beter werk leveren dan wanneer je 
ze apart aan het werk zet. Bijvoorbeeld in de 
zorg, de wetenschap en het onderwijs zou zo’n 
collega goed van pas komen, denkt hij. ‘Een 
computer is in staat om enorme bergen 
literatuur met elkaar in verband te brengen. 
Daarin kan hij bijvoorbeeld ontdekken dat in 
twee totaal verschillende ziektes dezelfde 
eiwitten een rol spelen. Dat kan leiden tot een 
alternatieve toepassing voor een medicijn, 
zoals Viagra ooit voor de bloeddruk werd 
ontwikkeld maar nu ook voor erectiestoornis-
sen wordt gebruikt.’ Om echt goed samen te 
werken met een mens, moet zo’n computer een 
theory of mind hebben: hij moet het kennisni-
veau van zijn menselijke ‘collega’ goed kunnen 
interpreteren. De komende tien jaar gaan Van 
Harmelen en vele collega’s binnen het 
NWO-Zwaartekrachtprogramma Hybrid 
Intelligence onderzoeken hoe mens en 
machine elkaar op deze manier kunnen 
versterken in plaats van vervangen. Het doel: 
over enkele jaren een computer als co-auteur 
op een wetenschappelijke publicatie. 

Nerd lost probleem op 
Maar hoe behoudt de mens zijn autonomie 
naast zo’n snelle, veelzijdige en accurate 
collega? Bosman denkt dat AI-onderzoekers de 
belangrijke taak hebben om te benadrukken 
dat de mens altijd aan de knoppen zit: blijven 
nadenken en de eindbeslissing nemen. ‘Maar 
hoe je dat bewustzijn ook op de lange termijn 
vasthoudt, weet ik eigenlijk niet.’ Hij merkt dat 
deze ethische vragen relevant worden, nu zijn 
AI daadwerkelijk in de klinische praktijk 
gebruikt gaat worden. ‘Wij zijn eigenlijk gewoon 

een stel nerds dat een probleem heeft opgelost 
voor radiotherapeuten, maar we moeten nooit 
vergeten om onszelf elke keer af te vragen: 
moeten we dit probleem wel oplossen?’ 

Privacy, autonomie en rechtvaardigheid
Volgens Fleur Jongepier, universitair docent 
Digitale Ethiek aan de Radboud Universiteit, is 
de kans groot dat er toch een soort luiheid 
optreedt naarmate je een computersysteem 
langer en vaker gebruikt. Het wordt dan erg 
verleidelijk om gedachteloos op ‘ok’ te klikken. 
Jongepier doet onderzoek naar zelfkennis en 
autonomie van mensen in de digitale wereld. 
Volgens haar is het mogelijk om menselijke 
tussenkomst in het ontwerp van een nieuw 
systeem te integreren. ‘Bijvoorbeeld met een 
pop-up, die je dwingt om te vertragen en 
bewust na te denken. Maar het moet ook niet 
tot te veel frustratie leiden, zoals bij cookie- 
meldingen op websites. Hier ligt dus nog een 
leuke uitdaging voor ontwerpers en ingenieurs.’ 
Jongepier merkt dat zij en haar collega-ethici 
de laatste jaren veel gevraagd worden om mee 
te denken over nieuwe technologieën. ‘Ethici 
worden inmiddels weggekaapt door bedrijven 
– soms oprecht, maar ook als een vorm van 
ethics washing. Dan worden ze zonder enige 
zeggenschap uitgenodigd, of om juridische 
regulering te voorkomen.’ Ethics first is dan ook 
haar adagium. Het ontwerp van een nieuwe 
technologie moet op waarden gebaseerd zijn, 
die je eerst met een brede groep belangheb-
benden moet formuleren. ‘Denk aan privacy, 
autonomie, solidariteit en rechtvaardigheid. 
Efficiëntie moet zeker niet altijd het enige 
uitgangspunt zijn.’

Twee andersoortige computers
Jongepier is allergisch voor zowel de techno- 
utopisten als -pessimisten. ‘AI kan ontzettend 
succesvol zijn en wordt op den duur misschien 
zelfs een recht. Het is niet ondenkbaar dat 
patiënten binnenkort een medische behande-
ling of advies op basis van AI zullen eisen.’ Toch 
ziet ze wel risico’s van een AI-systeem als 
wetenschappelijk co-auteur. ‘Technologie is 
niet neutraal, maar gevoelig voor bias ofwel 
vooringenomenheid. Een AI-systeem zou 
misschien suggereren om alleen nog maar 
onderzoek te doen dat binnen twee jaar 
succesvol uitgevoerd kan zijn, wat ten koste 
zou gaan van fundamenteel onderzoek.’ Van 
Harmelen is het daarmee eens. ‘Hier heb ik ook 
nog geen oplossing voor. Morele waarden zoals 
verantwoordelijkheid en uitlegbaarheid moeten 
vanaf het begin in een ontwikkelingsproject 
worden meegenomen.’ 
Ondanks dat AI voor de nodige opschudding 
zorgt in de maatschappij, zijn de menselijke 
creativiteit en vindingrijkheid beslist niet in het 
geding, besluit Van Harmelen. ‘Denken is 
uiteindelijk ook gewoon rekenen. Maar mens en 
machine zijn wel twee heel andersoortige 
computers, met andere vormen van creativiteit. 
Die twee kunnen elkaar juist goed aanvullen.’ 

Een computer die literatuur doorzoekt, hypotheses 
opstelt en een medisch behandelplan maakt, noem je dat 
een collega of een indringer die de mens buitenspel zet? 
Wat als de computer straks alles beter kan? 

‘ Technologie  
is niet neutraal,  
maar gevoelig voor bias’
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‘ Ik ben niet  
geschikt voor  
onderdanigheid’
Als lector Transities in Zorg 
is AnneLoes van Staa zeer 
gedreven om met haar 
onderzoek de dagelijkse 
zorgpraktijk te verbeteren. 
Schoppen tegen heilige 
huisje is haar daarbij niet 
vreemd. ‘Verantwoord 
rebelleren’ noemt ze dat. 

Bijval voor plannen 
Weckhuysen
Een evenwichtige balans tussen ongebonden en 
strategisch onderzoek is niet te realiseren door simpel-
weg te schuiven met bestaande NWO-middelen. Forse 
extra investeringen én continuïteit in de financiering 
vanuit de overheid zijn nodig om met de Nederlandse 
wetenschap tot de wereldtop te blijven behoren.

Met die oproep reageerde NWO instemmend op de 
plannen die een KNAW-commissie onder leiding van  
Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en 
Katalyse aan de Universiteit Utrecht en in 2013 winnaar 
van de Spinozapremie, eind januari overhandigde aan 
minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Aanleiding voor 
het KNAW-advies was een Tweede Kamer-motie van  
Eppo Bruins (ChristenUnie) uit 2018 over herwaardering 
van de vrije competitie.

Projectificering van de wetenschap 
De commissie heeft vastgesteld dat de verhouding  
tussen enerzijds ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek en anderzijds strategisch, vraaggestuurd 
onderzoek bij NWO nu één op twee bedraagt. ‘Onder- 
zoekers zijn steeds meer afhankelijk geworden van de 
competitie’, stelt Weckhuysen. ‘Wij noemen dat projecti- 
ficering van de wetenschap.’
Om tot een evenwichtige balans te komen is een  
verhoging nodig van vijfhonderd miljoen euro van het 
budget voor ongebonden onderzoek. Er moet structureel 
aanvullend budget komen. NWO ondersteunt die oproep, 
net als onder andere de VSNU en de Jonge Akademie.

Behoefte aan rust en continuïteit
De projectificering heeft consequenties voor de aanvraag- 
en werkdruk in de wetenschap en maakt dat veel tijdelijk 
personeel aan de universiteiten van het ene naar het 
andere kortdurende project moet overspringen. Samen 
met de VSNU presenteerde NWO begin dit jaar een 
integraal plan om de druk op het systeem te verlichten. 
Daarin pleitten de organisaties ook voor verdergaande 
diversificatie van het loopbaanbeleid en het anders 
erkennen en waarderen van wetenschappers. NWO ziet  
in een zogeheten rolling grant, als fonds gefinancierd 
vanuit de eerste geldstroom waarmee de tweede 
geldstroom minder belast wordt, een goede mogelijkheid 
om meer rust en continuïteit in het wetenschapssysteem 
te brengen 

Ontmoetingsplek voor de wetenschap
Al driekwart jaar in gebruik en nu ook officieel geopend: Nova Zembla, het nieuwe 
onderkomen van NWO in Utrecht. ‘We wilden van dit gebouw een ontmoetingsplek 
maken voor de wetenschap en de wetenschappers in Nederland’, zegt NWO-be-
stuursvoorzitter Stan Gielen. ‘We zijn ontzettend trots op het eindresultaat.’

Nova Zembla – Nieuw Land – was ook 
het thema van de opening. Poolonder-
zoeker Louwrens Hacquebord, 
emeritus-hoogleraar Arctische en 
Antarctische studiën aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, hield een verhaal 
over de beroemde expeditie van de 
Nederlandse zeevaarder Willem 
Barentsz. Die bereikte weliswaar zijn 
doel niet, maar leverde wél een nieuwe 
versie van de wereldkaart op én gaf 
een boost aan de Nederlandse 
identiteit. 
Kunstenaar Tomáš Libertiny vertelde 
het verhaal achter de bijzondere, op 
wetenschappelijke projecten geïnspi-
reerde floor introductions die op elke 
verdieping te bewonderen zijn. Zo 
creëerde hij een tentoonstelling over 
forensisch onderzoek, maakte hij een 
3d-versie van een al lang vermist 
Nederlands meesterwerk en toont hij 
de onzichtbare lagen van oude 
schatten dankzij moderne technieken.

Nederlandse onderzoeksinstellingen  
en wetenschappelijk uitgever Elsevier 
hebben een raamovereenkomst afgeslo-
ten over open access publiceren. ‘Een 
enorme doorbraak voor open science in 
Nederland’, aldus NWO-bestuurs- 
voorzitter Stan Gielen. 

De overeenkomst biedt Nederlandse 
onderzoekers volledige leestoegang tot 
alle Elsevier-tijdschriften en staat open 
access-publiceren in alle Elsevier- 
tijdschriften toe. Daarnaast worden nog 
afspraken gemaakt over pilots om 
hulpmiddelen en diensten te ontwikkelen 
ter ondersteuning van open science. De 
partijen stellen dat de transparantie en 
efficiëntie van wetenschappelijk onderzoek 
erop vooruitgaat en dat open access ook 
de samenwerking tússen wetenschappers 
bevordert.

Nieuwe manier van werken 
De raamovereenkomst, die naast NWO  
is ondertekend door de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU), kent een overgangsperiode 
tot 1 mei 2020. In die periode werken de 
partijen aan een definitieve overeenkomst. 
Volgens Tim van der Hagen, rector 
magnificus van de TU Delft en onderhan-
delaar namens de VSNU, is de overeen-
komst het begin van een nieuwe manier 
van werken in de wetenschap.  
De betrokken partijen zien de afspraken 
als een belangrijke stap op weg naar 
honderd procent open access. Volgens 
Gino Ussi, Elseviers executive vice- 
president, bestendigt de overeenkomst  
de vooruitstrevende positie van Nederland 
binnen de internationale onderzoeks- 
gemeenschap.

Doorbraak op weg naar open science
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H 
ij is AnneLoes van Staa altijd bijgebleven: de 25-jarige 
jongen met cystic fibrosis die ze als verpleegkundige 
onder haar hoede had. Omdat hij al ouder was 
geworden dan de meeste cf-patiënten in die tijd, was 
de ziekenhuiszorg niet op hem ingesteld. Hij kon alleen 
op de kinderafdeling behandeld worden. ‘Ik vroeg me af 
hoe eenzaam dat voor hem moest zijn, een jongen van 
mijn leeftijd tussen de baby’s en kleuters. Hij is 
uiteindelijk op die kinderafdeling overleden.’ Zijn 
verhaal raakte haar enorm en legde de kiem voor haar 
latere onderzoekswerk. Want ze bleef zich afvragen 

hoe de zorg beter ingericht kon worden voor een patiënt zoals hij. En hoe 
het überhaupt zat met alle chronisch zieke jongeren die op een gegeven 
moment moesten overstappen naar de volwassenenzorg. 

Vandaar dat we elkaar voor dit interview spreken op het Erasmus MC, de 
bakermat van haar onderzoekswerk én het begin van haar grote liefde: 
de verpleging. Van Staa besloot hier de opleiding tot verpleegkundige te 
doen na een mislukte start met de studie sociologie, die veel te theore-
tisch bleek naar haar smaak. 

Verpleegkunde, een opmerkelijke keus met een moeder die arts was. 
Waarom geen geneeskunde?
‘Het was een praktische overweging. Ik moest een nieuwe studie zelf 
betalen en zocht een opleiding waarbij ik werken en leren kon combine-
ren. In die tijd kon dat alleen bij verpleegkunde. Mijn moeder, die 
verzekeringsgeneeskundige was, vond het inderdaad “onder mijn stand”. 
Al stelde ze later haar mening bij. Toen ze borstkanker kreeg, was ze heel 
blij met de professionele mantelzorg die ik haar kon geven. Ze is 
overleden toen ik 26 was.’ 

Verpleegkunde bleek Van Staa verrassend goed te liggen. ‘Ik wilde graag 
echt iets betekenen voor mensen en vond het contact met patiënten 
ontzettend waardevol. Het frustreerde me alleen dat ik niet méér de 
diepte in kon. Zodra een patiëntencase interessant werd en ik doorvroeg, 
kreeg ik van iedereen steevast het antwoord: “Dat hoef jij niet te weten.”’ 
Om haar kennis te verdiepen, besloot ze alsnog geneeskunde te 
studeren. ‘Dat mijn moeder toen al was overleden, speelde zeker mee’, 
zegt ze. ‘Ik wilde in haar voetsporen treden.’

Hoe was de overgang naar de collegebanken? 
‘Behoorlijk zwaar. Tijdens mijn studie bleef ik ernaast werken als 
verpleegkundige. In de verpleging veroordeelden collega’s mijn stap, ze 
dachten dat ik me te goed voelde voor hen. “Verbeeld je maar niks”, 
zeiden ze tegen me. Precies hetzelfde zeiden de artsen bij geneeskunde 
tegen me: “Verbeeld je maar niks, jij weet nog helemaal niets.”’ 

Het breekpunt kwam toen Van Staa een junior coschap verloskunde 
moest lopen en voor het eerst om een vrijstelling vroeg. Ze had al heel 
wat bevallingen meegemaakt als verpleegkundige, in Nederland maar 
ook in Nicaragua waar ze een aantal jaar voor Artsen zonder Grenzen 
had gewerkt en vroedvrouwen in afgelegen dorpen had begeleid. ‘De 
desbetreffende hoogleraar weigerde, mijn ervaring als verpleegkundige 

deed er niet toe. Toen realiseerde ik me dat ik die weerstand de hele 
verdere studie zou blijven tegenkomen. De medische wereld is zeer 
hiërarchisch en ik ben niet geschikt voor onderdanigheid.’ Ze boog de 
studie om naar een vrij doctoraal en combineerde het met een studie 
Medische Antropologie. ‘De sociale aspecten van de zorg – de communi-
catie tussen arts en patiënt, de betekenis van ziekte, het omgaan met 
een diagnose – vind ik interessanter dan het “sleutelen” aan een patiënt. 
Zo ben ik het onderzoek ingerold.’

Niemand wist wat het lectoraat inhield
Van Staa werkte een aantal jaren als universitair docent Sociaal- 
Medische wetenschappen aan de Erasmus Universiteit, toen ze lector 
Transities in Zorg werd aan Hogeschool Rotterdam. ‘Het was een echte 
pioniersbaan. Niemand had nog een idee wat het lectoraat inhield, dat 
was pas net ingevoerd aan de hogescholen. Er stond alleen vast dat 
onderzoek meer aandacht moest krijgen en dat het moest aansluiten op 
de behoefte vanuit de praktijk.’ Op de universiteit zagen collega’s de 
overstap van Van Staa als een demotie. Zelf zag ze het anders. ‘Voor mij 
was het een kans om iets nieuws op te bouwen. Aan de universiteit gaf ik 
vooral onderwijs, er was weinig tijd voor onderzoek.’ 

Soms ruzie, maar vooral veel bereikt
Ze startte het lectoraat samen met collega-lector Jacomine de Lange, 
die inmiddels met emeritaat is. Samen vormden ze een goed team 
volgens De Lange. Ze moesten hun onderzoeksnetwerk vanaf de grond 
opbouwen, wat niet altijd even makkelijk was. ‘Wij kwamen allebei uit de 
universitaire wereld waar we gewend waren aan veel vrijheid’, zegt De 
Lange daarover. ‘Op de hogeschool hadden we een college van bestuur 
dat zich ging bemoeien met de inhoud van ons onderzoek. Maar 
AnneLoes liet zich nooit uit het veld slaan, ze is heel vasthoudend van 
aard. Ze ventileert haar mening luid en duidelijk als ze iets onzinnig vindt. 
Daardoor krijgt ze soms ruzie, maar ze bereikt ook heel veel.’ Verantwoor-
de rebellie, zoals Van Staa het zelf noemt.

Ook als patiënt vorm van regie behouden
In 2006 werd Van Staa – net als haar moeder – gediagnosticeerd met 
borstkanker. Ze ervaarde hoe het was om zelf patiënt te zijn. ‘Ik was 
doodsbang, mijn kinderen waren nog jong. Ik wilde heel graag grip op 
mijn leven houden en niet alleen maar patiënt zijn. Toen ik aan de arts 
vroeg of ik kon doorwerken tijdens de chemotherapie, was die stomver-
baasd. Maar voor mij was het heel belangrijk om mijn werk te blijven 
vasthouden. Mijn eigen patiëntervaring bevestigde ook het belang van 
m’n onderzoekswerk: hoe essentieel het is om als patiënt nog enige vorm 

AnneLoes van Staa in het kort
1957 Geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, vanaf 1959 opgegroeid in Nederland 1977 – 1979 Sociologie, Universiteit van Amsterdam (niet 
afgemaakt) 1980 – 1985 Opleiding A-/kinderverpleegkundige, Academisch Ziekenhuis Rotterdam 1985 – 1993 Verpleegkundige in Nederland 
en Nicaragua 1986 – 1993 Vrij doctoraal Geneeskunde (cum laude), Universiteit van Amsterdam 1990 – 1993 Doctoraal Medische Antro- 
pologie (cum laude), Universiteit van Amsterdam 1994 – 2016 Universitair docent Erasmus School of Health Policy & Management 2003 – nu 
Lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam 2012 Promotie faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit 
Rotterdam; On Your Own Feet: Adolescents with chronic conditions and their preferences and competencies for care 2019 Winnaar eerste  
Deltapremie. AnneLoes van Staa is getrouwd en heeft twee biologische kinderen (22 en 25 jaar) en twee stiefkinderen (33 en 35 jaar).
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van regie te behouden.’ Dat ze gewoon doorwerkte tijdens haar ziekte, 
verbaasde haar omgeving niet. Jacomine de Lange roemt haar tomeloze 
energie en ziet dat ze ontzettend veel plezier in haar werk heeft. Van Staa 
erkent dat ze graag veel dingen aanpakt. ‘Ik kan niet lummelen. Je 
vermogens niet ten volle benutten, vind ik een doodzonde.’

Meer aandacht voor jongeren in de zorg
Het winnen van de Deltapremie (zie kader) betekende voor Van Staa 
erkenning van het maatschappelijk belang van haar onderzoeksprogram-
ma. Temeer omdat ze lang geleden al eens een subsidie had aange-
vraagd bij NWO voor onderzoek naar chronisch zieke jongeren en hun 

Deltapremie  
voor Op Eigen Benen
AnneLoes van Staa is één van de 
twee eerste winnaars van de 
Deltapremie. De Deltapremie is 
een nieuwe onderzoeksprijs voor 
lectoren die samen met hun 
onderzoeksgroep en uitgebreide 
netwerk een grote impact hebben 
op de maatschappij. De impact 
wordt gerealiseerd met innova-
tief, praktijkgericht onderzoek. De 
premie van € 500.000 is een 
gezamenlijk initiatief van de 
Vereniging Hogescholen en 
Regieorgaan SIA en wordt 
tweejaarlijks uitgereikt. Het 
onderzoeksprogramma Op Eigen 
Benen wil de zorg voor jongeren 
met chronische aandoeningen 
beter laten aansluiten op hun 
behoeftes bij de transitie naar 
volwassenheid. Van Staa: ‘Naast 
onderzoek besteden we veel 
aandacht aan lobby en praktijk-
verbetering, samen met profes-
sionals en jongeren. De kroon op 
mijn werk is dat er een nationale 
kwaliteitsstandaard komt voor de 
zorg voor jongeren met chroni-
sche aandoeningen.’

‘ Je vermogens niet  
ten volle benutten:  
een doodzonde’

‘ De sociale aspecten van de zorg  
vind ik interessanter dan het  
sleutelen aan een patiënt’

overgang naar de volwassenenzorg. Destijds werd die aanvraag afgewe-
zen omdat de commissie de relevantie betwijfelde. Van Staa: ‘Terwijl er in 
Nederland één miljoen kinderen opgroeien met chronische gezondheids-
problemen! Jongeren krijgen veel minder aandacht in de zorg dan 
ouderen, terwijl ze hun hele leven nog voor zich hebben. Ons programma 
Op Eigen Benen gaat vervolgonderzoek doen naar hoe die jongeren zich 
verder ontwikkelen als jonge volwassenen in de maatschappij. Hoe ga je 
om met relaties en werk als je chronisch ziek bent en daardoor altijd 
vermoeid? We weten ook dat er veel depressieve klachten voorkomen in 
deze doelgroep, maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. De 
relevantie voor de samenleving is wel duidelijk, lijkt me.’



Soms roept een onderzoek ongekend veel discussie op: de hypothese is (nog) niet duidelijk, 
er zijn verschillende stromingen of nieuwe inzichten gaan dwars tegen oude opvattingen in 
en zorgen voor ophef. De uitkomst is kortom onbeslist. 

ONBESLIST 2120 TEKST: EDO BEERDA

N 
ieuwsmedia besteedden juni vorig jaar uitvoerig aandacht 
aan de onderzoeksresultaten die het Tijdschrift voor 
Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG) presen-
teerde. Niet zo gek, want er was nog nooit zo nauwkeurig 
en systematisch onderzoek gedaan naar de impact van de 
Atlantische slavernij op de Nederlandse economie. Er 
waren wel eerdere berekeningen, maar die vielen 
beduidend lager uit dan de resultaten die auteurs Pepijn 
Brandon en Ulbe Bosma publiceerden. Ze baseerden zich 

daarbij op een vijfjarig gezamenlijk onderzoek van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Vrije Universiteit Amsterdam 
en Universiteit Leiden. 

120.000 mensjaren aan gedwongen werk
In 1770  was volgens de onderzoekers 5,2 procent van het totale bruto 
binnenlands product (bbp) van 440 miljoen gulden op slavernij gebaseerd. 
Van het bbp van Holland, de rijkste provincie, was in dat jaar zelfs 10,36 
procent te herleiden op slavenarbeid. Verder hadden ze berekend dat 
slaven in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika bijna één op de vijf producten 
teelden die destijds via Nederlandse havens werden verhandeld. Daarbij 
ging het vooral om suiker, koffie en tabak. In het onderzochte jaar werd 
120.000 mensjaren aan gedwongen werk uitgevoerd op plantages, in een 
tijd dat de Nederlandse beroepsbevolking een miljoen mensen bedroeg. 
De arbeid van onvrije mensen had een aandeel in de welvaart van de 
Nederlandse Republiek dat ‘zeker niet als marginaal beschouwd kan 
worden’, concludeerden de onderzoekers. 

Vreselijk overtrokken claim
Maar ja, wat is ‘niet marginaal’? Geschiedwetenschap is geen natuurkun-
de, dus ontstaan al snel hoogoplopende meningsverschillen. Bij de NOS 
zien we onderzoeker Brandon (1980) met viltstift op een tekenbord 
voorrekenen dat de omvang vergelijkbaar was met de Rotterdamse haven. 
Die heeft nu een aandeel van 6,2 procent in ons bbp, slechts één procent 
meer dan de slavenhandel toen. Het werkte kennelijk als de spreekwoor-
delijke rode lap op Piet Emmer (1944). De emeritus hoogleraar kenschetste 
in zijn boek Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel de rol van de 
slavenhandel juist als redelijk marginaal. ‘Wat een vreselijk overtrokken 
claim om slavernij de kurk waar de economie op drijft te noemen!’, roept 
Emmer. ‘Ik vind dat een activistische vertekening en zou liever die andere 
95 procent de kurk noemen.’ Waarom de onderzoekers volgens hem zulke 
conclusies trokken? In NRC Handelsblad zei hij te vermoeden dat het te 
maken had met het subsidieklimaat. ‘Wellicht moesten ze stevige conclusies 
trekken om de NWO-financiering van het onderzoek te rechtvaardigen.’ 

Kurk voor de Nederlandse economie
Daarmee had hij de IISG-onderzoekers flink op de kast. Een half jaar later 
wil Emmer er best een tweegesprek over hebben, maar Brandon is nog 
steeds boos. Verdedigen van wetenschappelijk onderzoek mag soms best 
een boksgevecht zijn, geeft hij toe. Maar als één partij met oneigenlijke 
middelen vecht, stapt hij uit de ring. Na flink aandringen wil hij vanuit 
Boston, waar hij momenteel visiting professor is aan Harvard University, 
wel een paar dingen rechtzetten. Bijvoorbeeld over die ‘kurk voor de 
Nederlandse economie’. ‘Daarmee reageert Emmer op krantenkoppen’, 
zegt Brandon. ‘In ons artikel stellen wij dat slavernij een kurk was onder de 
activiteiten van koopmansfamilies in de grachtenpanden van Amsterdam 
en andere Hollandse handelssteden.’ Hij vindt die karakterisering gerecht-

Hoogoplopend geruzie over          onbetwist onderzoeksresultaat
vaardigd, omdat veertig procent van de economische groei van Holland 
tussen 1738 en 1779 werd gegenereerd door op slavernij gebaseerde 
activiteiten. 
Emmer werpt tegen dat de ‘kurk’ uit de diverse krantenkoppen recht-
streeks is overgenomen uit de kop die het IISG boven het persbericht over 
Brandons onderzoek plaatste. ‘Daarnaast is de vergelijking met de 
Rotterdamse haven wel degelijk gemaakt. Die is onderdeel van onze 
infrastructuur, met grote invloed op andere sectoren. Heel iets anders dus 
dan door slaven geproduceerde suiker, koffie en tabak. Trouwens allemaal 
producten die slecht voor je zijn.’ De Oostzeehandel – de Moedernegotie 
– en de walvisvaart waren belangrijker, denkt hij. ‘Onzin’, stelt Brandon. ‘Dat 
kun je zo naslaan in de berekeningen van het Hollandse bbp van Bas van 
Leeuwen en Jan Luiten van Zanden.’ Waarop Emmer riposteert dat uit 
bronnen blijkt dat landbouw de werkelijke kurk van iedere vroegmoderne 
economie was.

Goochelen met gegokte cijfers
Zelf heeft Emmer ooit de schatting gemaakt dat de slavernij tussen 
pakweg 1650 en 1850 zo’n twee tot drie procent aan het bbp bijdroeg. ‘Ik 
had geen tonnen subsidie om het percentage nauwkeurig vast te stellen. 
Het IISG-onderzoek heeft topjaar 1770 uitgekozen en van daaruit geëxtra-
poleerd, denk ik.’ In hun artikel beargumenteren Bosma en Brandon dat 
1770 voor de tweede helft van de achttiende eeuw een gemiddeld jaar was, 
met piekjaren rond 1760 en 1780. ‘Die hele periode was een piek als je het 
vergelijkt met honderd jaar ervoor, toen Suriname nog niet was ontwikkeld’, 
reageert Emmer. ‘De investeringsgolf in de plantages na 1750 zorgde voor 
de hausse. De crisis na 1774 brengt het aandeel van de slavenarbeid weer 
terug naar hooguit één tot twee procent, schat ik.’ Brandon reageert 
korzelig: ‘Tegen iemand die elke keer dat zijn argumenten op grond van 
cijfers en onderzoek worden weerlegd simpelweg een nieuw argument 
verzint, kun je je met de beste wil van de wereld niet verdedigen.’ Hij 
beschuldigt Emmer er bovendien van te goochelen met ‘bij elkaar gegokte 
cijfers’. Is er over de periode voor en na 1770 even grondig peer reviewed 
onderzoek gedaan naar de impact van de slavernij op de totale economie? 
Nee, moet Emmer toegeven. Is dat niet nodig voordat het IISG-onderzoek 
bij het vuilnis kan? ‘Het zou heel goed zijn als dit gebeurde. Mede omdat ik 
denk dat het duidelijk zou maken dat men hier uit de bocht vliegt. Maar 
begrijpt u één ding goed: ik heb geen probleem met de onderzoeksresulta-
ten over 1770, die zijn heel degelijk. Ik bestrijd de interpretaties.’

Conclusie moet de krant halen
Wat zou dan het motief kunnen zijn om onderzoeksresultaten op te 
kloppen? Emmer: ‘Deze episode uit de geschiedenis is onderdeel gewor-
den van politiek activisme. Sommigen zijn uit op herstelbetalingen, 
anderen op publiciteit of ze zijn politiek gemotiveerd.’ Dat is erg op de man 
gespeeld. Gaat het er niet om of de feiten kloppen die hij voorlegt? 
‘Natuurlijk, maar antikapitalisme kan van invloed zijn op de conclusies bij 
een onderzoek over een onderdeel van het Nederlandse kapitalisme.’ En 
hoe zit het met die overdrijvingen om NWO te plezieren? ‘Ik denk dat 
onderzoek dat maatschappelijke weerklank krijgt vaak hoger wordt 
aangeslagen dan zuiver wetenschappelijk onderzoek. Dan moeten je 
conclusies natuurlijk de krant halen.’ Rest de vraag wat Brandon daarop te 
zeggen heeft. ‘Het bewijs voor onze cijfers en stellingen, inclusief de exacte 
argumentatie voor het belang dat wij toekennen aan de 5,2 procent, ligt 
grondig onderbouwd op tafel in ons artikel in TSEG. De taak voor het 
bewijzen van de juistheid van Emmers beweringen ligt bij hem.’

Haal je eens alle media met klinkende 
onderzoeksresultaten, betitelt een emeritus 
hoogleraar je conclusies publiekelijk als ‘absurd’. 
Het overkwam historici die het Nederlandse 
slavernijverleden en de impact daarvan op 
de economie onderzochten. Verzoening tussen 
de kemphanen lijkt ver weg. 

‘Deze episode uit 
de geschiedenis is 

onderdeel geworden van 
politiek activisme’
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D 
e chirurg haalt opgelucht adem, de darmoperatie is bijna 
voorbij. Het ziet er goed uit en de tumor lijkt netjes weggesne-
den. Maar er is veel dat het oog niet ziet. Is de tumor compleet 
verwijderd? Zijn de wondranden ‘schoon’, zonder achterblij-
vende kankercellen? Wat is het eigenlijk voor tumor, is het er 
een die snel zal terugkeren? Moet deze patiënt nog een 
behandeling ondergaan en zo ja, welke? 

Informatie tijdens operatie
Dit zijn geen vragen voor de chirurg, maar voor de patholoog: de weefsel-
specialist. Die onderzoekt de tumor in het lab. Het liefst zou hij of zij die 
informatie – zeker die over de wondranden – nog tijdens de operatie aan 
de chirurg doorgeven. Dan kan de chirurg eventueel nog wat weefsel 
wegsnijden. Maar de tijd is beperkt: de patholoog heeft maar een halfuur 
en dan moet de patiënt weer dicht.

Moleculaire veranderingen 
Normaal gesproken snijdt de patholoog in het lab dunne plakjes van het 
weggesneden weefsel. Speciale kleuringstechnieken laten zien welke 
cellen gezond zijn en welke afwijkend. Maar die techniek is niet nauwkeurig 
genoeg. De patholoog ziet bijvoorbeeld cellen die qua structuur en vorm 
normaal lijken, maar die op moleculair niveau al aan het veranderen zijn in 
een kankercel. Een nieuwe techniek, de moleculaire microscoop die onder 
meer gebruikmaakt van de Medipix-technologie (zie kader), geeft een veel 
preciezere diagnose. Bovendien heeft de patholoog met deze gespeciali-
seerde toepassing binnen tien minuten antwoord op de belangrijkste 
vragen. 

Veelvoud aan biomarkers meten
‘Hiermee kunnen we een tumor beter karakteriseren’, vertelt Manon van 
Engeland, hoogleraar Pathobiologie van kanker aan Maastricht University. 
Als pathologen een tumor onderzoeken met de gangbare kleuringstech-
nieken, kijken ze naar uiterlijke kenmerken van de cel. Daarnaast bepalen 
ze een aantal biomarkers: chemische of biologische eigenschappen van 
die tumor, bijvoorbeeld een genetische mutatie of de aanwezigheid van 
een bepaald eiwit. Van Engeland: ‘Voor een aantal kankers zijn al biomar-
kers bekend, maar niet van alle kankers. Bovendien: daar kun je nu nog 
niets mee tijdens de operatie. De huidige analyses kosten te veel tijd. Met 
deze nieuwe techniek meet je in één keer een veelvoud aan biomarkers in 
die tumor.’ 

Rook analyseren
Hoogleraar Ron Heeren, die de toepassing voor weefselonderzoek 
ontwikkelde, werkte eerder al aan een diagnostisch instrument dat de 
chirurg tijdens de operatie in de hand kan nemen: het iKnife. Dit is een 
chirurgisch mes dat wordt verwarmd, zodat het tijdens het snijden rook 
produceert. Die rook wordt ter plekke geanalyseerd. Dat levert informatie 
op over het weefsel waarin de chirurg snijdt: is het gezond weefsel of 
kankerweefsel? ‘Dat is al een prachtige ontwikkeling’, vertelt Van Engeland. 
‘Maar je wilt aan het weggehaalde weefsel in het lab nog veel meer 
onderzoeken. Wat is dit precies voor tumor, wat is de prognose voor dit 
type kanker? En heeft deze patiënt bijvoorbeeld baat bij chemotherapie, 
immunotherapie of een doelgerichte vorm van kankertherapie? Daarbij kan 
Medipix een belangrijke rol spelen.’

Alle eiwitten in een oogwenk
Beide technieken – het iKnife en de pathologische Medipix-toepassing – 
zijn nog niet op de markt. Onderzoekers zijn nu bezig met grootschalige 
studies die moeten bewijzen dat de technieken goed werken, veilig zijn en 
meerwaarde hebben boven andere technieken. ‘Die meerwaarde is er in 
mijn ogen absoluut’, zegt Van Engeland. ‘Dat je in een oogwenk naar het 
geheel aan eiwitten van een tumor kunt kijken, is ongelooflijk interessant 
en ook belangrijk voor het kankeronderzoek. We kunnen verbanden gaan 
leggen, en leren over verschillende typen tumoren en hoe die zich 
gedragen. Daar weten we eigenlijk nog maar weinig van. Deze techniek kan 
dat in een stroomversnelling brengen.’

Geschikt voor transplantatie?
‘De toepassing kan in de toekomst nog breder zijn’, voegt Heeren hieraan 
toe. ‘Voorspellen óf en waar een kanker zal uitzaaien, maar bijvoorbeeld ook 
laten zien hoe ver een leverontsteking al gevorderd is en of een orgaan nog 
geschikt is voor transplantatie.’ 
Het valideren van de techniek gaat nog wel een paar jaar duren, voorspelt 
hij. Heeren is zelf alweer bezig met een volgende stap: een nieuw type 
detector uit CERN, om de techniek nog preciezer te maken. ‘En we gaan 
samenwerken met partners in de Verenigde Staten. Die hebben behoefte 
aan het soort onderzoek dat wij graag doen: bijzondere natuurkundige 
technieken zodanig aanpassen dat je er wat mee kunt in de maatschappij.’

Nog tijdens de operatie uitslag van de patholoog? Het kan, dankzij een nieuwe toepassing  
die binnen tien minuten de geheimen van een tumor prijsgeeft. Deze  ‘moleculaire microscoop’ 
laat ook meteen zien of  er geen tumorweefsel is achtergebleven.

Met Medipix – onderdeel van 
een zogeheten moleculaire 
microscoop – kun je de 
samenstelling van een opper-
vlak in beeld brengen en 
analyseren, tot op het niveau 
van individuele moleculen. ‘Zo 
kun je zieke van gezonde cellen 
onderscheiden’, vertelt Ron 
Heeren, hoogleraar Molecular 
Imaging aan Maastricht 
University. ‘Het grote voordeel 
is dat het nauwkeurig en snel 
werkt. Dat maakt deze techniek 
heel nuttig tijdens een operatie.’ 
De Medipix-technologie is 
ontwikkeld door CERN, het 
Europese instituut voor 
deeltjesfysica in Zwitserland. 
Heeren en zijn onderzoeks-
groep gebruiken Medipix voor 
beeldvormende massaspectro-
metrie (MS). Dit is een techniek 
waarmee je de samenstelling 
van stoffen heel precies kunt 
onderzoeken door een dun 
laagje ervan te ioniseren 

oftewel te ‘verdampen’ tot een 
wolk van geladen deeltjes, 
bijvoorbeeld met een laserbun-
del. Vervolgens worden de 
geladen deeltjes versneld in een 
elektrisch veld, waardoor ze 
sneller of juist langzamer 
bewegen al naar gelang hun 
massa en lading. Ten slotte 
landen de deeltjes na elkaar op 
de Medipix-detector. Die maakt 
er een plaatje van: een grafiek 
met pieken die in elke pixel 
laten zien hoeveel en welk type 
deeltjes de detector heeft 
waargenomen. Het resultaat is 
een soort chemische vingeraf-
druk: elke stof geeft zijn eigen 
unieke patroon van pieken en 
dalen. Eind 2019 won Heeren 
voor deze toepassing – en voor 
een aantal verwante technieken 
– de NWO Natuurkunde 
Valorisatieprijs. Deze prijs 
bedraagt 250.000 euro en is 
bedoeld om kennisbenutting in 
de natuurkunde te stimuleren.

Chemische vingerafdruk in beeld

Snelle 
weefseldiagnostiek

Van wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke relevantie: de impact van …
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Welke zeug en welke beer leveren samen de gezondste en meeste biggetjes 
op? Hoe zorg je er met genetische selectie voor dat melkkoeien beter bestand 
zijn tegen ziektes? En hoe krimpt de ecologische voetafdruk van de dierlijke 
productie? Binnen het NWO-partnershipprogramma Breed4Food bundelen 
vier dierveredelingsbedrijven hun krachten met de Nederlandse wetenschap, 
om op basis van bergen gegevens over DNA en dierkenmerken de beste  
dieren te kunnen selecteren voor fokprogramma’s.

‘W 
e staan voor een geweldige 
uitdaging om de wereldbe-
volking op een duurzame 
manier te voeden’, vertelt 
senior geneticus Marco 
Bink van Hendrix Genetics, 
wereldmarktleider in de 
genetica van kalkoen, 
legkip, vis en varken. ‘Wij 

willen bijdragen aan een duurzame dierlijke 
productie door het verbeteren van de gezondheid 
en het welzijn van dieren, het verhogen van de 
voedselefficiëntie en het verminderen van het 
antibioticagebruik. Om die uitdagingen het hoofd 
te bieden, werken we binnen een open innovatie-
model samen met partners uit het bedrijfsleven en 
uit de wetenschap. Op deze manier heb je 
beschikking over meer expertise, tijd en mensen 
om vragen te beantwoorden die te groot zijn voor 
één afzonderlijke partij. En het levert kennis op 
waar de hele samenleving van profiteert.’

Eigenschappen van dieren voorspellen
‘Binnen de dierfokkerij en diergenetica bestaat al 
heel lang een samenwerkingscultuur’, beaamt 
Barbara Harlizius, senior onderzoekers bij Topigs 
Norsvin, het op een na grootste varkensfokkerijbe-
drijf ter wereld en in meer dan vijftig landen actief. 
‘Genomische selectie is een dure tak van sport. 
Een jaar of vijftien geleden kon geen enkel bedrijf 
moleculair genetisch onderzoek alleen betalen.’ 
Samen met Cobb-Vantress Europe (pluimvee) en 
CRV (rundvee) legden de bedrijven binnen het 
partnershipprogramma gezamenlijk anderhalf 
miljoen euro op tafel, dat werd aangevuld met 
eenzelfde bedrag vanuit NWO-domein Toegepaste 
en Technische Wetenschappen. Met dat bedrag 
werken onderzoekers uit Delft, Groningen, Leiden, 

Nijmegen en Wageningen binnen vijf projecten aan 
methodes om eigenschappen van dieren te 
voorspellen op basis van hun erfelijk materiaal. Al 
het onderzoek wordt gepubliceerd in openbare 
bronnen en de opgedane kennis is dus voor 
iedereen toegankelijk.

Bladeren door het complete genoom
Martijn Derks was als promovendus aan de 
Wageningen Universiteit betrokken bij een project 
om genetische defecten in varkens op te sporen. 
‘Voor mij als bio-informaticus is het mooi dat ik de 
gevolgen van mijn onderzoek meteen terugzie in de 
praktijk van de boerderij. Op basis van mijn werk 
kunnen we nu bijvoorbeeld varkensboeren van 
tevoren waarschuwen dat een bepaalde worp 
hoogstwaarschijnlijk doodgeboren of zwakke 
biggen zal bevatten.’
Harlizius is zeer te spreken over de samenwerking 
en de resultaten die de promovendus heeft 
behaald. ‘Martijn heeft waargemaakt waar ik al 
dertig jaar van droom: dat je kunt bladeren door het 
complete genoom van een varken, daarin functio-
nele mutaties kunt vinden en op basis daarvan heel 
precies kunt voorspellen wat er in sommige 
gevallen mis zal gaan. Ik heb nog nooit meege-
maakt dat een project als dit zo veel opleverde in 
zo’n korte tijd. Alles viel hier op zijn plaats: het 
programma kwam op het juiste moment, met de 
juiste projecten en de juiste mensen.’

Hypotheses bevestigd óf ontkracht
Daar moet je ook een beetje geluk mee hebben, vol-
gens Bink. ‘Als bedrijf stap je in zo’n programma met 
verwachtingen die soms wel en soms niet worden 
waargemaakt. Onzekerheid is inherent aan onder-
zoek: hypotheses kunnen zowel bevestigd als ont-

kracht worden. Of iets werkt niet zoals je denkt. 
Veel hangt af van de mensen en van de moeite die 
je er in wilt steken om elkaar te begrijpen en om de 
interactie tussen de promovendi en bedrijven te sti-
muleren.’ Ook het vinden van relevante stukken 
DNA is nog niet zo makkelijk. Bink: ‘Een belangrijke 
opbrengst van dit programma is dat we nu op het 
hele genoom kunnen aanwijzen welke stukjes DNA 
een grote invloed hebben op de uiteindelijke ken-
merken van het dier. Onze voorspellingen zijn veel 
nauwkeuriger, zonder dat we meer data of reken-
kracht nodig hebben.’ 

Die data is ons kapitaal 
Bij Topigs Norsvin is het streven dat de onderzoe-
kers minstens een dag per maand meelopen met 
een van de medewerkers, zodat ze ook de context 
van de praktijk begrijpen. Harlizius: ‘Bovendien 
ontwikkelen zij weliswaar de rekenmodellen en 
nieuwe genetische methodieken, maar wel op 
basis van onze gegevens. Die data, dat is ons 
kapitaal. Daar zijn we heel zuinig op.’ Tijdens zijn 
promotieonderzoek is Derks dan ook geregeld bij 
de Topigs Norsvin-vestiging in Beuningen 
geweest. ‘Ik ben in databestanden gaan zoeken 
naar genetische mutaties. Maar als je die eenmaal 
hebt, wil je ook het precieze effect ervan weten. 
Welke kruisingen leiden tot zwakke biggen? Zijn 
daar beschrijvingen van? Door fysiek naar Topigs 
Norsvin toe te gaan, kreeg ik de mogelijkheid om 
dieper in hun data te duiken. Iedere worp wordt 
heel precies geadministreerd. Dus zo kon ik zien 
welke kruisingen bijvoorbeeld leidden tot de 
geboorte van compleet gemummificeerde biggen. 
En met die kennis kon ik mijn voorspellende model 
weer verfijnen.’ 

Niet zomaar naar de concurrent
Een samenwerking op deze schaal loopt niet 
vanzelf soepel, waarschuwt Bink. Hier is dan ook 
vanaf het begin veel energie in gestoken. ‘Zeker in 
een programma als dit, waarbij bijvoorbeeld ook 
machine learning-experts betrokken waren die 
nog nooit iets met dieren te maken hadden gehad, 
is het een extra uitdaging om elkaar te begrijpen 
en te respecteren dat je niet altijd dezelfde 
prioriteiten stelt of dezelfde doelen nastreeft. Het 
is geven en nemen, en elkaar blijven uitleggen 
waar je behoefte ligt.’ Dat geldt zeker als een 
onderzoek zo succesvol is als dat van Derks. 
Omdat er voor dierfokkers weinig juridische 
mogelijkheden zijn om kennis te beschermen én 
alle kennis uit dit onderzoek openbaar gepubli-
ceerd wordt, zijn er al snel gesprekken gevoerd 
over te nemen vervolgstappen. ‘Je wilt niet zomaar 
alles aan de concurrent geven,’ zegt Harlizius 
daarover. ‘Tegelijkertijd begrijpen wij heel goed dat 
het voor Martijn belangrijk is om zijn onderzoek te 
publiceren. We hebben gelukkig meteen een 
aantal ideeën en gedachten geformuleerd voor 
een gezamenlijke vervolgaanvraag.’ En Derks zelf? 
Die werkt sinds zijn promotie in deeltijd bij Topigs 
Norsvin en als postdoc aan de Wageningen 
Universiteit. ‘Zo kan ik onderzoek blijven doen en 
mijn resultaten meteen toepassen in de praktijk.’ 

‘Breed4Food heeft 
waargemaakt waar ik  al 

dertig jaar van droom’

DataBig
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Bipolair

Ze vormen de hartslag 
van het klimaatsysteem: 

de poolgebieden.  
Veranderingen op de 

Noord- en Zuidpool zijn 
over de hele wereld 

voelbaar. Met multi- 
inzetbare mobiele 
minilaboratoria en 

door samenwerking 
met andere landen 

levert Nederland een 
bijzondere bijdrage aan 

internationaal onderzoek 
van pool tot pool.

TEKST: EMMA VAN DER DEIJL BEELD: ADAM BRADLEY, BRITISH ANTARCTIC SURVEY, NWO

Lab op Antarctica
In 2013 werd het eerste Neder-
landse laboratorium op Antarctica 
geopend: het Dirck Gerritsz 
laboratorium. Vier mobiele 
laboratoria, gemaakt van zee- 
containers, waren onderdeel van 
dat lab: Blijde Boodschap, Liefde, 
Geloof en Hoop. Die namen zijn 
afgeleid van de schepen die in 
1598 uit Rotterdam vertrokken  
om via Zuid-Amerika een handels-
route te zoeken naar Azië. 

Nederland richtte geen eigen 
basis op, maar sloot aan bij al 
bestaande infrastructuur van de 
British Antarctic Survey (BAS). 
NWO-instituut NIOZ bouwde de 
mobiele laboratoria. Voordat een 
standaard zeecontainer gebruikt 
kon worden als minilaboratorium, 
moesten technici nog veel werk 
verrichten om het lab voor te 
bereiden op de kou en droogte 
van Antarctica. Blijde Boodschap 

en Hoop zijn uitgerust als Dry Lab, 
elk met een andere invulling, 
Liefde is uitgerust als Clean Lab 
en Geloof als Wet Lab/Cultivation 
Lab. In deze labs werd onderzoek 
gedaan naar klimaatverandering, 
glaciologie, mariene ecologie en 
oceanografie. 
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Hoop werd afgelopen september al 
in de haven van het Noorse Tromsø 
op het Duitse onderzoeksschip 
Polarstern geladen. Het schip 
vertrok naar het Noordpoolgebied 
om als onderdeel van het grote 
internationale onderzoeksprogram-
ma MOSAiC te worden ingevroren. 
Dat is de enige manier om onder-
zoek te kunnen doen in de polaire 
winter: een tijd waarover cruciale 
wetenschappelijke data nog 
ontbreekt. Het onderzoek richt  
zich op de samenhang tussen bio- 
logische, fysische en chemische 
processen in het Noordpoolgebied 
en de koppeling met het klimaat. 
Jacqueline Stefels (RUG) is één van 
de drie Nederlandse onderzoekers 
aan boord: ‘Wij werken mee aan dit 
unieke programma door onderzoek 
te doen naar de rol van zee-ijs in 
het vastleggen van CO2 en het 
produceren van het klimaat- 
koelende gas dimethylsulfide.  
De hypothese die wij onderzoeken 
is of het verdwijnen van zee-ijs een 
versterkend effect op de klimaat-
verandering zal hebben.’

Na het onderzoek keerden de con-
tainers terug naar Nederland. Op 
het NIOZ zijn ze opgeknapt en 
geprepareerd om op verschillende 
manieren te worden hergebruikt. 
Container Liefde werd van Texel 
naar Rotterdam getransporteerd 
voor het Rotterdam Photo 
Festival. Het thema van het 
festival was ‘transitie’. Het werk 
van fotografen Esther Kokmeijer, 
Udo Prinsen en Suzette Bousema 
paste daar goed in: zij laten zich 
inspireren door het veranderende 
poollandschap en poolonderzoek.

Fotofestival Ingevroren voor MOSAiC


