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Hersenen veranderen, ontdek-
ten neurobiologen ooit. Van
dat inzicht maken pedagogen
nu dankbaar gebruik. Een sti-
mulerende omgeving bevor-
dert de intelligentie en het so-

ciale gedrag van kinderen. 
Zie hier het belang van ‘ongebonden’ funda-

menteel onderzoek – de mogelijkheid om als
onderzoeker vrij te kunnen denken en te experi-
menteren. Daarbij staat niet het belang van de
onderzoeker voorop, maar dat van de maat-
schappij. Het gaat om het niet te voorspellen
nut van dit soort onderzoek op de lange termijn. 

Robbert Dijkgraaf illustreert dat treffend aan
de hand van wetenschappelijke ontdekkingen
die soms pas honderd jaar later (!) een toepas-
sing vonden. Zoals de ontdekking in 1911 van su-
pergeleiding door Kamerlingh Onnes, die nu
wordt gebruikt bij zweeftreinen, deeltjesver-
snellers en MRI-scans. Ik ben benieuwd welke
toepassingen de minuscule moleculaire machi-
nes van Ben Feringa gaan krijgen. Hij kreeg voor
zijn onderzoek onlangs de Nobelprijs voor de
scheikunde toegekend. 

In Amsterdam opende burgemeester Eber-
hard van der Laan onlangs het Institute for Ad-
vanced Study (IAS) van de Universiteit van Am-
sterdam. Het IAS is net als zijn Amerikaanse
grote broer, waar Dijkgraaf werkt, een centrum
voor wetenschappelijk onderzoek. Toponder-
zoekers krijgen er tijd en ruimte om naar nieu-
we dingen te zoeken. 

Het Nederlandse IAS is een netwerkorganisa-
tie waarin onderzoekers een vrijplaats hebben
om zich voor een aantal maanden of een half
jaar aan belangrijke fundamentele en maat-
schappelijke vragen te wijden.

Dat past bij deze tijd. De echte grote uitdagin-
gen vereisen een interdisciplinaire aanpak.
‘Wat krijg je als je een econoom, een filosoof en
een bioloog naast elkaar zet? Het klinkt als het
begin van een mop maar is precies wat we gaan
doen’, schreef wetenschappelijk directeur Peter
Sloot mij. In het IAS treffen informaticadeskun-
digen, sociale wetenschappers, juristen, big-da-

ta experts en anderen elkaar rond thema’s als
klimaatverandering, immigratieproblematiek
en financiële crises. Het zijn stuk voor stuk pro-
blemen waar wetenschappers uit verschillende
vakgebieden naar moeten kijken. Onderzoekers
moeten niet proberen alles binnen de eigen dis-
cipline op te lossen maar over de muren durven
kijken, samenwerken, buiten de lijntjes kleu-
ren, grote vragen durven stellen. 

Noem het slow science. Net zoals slow food
weerstand biedt tegen snel, hapklaar voedsel
van slechte kwaliteit, is langzame wetenschap
gericht op het vergroten van de kwaliteit van
onderzoek en de relevantie ervan voor de pro-
blemen van vandaag of morgen.
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