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vrouWen in de FysiCa

Ze studeerde in Bilbao, waar ze nog steeds een nulaanstelling heeft. Na een promotie in 
Cambridge deed ze postdocs in Londen en Boston. Sinds 2002 is ze hoogleraar in de Particle 
physics and cosmology groep aan de Universiteit Leiden. Daar probeert Ana Achúcarro (1962) 
binnen een recent toegekend Vrij FOM-programma te reconstrueren hoe het heelal eruitzag in 
de eerste ogenblikken na de Big Bang. 

“Mijn werk is precies waar ik van droomde toen ik zeven 
was”, vertelt Ana Achúcarro aan de telefoon, terwijl er 
doorlopend collega’s en studenten binnenlopen om even 
iets met haar te bespreken. “ik wist toen al dat ik weten-
schapper wilde worden. Sinds mijn vroege jeugd denk 
ik graag na over waarom dingen zijn zoals ze zijn. ik ben 
bevoorrecht dat ik nu in mijn werk precies datgene  
mag doen wat ik prachtig vind.”
Achúcarro is theoretisch natuurkundige met een speciale 
interesse in snaartheorie, zwarte gaten en het vroege  
universum. Voor dat laatste onderwerp kreeg zij als  
programmaleider onlangs een Vrij FOM-programma  
toegekend van 2,3 miljoen euro. “Voor FOM is het vrij  
uniek dat er zo’n op kosmologie gericht programma is 
toegekend”, zegt ze niet zonder trots.
Binnen het programma werken theoretici, hoge-energiefy-
sici en astronomen van de universiteit Leiden, universiteit 
van Amsterdam, universiteit utrecht, rijksuniversiteit 
groningen en het FOM-instituut nikhef heel intensief 
samen, vertelt Achúcarro. “We zagen elkaar sowieso al 
maandelijks tijdens onze gezamenlijke theoretical cosmo-
logy Meetings. en hier in nederland zijn de afstanden niet 
zo groot, de promovendi reizen makkelijk heen en weer.”

kijken naar het verleden
Het programma richt zich op een van de meest basale 
vragen die we ons als mensen stellen: Waar komen we 
vandaan, hoe is het heelal ooit begonnen? Om die vraag te 

beantwoorden, bouwen de theoretici voort op waarnemin-
gen. “Het universum heeft sinds zijn ontstaan informatie 
voor ons bewaard. Hoe dieper je het universum in gaat, hoe 
verder je in het verleden kijkt. Licht heeft er nu eenmaal tijd 
voor nodig om bij ons aan te komen. Je kunt het universum 
dus feitelijk zien als een gelaagde registratie van wat er in 
het verleden is gebeurd. Het meest fascinerende vind ik 
dat je in de kosmische achtergrondstraling de handteke-
ning kunt herkennen van de quantumwereld die er in een 
fractie van een fractie van de allereerste seconde was. die 
situatie kun je hier op aarde nooit namaken, zelfs niet met 
de beste versnellers. Wij combineren nu de kennis die we 
hebben over het universum zoals het nu is, met de schom-
melingen die we zien in de achtergrondstraling, die zo’n 
300.000 jaar na de Big Bang is ontstaan. daaruit proberen 
we af te leiden wat er in dat prilste begin gebeurde.” 

dat lijkt een onmogelijke opgave, maar dat is het niet, 
vervolgt ze enthousiast. “Het universum was in het prilste 
begin ongelooflijk saai. Het was totaal homogeen, met zeer 
minimale fluctuaties. Maar als je maar lang genoeg wacht, 
kunnen die zeer minimale verstoringen toch grote gevolgen 
hebben. dat homogene begin heeft het huidige universum 
voortgebracht, waarin hele lege ruimten zijn, en plaatsen 
die juist ontzettend veel clusters van sterrenstelsels be-
vatten. Wij zoeken de oorsprong van de fluctuaties die ons 
huidige heelal kunnen hebben veroorzaakt. dat betekent 
dat we moeten nadenken over zaken als kosmische inflatie, 
neutrino’s, donkere energie en donkere materie.”

mensen in de FysiCa
Hoewel ze graag meewerkt aan een interview voor 
FOM expres, had het voor Achúcarro niet in een rubriek 
gehoeven die ‘Vrouwen in de fysica’ heet. “ik heb op veel 
verschillende plekken in de wereld gewoond en alle soorten 
discriminatie meegemaakt: positieve discriminatie, nega-
tieve discriminatie, geen discriminatie... ik kan me erover 
blijven verbazen dat het op sommige plaatsen zo interes-
sant blijkt te zijn dat je vrouw bent. Vroeger in Spanje viel 
het me niet eens op dat ik een meisje en niet een jongen 
was. Mijn ouders en leraren zagen vooral een brein dat 
opgevoed moest worden. Pas toen ik in cambridge kwam, 
werd dat vrouw zijn ineens een issue.” 

Maar nu ze hier toch een podium krijgt, wil ze iets anders 
aanstippen. “Het feit dat ik in Leiden terecht ben gekomen, 
had te maken met een ‘two body’ probleem, iets waar alle 
mensen tegenaan lopen die twee carrières in de weten-
schap willen combineren. Mijn echtgenoot had jarenlang 
een aanstelling in groningen terwijl ik in Bilbao werkte, en 
dat met een gezin met kinderen. Overigens zit ik hier prima 
op mijn plaats. nederland verenigt de europese mentaliteit 
met de Amerikaanse flexibiliteit en ambitie. dat is een 
fantastische combinatie.” (SK)
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in het ntr tv-programma 'Bonte 
Vrouwen' stonden zondag 14 juni twee 
vrouwelijke onderzoekers van AMOLF 
en nikhef centraal. de aflevering ging 
in op de dilemma's en uitdagingen die 
vrouwen tegen kunnen komen bij het 
vormgeven van een loopbaan in de 
wetenschap. de uitzending kwam tot 
stand met inhoudelijke en financiële 
steun van nWO en FOM. Het pro-
gramma volgt natuurkundige Anouk 
de Hoogh (zie foto), werkzaam als 
promovendus bij AMOLF. Zij gaat in 
gesprek met els Koffeman, onderzoe-
ker bij nikhef en bijzonder hoogleraar 
instrumentatie in de deeltjesfysica 
aan de uvA. 
Bonte Vrouwen is een zesdelige serie 
waarin jonge, vrouwelijke professio-
nals worden gevolgd in hun werk en in 
contact worden gebracht met vrouwe-
lijke rolmodellen. Met de bijdrage aan 
de ntr-programmareeks stellen nWO 
en FOM de ongelijke balans tussen 
mannen en vrouwen in de nederlandse 
wetenschap aan de orde. 

terugkijken?
➥ http://www.ntr.nl/Bonte-vrouwen/12
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