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MD: We begeleiden nu samen een promo-
vendus. Dat was al gepland toen we nog 
allebei bij aMOLF werkten en dat is niet 
veranderd door mijn verhuizing naar Delft. 
De samenwerking die we hadden, zetten  
we gewoon voort.
GK: We onderzoeken beiden de interacties 
tussen eiwitten in het cytoskelet van de cel, 
met een verschillende focus. Marileen kijkt 
naar microtubuli [buisvormige eiwitstruc-
turen, red.] en ik kijk naar het eiwit actine. 
Toen ik negen jaar geleden bij aMOLF mijn 
eigen groep opzette, moest ik vooral leren 
omgaan met alle nieuwe eisen die er aan 
je gesteld worden: jonge onderzoekers 
selecteren en begeleiden, onderzoeksgeld 
binnenhalen, onderzoek presenteren  
op congressen, nieuwe samenwerkings- 
relaties aangaan, een actieve rol spelen  
binnen aMOLF en FOM… Daarbij heb ik 
veel aan Marileen gehad. 
MD: Je hebt nogal de neiging om overal ‘ja’ 
op te zeggen en dat dan ook allemaal per-
fect te willen doen. Maar dat is onmogelijk.
GK: Marileen heeft me geleerd om meer te 
relativeren.
MD: Dat heb ik zelf ook moeten leren. Door 
goed te kijken naar meer ervaren collega’s, 
hoe zij prioriteiten stellen. 

GK: Wat ons vakgebied nu spannend maakt, 
is dat we steeds dichter in de buurt komen  

bij de verwerkelijking van een droom:  
kunstmatig een levende cel nabouwen,  
die autonoom kan bewegen en zich kan 
delen net zoals een natuurlijke cel dat kan. 
MD: We zijn begonnen het gedrag van één 
biomolecuul te verklaren, maar de syste-
men die we nu onderzoeken worden steeds 
complexer. Het vak heeft sinds de jaren 
negentig enorme sprongen gemaakt. 
GK: De Nederlandse biofysica groeit nog 
steeds, ook omdat we een goede reputatie 
hebben in het buitenland.
MD: Dat is mede te danken aan een stevige 
impuls van FOM. FOM is er goed in om  
initiatieven die van onderaf komen op te 
pikken, en – als het bestuur daar brood in 
ziet – om te zetten in iets dat beklijft.
GK: FOM kan zo alert zijn doordat zij heel 
korte lijnen naar de onderzoekers heeft. 
Veel mensen vrezen dat die slagkracht  
verdwijnt in de nieuwe organisatie- 
structuur, omdat NWO nu eenmaal groter 
en logger is.
MD: Het zou mooi zijn als de verbondenheid 
tussen wetenschappers en bestuurders, 
die FOM kenmerkt, ook een karakteristiek 
wordt van het nieuwe NWO. 

MD: De nieuwe organisatiestructuur sluit 
wel mooi aan bij een andere trend in de 
biofysica: steeds meer gaat men uit van het 
levende systeem zelf en haalt daar  

alle disciplines bij die kunnen helpen om dat 
systeem te begrijpen, of het nu biologie is, 
natuurkunde, scheikunde, wiskunde of ma-
teriaalkunde. Over tien jaar zullen biofysici 
zich waarschijnlijk niet meer laten inperken 
door de grenzen van de opleiding die ze ooit 
genoten hebben. De biofysica is bij uitstek 
een multidisciplinair vak. Je hoort wel eens 
dat dat zou verklaren waarom er relatief 
veel vrouwen in ons vakgebied werken. Dat 
ook op de middelbare school meisjes al 
vaak breed geïnteresseerd zijn. 
GK: In de natuurkunde ontstaat er wel een 
iets evenwichtiger man-vrouw-verdeling, 
maar het gaat niet bepaald snel.
MD: Toch zou het zomaar kunnen dat die 
scheve verhoudingen over vijf of tien 
jaar opeens voorbij zijn. Dat het aandeel 
vrouwen dan de lucht in schiet. De trage 
verandering heeft er onder andere mee te 
maken dat iemand die in een hiërarchische 
piramide benoemd wordt, moet lijken op 
degene die hij of zij vervangt. Maar de 
wetenschap wordt gelukkig steeds platter 
georganiseerd.
GK: als je voorbij een kritisch punt bent, 
en er zijn steeds meer rolmodellen, kan het 
opeens in een stroomversnelling komen.
MD: Het zou ook helpen als het beleid er 
minder op gericht was ‘vrouwen te coachen’ 
en meer op het opschudden van het  
systeem. Zodat het voor vrouwen én  
mannen eenvoudiger wordt gemaakt om 
werk en gezin te combineren. 

costly wisdom • PROF.DR. MaRILEEN DOgTEROM & PROF.DR. gIJSJE KOENDERINK

De expertises van biofysici Marileen Dogterom en Gijsje Koenderink vullen elkaar mooi 
aan. Bij AMOLF werkten ze al samen, nu een van hen bij de TU Delft werkt, doen ze dat 
nog steeds. Dogterom heeft wat meer ervaring, waardoor ze Koenderink als verse tenure 
tracker op weg kon helpen bij het combineren van verschillende rollen.

marileen dogterom (48, l.) is hoofd van de afdeling Bionanoscience 

bij de faculteit Applied Sciences en het Kavli Instituut voor Nanoscience aan 

de Technische Universiteit Delft. Tot januari 2014 was ze groepsleider en lid 

van het managementteam van AMOLF. 

‘DE BIOFYSICa HEEFT gROTE  
SPRONgEN gEMaaKT’

gijsje koenderink (41, r.) is groepsleider Biologische zachte  

materie bij AMOLF, hoogleraar Fysica van levende systemen aan de  

Vrije Universiteit en de opvolger van Marileen Dogterom in het  

managementteam van AMOLF.
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“Ik waardeer haar passie voor  

wetenschap en haar betrokkenheid 

bij promovendi.”

“We denken samen na over 

hetzelfde probleem. Dat geeft mij 

een breder perspectief.”
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