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ik bestudeer graag de verandering van 
ideeën over mens en wereld op die 
breukvlakken.

U probeert filosofie en geschiedenis 
samen te brengen. Welke nieuwe 
inzichten heeft dat opgeleverd?
Bijvoorbeeld dat het moderne idee dat 
taal meer is dan een jas die je aan of uit 
trekt, ouder is dan wordt gedacht. Dat 
idee associëren veel mensen met het 
werk van een twintigste-eeuwse 
filosoof als Ludwig Wittgenstein. Maar 
de humanisten realiseerden zich al dat 
taal geen neutraal medium is, maar 
ons denken en onze kijk op de wereld 
beïnvloedt. Ik heb het werk van de 
humanist Lorenzo Valla, een voorloper 
van Erasmus, bestudeerd. Valla schreef 
in de vijftiende eeuw al dat als je taal 
en argumentatie wilt bestuderen, je dat 
in de context van het gebruik van woor-
den moet doen. Hoewel er wel degelijk 
verschillen zijn tussen het denken van 
Valla en dat van Wittgenstein, vond ik 
ook deze opvallende overeenkomst, 
terwijl er vijf eeuwen tussen liggen.

Wat vindt u uw belangrijkste weten-
schappelijke bijdragen?
Mijn belangrijkste bijdrage ligt op het 
terrein van het humanisme in de 
Renaissance. Ik probeer bruggen te 
slaan tussen deze en andere historische 
periodes. Een andere bijdrage is mijn 
studie van de twaalfde eeuw. Ik ben 
een van de wetenschappers die heeft 
laten zien dat het beeld van de Middel-
eeuwen als een donkere periode niet 
klopt. Juist in de twaalfde eeuw wordt 
de rede steeds belangrijker ten koste 
van God en de Bijbel. De twaalfde eeuw 
was een soort Renaissance van de 
Middeleeuwen.

               Lodi Nauta 
Bruggenbouwer tussen   
         filosofie en geschiedenis

De Spinozapremie is vernoemd naar 
een filosoof. Toch bent u pas de eerste 
filosoof die de premie sinds de instel-
ling in 1995 ontvangt. Wat vindt u 
daarvan?
Twee jaar geleden won grutto-onder-

zoeker Theunis Piersma de 
Spinozapremie. Ik ben zelf een 
enthousiast vogelaar en het was 
alsof mijn belangstelling voor 
zowel vogels als het nadenken 
over de wereld in Theunis 
samenkwamen. Nu win ik zelf 
die prijs. Ongelofelijk, en heel 
eervol. Ik zie het vooral als 
een erkenning voor de filoso-
fie. Fijn dat de Spinoza-
commissie mijn vak ook 
belangrijk vindt, naast de 
bètawetenschappen en de 
medische wetenschappen, 
die vaak in de prijzen 

vallen.

Hoe omschrijft u uw onderzoek 
tegenover mensen die niet bekend 
zijn met de filosofie?
We hebben allemaal gedachten over 
het leven. Wat is goed en kwaad? 
Wat is een geldige redenering? 
Hoe zit de wereld in elkaar? De 
antwoorden op deze vragen ver-
anderen in de loop van de 
geschiedenis. Tegenwoordig 

grijpen politici en commentatoren 
te pas en te onpas terug op het belang 
van de Verlichting. Hoe is die nadruk 
op de Verlichting ontstaan? Veel hui-
dige debatten kun je niet begrijpen 
zonder de historische achtergrond. 
Ik ben gefascineerd door hoe 
mensen vroeger dachten over filoso-
fische thema’s als kennis en moraal. 
Vaak zitten daar breukvlakken in en 

Lodi Nauta, hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de rijksuniversiteit 
groningen, verheldert onze kijk op de geschiedenis door een brug te slaan 
tussen middeleeuwse, humanistische en moderne filosofie.
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in mei kende NWO een vidi-beurs van maximaal 800 duizend euro 
toe aan 87 ervaren onderzoekers. hiermee kunnen zij een eigen, 
vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep 
opzetten. vidi maakt samen met veni en vici deel uit van de 
vernieuwingsimpuls van NWO. kijk voor alle laureaten op www.nwo.nl. 

NWO-nieuws   internationaal
Gevolgen transitie
voor financierings-
instrumenten
Dit jaar werkt NWO aan de nieuwe inrich-

ting van de eigen organisatie. Het nieuwe 

NWO gaat formeel op 1 januari 2017 van 

start. Vanaf dat moment wordt het nieuwe 

organisatiemodel stapsgewijs doorgevoerd. 

Dit geldt ook voor de financieringsinstru-

menten van NWO. Een belangrijke doelstel-

ling van de transitie is de instrumenten van 

de verschillende domeinen beter op elkaar 

af te stemmen en het voor wetenschappers 

duidelijker te maken bij welk loket ze 

terechtkunnen met hun onderzoeksideeën. 

Voor het aanpassen van alle financierings-

instrumenten van NWO geldt de volgende 

spelregel: lopende instrumenten 

blijven in essentie onveranderd in de lucht, 

totdat een besluit over aanpassing of 

opheffing wordt genomen. Zo’n besluit 

wordt ten minste zes maanden voordat 

de wijziging in werking treedt, gecommu-

niceerd via onder meer de website en 

nieuwsbrieven van NWO. 

Kijk voor meer informatie en het 

laatste nieuws over de transitie op 

www.nwo.nl/nieuwnwo.

Op nwo.nl

Verbeteringen in aan-
vraagsysteem ISAAC  
NWO heeft onlangs diverse verbeteringen 

doorgevoerd in het online aanvraag-

systeem ISAAC. Dit is het belangrijkste 

programma voor de ondersteuning van 

het proces van onderzoeksfinanciering 

door NWO, STW en FOM. Onderzoekers 

gebruiken ISAAC voor het indienen van 

hun aanvraag en het monitoren van de 

voortgang van de beoordeling ervan. Ook 

(internationale) referenten en de leden 

van de diverse beoordelingscommissies van 

NWO verwerken hun beoordelingen van 

onderzoeksvoorstellen in het systeem. 

ISAAC werd in oktober 2015 geïntrodu-

ceerd als opvolger van het programma 

Delfi. Na ingebruikname kwamen er enkele 

kinderziektes aan het licht. Ook bleken 

sommige gebruikerswensen in de praktijk 

anders dan waarmee bij de ontwikkeling 

van het systeem rekening was gehouden. 

De huidige updates moeten ervoor zorgen 

dat het voor onderzoekers gemakkelijker 

wordt hun aanvraag op tijd en volledig bij 

NWO in te dienen. Ook aan de achterkant 

van het systeem zijn diverse verbeteringen 

doorgevoerd, die te maken hebben met de 

werkzaamheden van NWO-medewerkers in 

het systeem. 

NWO blijft ook de komende maanden wer-

ken aan verbetering van het programma. 
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NWO-jaarverslag 
2015 online
Medio juli komt het NWO-jaarverslag over 

2015 beschikbaar. Aan de hand van onder 

meer interviews met externe stakeholders 

worden in het verslag de voornaamste 

activiteiten van NWO in het afgelopen jaar 

beschreven. Ook biedt het een overzicht van 

de belangrijkste cijfers van 2015, waaronder 

het aantal ingediende en gehonoreerde 

onderzoeksaanvragen, de output van het 

door NWO gefinancierde onderzoek en de 

verdeling van beurzen over alle Nederlandse 

onderzoeksinstellingen. 

Kijk voor het NWO-Jaarverslag 2015 op 

www.nwo.nl/jaarverslag.
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Nieuw platform 
voor onderzoek naar 
cybersecurity

Begin april is in Den Haag het Dutch 

Cybersecurity Platform for Higher 

Education and Research, dcypher, 

gelanceerd. Het nieuwe platform gaat 

zorgen voor agendering en coördinatie 

van wetenschappelijk en praktijkgericht 

cybersecurity-onderzoek en -onderwijs. 

NWO is een van de oprichters van het 

platform, samen met de ministeries van 

Veiligheid en Jusititie, Economische Zaken 

en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Dcypher wil bereiken dat het aantal 

cybersecurity-specialisten groeit en dat 

meer studenten in het hoger onderwijs 

zich voor relevante curricula inschrijven. 

Dit vraagt onder meer om versterking van 

onderzoeksgroepen en om meer en beter 

opgeleide docenten. Kijk voor meer 

informatie op www.dcypher.nl. 


