
INTERVIEW SYLVIA BARLAG

DE NATUURKUNDIGE



Auteur en foto: Esger Brunner

Kunt u iets vertellen over uw achtergrond?
“Ik ben in de deeltjesfysica gepromoveerd en werkte daarna 
voor CERN, het Max Planck Instituut en het Centre natio-
nal de la recherche scientifique, de Franse NWO. In 1989 
keerde ik terug naar Nederland en kwam ik bij het KNMI in 
dienst. Eerst als klimaatonderzoeker, later heb ik me door-
ontwikkeld tot leidinggevende en heb ik een nieuwe groep 
opgezet op het gebied van satellietwaarnemingen. In 2006 
ging ik naar Thales. Dat waren vier grote stappen in één: 
van overheid naar bedrijfsleven, van een open wetenschap-
pelijke gemeenschap naar een gesloten technisch bedrijf, 
en inhoudelijk en sociaal veranderde veel (een Amsterdam-
se die in Oost-Nederland kwam wonen).
Ik heb op internationaal niveau atletiek bedreven en heb 
in verschillende commissies gezeten, in de wetenschap en 
in de sport. Eerst bij de Nederlandse Sport Federatie en de 
Atletiekunie, later bij de internationale bonden European 
Athletics en World Athletics.”

Wanneer bent u lid geworden van de NNV?
“Dat is een heel leuke vraag, want toen ik voor het eerst 
benaderd werd, dacht ik: ‘Ik ben helemaal geen lid van de 
NNV.’ Daar is ook wel een logische verklaring voor, want 
mijn man is al sinds 1965 lid. Toen ik student was, kon ik 
het lidmaatschap helemaal niet betalen. Ik heb nooit iets 
gemist, behalve de vergaderingen. Het blad kwam altijd 
binnen. Je zou kunnen zeggen dat we als gezin al heel lang 
lid zijn. Op het KNMI zat ik bij toenmalig NTvN-redactielid 
Peter Siegmund op de kamer, dus zo kreeg ik wel een en 
ander mee. Ondertussen ben ik lid geworden.”

Wat vindt u van de NNV?
“Omdat ik niet deel uitmaakte van een sectie en niet aan 
de vergaderingen heb meegedaan, vind ik het moeilijk om 
dat te bepalen. Ik wil graag eerst meerdere dingen te weten 
komen.
Ik ben me wel gaan verdiepen in de vereniging. Wat ik 
denk te herkennen is dat we als natuurkundigen onderling 
heel goed weten wat we willen, maar dat we moeite hebben 
met de link leggen naar de samenleving, maar ik zou eerst 
moeten toetsen of dat inderdaad zo is. Als je daar een draai 
in kunt maken, dan denk ik dat je beter de stem van de 
natuurkunde naar de samenleving kunt zijn.”

Waarom wilt u voorzitter worden?
“Dat ik gevraagd werd, was voor mij een hele verrassing. In 
de kiescommissie zitten verschillende mensen met wie ik 
samengewerkt heb en ik begreep dat ik al langere tijd op de 
kieslijst stond. Ik ben bij veel dingen betrokken en dit lijkt 
me leuk. Ik heb tijd en ben nergens meer aan gebonden.”

Wat zijn uw plannen als u wordt verkozen tot voorzitter?
“Mijn insteek is luisteren, in eerste instantie naar leden en 
bestuursleden, maar ook naar de samenleving. Een visie 
vorm je niet alleen, maar samen. 
Ik vind een bredere visie op communicatie en publiciteit 
belangrijk. Ik wil dat de vereniging breder de stem van de 
natuurkundigen laat horen. Ik vind het tijdschrift hartstik-
ke leuk en goed, maar sociale media zijn ook van deze tijd.
Inclusiviteit en diversiteit gaan mij aan het hart, net als 
behoorlijk bestuur in het algemeen. 
Verder heb ik veel vragen en ideeën waarmee ik mij bezig wil 
houden. Wat wil je zijn als vereniging, wie wil je vereni-
gen, wat zijn de doelgroepen en hoe creëer je binding? We 
moeten het hebben over (financieel) beleid en beleidsont-
wikkeling. Belangrijk is ook samenwerking met bedrijven 
en misschien kunnen we iets doen met burgerinitiatieven of 
musea. Natuurkundeonderwijs vind ik belangrijk. Ik had een 
fantastische leraar die mij wist te overtuigen dat ik natuur-
kunde moest gaan studeren. Met onderwijs begint alles.”

Waarom zouden mensen op u moeten stemmen?
“Ik ben positief en optimistisch ingesteld: mijn glas is 
altijd halfvol, als het niet al helemaal vol is. Ik wil vernieu-
wing stimuleren en helpen vormgeven en ben niet iemand 
die op de zaak gaat passen. Ik ben echt iemand van ‘samen’ 
en neem anderen op sleeptouw en stimuleer anderen 
om dingen te doen. Ik heb een heel breed profiel en veel 
interesses, leg makkelijk verbanden en kan daarbij de juiste 
personen bij elkaar vinden. Dan kun je snel zaken voor 
elkaar krijgen. Dat lijkt me een belangrijke eigenschap in 
deze context.”

Heeft u nog een boodschap voor de leden?
“Stel jezelf open op naar de samenleving en probeer mee te 
denken in de huidige discussie over de waarde van weten-
schap.”

“Een visie vorm je niet 
alleen, maar samen”
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