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De Universiteit Leiden staat op nummer 148 in de eigen rang-
schikking, de CWTS Leiden Ranking. Leiden moet vijf universitei-
ten laten passeren, zoals Universiteit Utrecht (79) en de UvA (81).

148
getal van de week

CWTS Leiden Ranking 2021

Leiden ■ „Het onderwerp is ont-
zettend actueel. Mensen weten nu
veel meer over infectieziekten dan
twee jaar geleden”, zegt ze.

Roestenberg was vorig jaar be-
trokken bij de fase 2 studie van het
Janssen-vaccin. Ze was de medisch
verantwoordelijke voor de 49
proefpersonen. Het was een ’uit-
stapje’ voor haar, want ze houdt
zich al jaren hoofdzakelijk bezig
met tropische infectieziekten zoals
malaria en enkele ziekten die door
wormen worden overgedragen. „Ik
hoop dat de coronapandemie zorgt
voor een gevoel van urgentie. In
Nederland en andere rijke landen
hebben we jarenlang gedacht dat
het ons niet meer zou overkomen.
Infectieziekten waren een ver-van-
ons-bedshow. Ik hoop dat we ons
nu beter kunnen voorstellen hoe
het is om constant met het gevaar
van infectieziekten te leven. In veel

landen bepalen deze ziekten het
leven van veel mensen en veroorza-
ken bovendien een enorme druk
op de economie. Dat hebben wij nu
met corona ook ervaren.”

Denken in kansen
Ze is van nature optimistisch inge-
steld. Meta Roestenberg denkt
liever in kansen dan in belemme-
ringen. Covid-19 ziet ze dan ook
graag als kans, zonder de ver-
schrikkelijke gevolgen van het
virus voor individuen en samenle-
vingen als geheel te bagatelliseren.
Ze zou heel cynisch kunnen wor-
den van de tot nu toe oneerlijke
vaccinverdeling over de wereld.
Maar ze kiest ervoor dat niet te
doen en wijst op de goede kanten.
De oprichting van Covax, de we-
reldwijde samenwerking om er-
voor te zorgen dat vaccins ook in
arme landen beschikbaar komen, is
daar één van. „Als ik kijk naar de
jonge generatie, dan zie ik dat

jongeren veel meer bezig zijn met
wereldwijde problemen, zoals
bijvoorbeeld het klimaat, maar ook
als het gaat over verdeling van
vaccins en andere gezondheids-
vraagstukken. Die generatie gaat
het uiteindelijk voor het zeggen
krijgen.”

Het is ook die generatie die mee-
doet aan de onderzoeken naar de
ontwikkeling van een vaccin voor
malaria. Roestenberg heeft samen
met collega’s in Leiden en het Rad-
boudumc in Nijmegen onderzoe-
ken opgezet om mogelijke vaccins
in een vroeg stadium te testen op
jonge gezonde mensen en die
bewust te infecteren met malaria,
om zo het onderzoek te versnellen.
Daar ging een jarenlange ethische
discussie aan vooraf. „Mag je wel
gezonde mensen bewust infecte-
ren? Weegt het risico op tegen de
mogelijke voordelen?”, vat ze de
discussie samen.

Slapeloze nachten
Vooropgesteld, het risico voor de
proefpersonen is klein. Malaria is
goed te behandelen, mits je er op
tijd bij bent. „Maar er is altijd een
risico. Daar heb ik ook wel eens
slapeloze nachten van gehad. Ik

ben uiteindelijk verantwoordelijk
voor de mensen die meedoen aan
het onderzoek.”

Verantwoordelijkheid
Die mensen zien, net als Roesten-
berg, vooral hun verantwoordelijk-
heid richting andere mensen, in dit
geval kinderen in Sub-Sahara-
Afrika. Daar overlijden jaarlijks een
half miljoen kinderen aan malaria. 

Aan onderzoek naar malaria
wordt elk jaar 600 miljoen uitgege-
ven. Ter vergelijking: alleen al in
de eerste maanden van de corona-
pandemie is 5 miljard euro besteed
aan onderzoek naar SARS-Cov-2.
„Dat is niet eerlijk. Maar het is niet
alleen een kwestie van geld waar-
door er nog steeds geen goed vac-
cin is tegen malaria’’, zegt Roesten-
berg. De malariaparasiet is veel
complexer dan het virus dat co-
vid-19 veroorzaakt en bovendien
verandert hij ook nog nadat hij het
lichaam is binnengedrongen.

Er is nu een vaccin dat 50 pro-
cent effectief is en er lijkt een
nieuw vaccin in de maak met een
effectiviteit van meer dan 70 pro-
cent. Er gloort dus hoop, mede
dankzij de onderzoeken van Roes-
tenberg en haar collega’s. In Nijme-

gen zijn meerdere mogelijke vac-
cins getest op jonge gezonde Ne-
derlanders. Belangrijk, zegt Roes-
tenberg. „Voor je een vaccin gaat
testen bij honderden kinderen, wil
je weten of het in een klinische
setting iets doet. De snelste manier
om dat uit te vinden, is om een
deel van de groep opzettelijk te
besmetten. Dat doen we met in het
lab geïnfecteerde muggen. Het
voordeel van malaria is dat de
ziekte zich snel ontwikkelt. We
weten binnen twee weken of een
vaccin effectief is.”

Voor gek verklaard
Mensen die meedoen aan de onder-
zoeken worden wel eens voor gek
verklaard. Opmerkelijk, vindt
Roestenberg. „Een brandweerman
die met gevaar voor eigen leven een
kind uit een brandend huis redt,
wordt als held onthaald. Mensen
die meedoen aan geneesmiddelen-
onderzoek om andere mensen te
redden, worden raar aangekeken.
Maar in mijn ogen doen ze precies
hetzelfde. Ze zetten zich met ge-
vaar voor zichzelf in voor een an-
der. Hoe klein dat gevaar ook is in
het geval van ons onderzoek.”

ORATIE Meta Roestenberg benoemd tot LUMC-hoogleraar Humane Modellen voor Vaccinontwikkeling

Mag je mensen bewust infecteren?

Tessa de Wekker

•i
COVID-vaccins
In Nederland speelt nu de
discussie om ook voor
onderzoek naar coronavaccins
mensen bewust te infecteren
met SARS-Cov-2. In Engeland
lopen zulke onderzoeken al.
Roestenberg hoopt dat
Nederland volgt. „Er leven nog
zoveel vragen. In hoeverre zijn
gevaccineerden besmettelijk?
Wat doen de verschillende
vaccins bij verschillende
varianten? We hebben
überhaupt meer verschillende
vaccins nodig om de hele
wereldbevolking te kunnen
inenten. Voor al deze vragen
zou dit type onderzoek heel
geschikt zijn. Natuurlijk stellen
we een beperkt aantal mensen
bloot aan risico’s. Maar
uiteindelijk kijk ik, en met mij
de mensen die meedoen, naar
de voordelen voor de
wereldbevolking. Dan vind ik de
risico’s aanvaardbaar.”

Midden in de coronapandemie werd Meta Roesten-
berg benoemd tot hoogleraar Humane Modellen
voor Vaccinontwikkeling in het LUMC. Vrijdag hield
ze haar oratie. Een bijzondere timing.

Meta Roestenberg: ,,Een brandweerman die met gevaar voor eigen leven een kind uit een brandend huis redt, is een held. Mensen die meedoen aan geneesmiddelenonderzoek om andere mensen te redden, worden raar aangekeken.’’FOTO MILETTE RAATS

Volgens de Engelse musicoloog Da-
niel Leech-Wilkinson is de klassei-
eke wereld terechtgekomen in een
’meedogenloos neoliberaal busi-
nessmodel’. Musici hebben geleerd
dat vakgenoten rivalen zijn. Ze moe-
ten hun vakgenoten verslaan op het
gebied van vlot, betrouwbaar en
precies spel. Ze moeten er goed en
gezond uitzien, vriendelijk overko-
men en op een leuke manier kunnen
samenspelen met anderen. 

Vooral moet hun spel zo min mo-
gelijk afwijken van wat een ’bench-
mark’ genoemd kan worden: een al-
gemeen geaccepteerde interpretatie
van een muziekstuk. Concertbezoe-
kers en critici gebruiken de norm als
houvast om te beoordelen of zij een
uitvoering als ’goed’ kunnen beoor-
delen (of niet). Concertprogram-
meurs hebben een ’objectieve’ maat-
staf om te beoordelen voor welk pu-
bliek zij een solist zullen boeken. 

Zo’n norm is dus voor vrijwel ie-
dereen handig, behalve voor de mu-
sici. Zij zijn getraind als automaten.
Ze hebben geleerd, aldus Leech-Wil-
kinson, dat het hun taak is om ’be-
trouwbaar te reproduceren wat de
bedoeling van de componist was’.
Die bedoeling is te vinden op de no-
tenbalken van de bladmuziek. Ze
worden geacht om te ’spelen wat er
staat’. Ze geloven ook dat de inter-
pretatie die hen is aangeleerd, dé
manier is waarop een compositie ge-
speeld moet worden. Iedereen doet
het immers zo?

Hongaarse dans
De Leidse muziekonderzoeker en
pianiste Anna Scott bewijst dat het
best anders kan. Ze deed onderzoek
naar de manier waarop componist
Johannes Brahms (1833-1897) zijn ei-
gen pianocomposities uitvoerde.
Van Brahms zelf is één vrij korte op-
name overgeleverd uit 1889, waarop
hij zijn eerste Hongaarse dans
speelt. Die opname klinkt al anders
dan zoals die compositie nu wordt
uitgevoerd: veel wilder en onstuimi-
ger, maar de opname kon gemakke-

lijk terzijde worden geschoven, om-
dat de wasrol door intensief gebruik
erg versleten is en daardoor moeilijk
te beluisteren.

Scott kwam echter achter het be-
staan van pianiste Ilona Eiben-
schütz (1872-1967), die bij Clara
Schumann had gestudeerd en die
langs die weg goed bevriend was ge-
raakt met Brahms. De eerste keer dat
hij zijn beroemde ’Sechs Klavier-
stücke’ (opus 118) speelde, deed hij
dat speciaal voor haar. Eibenschütz
was daardoor zeer vertrouwd met de
manier waarop Brahms piano speel-
de. In 1903 nam ze de Ballade uit
opus 118 zelf op. 

Toen Scott in 2006 deze en andere
opnames hoorde van pianisten die
Brahms persoonlijk hadden ge-
kend, was ze ’geschokt’. Ze speelden
zijn muziek zo heel anders dan zij
gewend was. Ze werd zich er daar-
door van bewust dat Brahms ’op een
veelvoud van manieren’ gespeeld
kan worden. Ze besloot om het spel
van Eibenschütz en Adelina de Lara
(1872-1961) te analyseren om er achter
te komen waar dat ’andere’ dan pre-
cies in zit. Dat is bij een eerste be-
luistering niet meteen duidelijk,
maar door het spel van de pianistes
precies te kopiëren, kwam ze er toch
achter.

Pianisten als Brahms, Eiben-
schütz en De Lara gebruikten een
techniek die ’dislocatie’ heet. Waar
moderne pianisten linker- en rech-
terhand synchroon spelen, gebruik-
ten zij die soms onafhankelijk van
elkaar. De melodie (rechts) en de be-
geleiding (links) klinken dan niet
gelijktijdig, wat subtiele vertragin-
gen in de muziekstroom geeft. Een
tweede, fundamenteler, verschil is
de manier waarop zij muzikale zin-
nen of ’strofen’ speelden. Heden-
daagse pianisten zijn geneigd om
die strofen sterk te benadrukken en
te ’begrenzen’. Eibenschütz en De
Lara speelden er juist overheen.

Dit kan voor uitvoerende musici
een legitimatie zijn om creatiever en
vrijer met Brahms’ composities om
te gaan, ze - in essentie - meer musi-
cus te doen zijn in plaats van repro-
ducerende automaten. Want tja - als
Brahms zich al niet aan de 21ste-
eeuwse muzieknorm hield, wat ver-
plicht uitvoerende musici van nu
om dat wel te doen?

Pianisten speelden
eeuw geleden anders
Wilfred Simons

Leiden ■ De muziekuitvoerin-
gen van klassiek geschoolde pia-
nisten lijken steeds meer op el-
kaar. Verschillen in pianotech-
niek en speelwijze, muzikale
scholen en tradities die elk optre-
den een uniek persoonlijk karak-
ter geven, dreigen te verdwijnen.
De klassieke muziekwereld zit in
een crisis, bleek vorige week tij-
dens de online sessie ’Resist or
Obey?’ van kunstenfaculteit AC-
PA van de Universiteit Leiden. 

Johannes Brahms. PUBLICITEITSFOTO

Hedendaagse
musici leren te
’spelen wat er staat’

Binnen wacht een warme computer op me, met een geopend
onderzoeksplan - een onderzoek-in-wording. Het begin is
altijd moeilijk. Hoe breed zijn de vragen die ik wil stellen, hoe
groot zijn de antwoorden die ik zoek?

Mijn nieuwe tuintje was twee maanden geleden een woeste-
nij van dekzeilen, bierblikjes, oude kerstbomen en rubberen
bootjes die ik tot verbazing van de buren wekenlang uit de
poortdeur heb lopen slepen. Bij elk opgeraapt stuk vuilnis trof
ik spinnen die naar me keken alsof ze de menselijke vorm
alleen kenden van verhalen. Onder bakstenen vond ik dui-
zendpoten die sinds het Eoceen niet hebben durven theoretise-
ren over een wereld buiten mijn tuintje.

Na de grote opruiming bleek onder een dunne laag aarde de
hele boel van muur tot schutting bestraat te zijn. Een tuintje
vol met tegels is mijn eer als bioloog te na. Het kostte me twee
weken om alles tegels eruit te halen, plus nog een week om
weer nachtrust te vinden nadat ik erachter kwam dat er onder
een tien centimeter aarde nóg een laag tegels lag.

Ik denk terug aan die periode van slepen, spitten en graven.
Aan ontdekkingen die maar moeizaam komen en meestal
alleen maar toegang geven tot nieuwe opgaven, nieuwe steen-
harde obstakels die er blijkbaar al die tijd al waren. Ik vloek
zachtjes naar de tekstverwerker - ik dacht er te zijn met een
kloek kwantitatief onderzoek, maar na een mooi plannetje op
papier te hebben gezet, trek ik het boek over kwalitatief onder-
zoek uit de kast en ga ik plannen voor deel twee van deze klus,
het tweeluik waarvan ik dacht dat het een éénluik was.

Ondertussen ligt in de hoek van de tuin een berg overwon-
nen tegels. Maar daar, midden in de tuin tussen de kornoeljes,
ligt op dezelfde plek als waar hij al wie-weet-hoe-lang ligt, de
tegel. Van achter mijn scherm tuur ik naar de tegel en de tegel
tuurt terug. Ik bal mijn vuisten en ga in de aanval.

Het kost me een paar uur en een paar schaafwonden maar ik
werk mijn koevoet onder de tegel en begin met volle kracht
heen en weer te wippen alsof het een lieve lust is - en na drie
uur wippen en schelden komt de tegel omhoog - een fractie van
een millimeter, maar een fractie die mijn geestesgezondheid
op het nippertje heeft gered. Naar binnen en aan het bier, ter
viering van de fractie.

De uiteindelijke strijd duurde drie dagen. Wippen, duwen
en trekken tot mijn armen in paniek aangaven dat dit zo niet
verder kon, maar op dag drie, vandaag, stáát hij daar. De tegel,
omhoog gekiept, niet meer de toegang ontzeggend tot de
zwarte aarde die eronder ligt.

Even voelt het alsof mijn neerwaartse blik de duizenden
kilometers aan aard- en magmalagen doorboort - heel eventjes
ervaar ik verblindend oogcontact met de lichtende kern van de
aarde. Het deksel gelicht, de juiste vraag gesteld.

De tegel

In mijn achtertuin wacht de tegel, stilletjes lachend om de
koevoet, die er terneergeslagen naast ligt. De afmetingen
van de tegel zijn niet bekend, maar aanzienlijk. De dikte,

de samenstelling, het gewicht, de geschiedenis? Een raadsel
gesluierd in tijd. Ik loop erlangs, zonder te kijken.

jong geleerd
Robbert Folmer is een
bioloog met een
voorliefde voor levende
en fossiele planten. Zijn
voorkeur gaat nu uit
naar de eerste
categorie: op de Hortus
botanicus bestudeert
hij de relatie tussen
planten en mensen en
werkt hij voor zijn
master mee aan een
app waarin mensen
waarnemingen aan
stoepplantjes kunnen melden.


