
Erasmus Universiteit Rotterdam
Team:  Franses 
Onderwerp:  Warme Winters

Radboud Universiteit Nijmegen
Team:  Rasing 
Onderwerp:  Stop voor het licht 
  Atoomlithografie

Rijksuniversiteit Groningen
Team:  Both 
Onderwerp:  Vreemde vogels en 
  klimaatverandering

Technische Universiteit Delft
Team:  Breedveld 
Onderwerp:  Biological Inspired 
  Technology (BITE)

Technische Universiteit Eindhoven
Team:  Schilpzand 
Onderwerp:  Vloeibare energie

Universiteit Leiden
Team:  Warnar 
Onderwerp:  Vrouwen en religie in de  
  middeleeuwse stad

Universiteit Maastricht
Team:  Bijsterveld 
Onderwerp:  Sound Souvenirs

Universiteit Twente
Team:  Maarseveen
Onderwerp: Tissue Engineering

Universiteit Utrecht
Team:  Loll 
Onderwerp:  Waarom bestaat de ruimte  
  uit 3 dimensies?

Universiteit van Amsterdam
Team:  Wijers 
Onderwerp:  Einstein doorzien in een flits

Universiteit van Tilburg
Team:  Tzankova 
Onderwerp:  Strooischade

Vrije Universiteit Amsterdam
Team:  Van Weering 
Onderwerp:  Koudwaterkoralen

Wageningen Universiteit
Team:  Dicke 
Onderwerp:  Zonder insecten geen 
  leven op aarde

battlemeter: 

stem via de website op je favoriete team!

tussenstand 23 februari 2006 
De stand in de Battlemeter is enkel een publiekspoll en niet doorslaggevend voor 
de uitslag. De jury van de Academische Jaarprijs bepaalt wie wint.

rijksuniversiteit groningen

Team Both;
Vreemde vogels en 
klimaatverandering
het schitterend inzicht

Team Both zal met het onderzoek ‘Vreemde vogels en klimaatverandering’ 

mensen meenemen op een ontdekkingstocht en laten zien wat wetenschappers 

van de Hoge Veluwe tot diep in Rusland en van Scandinavië tot in Spanje drijft 

en hoe ze werken. Dit team gaat een film maken over trekvogels en de mensen 

die ze bestuderen. Over hoe, na een schitterend inzicht waar ze nu nog niets over 

willen prijsgeven, de gegevens over deze vogels gebruikt konden worden om te 

leren hoe zij reageren op klimaatverandering. Daarmee kon een tipje van de sluier 

over de werking van de evolutie worden opgelicht

Met de klok mee: Anne, Bonte Vliegenvanger, Joost, Christiaan en Jan 

harde wetenschap

Dit team realiseert zich dat onwetende omstanders vaak denken dat lang-

durend veldwerk een soort hobbyisme is, en geen harde wetenschap. “Maar 

niets is minder waar: het stelt ons in staat om evolutie te bestuderen die 

hier en op dit moment plaatsvindt”, aldus de bevlogen teamvoorzitter 

Christiaan Both. “Evolutie heeft alles te maken met hoe dieren zich aanpassen 

als hun omstandigheden veranderen, en door menselijk ingrijpen veranderen die 

voortdurend. Klimaatverandering is daarvan een duidelijk voorbeeld.” 

ontdekkingsreis

“Wetenschap is als een ontdekkingsreis, zonder duidelijke bestemming, maar 

met het doel meer te begrijpen van de wereld om je heen. Het belangrijkste 

gereedschap voor de reis is het stellen van de juiste vragen en te reageren op 

nieuwe, onverwachte waarnemingen. Het reisgenootschap is een enorm inter-

nationaal gezelschap wetenschappers, allemaal met hetzelfde doel. Wij willen 

het grote publiek meenemen op onze ontdekkingsreis, die begon bij een mislukt 

experiment in de Veluwse bossen”, zegt de teamvoorzitter.

Team Both bestaat uit de bioloog Christiaan Both, die samen met de studenten 

Anne Vollmer en Jan Wymenga en collega Joost Tinbergen het idee ontwikkelden. 

Twee natuurfilmers, Jan Musch en Tijs Tinbergen, zullen de wisselwerking tussen 

bevlieging en harde wetenschap en de rol van “het schitterend inzicht” in beeld 

brengen, zodat een breed publiek hun ontdekkingsreis mee kan maken en de 

spanning van het ontdekken na kan voelen.

Bekijk de weblog van dit team op: www.academischejaarprijs.nl/groningen/

Ik zou alle alfawetenschappers in Nederland willen oproepen: toon lef, laat u 

zien. En dien volgend jaar bij de nieuwe ronde van de Academische Jaarprijs uw 

voordracht in. Tenslotte kunnen alle vormen van wetenschap leuk, fascinerend 

of spannend zijn. U onthoudt de jury èn de lezers van NRC Handelsblad het 

plezier dat aan uw inzending kan worden beleefd. U laat u de kans ontglippen 

om de raakvlakken tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ wetenschappen in beeld te 

brengen. En laten we eerlijk zijn: de kans dat u in die overvloed aan bèta- en 

gamma-inzendingen opvalt en de prijs in de wacht sleept is des te groter, tenzij 

de alfa-inzendingen door deze oproep volgend jaar overstelpend zullen zijn… 

Cultuur en wetenschap gaan hand in hand, laten we de kloof overbruggen. 

Alfa’s van Nederland: verenigt u en overlaadt ons in 2007 met inzendingen! 

En nu geef ik het stokje graag door aan een echte bèta: Piet Borst. 

Adriana Esmeijer

Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
Lid Jury Academische Jaarprijs

gastcolleges

De Academische Jaarprijs is bedoeld om studenten en onderzoekers te 

motiveren om wetenschappelijk onderzoek op aansprekende wijze onder de 

aandacht van het brede publiek te brengen. Ter inspiratie en motivatie van de 

finalistenteams, maar in feite voor iedereen die de kloof tussen wetenschap 

en samenleving kleiner wil maken, organiseert de Academische Jaarprijs twee 

gastcolleges.  

Kijk voor het programma van 2 maart op www.academischejaarprijs.nl

Hoe is het gesteld met onze belangstelling voor wetenschap 

en techniek? Uit publieksonderzoek blijkt dat Nederland 

binnen Europa bovengemiddeld scoort. Enkele jaren geleden 

wees de zogeheten Eurobarometer uit dat bijna 59 procent 

van de Nederlanders belangstelling heeft voor wetenschap 

en techniek. Daarmee behoren Nederlanders tot de top 4! 

Alleen Zweden, Grieken en Denen hebben een grotere 

interesse in wetenschap en techniek. Mocht u het exact willen weten: het 

Europese gemiddelde bedraagt 45 procent. 

Kortom, wij Nederlanders doen het wat onze wetenschappelijke interesse 

betreft bepaald niet slecht. Uit de Eurobarometer 2001 blijkt bovendien dat 

Nederlanders in álle vormen van wetenschap geïnteresseerd zijn, met name 

in zaken die hun direct aangaan, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, of 

waar ze direct iets mee kunnen, zoals technologie. Maar ook berichten over 

wetenschappelijke ontwikkelingen uit de wereld van de letteren, kunst en 

cultuur vallen bij het publiek in de smaak. In principe is dit goed nieuws, ware 

het niet dat die laatste onderwerpen er op de wetenschapspagina’s in dag- en 

weekbladen maar bekaaid vanaf komen. Heeft u zich ook wel eens afgevraagd 

hoe dat nu komt? Waarom besteden wetenschapskaternen en -pagina’s van 

dag- en weekbladen zo weinig aandacht aan alfaonderwerpen? Er is heus 

genoeg aandacht voor cultuur op andere pagina’s in de krant, maar onder de 

noemer van ‘wetenschap’ is het allemaal bèta wat de klok slaat. Blijkbaar zijn 

journalisten van mening dat het lezerspubliek exacte, ‘moeilijke‘ onderwerpen 

een stuk interessanter vindt dan onderwerpen over geschiedenis of letteren. 

Alleen taalkunde en archeologie lijken een uitzondering op deze regel te zijn. 

B AT T L E  O F  T H E 
U N   V E R S I T I E S

DE FINALISTEN

In samenwerking met:De Academische Jaarprijs wordt uitgeloofd door de gelijknamige stichting en is een initiatief van:

Maar hoe komt dat nu? Ligt het aan de houding en keuzes van journalisten 

alleen, of plaatsen onderzoekers in de geesteswetenschappen zich domweg 

minder op de voorgrond? Uit bescheidenheid, vermeend gebrek aan 

mediageniekheid of een ontbrekend zelfvertrouwen? Uit eigen ervaring en 

onderzoek heb ik gemerkt dat alfaonderzoekers absoluut bereid zijn om 

hun onderzoek te vertalen voor een breed publiek, ofwel te ‘populariseren’. 

Maar het lijkt erop dat men dat pas doet als men zich op wetenschappelijk 

gebied voldoende heeft bewezen en al enige tijd met onderzoek bezig is. 

Alfaonderzoekers willen klaarblijkelijk zeker zijn van hun zaak zodat ze 

mogelijke kritiek van vakgenoten kunnen pareren. 

Je zou kunnen stellen dat alfaonderzoekers in feite valse bescheidenheid ten- 

toonspreiden. Je zou toch meer initiatief van deze groep geleerde dames en 

heren mogen verwachten. Tenslotte is de wetenschap ooit begonnen met een 

geesteswetenschap, namelijk met wijsbegeerte. Er is voor deze grondleggers 

van de wetenschap juist alle reden om met zelfvertrouwen het grote publiek 

tegemoet te treden. Want het publiek verdient het om op de hoogte te zijn 

en inzicht te krijgen in het totale wetenschappelijke bedrijf. Het kan het 

maatschappelijk draagvlak vergroten, ook voor de ‘softe’ wetenschap. 

Het opmerkelijke is dat zelfs bij de inzendingen voor de Academische 

Jaarprijs, waarmee toch 100.000 euro te verdienen is, de exacte voordrachten 

de boventoon voeren. Van alle 65 ingediende projecten waren er slechts 

5 op het gebied van de alfa- of geesteswetenschappen. Het is dus 

bijna een wonder te noemen dat in de groep finalisten toch nog één 

alfaonderwerp is vertegenwoordigd. Het is wel een zorgwekkende situatie. 

Als studenten en jonge getalenteerde onderzoekers nu al, aan het begin 

van hun wetenschappelijke carrière, het idee hebben dat projecten uit de 

geesteswetenschappen toch niet in aanmerking komen voor een prijs van 

een ton, hoe moet dit dan straks bij de verdeling van NWO-gelden en 

andere (derde) geldstromen? 

(2)
Wat is de Academische Jaarprijs? 
De Academische Jaarprijs is bestemd voor de 
beste vertaling van wetenschappelijk onder-
zoek naar een breed publiek. De prijs is bedoeld 
om studenten en onderzoekers te motiveren 
om de resultaten van wetenschappelijk onder-
zoek op aansprekende wijze onder de aandacht 
van het brede publiek te brengen.

De strijd om de Academische Jaarprijs is 
gestart op 3 september 2005 met de opening 
van het academisch jaar. Vanaf dat moment 
konden teams van alle universiteiten van 
Nederland, aangesloten bij de VSNU, hun plan 
tot 11 november 2005 indienen. In een 
schrijven van 400 woorden stelden zij de 
teamleden voor en beschreven hun plan van 
aanpak. Die plannen zijn voorgelegd aan een 
deskundige onafhankelijke jury onder voorzit-
terschap van Rick van der Ploeg.

Wie doen er mee?
De ingezonden plannen zijn beoordeeld 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit Leiden 

Universiteit Maastricht

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht 

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Tilburg

Vrije Universiteit 

Wageningen Universiteit

2%

3%

3%

27%

4%

3%

3%

6%

4%

10%

25%

6%

6%

op communicatieve kracht alsmede op 
originaliteit en haalbaarheid. Daarnaast is het 
plan getoetst op wetenschappelijke relevantie. 
Uit 65 inschrijvingen heeft de jury in december 
uiteindelijk 13 finalistenteams van evenzoveel 
universiteiten gekozen.

Hoe gaat het verder?
Tot 12 mei 2006 krijgen deze finalistenteams 
de tijd hun voorstel uit te werken en hun 
presentatie aan de jury voor te bereiden. Op 
19 mei mogen de teams hun plan presenteren 
aan de jury. In maart en april zijn er unieke 
gastcolleges ter inspiratie voor de deel-
nemende teams en andere belangstellenden. 
Op 1 juni 2006 wordt tijdens een grote 
slotmanifestatie het winnende team bekend- 
gemaakt. Dit team wint € 100.000, groten-
deels te besteden aan het te realiseren plan.

De finalistenteams
In 4 publicaties in de zaterdageditie van deze 
krant maakt u kennis met alle finalistenteams.

de deelnemende finalistenteams

De 13 teams die strijden om de  Academische Jaarprijs 2005/2006 zijn:

100.000 euro, 14 universiteiten, 1 winnaar

kijk voor actuele informatie en de weblogs van de teams op www.academischejaarprijs.nl

doorgeefcolumn academische jaarprijs:

ALFA'S VAN NEDERLAND, VERENIGT U!

Door Adriana Esmeijer

universiteit van amsterdam

Team Wijers;
Wetenschap? 
Meedoen is het leukst!
einstein doorzien in een flits

Inschakelen van enthousiaste ‘toekomstige’ sterrenkundigen om zoveel mogelijk 

waarnemingen te doen van explosies van energie in het heelal, dat is wat team 

Wijers wil bereiken. Over deze explosies, korte gammaflitsen genaamd,  heeft 

Einstein al eens voorspellingen gedaan. En in de zomer van 2005 werd mede door 

toedoen van dit team het mysterie van de korte gammaflitsen opgelost. “Om 

dit ingewikkelde proces te doorgronden zullen nog vele waarnemingen van deze 

gammaflitsen moeten worden gedaan en daarbij kunnen we alle hulp gebruiken.”, 

aldus teamvoorzitter Ralph Wijers.

Staand vlnr:  Klaas, Onne, Yan, Ralph      Knielend vlnr: Chael, Nathalie, Sjoerd, Tessa        Foto: Chael Kruip

pure kijksport

“Ons land kent veel amateur-sterrenkundigen. Maar voor de meeste van hen 

blijft het pure kijksport”, aldus de teamvoorzitter. Wat dit team met hun plan wil 

bereiken is mensen, van basisschoolleerling tot gevorderd amateur, enthousiast 

maken voor de sterrenkunde door ze zelf mee te laten doen aan onderzoeken 

en daarmee daadwerkelijk een bijdrage te laten leveren aan de sterrenkundige 

wetenschap.

onder de mensen

Team Wijers wil de sterrenkunde onder de mensen brengen door lokaal bij 

schoolsterrenwachten en via amateur-sterrenkundeclubs een speciale camera en 

telescoop beschikbaar te stellen. Daarmee, en met begeleidend lesmateriaal, zal 

een volwaardig programma over sterrenkunde geleverd worden. 

tegenprestatie

"De enige voorwaarde die het team aan de deelnemende partijen vraagt, als 

tegenprestatie voor het gebruik van de camera, is dat ze naast eigen leerlingen 

of leden ook anderen uit de regio er mee laten werken. Dit in de hoop dat ook 

mensen die nog niet naar de sterren kijken, van hun eigen buurman horen hoe 

interessant het is”, aldus Wijers.

Team Wijers bestaat uit: Ralph Wijers, algemeen coördinator en Klaas Wiersema, 

promovendus, en de masterstudenten Nathalie Degenaar, Yan Grange, Sjoerd 

Hardeman, Chael Kruip, Onne Slooten en Tessa Weller.

Kijk op www.einsteinflits.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Bekijk de weblog van dit team op: www.academischejaarprijs.nl/amsterdam/

universiteit maastricht

Team Bijsterveld;
Sound Souvenirs: 
Nieuwe geluiden over 
oude klanken!
klinkend familie-album 

Team Bijsterveld onderzoekt met het ingediende plan ‘Sound Souvenirs’ hoe we 

in het verleden met geluids- en muziekdragers zijn omgegaan, en wat de invloed 

van oude geluidsopnamen is op de herinnering aan, en de beleving van, vroeger 

tijden. We vinden het nu vanzelfsprekend dat we onze opname-apparatuur 

gebruiken om muziek mee vast te leggen. Maar dat was het niet. Toen band-

recorders op de markt kwamen, was het verzamelen van muziek maar één van de 

voorgestelde mogelijkheden. De bandrecorder moest een ‘klinkend familie-album’ 

worden. Met het gebrabbel van de baby en de sinterklaasliedjes van dochterlief.

alles draait om muziek

Het liep anders. Bandrecorder-hobbyisten werden geluidsjagers, op zoek naar 

bijzondere klanken. Veel ‘gewone’ gebruikers bleken vooral geïnteresseerd in 

het verzamelen van muziek. Maar tegen de tijd dat de cassetterecorder werd 

geïntroduceerd, draaide alles om muziek.

V.l.n.r.: Julie, Jan, Ruth, Annelies, Okey, Caroline en Karin.      Foto: Sacha Ruland

verdwenen geluiden

Team Bijsterveld onderzoekt waarom het zo ging, en waarom toen. Omdat 

innovatie ook cultuur is. De resultaten presenteren ze in twee tentoonstellingen, 

waarvan in elk geval één in Het Domein te Sittard. Daar zien we de apparaten, en 

ook de verwachtingen over, en de praktijk van, hun gebruik. Bovendien horen we 

de klanken van de jaren vijftig, zestig en zeventig. De tentoonstellingen roepen 

ons verleden op in verdwenen geluiden en worden hoorstellingen.

nieuwe kunst

Ook gaat dit team op zoek naar geluidsbanden bij mensen thuis. Daaruit wordt 

een selectie gemaakt die het Meertens Instituut in Amsterdam gaat digitaliseren. 

Die geluiden worden gebruikt voor de tentoonstellingen. Ook interviewen ze de 

eigenaren van de geluidsbanden en dit resulteert in een radio- en een televisie-

documentaire. Ten slotte zullen kunstenaars van oude geluidsbanden nieuwe 

kunst maken.

Voor wie het horen wil: www.soundsouvenirs.org

Team Bijsterveld bestaat uit: Karin Bijsterveld, Ruth Benschop, Jose van Dijck, 

Annelies Jacobs, Caroline van Kimmenade, Julie van Oost, Gerard Rooijakkers, 

Jan Smeets, Okey Umelo en Victor-Jan Vos.

Bekijk de weblog van dit team op: www.academischejaarprijs.nl/maastricht/
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