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V
ooraardwetenschapperTjallingde
Haas,UniversiteitUtrecht,heeft zijn
laatste jaargeslagen. Tot 31december
heefthijnogeenaanstellingalspro-

movendus.Watdaarnagebeurt, isongewis.
‘Hethandigste is tochomdit jaargewoon
mijnboekjeaf temakenentepromoveren
entegelijkopzoek tegaannaareenver-
volg. Liefst indewetenschap,maaranders
vergaatdewereldookniethoor’, zegthij.
Hijwerkteal eerder indeadvieswereld.

DeHaas (27) isnet terugvandegrote
aardwetenschappersconventieAGUinSan
Francisco,waarhij zijnonderzoekvanzo-
gehetenpuinstromenpresenteerde. Inzijn

lab inUtrechtdoethij experimentenmet in
geulenenwaaiersuitvloeiendemengsels
vanzand,grindenwater.Diegeven inzicht
inhetgedragvanzulke steenlawines,die in
hetveldzozeldzaamzijn,datereigenlijkal-
leenachterafonderzoekaantedoen is.
Diekennis is vanbelangvoorbergstre-

ken. EnheeftookDeHaas’ aandachtomdat
eropMars tallozevanzulkewaaiers liggen.
Begrijpenhoediedaarkomen, zegtveel
overdegeschiedenisvandeRodePlaneet.
Inde loopvanzijnpromotiepubliceerde

hij eenaantalartikelen in tijdschriftendie
nuhoofdstukken inzijnproefschrift zullen
worden.Daarondereenpaperwaarinhij
liet ziendatpuinstromenopMarsveel va-
kervoorkomendandoorgaanswordtaan-
genomen.Maarookoverzijnveldwerkop
Spitsbergen, vorig jaar zomer. Endeproe-
ven indekelder, jarenwerkvoorhemzelf
eneenreeks studenten. InSanFrancisco
haddenheelwatcollega’s interesse inzijn
simulaties.Ofhijnietalspost-docnaarde
VSwildekomen,waszelfsdevraag.

Vooralsnogniet,denktDeHaas.Hij isbe-
paaldnietviesvanreizenofveldwerk,
maarerzijnooksociale redenenomniet zo-
maarnaareenbuitenlandtevertrekken.
Endus ishij, vooralsnogvooral inzijn
hoofd,bezigmeteenvoorstel vooreen
NWO-projectoverde simulatiesopschaal
vanpuinstromen.Hij iswelwatmeerna-
drukopaardsepuinstromengaan leggen.
‘ZekeralsNWOmeermaatschappelijke rele-
vantiewil,moet jehetmeerzoeken inhet
gedragvanpuinlawines inbewoondeberg-
gebiedenendergelijkedanopMars.’

Watbijdatalles eenbeetjeknaagt, isdat

hij eenaantal vanzijnartikelen inprestigi-
euzebladenals ScienceenNaturehadwillen
publiceren.Dat isnietgelukt,maarniet
omdathetnietgoedwas. ‘Mijn stukken
werdenwel inbehandelinggenomenenge-
reviewd.Daarna leekhetvooral eenkwes-
tie vaneenandere smaakbijdereviewers.’
BijnaNaturegehaald,daarkoopjeniks

voorop jecv,weetDeHaas.Maarspijtheeft
hijniet.Destukkenzijnofwordeneldersge-
publiceerd.Hijheeftaanbiedingen.Enmet
zijnproefschriftkomthetechtwelgoed.Al-
leenheeftmikkenopdespektakelbladen
hempersaldowelmeertijdgekostdanno-
digwasgeweestalshijhethadingediendbij
gewoneretijdschriften.Numoesthetmate-
riaalalsnognaarhunmaatstaveneneisen
wordenomgeschreven.

Anderzijds, als jealles vantevorenzou
weten, zegthij, kon je ineen jaar tijdpro-
moveren. ‘Ditmoet jeals jongeonderzoe-
kerookallemaaleenkeermeemaken.Het
zijngewoonvier leerzame jaren.’

Martijn van Calmthout
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Hoe komen ontdekkingen tot
stand? In Ware Wetenschap volgt
de Volkskrant twaalf onderzoeks-
teams van start tot finish.
Vandaag: waar kun je het beste
publiceren?

Vleeseter Trucmetnat endroog loktmieren inde val
Bekerplanten zoals de-
ze vangen insecten met
een vernuftig trucje.
Met nectar lokt de
vleesetende plant in-
secten en de steile wan-
den van hun bekers zijn
zo glad, dat een mier
die zich op de rand
waagt er vanzelf invalt.
Althans, alleen als het
oppervlak van de beker
nat is. Op droge dagen
blijft de val tot 8 uur
per dag uitgeschakeld
en is een wandelingetje
rond de beker niet le-
vensgevaarlijk, blijkt uit
onderzoek van de uni-
versiteit van Bristol dat
vandaag verscheen in
Proceedings of the Roy-
al Society B.
Dat lijkt onhandig, maar
de onderzoekers zagen
bij bekerplanten op
Borneo dat die perio-
den van droogte juist
nuttig waren.
Dat is te danken aan
het sociale gedrag van
mieren. Verkennermie-
ren die een beker vol
nectar tegenkomen,
gaan terug naar hun ko-
lonie om hun soortge-
noten over hun vondst
in te lichten. Massaal
komen ze vervolgens op
de plant af, die eenmaal
nat zeer glibberig is en
in een klap alle mieren
vangt.
Is de plant voortdurend
vochtig, dan blijkt hij
minder mieren te van-
gen: als de verkenners
over de rand vallen, is
er immers niemand die
de andere mieren op-
trommelt. (Rineke
Voogt)
Foto Ulrike Bauer

Kabinet leent
miljoenen
aanacademici
Van onze verslaggever
Martijn van Calmthout

amsterdamHetkabinet laat
geengrasgroeienoverbeterebe-
nuttingvanacademischekennis.
Latervandaaggeeft staatssecreta-
ris SanderDekkervanOnderwijs
achtbeginnendebedrijfjesbijNe-
derlandseuniversiteiteneen
startleningvan iedereenkwart
miljoeneuro,ondergunstige
voorwaardenterugtebetalen.

Daarnaast krijgendertigwetenschap-
pers subsidies vanmaximaal 40 dui-
zend euro om te onderzoeken of ook
zij een bedrijf zouden kunnen opzet-
tenrondhunonderzoek.

De gekozenbedrijvenhouden zich
ondermeerbezigmetrecyclingvanaf-
val van 3D-printing, vaccintoediening
via pleisters, energieopwekking uit
zonweringenantibacteriële eiwitten.
De leningen en susidieswordenbe-

schikbaar gestelddoordeministeries
vanOCWen van Economische Zaken.
Ze worden vanaf nu jaarlijks toege-
kend aan bedrijven die door weten-

schapsorganisaties STW, NWO en
ZonMWzijngeselecteerd.Voorwaarde
isdatzenauwaanNederlandseuniver-
siteitenverbondenzijn.
De leningenzijnvooralbedoeldom

ookexternefinanciersoverdestreepte
trekken,aldushetministerievanOCW.
Deachtgekozenbedrijvenmoetenvol-
gens Dekker schoolvoorbeeldenwor-
denvandemeerwaardedietoepassing
aanwetenschappelijkekennis kange-
ven.
Onlangs legde het kabinet in zijn

Wetenschapsvisie 2025 zwarenadruk
op de benutting van wetenschappe-
lijke kennis, commercieel en maat-
schappelijk. ‘Iedere wetenschapper
moet zich afvragen wat hij of zij kan
bijdragen’, zei Dekker bij depresenta-
tie innovember.
DeRotterdamsehoogleraar innova-

tiemanagementRoyThuriknoemthet
nieuwe leenstelsel voor start-ups
vooral belangrijk omdat het laat zien
datwetenschapenondernemerschap
samenkunnengaan.Het idee vaneen
lening noemt hij wijs. ‘Een subsidie
geeftsneldeindrukvanpicking loosers.
Een lening is eenbetereaanbeveling.’

n 3DPPM (TU Eindhoven) bewerkt
afval van 3D-printing tot nieuwe
grondstof.
n MyLife Technologies (Universi-
teit Twente) maakt vaccinpleis-
ters met nanonaaldjes.
n SolarSwing (Radboud Universi-
teit Nijmegen) ontwikkelt zonwe-
ring die ook stroom opwekt.
n LUMICKS (VU) bouwt apparaat

om live dna te kunnen bekijken.
n ARTpred (ErasmusMC) maakt
urinetest voor ivf-behandelingen.
n Nerdalize (Universiteit Gronin-
gen) haalt warmte uit computers.
n Oncodrone (RadboudUMC) ont-
wikkelt uitzaaiingsremmers.
n Madame Therapeutics (LUMC
en AMC) levert synthetische anti-
bacteriële eiwitten.

Achtmaal wetenschappelijk ondernemen


