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Het licht aan
‘Als wetenschapper is het mijn taak om de wereld 
te begrijpen, niet om die beter te maken’, stelt 
socioloog Peter Achterberg. Daar denkt energie- 
onderzoeker Auke Hoekstra heel anders over: voor 
hem was de wereld mooier maken juist de reden 
om de wetenschap in te gaan. Hij vertelt in een 
interview met grote overtuiging over zijn missie: 
resultaten uit onderzoek veel sneller de wereld  
in krijgen dan nu gebeurt. En om dat te doen,  
moet je je soms héél duidelijk uitspreken. 

Maar hoe duidelijk? En hoe luid? Dat is een vraag 
die veel onderzoekers zichzelf stellen, zeker als ze 
deelnemen aan een debat waarin twee groepen 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Polarisatie lijkt de 
afgelopen jaren fors te zijn toegenomen in 
Nederland en in die context wordt steeds vaker van 
onderzoekers verwacht dat zij kiezen tussen twee 
extreme posities. Maar de wetenschap bestáát bij 
de gratie van twijfel, voortschrijdend inzicht en 
nuances. Heeft het dan wel zin om je te mengen in 
een explosief debat? Of kan de wetenschap juist 
invloed uitoefenen op het verloop ervan? 

Onderzoekers vertellen openhartig hoe zij op hun 
manier een weg weten te vinden in de discussies 
rond hun vakgebied. Zo probeert ‘stikstofprofessor’ 
Jan Willem Erisman tegenpolen dichter bij elkaar 
te brengen door in gesprek te blijven met de 
boeren die zijn onderzoek regelmatig fel bekritise-
ren. ‘Er is altijd een reden waarom mensen dingen 
doen of vinden en dat wil ik begrijpen.’ Je blik 
vergroten is deel van de oplossing, ziet ook Rudy 
van Belkom. ‘In gepolariseerde debatten is het 
alsof je in het donker staat, iemand de zaklamp op 
een klein stukje richt en dan zegt: híér gaat het om. 
Maar ik zeg: je moet niet met de zaklamp schijnen, 
maar het licht aan doen zodat je de hele ruimte 
ziet.’ En dat is precies hoe we in dit nummer van 
Onderzoek op zoek gaan naar de rol van de 
wetenschap te midden van oplopende maatschap-
pelijke spanningen.
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Een dag later is hij nog altijd in shock. Het  
is 21 augustus 1672 en in zijn woning aan de 
Haagse Paviljoensgracht, op nog geen 

kilometer van de plek waar gisteren de verminkte lijken van 
de gebroeders Johan en Cornelis de Witt zijn opgehangen, 
overdenkt Baruch Spinoza de consequenties van deze 
gruweldaad. Met de politieke moord hebben aanhangers van 
prins Willem III van Oranje een definitief einde gemaakt aan 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De 
pendelbeweging tussen twee staatsvormen (republiek en 
monarchie) is tot stilstand gekomen. Het land staat voortaan 
onder het gezag van één man en is in feite een monarchie.

Spinoza walgt ervan. Hij is vol afschuw vanwege de moord, 
maar vooral vanwege de ondergang van de republiek. Een 
staatsvorm onder absoluut gezag van een alleenheerser is 
het laatste wat hij wil. Zijn laatste grote werk wordt geboren: 
in het Politiek traktaat schetst hij zijn ideale staatsvorm, 
waarin evenwicht heerst tussen volk en vorst. Polarisatie 
tussen staatsgezinden en Oranjegezinden mag nooit meer 
tot zo’n treurige uitbarsting leiden. Een voorkeur voor 
democratie of monarchie heeft hij niet of spreekt hij niet uit. 
Beide zijn onmisbare elementen in het ‘gemengde bewind’ 
dat hij voorstaat.

Precies drieëneenhalve eeuw later. Het is maart 2022. Als 
Spinoza terugkeert op ‘zijn’ Paviljoensgracht, krijgt het 
politieke centrum van het Koninkrijk der Nederlanden, een 
goeie kilometer verderop, een grondige onderhoudsbeurt. 
Kunnen ze het politieke bestel daar niet meteen in meene-
men, horen we hem denken. Hij beseft dat polarisatie van 
alle tijden is. Of het nu gaat over corona, stikstofproblemen, 
duurzaamheid of veiligheid: in de samenleving ziet hij grote 
groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. Besluiteloos kijkt 
de politiek toe. Werd in zijn eigen tijd het evenwicht wreed 
verstoord ten gunste van de alleenheerser, nu lijkt de balans 
doorgeslagen naar het andere uiterste. In zijn hoofd vormen 
zich de contouren van een oplossing: herstel van het 
centraal gezag. Stomverbaasd over zijn eigen ommezwaai 
slaat hij zichzelf gade.

Spinozakenner Maarten van Buuren, 
Emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht

WETENSCHAP VOOR KINDEREN

Op expeditie
De oude universiteit van Franeker wordt op 6 mei voor  
één dag weer tot leven gebracht. Tijdens wetenschaps- 
festival Expeditie NEXT gaan kinderen op expeditie door 
de binnenstad aan de hand van spellen, proefjes en  
activiteiten. Denk aan een computerspel over ons 
zonnestelsel of een lab over duurzaamheid. Samen met 
het wetenschapsveld wil de Nationale Wetenschaps- 
agenda (NWA) de nieuwsgierigheid prikkelen en de 
waarde van wetenschap laten zien tijdens dit festival.

‘Met Expeditie NEXT kunnen we wetenschap toegankelijk 
maken voor een breed publiek’, vertelt projectleider Dennis 
Hoencamp. ‘We willen mensen bereiken die niet snel in 
aanraking komen met de wetenschap en hen laten zien 
wat wetenschap bijdraagt aan ons dagelijks leven. Zo’n 
festival is een mooie manier om dat te doen voor kinderen 
en hun ouders.’

Escaperoom over fake news
De NWA heeft Expeditie NEXT aangegrepen om onder- 
zoekers, maatschappelijke organisaties en culturele 
instellingen bij elkaar te brengen. Hoencamp: ‘Zulke 
samenwerkingen zorgen voor nieuwe kennis en je kunt er 
nieuwe doelgroepen mee aanspreken.’ Zo wordt er dit jaar 
samengewerkt met een aantal Nederlandse musea. Zij 
kregen de vraag om met innovatieve ideeën te komen 
waarmee kinderen op een laagdrempelige manier in 
aanraking komen met wetenschap. Dit heeft geleid tot 
interactieve opstellingen, zoals een escaperoom over  
fake news. De opstellingen zullen nadat ze op het festival 
hebben gestaan, beschikbaar blijven voor andere festivals, 
scholen en bijvoorbeeld treinstations.

Historisch Franeker
Als locatie is Franeker gekozen, omdat het een stad is met 
veel wetenschappelijke historie. Hoencamp: ‘Er zijn veel 
locaties met een academisch verleden, zoals het Koninklijk 
Eise Eisinga Planetarium. De academie van Franeker was 
ooit de tweede universiteit van Nederland. Kortom, een 
ideale plek voor een wetenschapsfestival.’ Wetenschap-
pers uit heel Nederland zullen aanwezig zijn bij het festival. 
Meer informatie over het programma staat op  
www.expeditienext.nl

Spinolarisatie

 ‘ Werd in Spinoza’s  
tijd het evenwicht  
wreed verstoord 

ten gunste van de alleenheerser,
nu lijkt de balans doorgeslagen 
naar het andere uiterste’

Water en vuur 
Wetenschap tussen tegenpolen

Wie angst 
aanjaagt,
creëert vooral 
wegkijkers

‘ Het tumult  
zegt me dat  
mijn onderzoek  
ertoe doet’

Wetenschappelijke 
twijfel versus 
roeptoeterende 
flanken
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‘H 
et economisch vooruitzicht van de lagere middenklasse is niet 
goed en dat is extra wrang als je tegelijkertijd een andere groep 
ziet doorstijgen in inkomen en woningbezit’, zegt electoraal 
geograaf Josse de Voogd, freelance-onderzoeker en samen met 
René Cuperus auteur van de onlangs verschenen Atlas van 
Afgehaakt Nederland. ‘En die laatste groep mag ook nog de 

koers bepalen in beleid en debat. Een groeiend onbehagen draait om 
relatieve deprivatie: steeds een beetje armer worden, terwijl de bovenlaag 
er warmpjes bijzit en doet of er niks aan de hand is. Dat schuurt.’

Verder verarmen
De gemiddelde inkomensverschillen in Nederland zijn misschien niet 
groot, maar een deel van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren 
verder verarmen door torenhoge energielasten en stijgende voedselprij-
zen, stelt De Voogd. Dat komt bovenop alle electoraal geografische 
trends en ontwikkelingen die hij in de Atlas beschrijft. Uiteenlopende 
kaarten laten zien waar de achterban van verschillende partijen woont, of 
ze politiek betrokken zijn en gaan stemmen, plus alle verschillen tussen 
rijke en arme gemeenten, steden en platteland. De Atlas was één van de 
aanleidingen voor een motie van de Tweede Kamer om een commissie in 
te stellen die onderzoek moet gaan doen naar politieke polarisatie, 
radicalisering en extremisme, en hun invloed op de democratische 
rechtsstaat.

Wens niet goed bediend 
De globale conclusie luidt dat een deel van Nederland ontevreden is en 
afhaakt. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd in mainstream politiek en 
beleid. Sommigen stemmen niet meer of kiezen voor buitenstaanderpar-
tijen. De traditionele verzuiling langs religieuze gezindte is vervangen 
door nieuwe scheidslijnen en tegenpolen, volgens De Voogd. ‘Een zuil met 
hoger opgeleiden zit nu aan de knoppen. De rechterflank daarvan krijgt 
zijn zin op economisch vlak, de linkerflank op cultuur. Terwijl een ander 
deel van Nederland een sterkere verzorgingsstaat wil, met gecontroleerde 
arbeidsmigratie en een cultureel conservatiever beleid. Maar die wens 
wordt niet goed bediend in het politieke krachtenveld en dat draagt bij 
aan polarisatie. Als je arbeidsmigratie niet mag bediscussiëren, dan 
kunnen mensen die daar economisch nadeel van ondervinden alleen 
terecht bij partijen met een rabiaat anti-migratiestandpunt.’

Gevestigden en buitenstaanders 
De Atlas spreekt over polarisatie, verdeeldheid, onbehagen en afhakers, 
maar De Voogd kiest zelf voor de meer neutrale tegenstelling tussen 
gevestigden en buitenstaanders. ‘Dat beschrijft vrij nuchter welke 
groepen er achter de bestuurlijke en culturele knoppen zitten. Je kunt 
stellen dat sommigen niet hun kont tegen de krib hebben gegooid, maar 
tot buitenstaander zijn gemaakt, omdat ze door maatschappelijk proces-
sen zijn uitgesloten. Je zou zelfs kunnen stellen dat de bestuurselite is 
losgeraakt van de bredere samenleving. De hoogopgeleide, succesvolle 
groep is zo groot dat ze de rest van de samenleving niet meer hoeft te 
ontmoeten.’

Afkeer tussen groepen
In het publieke debat in Nederland heeft polarisatie de rol van scheld-
woord gekregen. ‘Een beetje vergelijkbaar met het verwijt dat de ander 
populistisch is’, zegt politicoloog Eelco Harteveld, werkzaam aan de UvA. 
‘Polarisatie wordt steeds meer gebruikt om de tegenstander te de- 
legitimeren of uit te schakelen. Dat maakt het voor wetenschappers wel 

Online dreigementen al dan niet gevoed 
door desinformatie, groeiend wantrouwen 
in de wetenschap, activisten die bij  
ministers aanbellen en burgers die de 
politiek de rug toekeren … de maatschap-
pelijke gevoelstemperatuur heeft duidelijk 
een daling ingezet. Verarming, inflatie en 
oorlog leveren nieuwe voedingsbodem 
voor verdere polarisatie.

Maatschappelijke 
gevoelstemperatuur
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lastiger om zo’n term te hanteren.’ De vraag is of Nederland de kant 
opgaat van de Verenigde Staten, waar al jaren zorgelijke polarisatie- 
trends te zien zijn in de afkeer tussen kiezersgroepen. Harteveld: 
‘Steeds meer republikeinen zeggen te willen verhuizen om niet naast 
een democraat te hoeven wonen. Democraten willen geen vriend-
schap met een republikein aangaan en een groeiend deel van de 
bevolking denkt dat de helft van de natie uit slechte mensen bestaat.’

Temperatuurvraag 
In Nederland heeft Harteveld de zogenaamde temperatuurvraag voor 
het eerst in 2019 en 2020 gesteld. Die vraag peilt de ‘affectieve 
polarisatie’ ofwel de gevoelsmatige afkeer van mensen met een ander 
standpunt. ‘Zelfs in die korte periode zie ik bij alle groepen de 
gevoelens ijziger worden. Dat is een teken dat de polarisatie is 
toegenomen. Een vergelijkbare vraag van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) laat ook een stijging zien tussen 2012 en 2018. Ik 
durf dus wel te stellen dat polarisatie iets is toegenomen de afgelopen 
jaren. Zijn we daarmee meer gepolariseerd dan ooit? Dat niet. We 
ervaren geen unieke opleving in polarisatie, op basis van historische 
data van het SCP.’ Oude enquêtes keken naar het aantal mensen dat 
aangaf iemand te haten om zijn of haar standpunt. Het percentage lag 
op negentien procent in de jaren zeventig, daalde naar elf procent in 
de jaren tachtig en bij een herhaling in 2018 kwam het uit op zestien 
procent. ‘Als je zegt dat polarisatie komt door internet en sociale 
media, dan kun je de jaren zeventig en tachtig niet verklaren. Het is 
niet zo dat de politiek met Den Uyl en Wiegel toen nergens over ging.’ 

Geen uitgesproken hekel 
Volgens Harteveld stemt het overgrote deel van Nederland op 
centrumrechts en centrumlinks, en die hebben geen uitgesproken 
hekel aan elkaar. ‘De echte vijandigheid zit richting het radicaal- 
rechtse blok en omgekeerd. Die afkeer gaat diep, maar het is maar  
een relatief kleine groep. Over het algemeen zijn Nederlanders niet 
heel negatief over andere partijen. Ook in vergelijking met andere 
Europese landen scoren we laag. Pas als groepen in het midden  
sterk gepolariseerd zouden raken, kan dat dezelfde tegenstellingen 
opleveren als in de VS. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor.’

Wantrouwen jegens elites 
Zowel Harteveld als De Voogd merkt dat polarisatie in en rond de 
onderzoekswereld toeneemt. Harteveld ziet groeiend wantrouwen 
richting wetenschappers en kennis. Onderzoek laat zien dat vertrou-
wen in kenniselites een kenmerk is geworden waarin Nederlanders 
onderling sterk verschillen. ‘Populisme draait om wantrouwen jegens 
elites, ook wetenschappelijke elites. Dat zie je bij discussies over 
corona en klimaatverandering.’ De Voogd denkt dat academische 
discussies rond internationalisering, verengelsing en diversiteit een 
groeiende afstand scheppen tussen de onderzoekswereld en de rest 
van de samenleving. ‘Universiteiten spiegelen zich in taal en diversiteit 
aan Amsterdam, New York of Kopenhagen, terwijl die mijlenver 
afstaan van Zeeland of Drenthe. Daardoor komt men soms met feiten 
die de samenleving niet herkent. Dat wringt.’

Polarisatie als zuurstof
We moeten niet proberen polarisatie uit te bannen, maar te ver 
doorschieten is ook gevaarlijk, volgens Harteveld. ‘Polarisatie is nodig 
als zuurstof in de politiek. Ik zie democratie als een teamsport: je 
hoort bij een groep en daarmee strijd je om macht, stemmen of beleid. 
Mensen gaan naar de stembus omdat ze vóór opvang van vluchteling- 
en zijn, maar ook omdat ze een beetje een hekel hebben aan partijen 
die daar tégen zijn. Dat hoort bij het spel. Toch kom je snel boven de 
sweetspot uit. Ik kan er geen getal op plakken, maar ik denk dat we het 
punt voorbij zijn waar een beetje polarisatie goed is voor het debat en 
de politieke betrokkenheid. Nu loop je het risico dat mensen elkaar 
gaan mijden op politieke onderwerpen of zelfs denken dat de ander 
verschrikkelijke bedoelingen heeft.’

 ‘ Ik denk dat we 
het punt voorbij zijn  
waar een beetje polarisatie 
goed is voor het debat’

Schijntegenstellingen
Wetenschap is gebaat bij een zo scherp mogelijke 
formule ring van onderzoeksvragen, resultaten en 
interpreta ties van nieuwe vindingen. Dat kan leiden  
tot discussies of zelfs meningsverschillen, die op hun 
beurt vaak helpen om nog meer precisie te verkrijgen. 
Een fel wetenschappelijk debat is dus prima, zolang de 
discussianten dicht bij de feiten blijven, proberen eerlijk 
en logisch te redeneren en oprecht luisteren naar de 
standpunten van de andere partij. Te veel emotie in  
het debat kan afleiden van de inhoud. Moeilijk te 
bediscussiëren persoonlijke overtuigingen, niet 
gebaseerd op enig wetenschappelijk bewijs, zijn  
dikwijls ook niet behulpzaam. Op de persoon spelen  
is al helemaal ongewenst.

Helaas zien we de afgelopen tijd, ook over wetenschap-
pelijke resultaten, steeds vaker gepolariseerde debat-
ten waarin feitenvrij wordt geruzied en aanvallen  
op personen en hun integriteit niet zeldzaam zijn. 
Wetenschappers worden zelfs bedreigd, omdat hun 
resultaten en professionele opinie niet overeenkomen 
met de overtuiging van anderen. Sociale media worden 
daarbij misbruikt voor asociale uitingen, denigrerende 
uitspraken en soms onaangename massa-aanvallen op 
een wetenschapper. Je hoeft maar te denken aan de 
heftige uitingen op Facebook en Twitter over de 
coronapandemie en de toepassing van vaccinaties. 

Niet alleen in maatschappelijke debatten, ook over 
zaken die de wetenschap zelf betreffen kunnen de 
meningen flink uiteenlopen. Dat is helemaal niet erg  
(of zelfs heel goed) maar in die discussies valt wel iets 
op. Sommige hoog oplopende meningsverschillen 
berusten nog wel eens op schijntegenstellingen. Alsof 
fundamenteel onderzoek en thematisch onderzoek 
volledig tegenovergestelde activiteiten zijn. Of dat 
onderzoekers in de natuur wetenschappen volstrekt 
andere meningen over wetenschap hebben dan sociale 
wetenschappers. Of dat jonge onderzoekers andere 
belangen hebben dan een vorige generatie. Het zijn 
thema’s waar groepen wetenschappers tegenpolen 
lijken te worden van elkaar, terwijl het inhoudelijke 
verschil van inzicht buitengewoon klein is.

Ik zou willen suggereren dat ook het wetenschappelijk 
debat gebaat is bij een scherp geformuleerde,  
inhoudelijke tegenstelling. Maar wissel daartoe eerst 
eens goed van gedachten, waarbij zoveel mogelijk  
naar elkaar wordt geluisterd. Kortom, ruim baan 
voor debat en discussie, maar wel altijd met 
respect voor elkaar.

Marcel Levi,
Voorzitter raad van bestuur NWO
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Wetenschap met weerstand
‘ Ik zal niet van koers veranderen  
door negatieve reacties’

Sarah Bracke, hoogleraar sociologie van gender en seksualiteit, Universiteit van Amsterdam 

Hoe beweeg je je als  
wetenschapper in een sterk 
gepolariseerd domein? En wat 
kun je doen om het gesprek 
vooruit te helpen? ‘Het tempo  
van het maatschappelijk debat 
laat zich – vooral op sociale 
media – niet rijmen met dat  
van de wetenschap.’

W 
ie zich waagt aan onderzoek 
naar thema’s als vaccinaties, 
migratie, stikstof of radicalise-
ring weet dat zijn of haar 
bevindingen onder een vergroot-
glas liggen. Maar het onderzoek 

zelf wordt juist vaak uitgevoerd op afstand van 
het debat. Wetenschappers hebben tijd en 
ruimte nodig om een stap achteruit te doen, de 
kaders te beschouwen en nieuwe kaders te 
creëren. Twee wetenschappers vertellen vanuit 
hun persoonlijke ervaring hoe zij door schade 
en schande wijs zijn geworden. 

Sinds Sarah Bracke 
zich zo’n twintig jaar 
geleden voor haar 
promotieonderzoek 
boog over de vraag 
waarom vrouwen 
zich aangetrokken 
voelen tot religieuze 

bewegingen die als fundamentalistisch 
worden beschouwd, merkt ze dat haar 
onderzoek mensen niet onberoerd laat. 
Media-optredens resulteren steevast in een 
volle inbox, met als dieptepunt een doodsbe-
dreiging. ‘Het tumult zegt me dat mijn 
onderzoek ertoe doet, dat het thema’s zijn die 
mensen bezighouden.’ 

Voor Bracke vormen de heftige reacties een 
stok achter de deur om te zorgen dat haar 
wetenschappelijke werk van de allerbeste 
kwaliteit is. Dat betekent dat ze voor haar 
onderzoeksgroep, waarmee ze zich buigt over 
de rol van gender en ras in wat in Europa het 
‘moslimvraagstuk’ is gaan heten, allereerst een 
kortsluiting tracht te beslechten. ‘Het tempo 
van het maatschappelijk debat laat zich  
– vooral op sociale media – niet rijmen met dat 
van de wetenschap.’ 

Oneigenlijke framing 
Daarnaast maakt Bracke dankbaar gebruik van 
netwerken van wetenschappelijke collega’s om 
haar ideeën te slijpen. Ze presenteert haar 
onderzoek, redeneerrichtingen en worstelingen 
en vraagt anderen mee te denken, voordat ze 
onderzoek voor reguliere peer-review aanbiedt. 
‘Dit zijn voorbeelden van goede wetenschappe-
lijke praktijken in het algemeen, maar bij 
onderzoek naar precaire thema’s is het extra 
belangrijk dat het staat als een huis.’
Pas tegen het einde van die wetenschappelijke 
beschouwing treedt Bracke met haar bevinding- 
en naar buiten en ook daarin laat ze weinig aan 

het toeval over. Bij haar huidige project roept ze 
de hulp in van een bureau dat populairweten-
schappelijke graphic novels maakt. ‘Op die 
manier bepaal ik zelf, met behulp van communi-
catie-experts, de boodschap die we naar buiten 
brengen.’ Dat maakt de bevindingen minder 
kwetsbaar voor oneigen- 
lijke framing, hoopt Bracke. 

Per abuis in een artikel 
Ook bij reguliere media-optredens probeert 
Bracke controle te houden. ‘Dat begint bij 
selectie. Als ik op basis van het medium of de 
vraagstelling aanvoel dat er geen ruimte is voor 
een genuanceerd verhaal, dan begin ik er 
überhaupt niet aan. Ik zeg vaak nee.’ Deelt ze 
haar inzichten wel, dan leest ze het verhaal 
terug voor publicatie. ‘Ik wil dat eventuele 
commotie draait om mijn uitspraken, niet om 
dingen die per abuis in een artikel zijn beland.’

Niet van koers veranderen
De beroering zien als pressiemiddel dat Bracke 
scherp houdt, gaat voorbij aan het feit dat het 
heel vervelend kan zijn als mensen over je heen 
vallen. ‘Meestal valt het mee,’ lacht Bracke, 
‘behalve op momenten dat het niet meevalt.’ In 
2018 bepleitte ze met collega’s om naast de 
conservatieve psycholoog en filosoof Jordan 
Peterson, die was uitgenodigd voor een lezing 
door studenten van de UvA, een andere, 
deskundige stem te plaatsen. Het resulteerde 
in de beschuldiging van de-platforming en een 
doodsbedreiging in haar inbox. Nog geen 
vierentwintig uur later zou ze zelf een openbare 
lezing houden. ‘Toen had ik wel een knoop in 
mijn maag, het voelde kwetsbaar.’ Ze besloot 
het toch te doen. ‘Ik zal niet van koers verande-
ren door negatieve reacties of bedreigingen. Bij 
de grote urgente kwesties van deze tijd zijn 
wetenschappelijke inzichten belangrijk. Je kunt 
het dapper noemen om die te vergaren en te 
delen. Ik zie het vooral als noodzakelijk.’
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In juni 2021 gebeurde 
precies wat Jan 
Willem Erisman juist 
tracht te voorkomen. 
Nog voor publicatie 
van een rapport 
waarin hij zich boog 
over manieren 

waarop Nederland de stikstofimpasse zou 
kunnen doorbreken, had De Telegraaf de hand 
erop weten te leggen en het bij de bericht- 
geving niet al te nauw genomen met de 
inhoud. Boeren stonden op hun achterste 
benen omdat Erisman zou bepleiten de hele 
Gelderse Vallei van landbouw te ontdoen en 
vol te bouwen met huizen. 

Het voorval leidde zelfs tot een nieuwe ronde 
boerenprotest. ‘Wij gaven in het rapport alleen 
aan dat De Gelderse Vallei een locatie is waar 
je gericht en efficiënt de stikstofimpasse kunt 
doorbreken, maar zeiden niets over stoppen 
met landbouw. Ik vond het misverstand heel 
vervelend en heb direct boerenleiders opge-
beld om het recht te zetten.’

In één klap weg
Ondanks die verzoeningspoging werd voor 
Erisman duidelijk hoe kwetsbaar de positie is 
waarin hij zich in de loop van 35 jaar stikstofon-

derzoek heeft weten te manoeuvreren. ‘In een 
gepolariseerd veld dat weinig mensen overzien, 
zie ik het als mijn taak om feiten in te brengen 
en daar duiding aan te geven.’ In televisieoptre-
dens en als vraagbaak voor journalisten 
vervulde hij die rol en in één klap was dat weg. 
‘Waar ik eerst bijna dagelijks als expert werd 
gebeld, vooral door redacties die van gedach-
ten wilden wisselen over verhalen waar ze aan 
werkten, moest ik nu verdedigen waarom ik de 
Gelderse Vallei wilde opgeven als landbouwge-
bied.’

Niet mis te verstaan 
Erisman krijgt van twee kanten kritiek. Natuur-
beschermers vinden dat hij niet ver genoeg 
gaat in het beschermen van de ecologie, terwijl 
boeren hem op niet mis te verstane wijze het 
tegendeel verwijten. Erisman kwam ter ore dat 
Farmers Defence Force hem wilde komen 
bedreigen in de nasleep van de gewraakte 
Telegraaf-publicatie. De beveiliging van de 
Universiteit Leiden en de politie onderzochten 
de dreiging. Terugkijkend vertelt Erisman dat hij 
zich niet echt onveilig voelde. ‘Voordat die 
trekkers hier zijn, moeten ze twintig minuten 
door de stad. Dat zie ik niet gebeuren. Maar het 
doet je wel wat. Er zitten hier mensen thuis die 
dan ook in de knel zouden komen, terwijl ze er 
niets mee van doen hebben.’ 

Kennis van de leefwereld
Juist vanwege de polarisatie op het stikstof-
dossier doet Erisman zijn best contact te 
houden met boeren. ‘Ik denk, nee, ik weet wel 
zeker, dat polarisatie mij niet ligt. Ik verdiep me 
automatisch in de ander. Er is altijd een reden 
waarom mensen dingen doen of vinden en dat 
wil ik begrijpen.’ Hij bezoekt boerenbedrijven en 
geeft lezingen voor een boerenpubliek. ‘Daar 
leer ik van. Bijvoorbeeld dat het heel vervelend 
is om drie jaar lang stil te staan omdat Den 
Haag geen duidelijkheid geeft over waar het 
heen moet met de stikstofaanpak.’ Kennis van 
die leefwereld helpt Erisman draagvlak te 
vinden voor zijn missie: evenwicht creëren 
tussen economie en ecologie. ‘Ik begin mijn 
relaas bijvoorbeeld vanuit het belang van 
goede bodemkwaliteit. Boeren weten: als die 
niet goed is, dan ben je de lange termijn onder 
je bedrijf kwijt. Vanuit dat startpunt krijg ik hen 
ook mee in een verhaal over verduurzaming.’

 ‘Ik weet wel zeker dat polarisatie mij niet ligt’
Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid, Universiteit Leiden 

De mens is een gemankeerde gespreksvoer-
der, luidt ruwweg de verklaring die Noelle 
Aarts heeft voor de oplopende spanningen bij 
kwesties als stikstof, migratie en vaccinatie. 
De hoogleraar socio-ecologische interactie 
(Radboud Universiteit) onderzoekt de dyna-
miek tussen burgers, wetenschappers en 
beleidsmakers rond duurzaamheid. 
‘We zijn sociale wezens, daarom worden we 
ongemakkelijk van andersdenkenden en 
proberen we hen onmiddellijk te overtuigen 
van ons eigen gelijk’, zegt Aarts. ‘Maar bij die 
pogingen stoten we de ander vaak onbedoeld 
tegen het hoofd. We kwetsen mensen in hun 
identiteit met zinnen als: “Je niet laten 
vaccineren is dom, kortzichtig of asociaal” of 
“Boeren zijn geldwolven die niets geven om de 
natuur”.’

Te nauw opgevat
Willen wetenschappers de angel uit het debat 
halen, dan moeten ze de dialoog aangaan, 
aldus Aarts. ‘Meestal vatten we de opdracht 
om te communiceren over ons onderzoek te 
nauw op: als het begrijpelijk maken van onze 

bevindingen. Maar echte communicatie vereist 
dialoog. Wetenschappers zijn experts in 
kritisch nadenken en zorgvuldig kennis 
verzamelen. Maar als het gaat om de vraag 
welke kennis relevant is of wat met die kennis 
moet worden gedaan, dan zijn er veel meer 
mensen die daar iets zinnigs over te zeggen 
hebben.’ 

Minst gehoord en gewaardeerd 
Bij dat gesprek kunnen wetenschappers voor 
ogen houden dat de mensen die het hardst 
roepen en de uiterste standpunten opzoeken, 
vaak degenen zijn die zich het minst gehoord 
en gewaardeerd voelen. Waarom vind je dat? 
Welke angsten, waarden, aannames en 
normen liggen achter je boosheid? Dat zijn 
vragen die een dialoog op gang kunnen 
brengen. ‘Je moet niet vergeten hoe angstig 
mensen zijn. Door zo’n gesprek krijg je – ook 
als je het niet eens wordt – inzicht in en 
respect voor verschillende perspectieven. 
Alleen dan verbind je je met mensen. Dat 
biedt de gelegenheid je onderzoek relevanter 
te maken.’

Onzekerheden benadrukken
Aarts neemt, bijvoorbeeld bij het politiek 
optreden in de coronacrisis, een zorgelijke 
ontwikkeling waar. Ze ziet dat premier Mark 
Rutte en andere kabinetsleden politieke 
afwegingen rechtvaardigen met ‘we volgen de 
wetenschap’ waarbij voorbij wordt gegaan aan 
het feit dat wetenschappelijke inzichten 
steeds in beweging zijn. Het resultaat: woede 
en wantrouwen jegens ‘de wetenschap’, terwijl 
de verantwoordelijkheid voor de afwegingen 
ligt bij politici en beleidsmakers. De sleutel tot 
het herstel van vertrouwen is, paradoxaal 
genoeg, juist het benadrukken van de onzeker-
heden die met wetenschap gepaard gaan, 
aldus Aarts. ‘Wetenschappers en journalisten 
moeten duidelijk maken dat wetenschap een 
bepaalde systematiek is om kennis te verwer-
ven, maar dat die ook met onzekerheid en 
ambiguïteit samengaat. Zodat bij een verande-
rend inzicht – denk bijvoorbeeld aan de 
mondkapjes – niet meteen de hele weten-
schap haar geloofwaardigheid verliest.’

Adviezen voor wetenschappers in het heetst van de strijd

‘ Je verbinden met mensen geeft je  
de gelegenheid je onderzoek 
relevanter te maken’
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Veel maatschappelijke debatten worden 
gevoerd op het scherpst van de snede. 
Discussies over vuurwerk, het klimaat en 
zwarte piet ontaarden – vooral online –  
al snel in moddergooien. Drie wetenschap-
pers vertellen hoe het debat binnen hun 
onderzoeksveld verloopt en wat hun eigen 
rol daarin is.

A 
andachtig luisteren lijkt passé, schreeuwend je 
gelijk halen juist in de mode. Zo zien we kloven 
ontstaan in de samenleving: tussen links en 
rechts, tussen stad en provincie. Econoom Bas 
van Bavel wijst op een grote vermogensongelijk-
heid in Nederland, die door de coronacrisis nog 

verder wordt vergroot. Het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek laat zien dat het verschil in levensverwachting tussen 
hoger en lager opgeleiden toeneemt. Lager opgeleiden 
voelen zich bovendien veel minder gehoord door de politiek 
en hun vertrouwen in politici is lager, blijkt uit cijfers van het 
Sociaal Cultureel Planbureau. Geen wonder dat er geschei-
den werelden lijken te ontstaan. 

Drie wetenschappers wier onderzoeksvelden raken aan een 
explosief maatschappelijk thema, vertellen waarom de 
onenigheid zo hoog oplaait. Hoe veranderde het debat door 
de jaren heen? En welke rol kun je eigenlijk als individuele 
wetenschapper vervullen in zo’n maatschappelijk debat? 
‘Mijn rol? Ik heb geen rol! Als wetenschapper is het mijn taak 
om de wereld te bestuderen, niet om die beter te maken,’ 
vindt socioloog Peter Achterberg.

DE DEBATTEN

Wel/geen vuurwerkverbod
Hoogleraar preventieve geneeskunde 
Onno van Schayck, Universiteit Maastricht 

HET DEBAT: Nederland kent in vergelijking met 
veel andere landen een liberaal vuurwerkbeleid. 
Op oudjaarsavond mogen alle Nederlandse 
burgers vanaf 16 jaar tussen 18:00 uur ‘s avonds 
tot 02:00 uur ‘s nachts vuurwerk afsteken. De 
laatste jaren staat deze traditie ter discussie en 
wordt er voorzichtig gesproken over een 
(gedeeltelijk) verbod op consumentenvuurwerk. 
Van Schayck: ‘Dat lokt een heftige tegenreactie 
uit. Mensen voelen zich aangetast in hun vrijheid. 
Terwijl je het natuurlijk ook kunt omdraaien: 
jarenlang is de vrijheid beknot van mensen en 
dieren die bang zijn voor vuurwerk of er kortade-
mig van worden en die daarom de deur niet uit 
durven. Het is maar hoe je het bekijkt.’

HET KEERPUNT: Vanwege de coronacrisis gold 
twee jaar op rij een vuurwerkverbod. Daardoor 
kreeg Nederland te zien hoe een jaarwisseling 
ook kan verlopen, met minder spektakel maar 
daardoor ook minder schade en gewonden. Toch 
is het te vroeg om te stellen dat dit een omslag-
punt is, meent Van Schayck. Dat zag je volgens 
hem aan de manier waarop begin dit jaar een 
initiatiefwet van GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren werd ontvangen. Die partijen willen 
consumentenvuurwerk vervangen door georga-
niseerde vuurwerkshows, wat zal leiden tot 
duidelijke gezondheidswinst: minder uitstoot van 
fijnstof en stikstof, minder angst bij sommige 
mensen en dieren, en minder afval en lichamelijk 
letsel. Van Schayck: ‘Het leidde al snel tot 
ridiculisering bij andere partijen. De BoerBurger-
Beweging (BBB) vroeg zich af of we dan ook 
sporten moeten verbieden, omdat je daarbij ook 
geblesseerd kunt raken. Dan vraag ik me af: wat 
levert dit soort polarisatie nou op?’

DE WETENSCHAPPER: ‘Op een verjaardag geef 
ik heus wel eens mijn persoonlijke mening over 
deze kwestie, maar als wetenschapper houd ik 
het graag bij de feiten.’ Kijk je puur vanuit het 
oogpunt van de gezondheidswetenschapper, dan 
liegen die feiten er niet om. Met name op 
windstille en mistige oudjaarsavonden hangen er 
soms urenlang giftige dampen in de lucht die 
schadelijk zijn voor mens en milieu. ‘De Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de 
fijnstofconcentratie in de lucht niet meer dan 15 
microgram per kubieke meter mag zijn. Maar dit 
jaar – dus met een vuurwerkverbod – kwam de 
concentratie in Den Haag uit op 856! Dus nee, ik 
wil mijn privémening niet laten meespelen, maar 
de feiten zijn simpelweg te ernstig om te 
bagatelliseren.’

‘ Soms vraag ik  
me af: wat levert  
die polarisatie  
nou op?

‘ Soms vraag ik  
me af: wat levert  
die polarisatie  
nou op?
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Klimaatverandering: 
de mens is wel/niet 
verantwoordelijk
Universitair docent climate change 
communication Christel van Eck, 
Universiteit van Amsterdam

HET DEBAT: Het klimaat op aarde verandert door 
de uitstoot van broeikasgassen en daardoor 
krijgen we te maken met zeespiegelstijging en 
steeds heftigere weersomstandigheden. Zo’n 97 
procent van de wetenschappers noemt menselijk 
gedrag als oorzaak. Toch blijven sommige politici 
en opiniemakers de klimaatverandering ontken-
nen of minimaliseren. Van Eck: ‘In 2009, vlak voor 
de Klimaattop in Kopenhagen, kregen sceptici 
een groter podium. In dat jaar brachten zij op 
basis van gestolen e-mails geruchten naar buiten 
over wetenschappelijke fraude door klimaatwe-
tenschappers (die overigens nooit zijn bevestigd, 
red.). Na deze climate gate werd het tegengeluid 
sterker.’

HET KEERPUNT: Ondanks climate gate is het 
debat rondom klimaatverandering in de meeste 
landen langzaam maar zeker verschoven van een 
discussie over de oorzaken naar een discussie 
over de maatregelen. Er is ook steeds meer 
aandacht voor het belang van effectieve 
communicatie. ‘Lange tijd was de communicatie 
gericht op het overbrengen van feiten en kennis, 
in de verwachting dat het grote publiek dan de 
ernst van de situatie zou inzien’, zegt Van Eck. 
‘Maar grafieken alleen resoneren niet. Mensen 
laten zich ook leiden door sociaalpsychologische 
kenmerken zoals emoties, waarden, sociale 
normen en persoonlijke ervaringen.’ Zo zijn 
ijsberen en smeltende ijskappen voor veel 
mensen een ver-van-mijn-bedshow en hebben 
angstaanjagende toekomstscenario’s vaak een 
averechts effect. ‘Wie wel angst aanjaagt maar 
geen oplossing biedt, creëert vooral wegkijkers.’ 

DE WETENSCHAPPER: Het is volgens Van Eck 
niet altijd leuk om met dit dossier bezig te zijn. Zo 
kreeg ze bijvoorbeeld te horen dat haar onder-
zoek pathetic was. Ze werd weggezet als ‘jong 
blond vrouwtje’ zonder kennis van zaken en 
kreeg ongewenste contactverzoeken via 
Facebook. Meestal zat daar iemand achter uit de 
klimaatsceptische hoek. Van Eck: ‘Ik bestudeer 
de communicatie rondom klimaatpolarisatie en 
ben zelf geen klimaatwetenschapper. Maar ook 
voor dit werk moet je een dikke huid hebben. Ik 
heb wel eens gedacht: ik weet niet of ik dit nog 
wel wil.’ Toch blijft het belangrijk om in gesprek te 
treden met sceptici en ze niet weg te zetten als 
complotdenkers, ziet Van Eck. ‘Ga je er met 
gestrekt been in, dan zullen de meeste mensen 
juist volharden in hun standpunten.’

Piet wel/niet zwart
Hoogleraar sociologie Peter Achterberg, 
Tilburg University

HET DEBAT: Al enkele jaren is het niet meer zo 
evident dat Sinterklaas een stel zwartge-
schminkte handlangers meeneemt. Na felle 
protesten lopen er inmiddels geen zwarte pieten 
meer mee in de landelijke intocht en in verschil-
lende steden. ‘Deze protesten en de reacties 
daarop staan symbool voor een bredere discus-
sie, namelijk hoe je om wil gaan met culturele 
verschillen’, zegt Achterberg. ‘Waar een deel van 
de bevolking een grote mate van tolerantie 
bepleit, zien anderen die verschillen als onver-
enigbaar. Dat zie je overal terug, zelfs als het 
gaat om de juiste benaming van paaseitjes.’

HET KEERPUNT: De grondslag voor deze 
discussie ligt volgens Achterberg ergens in de 
jaren zestig. De linkse golf van die tijd zag cultuur 
niet als een vaststaand feit, maar als een 
menselijke creatie die continu aan verandering 
onderhevig is. ‘Pas vanaf de millenniumwisseling 
zie je een steeds sterkere tegenbeweging die 
juist vindt dat de eigen, westerse cultuur 
onveranderlijk en superieur is en moet worden 
beschermd.’ Opvallend genoeg is het percentage 
rechtse mensen niet toegenomen, ze worden 
alleen beter vertegenwoordigd. Vroeger zat er 
een stigma op uiterst rechtse denkbeelden, nu 
struikel je bijna over de rechtse media die ‘het 
echte geluid’ verkondigen. Achterberg denkt dat 
de geleidelijke uitfasering van zwarte piet dan 
ook niet echt een keerpunt is. ‘In de grote steden 
is de zwarte piet weliswaar verdwenen, maar in 
sommige dorpen is hij nog zo zwart als roet. Het 
is hooguit een afspiegeling van de maatschappe-
lijke verhoudingen in het land.’

DE WETENSCHAPPER: Achterberg waarschuwt 
voor de nieuwe verzuiling die hij ziet ontstaan, 
met name tussen hoger en lager opgeleiden. Hij 
ziet een belangrijke taak weggelegd voor politici. 
‘Juist in een verdeelde samenleving moet de 
politieke elite op zoek gaan naar compromissen. 
Polderen is altijd een grote kracht geweest van 
de Nederlandse politiek, maar de laatste jaren 
lijkt electoraal gewin belangrijker dan het 
landsbestuur. Dat drijft de mensen verder uit 
elkaar.’ Ook Achterberg krijgt wel eens gekke 
mailtjes, maar schudt dat vrij gemakkelijk van 
zich af. ‘Die gaan onbeantwoord in mijn digitale 
afvalbak. Maar een bedreiging zou ik nooit 
accepteren. Dan doe ik aangifte.’
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E 
r zijn wetenschappers die zich nooit zorgen 
hoeven te maken over de vraag of hun visie 
wel tot haar recht zal komen. Toen de huidige 
minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap Robbert Dijkgraaf nog hoogleraar was, 
heeft hij zich misschien hooguit ongemakkelijk 

gevoeld door de manier waarop hij op televisie werd 
aanbeden door zijn gastheer Matthijs van Nieuwkerk – 
een privilege dat hij deelde met collega Erik Scherder. 
Maar vaak gaat het niet zo en wordt van wetenschappers 
verwacht dat ze stelling nemen in een gepolariseerd 
debat waar de nuance in hun visie geen plek heeft. Ben 
je voor of tegen, ja of nee, eens of oneens? Mondkapjes, 
windmolens, vaccinaties, kerncentrales: willen we dat wel 
of niet? 

Extremen scoren beter
‘Als gevolg van die roeptoeterende flanken en een 
discussiestijl gebaseerd op het onderuithalen van de 
legitimiteit van de tegenstander, ontstaat een sfeer waar-
in vijandbeelden worden gecreëerd’, schrijft hoogleraar 
Sjoerd Beugelsdijk (Rijksuniversiteit Groningen) in zijn 
recent verschenen boek De verdeelde Nederlanden. Hoe 
een perfecte storm een land dreigt te splijten (en wat we 
daaraan kunnen doen). En wie schiet daar eigenlijk iets 
mee op? 
Rudy van Belkom is als toekomstonderzoeker verbonden 
aan STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek) en 
auteur van het boek Alive and clicking. Er is hoop voor de 
democratie, dat eind april uitkomt. Hij kenmerkt een 
debat waarin twee tegengestelde opties worden 
gepresenteerd, als division by design: wij– en dus ook 
wetenschappers – worden gedwongen uit twee extre-
men te kiezen. Maar waarom eigenlijk? ‘Extremen scoren 
beter. Dat heeft vaak te maken met belangen, geld en 
aandacht. Facebook heeft dat heel goed begrepen: 
mensen die boos zijn, klikken vaker op allerlei links en 
blijven dus langer op Facebook, blijkt uit onderzoek van 
Facebook zelf. En dus willen ze dat stimuleren.’ 

Meer variatie, minder verdeeldheid
Division by design dwingt mensen om positie te kiezen, 
terwijl de realiteit vaak niet eenzijdig is. Juist weten-
schappers kunnen dat blootleggen, door nuance niet als 
zwakheid te zien maar als kracht te omarmen. ‘Ik zou de 
uitnodiging voor een gepolariseerd debat altijd aanne-
men, maar me er niet aan conformeren’, zegt Van Belkom. 
‘Als je dat wel doet, verlies je je meerwaarde als weten-
schapper, want dan houd je het probleem in stand. Zorg 
er in plaats daarvan voor dat je het gesprek beïnvloedt 
met de kennis die je van het onderwerp hebt. Met 
kritische vragen kun je blinde vlekken bij de ander 
opsporen, een debat openbreken en verder komen dan 
“eens” of “oneens”. Er zijn altijd meer opties dan twee 
extremen.’ Hij maakt daarom kieswijzers met vijf 
antwoordopties in plaats van twee. Politieke partijen 
vinden dat niet handig, maar: ‘Het levert meer op om 
mensen niet te dwingen voor de ene of de andere 

extreme positie te kiezen. Meer variatie leidt tot minder 
verdeeldheid.’ En daarmee tot betere besluitvor-

ming, niet onbelangrijk. 

Geharnaste tegenstanders
Van Belkom geeft het voorbeeld van 

een debat over windmolens. Toen 
de vraag ‘ben je voor of tegen’ 

werd vervangen door 

mensen alternatieve opties voor te leggen, bleek het 
aandeel geharnaste tegenstanders niet groter dan tien 
procent. Mensen die aanvankelijk tegen waren, konden 
zich toch vinden in een van de alternatieve opties, 
bijvoorbeeld windmolens langs de snelweg plaatsen of in 
parken bij elkaar. De bezwaren vroegen vooral om 
creatieve oplossingen in plaats van polarisatie. ‘In 
gepolariseerde debatten is het alsof je in het donker 
staat, iemand de zaklamp op een klein stukje richt en dan 
zegt: híér gaat het om. Maar ik zeg: je moet niet met de 
zaklamp schijnen, maar het licht aan doen zodat je de 
hele ruimte ziet. Pas dan kun je aan een echte oplossing 
gaan werken. En dat kun je op een heel stevige manier 
doen.’

Altijd twijfel
Toch zijn er situaties waarin wetenschappers ‘nee’ 
kunnen – of zelfs moeten – zeggen wanneer ze worden 
uitgenodigd, volgens hoogleraar Henk de Regt, verbon-
den aan het Institute for Science in Society (Radboud 
Universiteit). De Regt houdt zich onder meer bezig met 
de rol van wetenschap in de maatschappij en de 
interactie tussen wetenschap en maatschappij. Hij 
vertelt dat hij onlangs werd gebeld door een klimaat- 
scepticus die zijn mening vroeg over de uitspraak van de 
TU Delft dat er geen twijfel over mogelijk is dat de mens 
klimaatverandering veroorzaakt. De Regt: ‘Hij zei: “Hoe 
kan dat nou? Er is toch altijd twijfel mogelijk?” Daar was 
ik het op zich wel mee eens, maar ik wilde me niet voor 
het karretje van de klimaatsceptici laten spannen. 
Wetenschap is altijd onzeker en wetenschappers hebben 
nooit de absolute waarheid in pacht. Maar dat principe 
kun je ook misbruiken door twijfel te zaaien. Ik had geen 
zin om me te laten misbruiken als spreekbuis voor hun 
standpunt.’ De Regt verwijst naar wetenschappers die 
succesvol zijn ingezet door onder meer de tabaksindu-
strie, farmaceutische industrie en olie-industrie om – 
door bepaalde standpunten te verdedigen – desinforma-
tie te verspreiden. In feite zijn ze lobbyisten, al vraagt De 
Regt zich af of ze zelf met die kwalificatie instemmen. 
‘Misschien zijn er wetenschappers met een vals bewust-
zijn die dat zelf niet inzien.’ 

Feiten en waarden
Twijfel zaaien of uitgaan van wetenschappelijke twijfel, 
zijn twee heel verschillende dingen. ‘Iemand die opzette-
lijk twijfel zaait, is juist stellig in wat hij wil beweren’, zegt 
De Regt. ‘Iemand die weet dat wetenschap en twijfel bij 
elkaar horen, eenvoudigweg omdat er anders nooit 
sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht, expliciteert 
zijn onzekerheden en is dus niet stellig. Een wetenschap-
per zegt: “Dit weten we wel en dat niet, dit zijn de 
onzekerheden en dit zijn de uitkomsten van onderzoek.” 
Wetenschappers krijgen vaak de vraag wat er moet 
gebeuren als het over bepaald beleid gaat. Bij een 
antwoord op zo’n vraag spelen niet alleen feiten een rol, 
maar ook waarden. Dan kun je als je wilt best een stellig 
antwoord geven, zolang je maar wel transparant bent 
over de waardenafweging die je maakt.’

Omarm de nuance
‘Je moet een uitnodiging voor een gepolariseerd debat aannemen, 
maar je niet aan die stijl conformeren’, zegt toekomstonderzoeker 
Rudy van Belkom. ‘Omarm nuance als kracht en breek het debat
open met kritische vragen.’

‘ Wetenschap is altijd onzeker,  
maar dat principe kun je ook  
misbruiken door twijfel te zaaien’
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Een complex probleem als klimaatverandering heeft een nieuwe aanpak nodig volgens  
Arian Steenbruggen, directeur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen.  
Gerenommeerde klimaatonderzoekers slaan daarom de handen ineen en verkennen de mogelijk-
heid van een speciaal hiervoor op te richten instituut, in nieuwe stijl. ‘Ik denk hierbij niet aan een 
instituut met vier muren, maar aan een netwerkorganisatie waarbij je wel een bureau hebt op 
locatie, maar niet centraal om dagelijks samen te komen.’ Op verzoek van de KNAW en NWO 
onderzoekt een taskforce onder leiding van Heleen de Coninck (TU Eindhoven/Radboud  
Universiteit) welke vorm zo’n nieuw instituut moet krijgen.

Kennisinstellingen in Nederland hebben na de militaire aanval van 
Rusland per direct de samenwerkingen bevroren met onderwijs- en 
kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus. Zij doen dit in 
navolging van de dringende oproep van de minister van OCW. Het besluit 
betreft enkele tientallen formele samenwerkingsverbanden van de 
Nederlandse universiteiten, hogescholen, KNAW, NWO en umc’s.
Het effect van het stopzetten van die samenwerking is direct merkbaar. 
Zo koppelt onderzoeksinstituut ASTRON data aan elkaar van radioteles-
copen over heel de wereld. Een van de telescopen staat in Oekraïne; deze 
is afgekoppeld van het netwerk, met het oogpunt op kennisveiligheid.

Het mensenrechtencentrum van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam ontving jarenlang 
financiering van een Chinese universiteit, 
onthulde de NOS in januari. Betrokken 
hoogleraren van het centrum namen het met 
regelmaat op voor het mensenrechtenbeleid in 
China. Opvallend, want het beleid van het land 
ligt al jaren onder vuur. De geldstroom werd 
direct gestopt.

Een simpele foto
Het beïnvloeden van onderzoek of onderwijs 
door buitenlandse overheden is één aspect van 
kennisveiligheid. Een ander is het weglekken 
van sensitieve kennis en technologie waardoor 
de nationale veiligheid in gevaar kan komen. 
‘Soms kan een simpele foto tijdens een 
werkbezoek al genoeg zijn om een deel van de 
apparatuur te kunnen kopiëren’, vertelt 

Beïnvloeding van onderzoek, het weglekken van kennis of samenwerken met een land dat het niet zo 
nauw neemt met fundamentele rechten … internationale samenwerking brengt risico’s met zich mee. 
De nieuwe Nationale Leidraad Kennisveiligheid moet die risico’s beteugelen. 

Sebastiaan den Bak, coördinator kennisveilig-
heid bij NWO. ‘Daar moeten we ons bewust van 
zijn.’ Daarnaast gaat kennisveiligheid over 
ethische kwesties die opspelen in de samen-
werking met landen die fundamentele grond-
rechten niet respecteren. Denk aan een 
buitenlandse universiteit die bepaalde techno-
logie inzet om een deel van de bevolking te 
onderdrukken of monitoren.

Zuivere koffie?
‘Als onderzoeker moet je jezelf altijd afvragen: 
is dit zuivere koffie? Gaan we gelijkwaardig 
samenwerken of is er een risico dat bepaalde 
kennis weglekt?’ licht Den Bak toe. Als 
wetenschapper heb je informatieplicht over wat 
er met jouw technolo gie, kennis of onderzoeks-
resultaten gebeurt. Je committeert je aan 
wetenschappelijke integriteit en academische 

waarden. Dit staat beschreven in de  
Nationale Leidraad Kennisveiligheid, een 
initiatief van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en een samenwerking 
van de AIVD, NCTV en kennisinstellingen, 
waaronder NWO. De leidraad beschrijft ook 
eisen voor kennisinstituten, zoals een bestuur-
lijk aanspreekpunt op het gebied van kennis-
veiligheid en het structureel opnemen van de 
ontwikkelingen in het jaarverslag.

Loket Kennisveiligheid 
Soms blijven onderzoekers of beleidsmede-
werkers na overleg met hun coördinator 
kennisveiligheid met specifieke vragen zitten. 
Daarvoor heeft de Rijksoverheid het Loket 
Kennisveiligheid in het leven geroepen. Dit is 
een onafhankelijk loket waar belanghebben-
den zich kunnen melden met feitelijke vragen 
– Staat deze universiteit op een sanctielijst? 
– en met meer complexe vraagstukken.

Signalen herkennen
Waarom is NWO hier op deze manier bij 
betrokken? Den Bak: ‘We zijn zowel financier 
als uitvoerder van onderzoek. De uitvoerende 
rol verschilt niet van vergelijkbare kennisin-
stellingen, maar als financier hebben wij een 
andere rol. We zijn verantwoordelijk voor een 
juiste bestemming van onze budgetten en ook 
onder welke voorwaarden die budgetten 
worden besteed. Deze tweeledige rol kwam 
goed van pas bij het opstellen van de leidraad 
en het ontwerpen van het veiligheidsloket.’ 
NWO start de implementatie van de leidraad 
met een bewustwordingscampagne, die 
onderzoekers en beleidsmedewerkers meer 
inzicht geeft. ‘Zo begrijpen ze de risico’s en 
het belang van kennisveiligheid, en kunnen ze 
signalen herkennen binnen internationale 
samenwerking.’

Onderzoekers in Nederland worstelen met de gevolgen van de  
Russische inval voor de samenwerkingsverbanden binnen hun 
onderzoek. De kennisinstellingen spreken zich duidelijk uit: de 
aanval op Oekraïne is een rechtstreekse aanval op vrijheid en 
democratie, de fundamentele waarden waarop academische 
vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd. Tegelijkertijd mag  
dit de vrije uitwisseling van kennis, inzicht en ideeën niet in de 
weg staan. Maar hoe zoeken onderzoekers hun weg in dit 
onontgonnen terrein?

Ingewikkelde afweging
Onderzoekers begrijpen heel goed dat de huidige oorlog geen andere 
optie overlaat dan het stoppen van samenwerkingsverbanden. Er is veel 
begrip voor de maatregelen, maar het maakt het wetenschappelijke werk 
wel ingewikkelder, zoals bioloog Jan van Gils van het NIOZ uitlegt. Hij 
onderzoekt de effecten van klimaatverandering op de kanoet, een trekvo-
gel die broedt in Noord-Siberië en overwintert in Mauritanië. Daarvoor is 
het essentieel om veldwerk in het Russische gebied uit te voeren. Werd 
de reis al twee jaar noodgedwongen uitgesteld door de coronapandemie, 
nu gooit de inval in Oekraïne roet in het eten. Van Gils: ‘Vooropgesteld: 
onze ellende is niet te vergelijken met wat er in Oekraïne gebeurt. Maar 
dit heeft wel flinke gevolgen voor ons onderzoek. Het noordpoolgebied 
warmt namelijk ongeveer drie keer zo snel op als de rest van de wereld. 
Binnen dat noordpoolgebied gaat het in Noord-Siberië het állersnelst.’

In gesprek blijven
Een groot deel van de samenwerkingen in onderwijs en onderzoek is 
gebaseerd op peer-to-peer-relaties met Russische en Belarussische 
onderzoekers. Velen van hen hebben met gevaar voor eigen leven de 
invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom benadrukken de kennisinstellin-

Oekraïne-oorlog

Lastig laveren

Klimaatkrachten bundelen
De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter zichtbaar. Nederlandse wetenschappers 
vinden de problemen dermate zorgwekkend en veelomvattend, dat zij hun krachten gaan bundelen. 

gen dat ze hun medewerkers alle ruimte geven 
om de bestaande persoonlijke contacten met 
deze onderzoekers voort te zetten, waar dat 
passend is. Zeker in tijden van oorlog en 
conflict is het belangrijk dat we met deze 
onderzoekers in gesprek blijven. Van Gils heeft 
nog dagelijks contact met de onderzoekers in 
Moskou met wie hij nauw samenwerkt. Van Gils: 
‘Als onderzoeksgroep die zich alleen met de 
gevolgen van klimaatverandering bezighoudt, is 
het regelrecht onhandig dat je plotseling niet 
meer kunt samenwerken op dit terrein. De 
wereld wordt er uiteindelijk ook niet beter van 
als je de klimaatwetenschap lam legt.’

Noodfonds
Enkele honderden Oekraïense, Russische en 
Belarussische medewerkers zijn actief bij 
Nederlandse kennisinstellingen, waarvan dertig 
bij de instituten die onder NWO vallen. Met 
deze medewerkers is individueel contact 
opgenomen om hen verder te helpen. In 
bijeenkomsten met deze medewerkers, 
gescheiden naar herkomst, worden de behoef-
ten geïnventariseerd. Aanvullend op deze 
steun, heeft de raad van bestuur van NWO 
besloten een noodfonds van één miljoen euro 
in te richten. Het fonds kan helpen als zij in 
(acute) financiële problemen komen als gevolg 
van de oorlog, bijvoorbeeld omdat ze geen 
toegang hebben tot hun bankrekening. 

Voor advies over het al dan niet voortzetten  
van persoonlijk contact en samenwerking met 
Russische en Belarussische onderzoekers kunt 
u terecht bij het landelijk Loket Kennisveiligheid 
via www.loketkennisveiligheid.nl (zie ook 
‘Vragen over veilige kennis’).

Heleen de Coninck

Nieuwe leidraad

Vragen over veilige kennis



16   17DE ONDERZOEKERTEKST: EMMA VAN DER DEIJL & JOOP DAGGERS  BEELD: WILLEKE DUIJVEKAM

I worry about climate change 
How life on earth will suffer, 
due to greed, our endless greed 
We taint the air, we spoil the soil 
And it seems we never have enough, 
never enough 
But then I learned ‘bout learning curves 
And that sunlight can provide 
All energy we’ll ever need 

D 
e consortiumleden weten niet wat 
hen overkomt. Wetenschappers, 
vertegenwoordigers van bedrijven, 
overheden en maatschappelijke 
organisaties zijn bij elkaar om de 
voortgang van NEON, hun grote 
onderzoeksprogramma over 

energietransitie (zie kader) te bespreken. Zitten ze 
hier nu echt ineens met z’n allen te zingen? Over 
moed, visie en hoe ze samen de wereld gaan 
redden? Op een bestaande melodie heeft 
NEON-initiator en programmacoördinator Auke 
Hoekstra een toepasselijke tekst geschreven. Zijn 
eigen toekomstdroom, waarin we leven met 
onuitputtelijke voorraden energie uit zon en wind, 
en rondrijden in elektrische zelfrijdende deelau-
to’s, heeft hij vertaald naar een gezamenlijke 
missie. Een gelegenheidsbandje zorgt voor de 
muziek, de stemming zit er goed in.

Herkenbaar manifesteren
Het is Auke Hoekstra ten voeten uit. Hij doet niet 
aan conventies, van half werk moet hij niets 
hebben en voor doemdenken is hij allergisch. Als 
hij ergens in gelooft, gaat hij er vol voor. Niet een 
paar zonnepanelen op zijn dak, maar een zelfont-
worpen energiepositief huis waar over elk detail is 
nagedacht, in de groene weiden achter de 
Noord-Brabantse Maasdijk. Zo veganistisch 
mogelijk, met een paar gezellige hobbyschapen en 
-kippen die vrij rond het huis dartelen. Een 
weelderige baard zoals je maar zelden ziet. ‘Als je 
gelooft in wat je doet, moet je niet bang zijn om je 
herkenbaar te manifesteren.’ 

Rustgevend uitzicht op niets
Hoekstra is de leider van een ambitieus miljoenen-
programma met een omvangrijk publiek-privaat en 
interdisciplinair onderzoeksconsortium. En dat 
voor iemand die zichzelf een loner noemt en veel 
prikkels liever uit de weg gaat. Op de LOM-school 
voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk- 
heden, waar hij met zijn zogenaamde concentra-
tieproblemen naartoe was gestuurd, zagen ze dat 
snel in. ‘Ik werd in de hoek van de klas gezet, met 
een schotje ernaast en uitkijkend op een blinde 
muur. Uitzicht op niets, dat was rustgevend en 
precies wat ik nodig had.’ Jaren later heeft hij de 
school nog eens bezocht, samen met zijn moeder. 
Als hij terugdenkt aan die dag, schieten prompt de 
tranen in zijn ogen. Na een diepe zucht: ‘Mijn 
moeder wilde per se terug. We hebben ze bedankt. 
Het is voor mijn leven zó belangrijk geweest dat ze 
daar hebben gezien wat ik nodig had.’

Professor op de boerenschool
Dat hij als LOM-schooljochie later in de weten-
schap terecht zou komen, was nooit in hem 
opgekomen. ‘Ze noemden me op de dorpsschool 
soms professor, omdat ik moeilijke woorden 
gebruikte. Vond ik zelf niet zo erg, maar het was 

Als onhandelbaar jochie werd hij naar een school gestuurd die door de buschauffeur achteloos  
‘debielenschool’ werd genoemd. Nu, als bijna gepromoveerde vijftiger, leidt Auke Hoekstra een  
onderzoeksprogramma waarin hij met zo’n twintig hoogleraren, ruim dertig promovendi, talloze 
 bedrijven, overheden en NGO’s de transitie naar een duurzame energietoekomst wil versnellen.  
‘Vroeger dacht ik dat ik dom was. Nu vindt iedereen me slim.’

Auke Hoekstra in het kort
1966  Geboren in ‘s-Gravenhage  1986 – 1993  Studie bestuurskunde, Universiteit Twente 
1994 – 2007  Trekker internetprojecten in de telecom, laatste 10 jaar zelfstandig  2008 
– 2009  Sabbatical en boeken Elektrisch Rijden en Energieke Wegen, uitgegeven door RWS   
2010 – 2012 Trekker elektrische mobiliteit, Urgenda  2013 – 2014  Strategisch adviseur 
energietransitie, Alliander  2014 – 2018  Onderzoeker elektrische mobiliteit en slim laden, 
Elaad.nl  2015 – nu  Senior adviseur en onderzoeker elektrische mobiliteit, TU/e   
2018 – nu  Oprichter Zenmo simulations  2019 – nu  Programmaleider NEON binnen het 
Crossover-programma van NWO

met 
een 

missie
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natuurlijk wel een scheldwoord. Op een boeren-
school hoor je er dan echt niet bij.’ Wat hij dan wel 
wilde worden? ‘Toevallig herinnerde een jeugd-
vriend me daar laatst aan: goeroe. Tegenwoordig 
zou ‘trendwatcher’ een betere term zijn: mensen 
die in mijn beleving driekwart van de tijd informatie 
opdoen over hoe de wereld gaat veranderen en 
het resterende kwart gebruiken om iedereen te 
vertellen wat ze gevonden hebben. Mensen 
klaarstomen voor innovaties, dat was mijn ideaal. 
En dat is wel zo’n beetje wat ik nu doe, ja.’

In de typemachinetijd
Na betrekkingen als consultant en projectmana-
ger in (vooral) de telecombranche en energiesec-
tor, viel het kwartje een goeie tien jaar geleden 
tijdens een sabbatical. Om precies te zijn: toen 
hem een boek over leercurves onder ogen kwam. 
Hij las over de Wet van Moore, waarmee te 
voorspellen is dat chips dankzij technologische 
vooruitgang steeds krachtiger en goedkoper 
worden. Net zo’n voorspelling kun je maken voor 
de ontwikkeling van duurzame energie. Hoekstra: 
‘Toen ik dat las, dacht ik: dit zet alles op zijn kop.’ 
Hij had al eerder in zijn carrière een grote ontwik-
keling zien aankomen. Bij KPN riep hij ‘in de 
typemachinetijd’ al dat het internet weleens alles 
kon overnemen. ‘Maar het duurt twintig jaar voor 
iets écht wordt opgepikt. Ik zag in dat het ook nu 
weer twintig jaar zou duren voordat iedereen 
begrijpt dat een systeem puur op zonne- en 
windenergie mogelijk is.’ Aan het eind van zijn 
sabbatical wist hij wat hem te doen stond. ‘Laat ik 
dat dan maar twintig jaar gaan roepen.’

En? Word je gehoord? 
‘Vijftien jaar geleden was ik nog zo’n figuur die bij 
een conferentie werd gevraagd omdat ik zo 
enthousiast kon vertellen over elektrische auto’s. 
Maar een paar jaar geleden ging ineens een hele 
spread in Autovisie over mij. En de CEO van 
Volkswagen, een bedrijf dat inmiddels vol inzet op 
elektrisch rijden, schreef op LinkedIn: “Dat 
onderzoek van die Hoekstra, dat moet je lezen”. 
Toen dacht ik: Autovisie, Volkswagen … ik ben 
helemaal mainstream legacy geworden. Dan moet 
je oppassen, anders kun je jezelf niet meer rebels 
noemen.’

Wil je graag rebels zijn?
‘Ik hou er niet van om ergens tegen te zijn. Maar 
als mensen dingen beweren die niet kloppen, 
vind ik het leuk om venijnig uit te halen. Op 
sociale media ben ik daar bekend om: als ik écht 
onzin zie, roep ik graag dat er helemaal niets van 
klopt (op Twitter staat hij bekend als debunker-in 
-chief – red.). Dat is niet typisch de wetenschap-
pelijke manier van doen, nee. Wetenschappers 
zeggen het liever wat omfloerster, maar dan 
komt het niet over. Soms moet je je héél 
duidelijk uitspreken, anders bereik je alleen een 
paar experts en voor de rest helemaal niemand. 
Er zijn waanzinnig veel manieren om de wereld 
mooier te maken die vervolgens genegeerd 
worden, omdat we blijven vasthouden aan 
mythes. Dáár wil ik tegen ageren.’

Interdisciplinair de 
transitie versnellen
De transitie naar duurzame 
energie en mobiliteit gaat niet 
hard genoeg in ons land. Met het 
aandeel duurzame energiebron-
nen in de totale energievoorzie-
ning staan we wereldwijd in de 
lagere regionen. Binnen het 
omvangrijke onderzoekspro-
gramma NEON (New Energy and 
mobility Outlook for the Nether-
lands) zoeken tientallen weten-
schappers uit allerlei verschillen-
de vakgebieden en 
kennisinstellingen naar nieuwe 
methoden en technieken om de 
noodzakelijke omslag in onze 
energievoorziening en mobiliteit 
fors te versnellen. Zij doen dat 
samen met achttien bedrijven uit 
binnen- en buitenland, verschil-
lende overheden, NGO’s en zelfs 
burgers. Ze ontwikkelen een 
integraal model om verschillende 
scenario’s rond het energiesy-
steem van de toekomst inzichte-
lijk te maken. Volgens program-
maleider Auke Hoekstra is deze 
brede, interdisciplinaire aanpak 
volstrekt uniek in de wereld. 
www.neonresearch.nl   

Waarom heb je tóch voor een carrière als 
wetenschapper gekozen?
‘Ik vind de wetenschap mooi. We gaan er niet 
vanuit dat we de waarheid gevonden hebben, maar 
juist dat iemand anders waarschijnlijk weer met 
iets beters komt. Zo komen we volgens mij 
uiteindelijk het dichtst bij de waarheid.’ Naast 
waarheidsvinding is versnelling de belangrijkste 
drijfveer van de wetenschapper Hoekstra. ‘In 
gesprekken met professoren ontdekte ik dat de 
wetenschap vijf tot tien jaar voorloopt op de 
praktijk, terwijl de echte implementatie van innova-
ties nog veel langer duurt. Mijn hele leven is er niet 
zozeer op gericht om dingen te vinden die nog 
niemand weet, maar om kennis die we intussen 
hebben niet in twintig jaar, maar in twee of drie jaar 
naar de praktijk te brengen. Zo zie ik het NEON- 
project ook: als een versneller om vernieuwing 
vanuit de ivoren toren in de echte wereld te 
krijgen.’ Naar zijn zin zijn wetenschappers te vaak 
niet geïnteresseerd in praktische resultaten. ‘Ze 
willen publiceren, misschien een keer een prijs 
winnen. Of je er echt iets aan hebt, is meestal geen 
criterium. Ik wil de slimmigheid van de wetenschap 
gebruiken om de wereld beter te maken.’

Blijmoedig werken aan deeloplossinkjes
Ondanks of misschien wel juist vanwege zijn 
onuitputtelijke optimisme, voelt hij zich door 
klimaatwetenschappers vaak niet begrepen. Alsof 
hij met zijn positieve toekomstbeeld de klimaatver-
andering zou bagatelliseren. ‘Dat snap ik wel, want 
zij zijn dag in dag uit bezig het probleem in kaart te 
brengen. Maar dertig jaar lang alleen naar de 
probleemkant kijken, dat doet iets met je. Bij 
ingenieurs is dat anders, dat is goed te zien in het 
NEON-project. Ook zij zien klimaatverandering als 
een serieus probleem, maar ze werken blijmoedig 
aan allemaal deeloplossinkjes. De toon waarmee 
over klimaatverandering wordt gepraat, is te vaak 
schril en paniekerig.’ Even is hij stil, het raakt hem 
zichtbaar. Bij de optimist die hij is, geeft zwartkijke-
rij kortsluiting. ‘We moeten ophouden jonge 
mensen ongelukkig te maken door te overdrijven. 
Ik zie jongeren op straat demonstreren, hoor ze 
zeggen dat ze geen kinderen durven te krijgen. Dat 
is toch erg? Het is dan juist de wetenschap onder 
klimaatrapporten die mij geruststelt, in plaats van 
de berichtgeving erover in de media.’

‘Kijk wat ik heb gevonden!’
Dat mensen als de baas van Volkswagen, maar ook 
gerenommeerde internationale experts die hij met 
bewondering volgt, zijn werk respecteren of zelfs 
aanprijzen: hij ziet het vol ongeloof gebeuren. In 
die zin is hij nog altijd dat jongetje van vroeger. ‘Ik 
ga er eigenlijk altijd vanuit dat ik ongelijk heb, tot 
het tegendeel blijkt. Dan heb ik zo’n momentje van 
trots dat iedereen zich wel uit z’n jeugd herinnert. 
“Mama, kijk wat ik heb gevonden!”’ Zijn NEON- 
collega en ‘mentor in de wetenschappelijke 
wereld’, de Eindhovense hoogleraar systeem- en 
regeltechniek Maarten Steinbuch, liet zich eens 
ontvallen: ‘Auke, je bent gewoon een negenstu-
dent.’ Hoekstra: ‘Dat hij dat zegt, is voor mij een 
groot compliment. Dan ben je dus echt heel slim.’

‘ Soms moet 
je je héél 
duidelijk 
uitspreken, 
anders bereik 
je alleen een 
paar experts 
en verder 
niemand’
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A 
l ruim dertien miljard jaar is het licht 
onverstoord onderweg door het 
heelal als het plots in een heus 
spiegelpaleis belandt. Binnen een 
fractie van een seconde weerkaatst 
het licht op veertien spiegels van 

goud die het licht minutieus uit elkaar rafelen in 
verschillende kleuren. Aan het einde van de 
dollemansrit belanden de lichtdeeltjes op een 
gevoelige detector die registreert welke kleuren 
er in het oorspronkelijke licht zaten. Einde licht.

Nauwelijks aangeboorde bron 
We kijken in het hart van MIRI, het Mid-Infrared 
Instrument van de net gelanceerde ruimtete-
lescoop James Webb. De veertien spiegels kun 
je vergelijken met een prisma dat licht opsplitst 
in verschillende kleuren, een effect dat je ook 
ziet wanneer regendruppels in de lucht van het 
zonlicht een regenboog maken. De ‘regenboog’ 
in MIRI is niet van zichtbaar licht maar bestaat 
uit infrarode straling. Onzichtbaar voor mensen, 
maar MIRI’s detectoren bepalen minutieus 
hoeveel van elke kleur aanwezig is in het licht. 
De zogenoemde spectrometer doet dat voor 

zeker vierduizend verschillende kleuren.
De infrarode straling is afkomstig van verre 
sterrenstelsels in het relatief jonge universum 
of van kersverse exoplaneten (planeten rondom 
andere sterren dan de zon). Omdat de aardat-
mosfeer deze straling absorbeert en eerdere 
ruimtetelescopen er niet gevoelig voor waren, 
biedt het mid-infrarode spectrum een nog 
nauwelijks aangeboorde bron van wetenschap-
pelijke informatie. 

Dwars door stofwolken heen
MIRI werd gedeeltelijk in Nederland ontwikkeld 
en heeft van alle instrumenten op de telescoop 
het grootste vermogen om dwars door 
stofwolken heen te kijken. Waar tot voor kort 
meestal aparte camera’s en spectrometers op 
telescopen werden geïnstalleerd, combineert 
MIRI beide functies. Het instrument produceert 
niet alleen een foto van een sterrenstelsel, 
maar legt tegelijkertijd tientallen spectra vast 
die gedetailleerde informatie geven over 
bijvoorbeeld de samenstelling en snelheid van 
het object. Zo kan MIRI bepalen dat de 
linkerkant van een sterrenstelsel van ons af 

beweegt en de rechterkant naar ons toe. Dat is 
cruciale informatie voor wie meer wil weten 
over de dynamiek en geschiedenis van het 
sterrenstelsel. 

Sterlicht opvangen
Samen met een aantal Europese collega’s 
maakte Ewine van Dishoeck, hoogleraar 
moleculaire astrofysica van de Universiteit 
Leiden, zich in de jaren negentig hard voor de 
science case van MIRI. ‘Er was nog veel 
ontdekkingsruimte in dit deel van het elektro-
magnetische spectrum’, zegt ze. Bijzonder was 
dat MIRI werd goedgekeurd voornamelijk op 
het vooruitzicht dat het veel verre sterrenstel-
sels zou zien. Nu blijkt dat het instrument zich 
ook leent voor een nieuw astronomisch 
vakgebied. Sinds 1995 zijn er zo’n vijfduizend 
exoplaneten ontdekt, waarvan we vaak niet 
meer weten dan de grootte en de afstand tot 
hun ster. MIRI gaat sterlicht opvangen dat door 
de atmosfeer van exoplaneten is gegaan. 
Stoffen in die atmosfeer absorberen bepaalde 
golflengtes licht en laten zo een soort vingeraf-
druk achter in het sterlicht. MIRI ziet aan het 

licht wat de samenstelling van een planeetat-
mosfeer is.
Toen werd beslist dat MIRI er moest komen, 
was het volgens Van Dishoeck logisch dat de 
spectrometer in Nederland werd gebouwd. Al 
tientallen jaren hielden wetenschappers in ons 
land zich bezig met infraroodwaarnemingen. 
MIRI’s optiek is door de Nederlandse Onder-
zoekschool voor Astronomie gebouwd bij 
ASTRON in Dwingeloo.

Universum dichterbij dan ooit
Met een relatief bescheiden budget van tien 
miljoen euro heeft Nederland een flinke impact 
op de Webb-ruimtetelescoop van bijna negen 
miljard euro, volgens Ramon Navarro, die als 
manager betrokken was bij de ontwikkeling van 
MIRI. ‘We moesten efficiënt werken, bijvoor-
beeld door de vier verschillende spectrometers 
van MIRI in één model te stoppen. Het ontwerp 
wordt moeilijker, maar je bespaart testkosten. 
Zoiets hebben we ook gedaan met de behui-
zing.’
Na veel vertragingen werd Webb gelanceerd op 
Eerste Kerstdag. ‘Het waren spannende 
minuten in een wetenschappelijk proces dat 
wel een halve eeuw duurt. Voor sommigen is dit 
een groot deel van hun carrière, dat was echt 
een emotioneel moment.’ Maar liefst 344 
kritieke punten waarop het doek kon vallen 
voor Webb hadden de ruimtevaartorganisaties 
van Amerika en Europa vastgesteld. ‘Als de 
hoofdspiegel niet goed uitklapt of het zonne-
scherm niet goed uitrolt, hebben we een 
miljarden kostend stuk ruimtepuin gemaakt’, 
zegt Navarro. ‘Gelukkig neemt de telescoop alle 
hordes tot nu toe perfect.’ In de loop van 2022 
moet Webb het universum dichterbij halen dan 
ooit.

Astronomen noemen het de dark ages: de 
tijd waarin er nog geen sterren waren. Pas 
enkele honderden miljoenen jaren na de 
oerknal ontstonden de eerste sterren en 
sterrenstelsels. Over wat er toen precies 
gebeurde, is weinig bekend. Hopelijk kan 
Webb signalen opvangen uit die periode. Dat 
we überhaupt weten dat er toen al sterren-
stelsels waren, komt door de voorloper van 
Webb: de Hubbletelescoop. Deze keek tot 
pakweg een half miljard jaar na de oerknal 
terug in de tijd en zag tot verrassing van veel 
astronomen nagenoeg volwassen sterren-
stelsels. Marijn Franx, hoogleraar extragalac-
tische astronomie van de Universiteit Leiden, 
gaat onderzoek doen naar de vroege tijd in 
het heelal: ‘We willen weten hoe die stelsels 
zich vormden. Er was waarschijnlijk een 
hogere dichtheid van gas (waaruit sterren 
ontstaan, red.) en de samenstelling was 
anders. Dit leverde waarschijnlijk grotere 
sterren in kleinere sterrenstelsels op. Dit 
wordt de eerste keer dat we hier naar kunnen 
kijken.’ Hoe ver Webb straks kijkt is niet 
precies duidelijk, maar het instrument 
NIRSpec waarmee Franx 
gaat werken, doet 
sowieso een grote 
inventarisatie van verre 
sterrenstelsels. ‘We 
willen eigenlijk een 
sterrenstelsel vinden 
waarin nog nauwelijks 
zwaardere elementen 
zitten die pas later zijn 
gevormd door sterren’, 
zegt Franx. ‘Dat zou voor 
ons de holy grail zijn.’

Er zijn nu zo’n vijfduizend exoplaneten bekend 
en Webb moet de wetenschap voorzien van 
gedetailleerde informatie hierover. De 
telescoop kan via sterlicht dat door de 
atmosfeer valt, bepalen welke samenstelling 
de dampkring heeft. Dit maakt het mogelijk 
signalen van een zogenoemde biomarker te 
vinden: een (voorzichtig) teken van leven. 
De onderzoeksgroep van Ewine van Dishoeck 
gaat informatie van volwassen planetenstel-
sels vergelijken met de samenstelling van het 
materiaal in gasschijven waaruit zich planeten 
vormen rondom sterren. ‘Tot een afstand van 
pakweg duizend lichtjaar van de zon kennen 
we de gebieden waar zich nieuwe sterren en 
planeten vormen. Wij richten ons op een aantal 
andere gebieden met gasschijven die dichter-
bij staan. Die kunnen we met een grotere 
gevoeligheid bekijken. MIRI richt zich op het 
binnenste deel, de plek waar waarschijnlijk 
planeten zoals de aarde ontstaan.’ 
De waarnemingen van de onderzoeksgroep 
starten in september, als hun objecten in het 
blikveld van de telescoop komen. Ze hopen 
meer te weten te komen over hoe de samen-
stelling van gasschijven verandert met de 
afstand tot een ster. ‘Misschien kunnen we dan 
aan een volwassen planeet zien wáár hij is 
gevormd in een gasschijf en hoe deze zich 
vervolgens verplaatst door het kersverse 
planetenstelsel. Dat is een cruciaal puzzel-
stukje in ons onderzoek naar het ontstaan van 
zonnestelsels.’

Wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder goede data en onderzoeksinstrumenten. Maar waar worden 
de bijzondere of zelfs precaire studiematerialen eigenlijk bewaard? En hoe gaat zo’n ondersteunende 
organisatie te werk? Deze keer: de net gelanceerde ruimtetelescoop James Webb brengt ons nieuwe, 
gedetailleerde informatie over de ontstaansgeschiedenis en dynamiek van sterrenstelsels.

Sterren De allereerste sterrenstelsels Teken van leven

‘ Als de hoofdspiegel niet 
uitklapt, hebben we een 
miljarden kostend stuk 
ruimtepuin gemaakt’

Sterrenstof

 ‘ Dit wordt 
de eerste 
keer dat  
we hier naar 
kunnen 
kijken’
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Technologie tegen kanker
Om grote doorbraken in kankeronderzoek te bereiken, is meer focus op technologie nodig.  
KWF Kankerbestrijding startte in 2015 samen met NWO een onderzoeksprogramma. 
‘Het gebeurt zelden dat een project na zo’n korte tijd al richting kliniek gaat.’

A 
lgoritmen die vroege vormen van kanker herkennen, slimme 
naalden die biopten nemen of medische beeldvorming op 
basis van zichtbaar licht: het zijn technologieën met een 
groot potentieel in de bestrijding van kanker. Maar bij KWF 
zagen ze hiervan maar weinig terugkomen in aanvragen 
voor onderzoeksfinanciering. En dat is een probleem. ‘Om 

grote stappen te kunnen zetten, is de inbreng van technische onder-
zoekers onontbeerlijk’, zegt Bas Pouw, programmacoördinator imaging 
bij KWF. ‘De toegepaste en technologische onderzoeken waren niet 
goed vertegenwoordigd in onze portefeuille. Indieners kwamen vooral 
van de UMC’s en we hadden niet de relaties met technische universitei-
ten. Maar de kans dat een revolutionaire aanpak vanuit een klinisch 
instituut komt, is klein. Bijvoorbeeld bij Universiteit Twente en het 
Antoni van Leeuwenhoek ontwikkelen ze een methode om weefsels 
zichtbaar te maken door met licht te werken. Voor dit soort ontdekking- 
en heb je technische onderzoekers nodig.’

Preventie, diagnose en behandeling 
In 2015 start KWF samen met het toenmalige STW (nu onderdeel van 
NWO) het partnership Technology for Oncology, waarin medische en 
technische wetenschappers worden uitgedaagd de samenwerking met 
elkaar en bedrijven aan te gaan. Het programma richt zich op technolo-
gische innovaties voor preventie, diagnose en behandeling van kanker. 
De aandacht is groot: er komen bijna zeventig intentieverklaringen 
binnen. Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) draagt 
financiering bij, in totaal is vijf miljoen euro beschikbaar. In 2019 volgt 
een tweede call, met een budget van zes miljoen euro. De opzet van de 
gezochte onderzoeken is voor veel wetenschappers nieuw: samen met 
andere disciplines, een eis voor cofinanciering. Ook voor KWF is de 
manier van werken nieuw. Twee keer per jaar komen alle partijen in 
gebruikerscommissies bij elkaar. ‘Voor ons is het interessant te zien wel-
ke interacties dit oplevert. Tegelijkertijd zet het programma de deur 
open voor technische onderzoekers om een vervolgstudie in te dienen 
bij KWF.’

Schakelen met een clinicus
Het onderzoek profiteert van de samenwerking tussen medische en 
technische disciplines. Pouw: ‘De praktische haalbaarheid van een 
technologie is voor een ingenieur lastig te bepalen. Het is fijn om te 
schakelen met een clinicus, die kan een inschatting maken van de 
behoefte van een patiënt en weet wat mogelijk is.’ Het positieve is dat in 
dit soort consortia iedereen een bijdrage levert: de verschillende 
disciplines en de private partijen denken mee over ontwikkeling, 
productie en opschaling. Zo heeft het programma al geleid tot de 
toepassing van een computergestuurd detectiesysteem voor slokdarm-
kanker. ‘Het gebeurt zelden dat een project uit 2016 na zo’n korte tijd al 
richting kliniek gaat. De onderzoeken worden geoptimaliseerd voor de 
praktijk, dus dan kan het snel gaan. Er loopt nu een patentaanvraag, er 
is een patent verkregen en er is veel kennisoverdracht richting bedrijfs-
leven.’

Kennis en marktgerichtheid 
Het is precies daarom dat Health~Holland ervoor koos bij te dragen aan 
het KWF-partnership. ‘We sluiten ons aan bij het doel van de samen-
werking om oncologische en technische kennis te verbinden met 
bedrijven’, zegt programmamanager Laila El Aziz. ‘Juist door bedrijven 
te betrekken, springen de marktgerichte oplossingen in het oog. 

Onderzoek richt zich zo ook meer op de patiënt.’ El Aziz ziet daarvan 
steeds meer bewustzijn bij de gezondheidsfondsen, die behalve als 
financier steeds vaker als kwartiermaker optreden. Het zijn dit soort 
resultaten die het succes van het programma bepalen, volgens El Aziz. 
‘Wat heb je concreet voor de patiënt gedaan? Voor ons als topsector is 
dat heel belangrijk. Kennis en marktgerichtheid komen in dit programma 
samen en dragen zo bij aan een betere zorg voor patiënten.’

Vroegtijdige opsporing
‘Wetenschappers zijn enthousiast en men vraagt naar het programma. 
Dat geeft aan dat het voorziet in een behoefte’, zegt Pouw. Carla van 
Gils, directeur van KWF, vult aan: ‘Samen met NWO brengen we 
technische en medische onderzoekers en bedrijven bij elkaar, om ze te 
faciliteren met de middelen die nodig zijn om hun plannen te realise-
ren.’ Afgelopen februari werd de derde call gelanceerd, met als 
specifiek thema de vroegtijdige opsporing van kanker. Vroegdetectie 
verbetert de prognose van de patiënt en juist op dit gebied ligt een 
grote technologische kans. Pouw: ‘Er zijn ontwikkelingen met biosen-

Tumoren verwarmen 
voor effectievere 
behandeling 
Chemotherapie en bestralings-
behandelingen worden veel 
effectiever wanneer je een 
tumor verwarmd. ‘Maar 
gecontroleerd en nauwkeurig 
verwarmen is lastig’, zegt 
hoogleraar Maurice Heemels 
(TU Eindhoven). ‘Je wilt niet het 
gezonde weefsel eromheen 
verwarmen.’ Een goede 
methode om de temperatuur 
van alle weefsels te monitoren 
is er niet. ‘Als de patiënt pijn 
voelt door een te hoge tempera-
tuur, kan de arts het energie-
profiel aanpassen, maar niet 
meten hoe de temperatuur ter 
plaatse wijzigt.’
MRI kan de temperatuur in het 
lichaam goed in beeld brengen. 
Heemels ontwikkelt algoritmes 
die op basis van die tempera-
tuurmetingen het optimale 
verwarmingsprofiel bepalen en 
tijdens de behandeling 
aanpassen. Bewegingen van en 
in de patiënt verstoren de 
metingen continu, daarom 
werkt Heemels met collega’s 
van ErasmusMC aan correcties 
van de MRI-beelden. De eerste 
in-vivo proeven met ultrasound 
waren zeer succesvol. Het idee 
leidde al tot twee honoreringen 
(2016 en 2019) binnen het 
KWF-partnership.
Heemels is onder de indruk van 
de samenwerking met medici. 
‘Als technicus vond ik het 
bijzonder hoe snel we onze 
ideeën konden testen in het 
ziekenhuis. Voor ons is dit een 
nieuw toepassingsdomein. Het 
is mooi een bijdrage te kunnen 
leveren aan de bestrijding van 
kanker.’

Uitzaaiingen 
opsporen met 
magnetische deeltjes 
Door uitzaaiingen in lymfeklie-
ren te detecteren, kan het 
aantal klieren dat moet worden 
verwijderd worden beperkt. En 
dat leidt tot een betere 
kwaliteit van leven na de 
operatie. Maar de radioactieve 
markers waarmee wordt 
gewerkt, zijn niet altijd goed 
waarneembaar en slechts 
beperkte tijd actief, wat tot 
logistieke problemen leidt. 
Hoogleraar Bennie ten Haken 
(Universiteit Twente) doet 
onderzoek naar een detectie-
methode voor hoofd- en 
nekkanker met magnetische 
deeltjes. Die leggen dezelfde 
route in het lichaam af als de 
radioactieve deeltjes en tonen 
op dezelfde manier uitzaaiingen 
aan. 
‘Ons lichaam bestaat voor het 
overgrote deel uit water. Dat is 
magnetisch en werkt versto-
rend, want dan zie je de 
magnetische markers in de 
lymfeklieren niet. Onze 
methode maakt gebruik van 
nanodeeltjes ijzeroxide. Die zijn 
op een andere manier magne-
tisch en wél te onderscheiden 
in de detector.’ De onderzoekers 
krijgen een patent op hun 
vinding en inmiddels is het 
gelukt de technologie in het 
ziekenhuis te testen. Samen 
met een medisch specialist op 
het gebied van hoofd- en 
halschirugie is ook al een 
aanvraag voor een vervolgstu-
die ingediend bij KWF.

‘ De inbreng van 
technische  
onderzoekers is 
onontbeerlijk’

soren, scantechnieken en big data waarmee veel winst valt te 
behalen, zonder dat mensen last ervaren bij het gebruik ervan. 
Bovendien is vroegdetectie als onderwerp achtergebleven bij 
de behandeling.’ Bang dat deze versmalling leidt tot minder 
aanvragen is KWF niet. Van Gils: ‘We kijken met vertrouwen en 
nieuwsgierigheid uit naar de nieuwe initiatieven die we 
mogelijk kunnen maken, waardoor kanker voor meer mensen 
betrouwbaar en minimaal invasief vroegtijdig kan worden 
vastgesteld.’
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C 
omposiet is een 
samengestelde 
kunststof, die bestaat 
uit kunsthars versterkt 
met vezels. De grond- 
stoffen zijn zo met 

elkaar vervlochten, dat ze niet 
meer van elkaar te scheiden zijn. 
Aan de Hogeschool Windesheim is 
een methode ontwikkeld om 
composiet toch te kunnen 
recyclen (zie kader). Bijvoorbeeld 
om nieuwe producten te maken uit 
oude rotorbladen van windmolens. 
Die wegen tientallen tonnen per 
stuk en zijn na zo’n 25 jaar aan 
vervanging toe. Voor een heel land, 
met zo’n 2.500 windmolens en 
over enkele decennia wellicht een 
veelvoud daarvan, gaat het 
jaarlijks om letterlijk bergen aan 
materiaal.

Productieproces opschalen 
‘Je kunt allerlei prachtige produc-
ten maken met composiet’, vertelt 
Bouke Veldman van innovatie- 
adviesbureau HorYzon. ‘Bijvoor-
beeld balken en planken voor de 
weg- en waterbouw of dwarslig-
gers op het spoor. Dit materiaal is 
oersterk, licht en waterbestendig.’ 
Het lectoraat kunststoftechnolo-
gie van Windesheim heeft – in 
samenwerking met de industrie en 
overheden – al verschillende 
demonstratieprojecten gereali-
seerd met hergebruikt composiet. 
Zo is er in Almere een oeverbe-
schoeiing geplaatst met dam-
wandplanken, bij sluizen in Delfzijl 
zijn vier zogeheten remmingwer-
ken voorzien van geleidebalken en 
op de Dinzerbrug in Friesland zijn 
dekplanken gemonteerd. Zelf leidt 
Veldman een consortium dat half 
februari 2022 van start ging in de 
Eemshaven: DEMCON North. ‘Wij 

Minder afval 
produceren, minder 
fossiele grondstoffen 
gebruiken, efficiënter 
omgaan met energie  
en materialen: dat 
zijn de grote duurzaam-
heidsambities van 
overheid en bedrijfsleven. 
Maar hier liggen nog 
forse uitdagingen. Een 
daarvan is het recyclen 
van samengestelde 
materialen zoals 
composiet: hoe kun je 
die opnieuw gebruiken, 
in producten van goede 
én betaalbare kwaliteit?

Het lijkt onmogelijk: het recyclen van composieten ofwel samengestel-
de kunststoffen. Toch is dat waar het onderzoek van lector kunststof-
technologie Albert ten Busschen van Hogeschool Windesheim zich op 
richt. De meeste composieten bestaan uit een basis van kunsthars 
(veelal op aardoliebasis), waar vezels doorheen zijn gemengd voor de 
stevigheid. ‘Je kunt composiet verwerken in vrijwel elke gewenste vorm’, 
vertelt Ten Busschen. ‘Daarna hardt het materiaal chemisch uit, een 
onomkeerbare reactie. Composieten zijn oersterk, gaan heel lang mee 
en zijn vochtbestendig. Maar als het product is afgeschreven, krijg je de 
grondstoffen niet meer uit elkaar.’
Ten Busschen bedacht een manier waarop je composietproducten toch 
zinvol kunt recyclen. ‘Als je ze versnippert tot vlokken, kun je ze mengen 
met nieuwe hars. Dan behoud je de goede eigenschappen van het 
oorspronkelijke materiaal en je hebt veel minder nieuwe grondstoffen 
nodig.’ Het hele proces kost weliswaar energie, maar als je nieuwe 
product voor zeventig procent uit oude snippers bestaat, dan kan het 
economisch en ecologisch uit. 
Voor zijn onderzoek ontving Ten Busschen de RAAK-award: de prijs voor 
het beste praktijkgerichte onderzoek die Regieorgaan SIA elk jaar 
uitreikt. In het onderzoeksproject deden zo’n veertig partners mee, 
waaronder onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven. ‘Dat is 
ideaal, want je kunt wel een mooie technologie ontwikkelen, maar die 
moet ook ergens voor dienen en er moet een markt voor zijn. Binnen 
zo’n consortium kun je onderzoek 
en praktijk goed op elkaar afstem-
men.’ 
De technologie zelf is niet zo 
ingewikkeld, volgens Ten Busschen. 
Mechanische versnipperaars 
bestaan al. ‘De uitdaging zit in het 
middengedeelte: hoe ga je groot-
schalig producten maken van deze 
vlokken? Hoe richt je de logistiek 
goed in? Daarom ben ik zo blij dat 
het consortium DEMCON North nu 
van start gaat.’

‘Er kan veel meer dan we nu denken,  
 als we het maar durven proberen’

gaan een productielijn opzetten, 
een proeffabriek om te kijken hoe 
je het productieproces kunt 
opschalen.’

Schaarser en duurder
De techniek komt vanuit een 
kennisinstelling, maar de behoefte 
om dit in de praktijk te brengen 
komt vanuit bedrijven die graag 
een stap willen zetten richting 
circulair gebruik van materialen, 
benadrukt Veldman. ‘Vanuit een 
duurzaamheidsgedachte, maar 
ook omdat materialen nu eenmaal 
schaarser en duurder worden’, zegt 
hij. ‘Als je dit goed doet, dan heb je 
echt een kansrijke business case.’ 
Het consortium, volgens Veldman 
een prachtige publiek-private 
samenwerking, verenigt haven-, 
terminal-, transport- en maritieme 
bedrijven, maar ook waterschap-
pen, de provincie Groningen en 
een aantal kennisinstellingen. 
Balken in weg- en waterbouw zijn 
nu in veel gevallen gemaakt van 
tropisch hardhout. Dat op zichzelf 
roept al vragen op rond duurzaam-
heid en daarnaast heeft hout een 
beperkte levensduur. ‘Planken van 
hergebruikt composiet gaan zestig 
tot honderd jaar mee, denken we. 
Daarna kun je ze weer versnippe-
ren en opnieuw gebruiken, in een 
aantal cycli. Je kunt hiermee het 
circulariteitsprincipe enorm 
uitbreiden.’

Drijvende woningen
Leen Schipper, eigenaar van 
transportadviesbureau Schipco 
Consultancy BV, doet met volle 
overtuiging mee met DEMCON 
North. ‘Ik fantaseer al jaren over 
het bouwen van een compleet 
binnenvaartschip van composiet’, 
vertelt hij. ‘Nu zijn schepen veelal 

van staal gemaakt. Staal is zwaar, 
grof van structuur en vergt veel 
onderhoud. Composiet heeft wat 
dat betreft veel voordelen en de 
isolatiewaarde is veel hoger. Dan 
kun je gaan denken aan gekoeld 
transport op het water en je hoeft 
bijvoorbeeld de stookolie minder 
te verwarmen. Dat kan aanzienlijk 
schelen in de kosten.’ Daarbij ligt 
hergebruik van composiet voor de 
hand voor Schipper. ‘Hier in de 
Eemshaven kan dergelijk herge-
bruik een belangrijke logistieke 
schakel zijn.’ Hele schepen 
bouwen van hergebruikt compo-
siet is voorlopig wat ambitieus, 
maar Schipper denkt graag mee 
over kleine stappen in die richting: 
losse onderdelen, waarmee je 
pontons kunt bouwen voor 
onderhoud aan windmolens op 
zee. Of drijvende woningen voor 
studenten of vluchtelingen. ‘Dat 
zijn prachtige stippen aan de 
horizon.’ 

Vruchtbaar  
tweerichtingsverkeer
Schipper is zeer positief over de 
bestaande demonstratieprojecten 
met hergebruikt composiet. Hij 
kijkt dan ook uit naar de opening 
van de proeffabriek in de Eemsha-
ven. ‘Daar kunnen onderzoekers 
hun ideeën uitproberen en kunnen 
bedrijven hun wensen op tafel 
leggen. Dat geeft een heel 
vruchtbaar tweerichtingsverkeer. 
Er kan veel meer dan we nu 
denken, daar ben ik van overtuigd. 
Als we het maar durven proberen.’ 
Ook Bouke Veldman is enthousi-
ast. ‘Ik ben wel benieuwd of er een 
goede onderneming ontstaat die 
ook echt winstgevend wordt en 
kan opschalen. Maar ik heb er 
absoluut vertrouwen in. We 
hebben nu de juiste partijen bij 
elkaar, met de juiste energie. Ik 
denk dat we een vliegende start 
gaan maken.’

’Supersterk, maar je krijgt het niet meer uit elkaar’
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Zwoegend bikken in een ondergrondse mijn terwijl het zweet van je 
voorhoofd gutst of urenlang gebukt staan in een kabbelend riviertje:  
goud zoeken gebeurt op talloze manieren op verschillende plekken in de 
wereld. Het onderzoeksprogramma Gold Matters visualiseert de wereld  
van gouddelvers in de Amazone, West-Afrika en Oeganda en onderzoekt 
de duurzaamheid van hun voortbestaan.

Wereldwijd zijn zestien miljoen mensen afhankelijk van goud zoeken op 
kleine schaal. Maar kleinschalige goudzoekers worden al snel in een  
kwaad daglicht gezet. Overheden zien deze mensen veelal als criminelen  
die zonder papieren aan het werk zijn en milieuschade veroorzaken.  
Antropoloog Sabine Luning is projectleider van Gold Matters: ‘Deze  
stereotypering kenmerkt perspectieven van buitenstaanders. Met ons 
onderzoek willen we die eenzijdige kijk op kleinschalige goudzoekers 
rechtzetten bij beleidsmakers.’

In het programma zijn samenwerkingsverbanden opgezet met onder-
zoekers, gouddelvers en kunstenaars. Door middel van fotografie en  
kunst brengen zij het perspectief van de gouddelvers zélf naar voren, door 
hun levenswijze en aspiraties in beeld te brengen. De kunsttentoon stellingen 
die daaruit voortkomen, vormen de kern van het onderzoeksprogramma  
en laten zien hoe divers kleinschalige mijnbouw is op verschillende plaatsen 
in de wereld. 

De projectleden organiseren ook debatten met de goudzoekers zelf over  
de milieu-impact van mijnbouw en de mogelijkheden voor alternatieve 
technologieën. De tentoonstellingen worden daarbij gebruikt als gespreks-
starter. Onderzoeker Marjo de Theije vertelt: ‘Ik ben wel eens uren in gesprek 
geweest met Ghanese goudzoekers over vijftien foto’s uit Brazilië. Ze hadden 
zó veel vragen! Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van de graafmachine 
die daar werd gebruikt. Ook al wonen ze aan de andere kant van de wereld, 
goudzoekers delen iets, ze begrijpen elkaar.’

Kijk voor meer uitleg en foto’s over het onderzoek op 
www.nwo.nl/goldmatters

Goudzoekers

TEKST: JISKE BOOTS
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