
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

in de winkel

“Het mooie van technische wetenschappen is de praktische relevantie. Wat hier 

wordt onderzocht ligt over een paar jaar in de winkel.”, zegt Marten Witkamp, 

één van de twee captains van het team uit Eindhoven. De Eindhovenaren zijn 

er overigens van overtuigd dat het mooie van de techniek niet alleen schuilt 

in het gebruik. Hoe het van binnen werkt is minstens zo fascinerend. Wouter 

Schilpzand, de andere captain: “Die werking zal Nederland te zien krijgen. Om 

een tipje van de sluier op te lichten: we sluiten aan bij het winkelend publiek. 

En dan hebben we het niet over de visboer.”  

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

Universiteit van Tilburg  

Team Tzankova;
Strooischade is meer 
dan het lijkt
plan strooischade

Team Tzankova heeft de jongste finalisten en zij zijn de enige juristen in de 

‘Battle’. Zij presenteren zich als het 'Strooischadeteam'. “Wij zien onszelf als 

‘double underdog’: bij wetenschap denken veel mensen aan technisch of 

medisch onderzoek, terwijl de meeste problemen in de moderne, internationale 

samenleving van maatschappelijke, economische of sociale aard zijn. Juist op 

dat terrein kan onderzoek een grote bijdrage leveren. Een overwinning in de 

‘Battle’ zou tevens een signaal zijn dat we, als alfa’s, goed bezig zijn.”

Het team bestaat uit vlnr: Willem Keukens, Paul Sluijter, Karlijn van Doorn, Floortje van Tilburg en Ianika Tzankova

duurzame oplossingen

Het plan ‘Strooischade’ heeft betrekking op de onmacht bij consumenten als ze 

te maken krijgen met bijvoorbeeld slecht functionerende telefonische helpdesks 

van bedrijven, lange wachttijden of misleidende reclames. Teamvoorzitter 

Tzankova heeft onderzoek gedaan naar de vraag of optreden door burgers en/of 

belangenorganisaties tegen strooischade wenselijk is en heeft gekeken naar 

buitenlandse rechtssystemen. In Nederland wordt in veel gevallen van strooi-

schade namelijk op de overheid en toezichthouders vertrouwd. Voor zover het 

gaat om voor individuele consumenten zeer kleine schades heeft Tzankova de 

suggestie gedaan om de uit die zaken voortkomende vergoedingen te gebruiken 

om belangenorganisaties beter te wapenen. Niet alleen juridisch, maar ook met 

het soms broodnodige technische onderzoek. Zo kunnen ze een gelijkwaardige 

tegenspeler zijn voor machtige marktpartijen en ze zijn daardoor beter in staat 

om buitengerechtelijk duurzame oplossingen te bereiken. Dit is een fundamen-

tele aanpak die de positie van mensen tegenover grote bedrijven en organisaties 

versterkt.

een structurele aanpak

“Wij hebben een ambitieus plan om het onderzoek voor een groot publiek 

inzichtelijk en bruikbaar te maken. We kiezen een structurele aanpak, waar 

theorie en praktijk elkaar vinden. Daarbij zullen we samenwerken met landelijke 

media. Daarnaast willen we komen tot een levendig, duurzaam platform voor 

kennisuitwisseling over collectieve acties en massaschadeproblematiek.” 

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

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:

(3)
Wat is de Academische Jaarprijs? 
De Academische Jaarprijs is bestemd voor de 
beste vertaling van wetenschappelijk onder-
zoek voor 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 
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

universiteit leiden

Team Warnar;
Is het net als toen of 
was toen net als nu?
stadskluizenaressen

Het onderzoek van team Warnar heet ‘Vrouwen en religie in de middeleeuwse 

stad’. Warnar: “Wij verzamelen de brokstukken uit de verleden tijd om ze weer 

bij elkaar te brengen tot een totaalbeeld.” Dit team wil zodoende een levendig 

beeld creëren van het leven en de invloed van de stadskluizenaressen in de 

Middeleeuwen.

raadsvrouw

Het onderzoek is tweeledig, aldus Warnar. Enerzijds wil het team het publiek 

tastbaar mee laten voeren naar de Middeleeuwen en de rol die de stads-

kluizenaressen vervulden. Deze vrouwen trokken zich terug uit de wereld, niet 

in sociaal of spiritueel opzicht, maar fysiek. Ze lieten zich opsluiten in cellen aan 

de zijkant van de kerk. Ze bleven echter contact houden met de stadsbevolking, 

waarmee ze konden spreken door kleine openingen in hun cel aan de straatkant. 

Zij vervulden daarmee de rol van geestelijk raadsvrouw. Anderzijds wil het team 

aantonen hoe bepaalde ideeën van toen nu ook nog maatschappelijke relevantie 

hebben. “Denk aan tolerantie ten opzichte van afwijkend gedrag, dat is van alle 

tijden.”, aldus Warnar.

andersheid van vroeger

Het onderwerp leent zich sterk voor visualisering en ideeën hiervoor zijn 

er volop binnen dit team. Er wordt gedacht aan tentoonstellingen, media-

benadering, een website en uitvoeren van de originele middeleeuwse muziek 

indertijd geschreven door een kluizenares. Op diverse beeldende manieren zal 

het team de ‘andersheid van vroeger’ laten zien waarbij aanspraak gemaakt zal 

worden op de betovering die er van de Middeleeuwen uitgaat. Daarnaast zal dit 

team vroeger en nu naast elkaar blijven leggen en daarmee de maatschappelijke 

discussie levend houden over ‘Is het net als toen of was toen net als nu?’.

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

Het team bestaat uit vlnr: Caryn ’t Hart, Anneke Mulder-Bakker, Janneke Grooten, Geert Warnar en Henk ’t Jong

erasmus universiteit rotterdam

Team Franses; 
Dat kan geen toeval zijn!
kansberekening

Het team van de Erasmus Universiteit heeft gekozen voor een project dat gaat 

over statistiek en kansberekening. Het project gaat letterlijk over de uitroep in 

de titel, namelijk: hoe weet je of iets toevallig is en hoe toevallig dat is? 

Ter illustratie kiezen ze “het weer (in Nederland)”. Met dit project willen ze 

duidelijk maken dat een uitspraak, over of iets erg toevallig is of niet, afhangt 

van de kansverdeling van alle mogelijke gebeurtenissen. Immers, als de laatste 

oktoberdag wel vaker warm is geweest, is het dus niet zo bijzonder dat die in 

2005 dat ook was. En, als de zomer van 2004 weer verregend is, is dat 

misschien wel heel normaal voor Nederland.

vazen met ballen

Op de middelbare school maken scholieren voor het eerst kennis met kans-   

berekening en statistiek. Ze graaien dan in vazen en halen daar ballen uit, waar-

van ze al wisten dat die er in zouden zitten, en ze weten ook nog eens hoeveel 

van welke kleur. “Nu, u begrijpt, in de echte wereld weten we dat eigenlijk hele-

maal niet. We moeten eerst nog maar eens inschatten of er eigenlijk wel ballen 

in de vaas zitten, en hoeveel van welke kleur eigenlijk? Kortom, we moeten de 

verdeling weten voordat we ook maar iets over toevalligheid kunnen zeggen. 

En hoe dat dan moet, daar gaat dit project over”, zo zegt team Franses.

de verkeerde indruk

Teamvoorzitter Franses: “Op de middelbare school krijg je al een verkeerde 

indruk van statistiek en kansberekening. Velen nemen die indruk hun hele leven 

mee, en dan kan men al snel roepen “dat kan geen toeval zijn”, terwijl het dat 

wel is. In dit project willen we lesmateriaal ontwikkelen waarbij we een goede 

indruk van statistiek en haar mogelijkheden willen geven”.

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

Het team bestaat uit vlnr: Philip Hans Franses, Ilya Pethoukov, Alex Koning en Fahd El Habti

technische universiteit eindhoven

Team Schilpzand;
Stroom zonder stekkers
opladen overbodig

De toekomst is totale vrijheid. Overal kunnen bellen, fotograferen, tv kijken, 

werken, gamen en tosti’s bakken. Maar hoe mobiel zijn apparaten wanneer je 

ze toch om de zoveel tijd in het stopcontact moet steken? Aan de Technische 

Universiteit Eindhoven worden technieken ontwikkeld die het urenlang opladen 

van je laptop of mobieltje overbodig maken. 

vloeibare energie uit een flesje

”In de nabije toekomst heeft mobiele apparatuur geen batterij of accu meer, 

maar een brandstofcel. Hierin wordt bijvoorbeeld methanol, het kleine broertje 

van alcohol, via waterstof omgezet in elektriciteit. Energiezuiniger en milieuvrien-

delijker dan batterijen, én hij levert tot drie keer langer stroom. En als het tankje 

leeg is, vul je hem bij uit een fles. Dat alles in een apparaat zo klein als een blikje 

frisdrank. Onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven brengt de snoer-

loze toekomst binnen handbereik. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de facul-

teit Scheikundige Technologie heeft Erik Delsman een grote horde genomen op 

weg naar praktische toepassingen. De vinding, waaraan hij zijn bijdrage leverde, 

luistert naar de naam “fuel processor” en zou wel eens nét die doorbraak kunnen 

zijn die de stekkerloze toekomst nodig heeft”, aldus team Schilpzand.

Het team bestaat uit vlnr: Wouter Schilpzand, Robbert Jobse (staand), Nick Matthijssen (zittend), Caroline 

Faasen, Marten Witkamp en Jan Lebbink. Niet op de foto; Eric van der Putten, Marsha Reubsaet, en Wouter 

Jansen. De studenten worden in raad en daad bijgestaan door wetenschappers Gerrit Kroesen, Bart Verspagen, 

Carlijn Bouten, Lambèr Royakkers, Rinie van Est en communicatieadviseurs Xavier Theunissen en Anouck Vrouwe.

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 met 

als thema ‘Mijn wetenschap, jouw wereld’. Het tweede gastcollege vindt plaats 

op 20 april bij de Technische Universiteit Eindhoven.

Het eerste gastcollege vond in samenwerking met de Universiteit Utrecht 

plaats op donderdag 2 maart in het Academiegebouw van de Universiteit 

Utrecht. Sprekers waren: prof. dr. L.J. (Ineke) Braakman, hoogleraar Cellular Protein 

Chemistry Universiteit Utrecht, met de lezing ‘Hoe vertel ik het mijn buurman? 

Hoe universitair onderzoek ook in begrijpelijke taal verteld kan worden’. 

Daarnaast was aanwezig prof. dr. M.W.J. (Menno) Prins, Philips Research, 

Health Care Devices and Instrumentation. Zijn onderwerp was ‘Magnetic 

Biosensors’. Over het integreren van disciplines: elektronika, chiptechnologie, 

fysica, chemie, biochemie, en de afwegingen van onderzoekers voor toepassings-

keuzes. Binnenkort zijn op de website van de Academische Jaarprijs de integrale 

presentaties van deze sprekers te zien. 

Op de vraag of wetenschappers door hun kennis van zaken gevaarlijk zijn, 

zegt 50% van de Nederlanders ja (59% Europa); maar 25% vindt dat 

onderzoekers alles mogen onderzoeken (Europa 36%). Ook vindt 53% van de 

Nederlanders dat onderzoekers meer hun best moeten doen om het grote 
publiek over hun werk te informeren.

Hier valt dus zendingswerk te verrichten en daarin past de “Battle of the 

Universities”. Het is de eerste “Battle” en dus niet volmaakt. De universiteiten 

als eenheid van competitie deugen niet. Het moet een communicatiewedloop 

zijn tussen onderzoekers/onderzoeksgroepen, niet tussen instellingen. Als je 

universiteiten als instelling laat concurreren, sturen sommige universiteiten 

een aantal uitstekende voorstellen in - waarvan de jury er maar één mocht 
uitkiezen - terwijl andere universiteiten er weinig van hadden gebakken, zodat 

de jury moeite had om iets goeds tussen de vele inzendingen te vinden. Wie 

had anders verwacht? De Nederlandse universiteiten verschillen in omvang en 

kwaliteit. De Stichting Academische Jaarprijs moet zich niet tot instellingen 

richten, maar tot onderzoekers.

Toch zijn er ook in deze eerste ronde een aantal goede voorstellen uit de bus 

gekomen, die laten zien dat wetenschap leuk is om te doen, verrassende en 

boeiende resultaten oplevert, en dat die resultaten publieksvriendelijk kunnen 

worden gepresenteerd. Ik hoop dat deze exercitie bijdraagt aan het draagvlak 

voor kennisvergaring.

Ik geef de column door aan.......Rob van Hattum.

Piet Borst

Prof. Dr. Piet Borst is biochemicus en (niet praktiserend) arts en werkt als staflid-onderzoeker met zijn 

onderzoeksgroep in het Nederlands Kanker Instituut-Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, en is lid Jury 

Academische Jaarprijs.

Mal, zo’n “Battle of the Universities”? Een beetje wel, 

natuurlijk. Alleen de term al. Ook de opzet deugt niet. 

NWO, onze Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek en met de KNAW en NRC Handelsblad 

initiatiefnemer van de Academische Jaarprijs, moet onder-

zoekers steunen, waar zij ook werken, geen universiteiten. 
Nu vielen niet-universitaire onderzoeksgroepen buiten de 

boot. Daaronder een aantal van de beste onderzoekers in Nederland: tv troetel-

dier Ronald Plasterk - toponderzoeker en ook nog de meest effectieve publieks-

communicator over wetenschap in Nederland - werkt in een Academie-instituut 

en doet niet mee. Die 100.000 euro, die de Stichting Academische Jaarprijs over 

heeft voor de overdracht van wetenschappelijke kennis naar Jan Publiek, daar 

kan Plasterk naar fluiten. Die bedenkingen nemen niet weg dat het onderwerp 

belangrijk is. Draagvlak voor wetenschap kan zorgen dat Nederland geen 

reservaat wordt voor gesubsidieerde landbouw en toeristen uit China. Draagvlak 

voorkomt dat alle ambitieuze en getalenteerde mensen straks wegtrekken naar 

Suriname en de Nederlandse Antillen, over 10 jaar het bruisende centrum van 

kennisintensieve industrie in Zuid-Amerika (hopelijk).

Het draagvlak voor wetenschap in onze maatschappij stelt nu niet veel voor. 

Onze politieke leiders hebben ambitieuze doelstellingen: in 2000 besloten de 

Europese regeringsleiders in Lissabon dat Europa de meest kennisintensieve 

en dynamische economie in de wereld moest worden, en dat al in 2010! Daar 

werd in 2002 in Barcelona nog een schepje bovenop gedaan: de investeringen in 

onderzoek en ontwikkeling moeten van 1,9% van het BNP naar 3%, eveneens 

in 2010! Het is 2006 en er is niets gebeurd in Nederland. Een deltaplan voor de 

kenniseconomie heeft het innovatieplatform niet gebaard en ik zie ook weinig 

zwangerschapstekenen.

Ook de burger heeft het niet op wetenschap, zoals de Eurobarometer “Europeans, 
Science and Technology” van juni 2005 laat zien. Sinds 1992 is de belang-

stelling voor nieuwe ontdekkingen of technologie substantieel teruggelopen. 

Nederlanders doen het nog relatief goed in Europa: 21% van de Nederlanders 

beweert geregeld met vrienden over wetenschap en technologie te praten. 

Van de Italianen doet maar 4% dat. Deze wetenschapskout gaat helaas niet 

alleen over geneeskunde, natuurkunde en biologie, de toponderwerpen: 

41% van de Europeanen rekent de astrologie ook tot de wetenschap en 

33% zelfs de homeopathie.

Ook verder heeft de Eurobarometer weinig opwekkends te melden: maar 23% 

van de Nederlanders denkt dat de wetenschap eens een compleet beeld zal 

kunnen geven van hoe de natuur werkt (gemiddeld Europa 50%). Maar 39% van 

de Nederlanders vindt de voordelen van wetenschap groter dan de schadelijke 

bijwerkingen (Europa 52%). Maar 31% van de Nederlanders denkt dat weten-

schap en technologie zullen helpen om de honger uit de wereld te helpen 

(Europa 39%). Maar 7% van de Nederlanders denkt dat de wetenschap elk 

probleem op kan lossen (Europa 21%). Achterlijk zijn we gelukkig niet: maar 19% 

van de Nederlanders gelooft in geluksgetallen (Europa 37%) en 76% vindt dat de 

overheid wetenschappelijk onderzoek moet steunen, ook als het geen direct nut 

heeft (Europa 76%). Maar op de vraag of de overheid meer geld moet besteden 

aan onderzoek zegt maar 25% van de Nederlanders ja, veruit het laagste in 

Europa (57% gemiddeld!).

Nederlanders geloven ook nog in Toonder’s prof. Sickbock, de geniale maar 

perfide geleerde, die nooit gehinderd wordt door scrupules (“In de wetenschap 

kan fatsoen geen rol spelen”) en die ongegeneerd uit is op “macht over leven 

en dood”.

doorgeefcolumn academische jaarprijs:

DRAAGVLAK VOOR WETENSCHAP

Door Piet Borst
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Foto: Heleen van der Kwaak

prof. dr. M.W.J. (Menno) Prins
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