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‘Van wie
leren jonge
vogels de

t r e k rou t e? ’

Ont wikkelingsecologie

Theunis Piersma,
Rijksuniversiteit Groningen

S P I N OZ A P R E M I E S

2,5 miljoen euro, te beste-
den aan onderzoek naar ei-

gen keuze. Daarmee is de

S p i n oz a p re m i e de hoog -
stewetenschappelijke on-
derscheiding in Nederland.

Hij wordt sinds 1995 jaarlijks

uitgereikt aan drie of vier

wetenschappers in Neder-

land. Voor deze prijs kun je

je niet zelf aanmelden. An-
deren dragen je voor. De

prijs is het vaakst naar on-

derzoekers van de Universi-

teit Leiden gegaan: 18 keer,

inclusief de twee van dit jaar.

Er zijn een paar landen die

een soortgelijke prijs ken-

nen. Duitsland reikt sinds

1986 de Gottfried Wilhelm
Le i b n i z - Pre i s van 2,5 mil-

joen euro uit. Oostenrijk

kent de Wittgen-
s t e i n - Pre i s , van 1,5 miljoen

e u ro.

Nederland kent ook nog de
H e i n e ke n p r i j s . Maar die is

tweejaarlijks, de weten-

schappers mogen ook uit

het buitenland komen, en

het geldbedrag is kleiner:

vijf wetenschappers krijgen

elk 200.000 dollar, en een

kunstenaar (wel een Neder-

lander) krijgt 50.000 dollar.

De Spinozapremie wordt

toegekend door de Neder-

landse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onder-

zoek (NWO). Ze verdeelt

jaarlijks 625 miljoen euro
aan onderzoeksubsidies,
en is daarmee een van de

belangrijkste weten-

schapsfinanciers in Neder-

land. 410 miljoen euro gaat

naar fundamenteel onder-

zoek en themaprogram-

m a’s. Van dat bedrag is 175

miljoen bestemd voor veel-

belovende onderzoekers.

Er zijn negen thema’s geko-

zen, rond grote maat-
schappelijke vraagstuk-
ke n . Bijvoorbeeld: hoe le-
ven we samen in een globa-

liserende en individualise-

rende wereld, hoe krijgen

we meer duurzame ener-

gie, hoe worden we gezond

o u d e r.

De thema’s overlappen met

de negen economische

t o p s e c t o re n die het kabi-
net Rutte-I in 2011 heeft ge-

selecteerd, waaronder

a g ro food, chemie en high

tech systemen. Binnen de-

ze sectoren moeten weten-

schap en bedrijfsleven

meer gaan samenwerken.

90 miljoen euro gaat naar

de acht institutendie on-

der NWO vallen, zoals de

Stichting voor Fundamen-

teel Onderzoek der Mate-

rie, en het Koninklijk Neder-

lands Instituut voor Zee-on-

derzoek. 85 miljoen gaat

naar grote apparatuur en
i n f ra s t r u c t u u r.

‘Ik wil
n i e uw e

bac teriën
ont dekken’

M i c ro b i o l o g i e

Mark van Loosdrecht,
Technische Universiteit Delft

Door Marcel aan de Brugh

H
et meest trots? Dat is
Mark van Loosd re c h t
op de waterzuive-
ringsinstallatie die
twee jaar geleden
door Willem Alexan-

der – toen nog prins – werd geopend
in Epe. En dan vooral op het principe
erachter. In de installatie wordt riool-
water gezuiverd door korrels van bac-
teriën. „Voor dit concept hebben we
eerst bestudeerd hoe bacteriën sa-
menklonteren. Denk aan water dat uit
de lucht valt. Soms is het sneeuw,
soms hagel. Wat bepaalt dat? We zijn
erachter gekomen dat het niet de bac-
teriën zelf zijn die bepalen welke
vorm ze als groep aannemen, zoals
lang is gedacht. Hun gezamenlijke
structuur wordt vooral bepaald door
fysische wetmatigheden. Op basis van
die kennis hebben we een concept
ontwikkeld. We dwingen de bacteriën
te groeien en te bezinken in kleine
korrels, niet in grote vlokken. De in-
stallatie is daardoor compacter, maar
ook energiezuiniger en goedkoper
dan conventionele installaties.”

Behalve deze korrelslibtechnologie
heeft Van Loosdrecht voor meer ver-
nieuwingen gezorgd in de waterzuive-
ring. Onder andere de toepassing van

bacteriën die, zónder zuurstof, toch
nitriet en ammonium weten om te
zetten. Ook dat maakt waterzuivering
energiezuiniger. Dat werk deed hij sa-
men met Mike Jetten, inmiddels hoog-
leraar in Nijmegen en twee jaar gele-
den beloond met de Spinozapremie.

De laatste jaren werkt Van Loos-
drecht met zijn team ook aan de pro-
ductie van waardevolle grondstoffen
uit afvalwater, zoals bioplastic. Hij
werkt altijd nauw samen met ingeni-
eursbureaus en waterschappen. In
2011 ontving hij een eredoctoraat van
de technische universiteit ETH in
Zürich. In 2012 kreeg hij in Singapore
de Lee Kuan Yew Water Prize voor het
verduurzamen van waterzuivering.
Hij werd dat jaar ook voorgedragen

Door Hester van Santen

S
inds veel trekvogels zen-
ders en sensoren omge-
gord krijgen – iets wat pas
sinds een jaar of tien goed
lukt – kunnen biologen
eindelijk hun gangen na-

gaan. Ze staan versteld over de resul-
taten: het trekgedrag van de trekvo-
gels is tamelijk onvoorspelbaar. Lepe-
laar A vliegt naar West-Afrika, lepe-
laar B blijft in Portugal – en heeft daar
nog voordeel bij ook.

Zulke gewoontes ontstaan in de
jeugd van de vogels, denkt trekvogel-
ecoloog Theunis Piersma (1958). „We
weten heel veel van trekvogels, maar
alleen van volwassen dieren. Wat er
gebeurt vanaf het moment dat ze uit-
vliegen, missen we.” Piersma is hoog-
leraar trekvogelecologie – hij werkt bij
de Rijksuniversiteit Groningen en bij
het zee-instituut NIOZ op Texel.

Wat gaat u met het geld doen?
„Die zenders en dataloggers zijn heel
duur. Daarom zetten we ze voorheen

liever op volwassen beesten. Want
veel jongen gaan dood, en dan ben je
die zenders kwijt. Maar wat er met
z o’n jong gebeurt, is juist interessant.
Waar gaat het mis? In welk gezelschap
verkeren de jonge vogels, van wie le-
ren ze de trekroute? Een groot deel
van het geld zal opgaan aan appara-
tuur om veel jonge vogels te volgen.

„En we willen vliegende brigades
vormen. We gaan de vogels achterna
reizen, dat is ook duur. Zodat we bij-
voorbeeld op de rust- en overwinte-
ringsplekken kunnen zien wat er daar
te eten is, en door welke dieren de
trekvogels bejaagd worden.

„Eigenlijk wil ik een heel nieuw
vakgebied in het leven roepen. De
‘ont wikkelingsecologie’. Heel veel
ecologen willen uitzoeken wat de er-
felijke, genetische aanleg is voor het
gedrag van dieren. Maar ik denk dat
het tijd is om de nadruk te leggen op
de rol van de omgeving. Van voeding
bijvoorbeeld, of van wat een jonge vo-
gel van anderen leert.”

De ecologie ontvangt gewoonlijk
geen miljoenensubsidies. Had u dit
geld eerder in uw carrière gewild?
„Nee, ik denk dat het precies op het
goede moment komt. Als ik deze sub-
sidie eerder al gekregen had... dan
denk ik dat ik hetzelfde was gaan

doen als die ecologen op wie ik nu kri-
tiek heb. Dan was ik de genetische
aanleg van trekvogels gaan onderzoe-
ken, zoals toen in de mode raakte.

„Ze noemen me wel eens anti-gen,
maar ik wil de genetica echt niet af-
schaffen. Ik denk alleen dat dat vakge-
bied over tien jaar een hulpweten-
schap is geworden.”

U ontdekte dat lepelaars helemaal
niet naar West-Afrika hoeven. Is het
niet raar dat zoveel vogels trekken?
„Nee. Waarom vogels trekken, vind ik
niet zo’n interessante vraag. Ik vind
het volkomen logisch. Je bent een or-
ganisme dat de wereld over kan vlie-
gen, dat de weg kan vinden, en dat
leeft in een wereld met seizoensver-
anderingen. Dan is het toch volkomen
logisch om de beste omstandigheden
achterna te reizen?

„Ik vind het veel vreemder dat som-
mige vogels het niet doen. Zoals het
winterkoninkje. Het kost hem zó veel
energie om de Nederlandse winters te
ove rl eve n .

„Met die lepelaars doen we nog on-
derzoek. Blijkbaar waren de omstan-
digheden in West-Afrika vroeger wel
het gunstigst, maar is dat veranderd.
Hun respons daarop is vertraagd, en
je kunt je wel afvragen hoe zulke ge-
woontes in stand blijven.”

Gisteren kregen vier door de wol geverfde onderzoekers de hoogste
onderscheiding op wetenschappelijk gebied. Als extra stimulans.

Wat te doen met 2,5 miljoen

voor de Europese Uitvindersprijs.

Wat gaat u met het geld doen?
„Ik wil nieuwe bacteriën ontdekken.
We kennen nog maar 1 of 2 procent
van alle soorten. De methoden om ze
te kweken en op te sporen zijn al hon-
derd jaar hetzelfde. We houden ze on-
der constante condities. Maar zo le-
ven bacteriën normaal niet. Ze heb-
ben te maken met dag en nacht, met
getijdewerking. Ze passen zich aan
hun dynamische omgeving aan. Algen
trouwens ook. Dat moeten we meer
nabootsen in het lab. En dan rollen er
vanzelf wel weer spin-off ’s uit.”

Als u opnieuw mocht beginnen met
uw carrière...?
„Dan zou ik precies hetzelfde doen.
Tijdens mijn promotie eind jaren
tachtig riep ik dat ik naar de industrie
zou gaan. Maar ik ben in de universi-
taire wereld gebleven. Ik kan mijn
nieuwsgierigheid bevredigen, en er is
de connectie met de praktijk die ik be-
langrijk vind. Ik zit altijd tussen jonge,
enthousiaste mensen. Dat is prettig.”

En wanneer kan iedereen op de we-
reld beschikken over schoon water?
„Dat heeft met technologie niet veel
te maken, meer met politiek. Er zijn
genoeg landen die geen structurele
waterzuivering hebben terwijl ze rij-
ker zijn dan Nederland aan het eind
van de negentiende eeuw. Toen had-
den we onze laatste cholera- en tyfus-
epidemie en kregen we afvalwaterzui-
vering. Het zijn de overheden die hun
zaken voor elkaar moeten krijgen.”
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Ze l f m o o r d

Suïcidale patiënt moet recht
hebben op vaardigheidstraining

Bewuste controle

Wat is nou eigenlijk bewezen
aan de methode van de IJsman?

Wij hebben bewuste controle
over de automatische proces-
sen in ons lijf, las ik in NRC Han-
delsblad (10&11 mei). Het weten-
schappelijk bewijs zou zijn gele-
verd door Nijmeegse onderzoe-
kers die de methode van ‘I Js -
m a n’Wim Hof onderzochten.
Zij lieten veranderingen zien
van het autonome zenuwstelsel
(automatische processen) na
bepaalde activiteiten.
Automatische processen zijn
verbonden met bepaalde activi-
teiten. Als ik die activiteiten be-
wust ga doen, heb ik dan ook de
verbonden automatische pro-
cessen bewust beïnvloed?
Bijvoorbeeld: als ik bewust ga
hardlopen gaat mijn hart auto-
matisch sneller kloppen, maar
mag ik dan concluderen bewus-
te controle over mijn hartslag te
hebben? Ik ben blij geen bewus-
te controle over mijn hartslag te
hebben en het sneller en lang-
zamer samentrekken van mijn

hartspier bij het bewuste hard-
lopen aan automatische proces-
sen te kunnen overlaten.
De methode van de IJsman zou
nu wetenschappelijk bewezen
zijn, hoorde ik onlangs in een
populaire talkshow zeggen,
waarbij het ging over de behan-
deling van kanker met deze me-
thode. Wat is bewezen van de
methode van de IJsman? Niet is
bewezen dat die werkt bij kan-
ker, niet is bewezen dat de me-
thode werkt bij reuma en ook is
volgens mij niet bewezen dat
wij bewuste controle hebben
over automatische processen in
ons lijf. En als onderzoekers
concluderen dat wij controle
hebben over automatische pro-
cessen, wat zeer onwaarschijn-
lijk is, moet dan niet eerst wor-
den nagegaan of die conclusie
wel juist is voordat hij als
nieuws in de krant wordt gezet?
Rien Vermeulen
neuroloog, Amsterdam

Fantastisch dat er onderzoek
wordt gedaan naar het voorko-
men van suïcide (NRC Handels-
bl a d , 24/25 mei). Toch valt mij
enige wereldvreemdheid van
de onderzoeker op als blijkt dat
hij de telefonische spoedlijn
113online.nl niet kent. Dat is dus
nu verholpen.
De schrijver geeft aan dat apa-
thie, life events, vaardigheden
om problemen op te lossen in
het leven belangrijke aan-
dachtsgebieden zijn bij en voor
mensen die te veel tobben over
zelfdoding. Dit valt vaak samen
met de groep mensen met een
laag inkomensniveau, laag be-
roepsniveau en een laag oplei-
dingsniveau; de zogenaamde
LIBO groep. Want piekeren en
getob komt overal voor, maar
het leven is toch makkelijker
met wat meer inkomen, oplei-
ding en beroepsmogelijkheden.
De crisis van dit moment maakt
dat juist deze groep op meerde-
re vlakken in de knel komt. De
kansen op werk nemen ernstig
af, de sociale werkvoorziening
is voor velen een uitkomst tegen
apathie, en daarnaast zijn aller-
lei dagvoorzieningen voor re-
creatie voor psychiatrisch pa-
tiënten overgeheveld naar de

WMO en moeten deze concur-
reren met andere voorzienin-
ge n .
Verder moet het werken aan op-
leiding dan wel het bevorderen
van vaardigheden om zich in
het leven staande te houden,
aangemoedigd worden.
Door opnieuw een herschik-
king binnen de maatschappelij-
ke voorzieningenkomen juist
deze ondersteunende activitei-
ten onder druk komen te staan.
Ik hoop dat de verzekeraars
zich er van bewust zijn dat het
niet alleen om het psychiatrisch
consult gaat, het veranderen
van het denken in een behande-
ling, de pil en het praatje enzo-
voorts, maar ook om deze aan-
palende voorzieningen.
In de zelfredzaamheidmatrix,
gebruikt als instrument bij de
beoordeling van allerlei voor-
zieningen, zullen mensen met
ernstige stemmingsstoornissen
en psychotische stoornissen
laag scoren. Verzekeraars zou-
den daarom een volledige Dia-
gnose Behandel Combinatie
moeten vergoeden.
Gert Jan Wiersma
Sociaal Psychiatrisch Verpleeg-

kundige en docent Hoger Onder-

wijs te Rotterdam

G o d ve r d o m m e

Dit land is door god verdoemd

Na lezing van uw artikel over
Norbert Corver (NRC Handels-
bl a d 9 mei) wil ik als leek het vol-
gende kwijt. Corver denkt dat
‘go dve rd o m m e ’komt van ‘go d
verdoem mij’, er van uitgaand
dat het hier om een werk-
woordsvorm gaat. Volgens mij
gaat het inderdaad om een
werkwoordsvorm, maar dan
wel het voltooid deelwoord ge-
bruikt als bijvoeglijk naam-
woord, zoals in ‘gebruikte kle-
ding’.
Het Engels gebruikt deze vorm
ook en heeft het in vergelijkbare

gevallen over ‘this goddamned
country ’, om maar een voor-
beeld te geven.
Hierbij is het land door god ver-
doemd; waarom zou het in het
Nederlands anders zijn?
Het ligt mijn inziens veel meer
voor de hand om te veronder-
stellen dat het dus gaat om
‘door god verdomd’, waarbij
het eerste woord in de loop der
jaren is weggesleten, zoals dat
wel vaker gebeurt bij voorzet-
sels.
P.D. Blom
Bloemendaal

‘Ik wil
knopen

leggen in
p l a s m a’s’

N a t u u rk u n d e

Dirk Bouwmeester,

Universiteit Leiden

‘De indianen
zijn niet

weg gevaagd’

Arch e o l o g i e

Corinne Hofman,

Universiteit Leiden

Door Dirk Vlasblom

Z
e wijdt zich al dertig jaar
aan de prehistorie van
het Caraïbische gebied en
is nog steeds enthousiast.
Corinne Hofman, hoogle-
raar archeologie in Lei-

den, leidt nu een onderzoek, gefinan-
cierd door de Europese Unie, naar de
manier waarop de oorspronkelijke in-
diaanse bevolking van de Caraïben de
Europese kolonisering heeft beleefd.
Ze weet al wat ze gaat doen met het
geld van de Spinozapremie.
Hofman: „Ik vind het belangrijk om
meer jong talent te scouten in het Ca-
raïbische gebied zelf. Verder wil ik
vergelijkend onderzoek doen naar an-
dere koloniale ontmoetingen, in Ame-
rika en elders in de wereld, zoals het
Stille Oceaangebied. En ik wil mijn
onderzoeksresultaten nog meer toe-
gankelijk maken voor het publiek.”

Als u opnieuw mocht beginnen aan
uw loopbaan... Wat zou u doen?
„Hetzelfde, denk ik. Mijn fascinatie
begon tijdens mijn doctoraal onder-
zoek op Saba, in de jaren ’80. Ik zag in
dat de indiaanse bewoners van wat
daar voorhanden was niet konden
overleven en gemeenschappen op an-
dere eilanden nodig hadden. Dus ik
wierp me op mobiliteit en uitwisse-

ling tussen de eilanden in de prehisto-
rie. De Spanjaarden moeten na 1492
gebruik hebben gemaakt van de indi-
aanse netwerken die ik al die jaren
heb bestudeerd om zo snel hun weg
te kunnen vinden in het gebied.

„Nu concentreer ik me op de trans-
formatie die de indiaanse bevolking
heeft ondergaan tijdens de kolonisa-
tie. In Europese verslagen lezen we

dat deze bevolking heel snel van de ei-
landen is verdwenen. Maar zij zijn
niet helemaal weggevaagd en hebben
wel degelijk hun stempel gedrukt op
de hedendaagse regionale cultuur. In-
dianen hebben geen geschreven
bronnen achtergelaten en wat Span-
jaarden over hen berichtten, waren
stereotypen uit middeleeuws Europa.
Dat beeld willen wij veranderen met
de archeologie. De kolonisering heeft
wel drie eeuwen geduurd. Op Hispa-
niola en Cuba moesten indianen wer-
ken voor de Spanjaarden en tribuut
betalen. In de 17de eeuw werden ook
de Kleine Antillen gekoloniseerd,
door onder andere Nederland, Enge-
land en Frankrijk. Zij verdreven de
laatste indianen naar Dominica en St.
Vincent, waar ze nog steeds wonen.
Een deel van mijn onderzoek richt
zich op deze overlevers, de k al i n ago.”

Kun je uit materiële resten opma-
ken hoe de indiaanse bevolking de
kolonisatie heeft beleefd?
„Ja. In indiaanse nederzettingen dui-
ken op zeker moment Spaanse goede-
ren op, wat wijst op een korte fase van
uitwisseling. Cuba laat evenwel zien
dat er al snel sprake is van assimilatie
en Europese dominantie. Op dat ei-
land hebben we een groot grafveld
onderzocht waar indianen, Afrikanen
en Europeanen samen begraven zijn.
Daar zie je dat indianen op inheemse
wijze begraven worden, maar met Eu-
ropese goederen als bijgiften. Je ziet
ook indianen die op christelijke wijze,
gestrekt en met de handen gekruist,
begraven worden, met zowel Europe-
se als indiaanse voorwerpen. Daaruit
kun je de culturele reactie aflezen.”

Door Bruno van Wayenburg

E
en beetje ongebruikelijk
is het wel, erkent Spino-
zaprijswinnaar Dirk
Bouwmeester, een on-
derzoeksgroep verdeeld
over twee continenten.

De natuurkundige pendelt zo’n zes,
zeven keer per jaar heen en weer tus-
sen de Universiteit Leiden en Univer-
sity of California, Santa Barbara.
„Maar toch is het echt één groep met
z o’n twintig medewerkers”, verzekert
hij aan de telefoon, „bij groepsoverleg
zien we de andere helft op Skype.”

Voordelen: Leiden heeft vanouds
een prima ondersteuning voor expe-
rimenten bij extreem lage temperatu-
ren, terwijl Santa Barbara faciliteiten
heeft voor het maken van micro- en
nanostructuren. Bouwmeesters spe-
cialisatie is quantumoptica, onder-
zoek naar licht en dan vooral het
waarnemen van kleine aantallen foto-
nen of lichtdeeltjes, vaak bij lage tem-
p e rat u re n .

Wat gaat u met het geld doen?
„Ik had dit geen moment verwacht.
Maar ik ben er heel blij mee, en ik kan
het goed gebruiken voor een aantal
onderzoeksprojecten voor de langere
termijn. Een daarvan is het maken
van knopen in plasma. In de theoreti-
sche beschrijving van licht of plasma
zijn bepaalde structuren mogelijk met
in elkaar grijpende lussen. De vraag is
of je die echt kunt maken.”

P l a s m a’s zijn gassen van elektrisch
geladen atomen. Ze komen voor in

vlammen, in de zon, maar ook in
kernfusiereactoren zoals ITER, in
aanbouw in het Franse Cadarache.
Het plasma wordt daarin honderden
miljoenen graden. Het vasthouden
van zoiets heets is een probleem op
zich.

Bouwmeester: „Het lijkt erop dat je
dat zou kunnen doen door het plasma
in een soort knoop te leggen. Dat zou
inherent veel stabieler zijn dan de op-

lossing van ITER, met extreem krach-
tige magneetvelden. Dat willen we nu
gaan aantonen. We werken aan een
prototype, maar voor zoiets heb je
krachtige lasers nodig om plasma op
te wekken. Daar is nu geld voor.”

Een ander project is pure quantum-
mechanica. Kleine deeltjes als ato-
men of lichtdeeltjes kunnen in ‘su p e r -
positie s’ bestaan, waarbij ze zich be-
vinden in twee toestanden tegelijk.

„Maar de vraag is of dat ook kan
met grotere objecten, zoals Schrödin-
gers kat, die dood en levend tegelijk
zou zijn. Misschien steekt de zwaarte-
kracht daar wel een stokje voor. Wij
willen proberen kleine spiegeltjes,
macroscopische objecten dus, in een
superpositie te brengen van wél en te-
gelijkertijd niet trillen.”

Als u met dit geld opnieuw mocht
beginnen met uw loopbaan..
„Als beginnend wetenschapper ben
ik postdoctoraal onderzoeker ge-
weest bij de Britse theoretisch natuur-
kundige Roger Penrose. Dat heeft me
enorm geïnspireerd en op het juiste
pad gezet. Als beginnende weten-
schapper heb je eerder zoiets nodig,
denk ik, en ben je niet per se gehol-
pen met veel geld. Bij het uitgeven
daarvan leg je je vast op bepaalde
plannen en verantwoordelijkheden.”

Hebt u nog gehoord van de Delftse
q u a n t u m tele p o r t a t i e?
„Ik was betrokken bij de eerste quan-
tumteleportatie-experimenten in
1997, dus ik weet wel waar het over
gaat. Wat zij hebben is een heel fraai
systeem, en het werkt dus ook goed.
Maar het zijn wel experimenten waar
precies uitkomt wat de theorie voor-
spelt, je leert er niets nieuws mee
over de quantummechanica. Ik zoek
liever naar nieuwe natuurkunde.”
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