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sde één werkt met enorme 
satellieten en telescopen, 
de ander het liefst met school-
bord en krijtje. een derde staat 
letterlijk met zijn laarzen in de 
modder, een vierde doet veldwerk 
in verzorgingstehuizen. 
sinds 4 juni weet iedereen wie 
de nWO-spinozalaureaten 2012 
zijn. Maar wat ging daaraan 
vooraf?

tekSt mArIeTTe huIsjes  foto’S ArIe WAPenAAr

Stel, je bent wetenschapper in een tijd waarin de duimschroe-
ven aan alle kanten worden aangedraaid en fondsen onder 
druk staan. En dan word je opgebeld door de voorzitter van 
NWO, die je meedeelt dat je een van de allerbeste wetenschap-
pers van Nederland bent en dat je daarom tweeënhalf miljoen 
euro krijgt, vrij te besteden aan onderzoek van jouw keuze. 
Dat moet dan toch wel een van de meest verblijdende telefoon-
tjes van je leven zijn. 
Microbioloog Mike Jetten werd gebeld op een vrije dag, terwijl 
hij samen met zijn vrouw in de auto zat. Zijn echtgenote nam 
de telefoon aan. ‘Zegt de naam Jos Engelen je iets?’, vroeg ze 
argeloos. Jetten vond het tijd om de auto even langs de weg te 
zetten. Antropologe Annemarie Mol was in gesprek met twee 
promovendi toen ze het heugelijke nieuws ontving. Ze moest 
haar gezicht in de plooi houden, want wie de Spinozalaureaten 
zijn, moet tot het moment van de officiële bekendmaking abso-
luut geheim blijven. Astronoom Xander Tielens was verbaasd 
dat hij op zijn mobiel werd gebeld vanaf een onbekend Haags 
nummer; de mobiel is eigenlijk alleen voor zijn kinderen 
bedoeld, die hem regelmatig raadplegen over de praktische 
zaken des levens. Aangezien Tielens zich in de stiltecoupé van 
een trein bevond, liet hij het er maar bij en dacht: ze bellen wel 
terug. Wiskundige Ieke Moerdijk nam wél de telefoon op, ook 
al bevond hij zich in de gewijde stilte van een Parijse wiskun-
debibliotheek. Hij was ‘met stomheid geslagen’ en vond geluk-
kig een deur naar het bibliotheekmagazijn, van waaruit hij 
ongebreideld uiting kon geven aan zijn blijdschap en erkente-
lijkheid.

Scene 1   Op een novemberachtige junidag komen de laure-
aten binnendruppelen in het Haagse café Gember. Mike Jetten 
in driedelig kostuum, Ieke Moerdijk in een stemmige krijt-
streep, Annemarie Mol in ‘een nieuw jasje’ en Xander Tielens 
ontspannen in een dikke trui. Trotse echtgenotes en kinderen 
hebben voor de gelegenheid vrij genomen van school of werk 
en zijn van de partij. Alleen de man van Annemarie Mol zit in 
het buitenland; zij wordt vergezeld door haar zestienjarige 
zoon, die als een van de weinigen in het gezelschap de menu-
kaart belangstellend bestudeert. Handen schudden. 
Annemarie Mol wil Mike Jetten nog bedanken voor de voor-
lichting die hij gaf over het aanvragen van een ERC-beurs. 
‘Dat heeft geholpen; nu heb ik er ook één.’

Prof. dr. Annemarie Mol, hoogleraar Antropologie van het 
lichaam aan de Universiteit van Amsterdam, krijgt de 
Spinozapremie omdat ze op een bijzondere manier antropolo-
gie, sociologie en filosofie combineert en daarmee vaste denk-
kaders doorbreekt. Eerder verdiepte ze zich in zorg en ziekte, 
nu doet ze onderzoek naar ‘het etende lichaam’. Mol is blij met 
haar premie omdat ze nog heel veel ideeën heeft die erom 
smeken uitgevoerd te worden, en ze nog veel kennis wil over-
dragen aan een jongere generatie. Ze heeft wel ambivalente 
gevoelens bij de ‘heldenstatus’ die zo’n belangrijke toekenning 
met zich meebrengt. ‘Je ziet ook dat het steeds   >> 
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minder draait om stromingen en steeds 
meer om helden. Maar met één gene-
raal win je de oorlog niet, je hebt ook 
heel veel troepen nodig. Niet voor niets 
beginnen mijn boeken met een uitge-
breid dankwoord, omdat ik medewer-
king, steun en inspiratie ontvang van 
tal van anderen. Als je me vraagt wie ik 
bij deze bekendmaking graag op de 
eerste rij zou willen zien, zou ik dan 
ook zo veel mensen moeten noemen dat 
ze lang niet op één rij passen.’

Scene 2   In losse groepjes en zo 
onopvallend mogelijk – om te voorko-
men dat de namen van de laureaten al 
voor de officiële bekendmaking  
worden rondgetwitterd - is het gezel-
schap het Museon binnengewandeld. 
Daar worden de laureaten van hun 
familieleden gescheiden en verzocht 
knie aan knie plaats te nemen in de 
kale en onbarmhartig fel verlichte 
artiestenkleedkamer. Ondanks alle 
trots en blijdschap ontstaat er nu ook 
wat gemopper over de consternatie die 
zo’n Spinozapremie met zich mee-
brengt. Zit je net rustig te werken, 
barst er een circus los met pers en 
plechtigheden. En hoe ga je die 
tweeënhalf miljoen besteden? Aan die 
vraag hebben alle laureaten wel 
wat uren slaap verloren. 

Prof. dr. Ieke Moerdijk, hoogleraar 
Algebra en topologie in Nijmegen, 
krijgt de premie omdat hij tegen de 
trend van voortgaande wiskundige spe-
cialisatie in onvermoede verbanden 
weet te leggen, bijvoorbeeld tussen de 
meetkunde en de wiskundige logica. 
Moerdijk ziet de Spinozapremie niet 
alleen als een erkenning voor zijn eigen 
prestaties, maar ook als erkenning voor 
zijn vak. Die erkenning is meer dan 
welkom. ‘We worden door de maat-
schappij vaak als niet-relevant onder 
het vloerkleed geveegd, terwijl wis-
kunde overal verborgen aanwezig is: in 
de geneeskunde, in elektronica, in de 
financiële wereld en ook in alle topsec-
toren.’ Is erkenning belangrijk, ook 
voor wiskundigen? ‘Ook voor ons. De 
meeste wiskundigen zijn intrinsiek 
gemotiveerd; we doen ons vak omdat 
we daarin schoonheid en elegantie 
vinden en die ook zelf kunnen schep-
pen. Maar op de lange duur is dat niet 
genoeg. Daarom ben ik heel blij dat nu 
ook de buitenwereld blijk geeft van 
waardering. Voor mij persoonlijk is 
deze toekenning een enorme stimulans 
om nieuwe wegen in te slaan, ook als 
anderen het daar niet direct mee eens 
zijn.’ Welke wegen dat zijn, weet 
Moerdijk nu nog niet. Een van de 
vragen die hem fascineren is waaróm 
wiskundigen dezelfde opvattingen 

delen over wat mooi en elegant is. ‘Dat 
is niet willekeurig; er bestaat consen-
sus over. Waar komt die consensus van-
daan, wat zegt hij over de structuur van 
onze hersenen? De filosofie van de wis-
kunde heeft daar nog geen bevredigend 
antwoord op.’

Scene 3    De laureaten mogen nog 
niet de zaal in, maar horen vanuit de 
regieruimte (‘Het is toch wel spiege-
lend glas?’) waar de technici de licht- 
en geluidknoppen bedienen hun eigen 
laudatio aan. Dat ze de allerbeste 
wetenschappers van Nederland zijn. 
Hoe de benoemingscommissie ‘diep 
onder de indruk’ was. Hoe ze een 
opvallende invloed hebben op nieuwe 
generaties onderzoekers, enzovoort. 
Er wordt gezwegen, of zenuwachtig 
gegiecheld. Maar zelfs het gezicht van 
de laconieke Xander Tielens – die bij 
NASA al heel wat satellietlanceringen 
heeft meegemaakt en dus niet zo snel 
onder de indruk is van plechtigheden –  
breekt een brede glimlach door als hij 
zijn eigen lof hoort zingen.

Prof. dr. Xander Tielens, hoogleraar 
Fysica en chemie van de interstellaire 
ruimte in Leiden, krijgt de 
Spinozapremie omdat hij het belang 
heeft ontdekt van polycyclische aroma-
tische koolwaterstofmoleculen bij de 
vorming van sterren. Hij zal een deel 
van het geld gebruiken om ‘af en toe 
eens een maand ergens te gaan zitten, 
bijvoorbeeld in Berkeley of op 
Harvard.’ ‘Mijn kracht is dat ik fysica, 
chemie en astronomie combineer. 
Nergens beheersen ze die drie vakge-
bieden tegelijk. Daarom kan ik het veld 
alleen overzien als ik rondreis.’ Tielens 
wil tijdens die reizen veel met studen-
ten en postdocs praten. ‘Zij doen het 
echte werk, mijn taak is om ze op het 
juiste moment de juiste steun te geven, 
met als pay-off dat ik ze wetenschappe-
lijk zie opgroeien.’ Ook voor hemzelf 
als jonge promovendus was die steun 
destijds van onschatbare waarde. ‘Als 
ik hier iemand op de eerste rij mocht 
wensen, was het mijn promotor Harm 
Habing. Ik had het moeilijk tijdens mijn 
promotieonderzoek; het scheelde niet 
veel of ik had het bijltje erbij neer-
gegooid. Maar Habing pakte me op, 
stofte mij af en zette mij weer op m’n 
pootjes. Zonder hem had ik hier nu 
niet gestaan. Hij is nog steeds een 
voorbeeld.’

Scene 4   De bekendmaking, de 
presentaties, de interviews, het radio-
optreden… het is allemaal achter de 
rug. Annemarie Mol haast zich naar 
haar zoon, die ze niet langer alleen wil 
laten (al is hij helemaal niet alleen, 
maar in het aangename gezelschap 
van de dochters Moerdijk). Mike Jetten 
is bovenal opgelucht dat ‘eindelijk dat 
vreselijke zwijgen’ voorbij is. Hij klapt 
zijn laptop open en zet zijn telefoon 
aan om de felicitaties te laten binnen-
stromen. Ieke Moerdijk houdt zijn tele-
foon nog even uit en drinkt filosofisch 
een biertje. Xander Tielens legt wie het 
horen wil uit hoe hij geen das draagt 
omdat hij ‘van een andere generatie’ 
is en dat hij vroeger wel eens een das 
droeg, maar dan om zijn hoofd 
geknoopt zoals toen in sommige krin-
gen mode was.

Prof. dr. Mike Jetten, hoogleraar 
Ecologische microbiologie aan de 
Radboud Universiteit, krijgt de 
Spinozapremie omdat hij heeft ontdekt 
hoe bacteriën stoffen die bij hoge con-
centraties schadelijk zijn, kunnen 
omzetten in onschadelijke stoffen, via 
reacties die eerder voor onmogelijk 
werden gehouden omdat men de bijbe-
horende bacterie niet kon vinden. 
Jetten vindt graag praktische toepas-
singen voor zijn fundamentele onder-

zoek. Hij werkt bijvoorbeeld samen 
met rioolwaterzuiveraars. En dat – 
vermeldt hij strijdlustig  – zonder dat 
er ooit een topsector aan te pas heeft 
hoeven komen. Jetten wil het geld 
gebruiken om meer nieuwe bacteriën te 
ontdekken die nuttige dingen kunnen. 
Hij wéét dat ze er zijn en waar anderen 
na een jaar of vijftig ophouden met 
zoeken, gaat hij door. Ook als hij stuit 
op ongeloof of zelfs weerstand. Hoe hij 
dat volhoudt? De hoogleraar doet aan 
fitness, skeelert en is een enthousiaste 
fan van de Boston Celtics, een 
Amerikaans basketbalteam. Bij hen 
herkent hij de ijzeren wil om te 
winnen. Wat voor de Celtics de zege 
over Miami is, is voor Mike Jetten het 
ergens in een moddersloot of op een 
duistere oceaanbodem aantreffen van 
een bacterie die anderen al lang 
hadden opgegeven. 

Aan het eind van deze dag zijn vier 
wetenschappers voor het oog van de 
wereld tot topwetenschapper benoemd. 
Er zullen nieuwe deuren voor hen 
opengaan. Maar ze zijn er alle vier van 
doordrongen dat noblesse oblige.  <<
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Eindelijk is dat vreselijke 
zwijgen voorbij.
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