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Transitie

“Met name in ontwikkelings
landen stijgt de vraag naar 
energie. Stel dat je in Afrika 
ook na zonsondergang nog licht 
hebt, dat je kunt lezen, leren of je 
 winkeltje langer openhouden. Dat 
geeft een enorme sociale  transitie. 
Wereldwijd gaat een vijfde van de 
stroom op aan verlichting, terwijl 
95 procent van die energie wordt 
omgezet in warmte, niet in licht. 
Bij ledverlichting ligt dat percen
tage andersom; dat is een enorme 
vooruitgang. Ons doel is onder 
meer om al onze producten bin
nen vijf jaar gemiddeld 50 procent 
energiezuiniger te maken.”

Robert Metzke, senior director 
EcoVision Program van Philips

Terugslageffect

“Kris De Decker benoemt de 
energieparadox die al heel lang 
opgeld doet. Zijn stelling klopt. 
Energiebesparende producten 
leiden in de regel tot meer aan
kopen, tot meer comfort of tot 
meer snelheid – het zogeheten 
terugslageffect.
Dat energieefficiency niet leidt 
tot minder energieverbruik in 
totaal, is geen ramp. Het zou 
alleen erg zijn als onze  energie 
binnenkort zou opraken. Dat is 
niet zo. Wel stijgen de prijzen 
van fossiele brandstoffen. Boven
dien verandert door het gebruik 
de atmosfeer. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Daarom is het slim 
alternatieven te ontwikkelen. Als 
we straks alle energie op duur
zame wijze opwekken, wat is dan 
de reden om energie te besparen, 
anders dan kosten?”

René Leegte, Tweede 
Kamerlid voor de VVD en 
energie specialist

Stabiliseren

“Het klopt dat efficiënte appara
ten een toenemende vraag 
veroorzaken: een spaarlamp 
leidt tot verlichting in de achter
tuin en met kerst is het helemaal 
een gekkenhuis. Sinds we cen
trale verwarming hebben, willen 
we het niet alleen in de woon
kamer behaaglijk hebben, maar 
in het hele huis. Efficiënt energie
verbruik is niet de oplossing, 
maar helpt wel ons energie
verbruik te stabiliseren. Per saldo 
gebruiken we nu bijna de helft 
minder energie dan op grond 
van de economische groei werd 
verwacht. Dat komt door energie
zuinige apparaten. Ik begrijp de 
stelling van Kris De Decker wel, 
maar hij slaat een beetje door.”

Frans Rooijers, energie-expert 
en directeur van onafhankelijk 
onderzoeks- en adviesbureau 
CE

efficiënt energieverbruik leidt alleen 
maar tot meer energieverbruik

Mijn stelling
auteur anniek van den brand

“Ik ben nu op bezoek bij mijn ouders 
en er staan weer meer apparaten dan 
de vorige keer dat ik hier was. Zodra je 
het mechanisme door hebt, zie je het 
overal”, zegt Kris De Decker,  journalist 
en oprichter van Lowtech Magazine. 
“De kleinste Citroën vandaag verbruikt 
meer energie dan een Deux  Cheveaux 
uit 1949. Er is wel vooruitgang geboekt, 
maar de energiebesparingen zijn 
gebruikt voor een hogere snelheid, 
meer comfort en extra gewicht. Als je 
een moderne, energiezuinige motor 
in een Lelijk Eend zou stoppen, zou je 
 nauwelijks brandstof nodig hebben.”
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Deze onderzoeker werkt aan 
het verbeteren van algoritmes. 
Hij is nauwelijks georiënteerd 
op toepassingen; hij onder-
zoekt en publiceert voor 
vakgenoten.

Deze wetenschapper werkt op hetzelfde 
departement en zoekt manieren om 
bepaalde  nieuwe technieken voor het 
herkennen van beelden te testen. Hij kan bij 
zijn meer theoretische collega aangeven  aan 
wat voor soort kennis hij behoefte heeft.

Deze postdoc (van oorsprong natuur-
kundige) heeft een werkplek in de 
kelder van dezelfde universiteit. Hij is 
constant in overleg met ICT-
onderzoekers en wetenschappers van 
deze universiteit en probeert de 
wensen van de medici te vertalen in 
ICT-toepassingen voor het ziekenhuis.

Deze persoon werkt bij 
een publieke organisatie 
die ingewikkelde 
ICT-toepassingen in 
Nederlandse universiteiten 
ondersteunt.

Deze radioloog houdt zich 
bezig met het vinden van 
Alzheimer-markers in 
hersenscans. Hij werkt bij 
dezelfde universiteit als de 
onderzoekers en de postdoc.

Over welke personen gaat het?

Hoe komt interactie tussen personen tot stand?

Hoe houden deze personen contact?

De postdoc is op zoek naar 
software die beter past bij zijn 
doelstellingen en komt op internet 
software van de onderzoeker 
toegepaste ICT tegen. Ze ontmoe-
ten elkaar tijdens een bijeenkomst 
van een landelijk onderzoekspro-
gramma en onderhouden 
sindsdien contact.

De postdoc benadert 
de ICT-supporter voor 
hulp bij zijn software.

Deze personen kennen 
elkaar van de hockey-
club. De ICT-supporter 
verzekert de radioloog 
dat de kennis van de 
postdoc interessant is.Deze personen werken in dezelfde gang 

en hebben veel formele en informele 
contactmomenten. 

De postdoc probeert 
zijn werk onder aan-
dacht te brengen van 
de radioloog, maar de 
radioloog is niet erg

enthousiast.

Wetenschappers moeten meer dan 
voorheen werken aan valorisatie, 
ofwel aan het toepasbaar maken van 
hun kennis buiten het circuit van de 
wetenschap. Maar hoe snel mag je 
valorisatie verwachten en hoe bevor-
der je dat nu eigenlijk? Om hier inzicht 
in te krijgen onderzoekt het Rathenau 
Instituut op dit moment een aantal 
concrete valorisatieketens uit de ICT. 
Infographicontwerper Erik van 
Gameren brengt hier één casus in 
beeld.

Universiteit, departement Computerwetenschappen Universitair Medisch Centrum

Casus: ICT in de zorg
Om te testen of geneesmiddelen effectief zijn, maken onderzoekers gebruik 
van zogenoemde biomarkers. Voor Alzheimer bestaat nog geen goede 
biomarker. Dit is één van de redenen dat een geneesmiddel voor Alzheimer 
op zich laat wachten. Op zoek naar zo’n biomarker analyseerden radiologen 
in het verleden hersenscans van patiënten en gezonde mensen. Later nam 
software deze taak grotendeels over. De computer doet er echter lang over 
om de duizenden en duizenden hersenbeelden te analyseren en de 
programmatuur bevat kleine foutjes die vaak pas laat aan het licht komen.

Resultaat van deze valorisatieketen
Het Universitair Medisch Centrum beschikt nu over software die het 
mogelijk maakt om hersenscans door een groot aantal computers tegelijk te 
laten analyseren. Voorheen duurde het een half jaar voordat de analyse van 
de data beschikbaar kwam. Nu draaien de computers een nacht en kunnen 
de onderzoekers van het UMC de volgende ochtend aan de slag met de 
resultaten. Het hele proces verloopt al met al driehonderd keer sneller. De 
kans dat er sneller geneesmiddelen voor Alzheimer op de markt komt is 
daarmee vele malen groter geworden. De software is inmiddels standaard 
voor iedereen die binnen dit UMC iets met beeldanalyse doet. 

Credit
De informatie voor deze valorisatieketen is 
vergaard door Stefan de Jong van het Rathenau 
Instituut in samenwerking met Peter van den 
Besselaar. Zie voor meer info: 
http://www.rathenau.nl/themas/project/siampi-
onderzoek-naar-productieve-interacties.html

Infographic Valorisatieketen

Veel formele en 
informele contactmomenten

Ruim 700 emails

Na bemiddeling van 
de ICT-supporter volgen vele 
gesprekken over wat de radioloog 
zou willen en hoe ICT daarbij kan helpen.
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2  mijn stelling
 Efficiënt energieverbruik 

leidt alleen maar tot meer 
energieverbruik.

4  valorisatie
 Hoe maak je wetenschap 

toepasbaar?

6  stavast
 Jan Staman – column.

34  de prik en het meisje
 De persoonlijke  zoektocht 

van moeder en documen
tairemaakster Maartje 
Nevejan naar het nut en de 
risico’s van het vaccin tegen 
baar moederhalskanker. 

37  rathenau nieuws
 Discussie over synthetische 

biologie.

38  sander dekker
 De nieuwe bestuursvoor

zitter ziet het Rathenau 
Instituut liefst als de Pietje 
Bell van de wetenschap.

40  rathenau kort

42  gastcolumn
 Merel Kindt,  hoogleraar 

experimentele  klinische 
psychologie, over het 
bestrijden van angststoor
nissen met medicijnen.

43  colofon & service

dossier: de chinese 
draak ontwaakt

7  intro
 China rukt (ook) op als 

wetenschappelijke groot
macht. Wat betekent dat 
voor ons? 

8  toverspiegel
 Westerlingen bekijken 

China als in een tover
spiegel, zegt Chinakenner 
Stefan Landsberger. 

12  de zeepkist
 Wat is zo inspirerend aan 

China?

14  de chinese reus  
en wij

 Zonnecellen, elektrische 
auto’s en designproducten 
komen in toenemende mate 
uit China. Heeft het Neder
landse topsectorenbeleid 
daarop een antwoord?

18  rare jongens
 Feiten, cijfers en weetjes 

over China.

20  bedreiging?
 China een bedreiging voor 

het Westen? Niet volgens 
Quan Bo, wetenschaps
attaché van de Chinese 
ambassade in Nederland. 

23  profiel
 Jasper Grosskurth onder

zoekt voor het Rathenau 
Instituut wat er klopt van 
het negatieve beeld dat leeft 
over China’s grondstoffen
beleid in Afrika. 

24  duurzaamheid
 Op het gebied van duur

zaamheid doet China het 
helemaal niet zo slecht als 
vaak wordt gedacht. 

26  kennis delen
 De Chinese wetenschap 

ontwikkelt zich in record
tempo. Nederlandse uni
versiteiten en bedrijven 
willen op de eerste rang 
zitten bij die ontwikkeling. 

30  kruispunt
 Het maatschappelijke debat 

over ethische vragen rond 
technologische ontwikke
lingen staat in China nog 
in de kinderschoenen, zegt 
Miltos Ladikas van het 
internatio nale onderzoeks
project GEST.

32  naar huis?
 Terugkeren of niet? Die 

vraag houdt de gemoederen 
van Chinese studenten en 
onderzoekers in het buiten
land flink bezig, blijkt uit 
discussies op internetfora.

 propagandaposters
 De Chinese propaganda

posters in deze Flux 
dateren uit de jaren vijftig, 
zestig en zeventig. Ze zijn 
afkomstig uit de privé
collectie van Stefan Lands
berger, Chinakenner en 
hoogleraar die ook in deze 
Flux aan het woord komt.
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verzekert de radioloog 
dat de kennis van de 
postdoc interessant is.Deze personen werken in dezelfde gang 
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zijn werk onder aan-
dacht te brengen van 
de radioloog, maar de 
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enthousiast.
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1 Onderzoeker 
fundamentele ICT

1
Onderzo

eker 

fundamentele IC
T

2 Onderzoeker 
toegepaste ICT

2
Onderzoeker 

toegepaste ICT

3 Postdoc medische
wetenschappen

3 Postdoc medischewetenschappen

4 ICT-supporter

4 ICT-supporter

5 Radioloog

5 Radioloog

wetenschappers moeten meer dan voorheen werken aan valorisatie, ofwel aan het toepasbaar 
maken van hun kennis buiten het circuit van de wetenschap. maar hoe snel mag je valorisatie 
verwachten en hoe bevorder je dat nu eigenlijk? het rathenau instituut onderzoekt op dit 
moment een aantal valorisatieketens uit de ict. infographicontwerper Erik van Gameren 
brengt één casus in beeld.

Infographic – valorisatieketen

Casus: ICT in de zorg
op zoek naar een zogeheten biomarker voor de ziekte van alzheimer 
analyseerden radiologen in het verleden hersenscans van patiënten 
en gezonde mensen. Later nam software deze taak grotendeels over. 
de computer doet er echter lang over om de duizenden en duizenden 
 hersenbeelden te analyseren en de programmatuur bevat kleine foutjes 
die vaak pas laat aan het licht komen.

over welke personen gaat het?

Hoe komt interactie tussen personen tot stand?

Hoe houden deze personen 
contact?
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bepaalde  nieuwe technieken voor het 
herkennen van beelden te testen. Hij kan bij 
zijn meer theoretische collega aangeven  aan 
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ten elkaar tijdens een bijeenkomst 
van een landelijk onderzoekspro-
gramma en onderhouden 
sindsdien contact.
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de ICT-supporter voor 
hulp bij zijn software.

Deze personen kennen 
elkaar van de hockey-
club. De ICT-supporter 
verzekert de radioloog 
dat de kennis van de 
postdoc interessant is.Deze personen werken in dezelfde gang 

en hebben veel formele en informele 
contactmomenten. 
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dacht te brengen van 
de radioloog, maar de 
radioloog is niet erg

enthousiast.

Veel formele en 
informele contactmomenten
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zou willen en hoe ICT daarbij kan helpen.
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Credit
de informatie voor deze valorisatieketen 
is vergaard door stefan de jong van het 
 rathenau instituut in samenwerking met 
peter van den besselaar. 
zie voor meer info: http://www.rathenau.nl/
themas/ project/siampionderzoek-naar- 
productieve-interacties.html

Resultaat van deze valorisatieketen
het universitair medisch centrum beschikt nu over software die het mogelijk maakt om hersenscans 
door een groot aantal computers tegelijk te laten analyseren. voorheen duurde het een half jaar 
voordat de analyse van de data beschikbaar kwam. nu draaien de computers een nacht en kunnen 
de onderzoekers van het umc de volgende ochtend aan de slag met de resultaten. de kans dat er 
sneller geneesmiddelen voor alzheimer op de markt komen is daarmee vele malen groter geworden. 
de software is inmiddels standaard voor iedereen die binnen dit umc iets met beeldanalyse doet.
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Stavast

Toen ik vorige week in China was, probeer
den een Duitse collega en ik te verwoorden 
wat wij bedoelen met burgerparticipatie. We 

kwamen te spreken over burgerpanels. De Chine
zen reageerden: “Aardig idee en die burgers zeggen 
vast verstandige dingen. Maar het zijn er maar hon
derd. So what?” 
Ik werd gedwongen opnieuw te formuleren waarom 
het zo belangrijk is burgers te betrekken bij publieke 
problemen. Ik hoorde mezelf zeggen: “Maak gebruik 
van de wijsheid van het volk. Burgers zijn in staat 
zichzelf te overstijgen als je hen daarop aanspreekt. 
Ze zullen zich geroepen voelen oplossingen te zoe
ken. Voor alle aanwezigen is dat een belangrijke 
ervaring. Dát is de betekenis van democratie en van 
burgerschap.” 
Onze eigen democratie kraakt en kreunt onder de 
crisis op de financiële markt. Europa illustreert 
ons onvermogen een volwassen democratie te 
vestigen die ons  nationale belang kan over
stijgen. De financiële markt corrigeert de 
Europese politiek op een manier die onze 
politici verlamt – en dat terwijl de oplos
sing van de  crisis juist ligt in politieke 
keuzes. 
De politicus die erin slaagt reflexen 
te vermijden en burgers aan te 
spreken op hun verlangen naar 
een minder platte wereld, 
zal het pleit winnen. Die 
nieuwe ruimte voor de 
politiek zal hoe dan ook 
worden gemaakt. Want 
het alternatief is een 
technocratie – een rege
ring van mensen die het 
bewind voeren vanwege 
hun knappe kop, maar die 
geen voeling hebben met de 
preferenties, gevoelens en ideeën 
van burgers. 
China heeft in onze ogen veel weg 
van zo’n technocratisch regime. Het 
regime kan weliswaar jaloersmakend 
snel handelen, maar honoreert geen 
tegenstemmen. Ik realiseer me goed 
dat de burgerlijke vrijheden in China 
beperkter zijn dan ik voor mezelf 
verlang en dat er geen persvrijheid 
heerst. En toch heb ik tijdens mijn 
reizen naar China gemerkt dat er 

zich een andere dimensie aan het voltrekken is. 
In mijn gesprekken met Chinezen uit de wereld 
van wetenschap en technologie stuit ik op wei
nig taboes. Integendeel, ik ontmoet grote openheid. 
En dat vrije denken blijft niet beperkt tot een elite: 
burgers beginnen zich te roeren in demonstraties, 
maken zich zorgen over milieuschandalen en gene
tische manipulatie, verenigen zich rond een thema. 
Chinezen zijn geen blinde werkpaarden die zich 
laten modelleren naar de ideeën van de Volkspartij. 
De Chinese markt én wat wij de Chinese tech
nocratie noemen zijn allang mede gevormd door 
Chinezen uit de middenklasse: ambitieuze mensen 
met een toekomst voor ogen. Hun werklust, drive 
en nieuwsgierigheid geven China dynamiek. Zíj 
maken China groot en laten zich niet koest houden. 
De Chinese staat zal een verhouding moeten zien 

te vinden met deze burgers – en dat wil de 
staat ook, is mijn indruk. China is de bur

ger opnieuw aan het ontdekken. En dat is 
knap lastig. Dat ondervinden we op dit 
moment in Europa weer.
Hoe zullen de Chinese staat en de Chi
nese burger elkaar gaan vinden? Ik denk 

dat wij er niet teveel op hoeven te 
hopen dat China koerst op een libe

rale democratie. China zal een 
andere vorm van democratie ont
wikkelen, waarin waarden als 
harmonie en vreedzaamheid 
tellen. Als wij ons blijven blind
staren op onze vertrouwde 
oordelen over wat telt als ‘echte 
democratie’, missen we deze 
ontwikkeling. De Chinese 
manier zou ons nog wel eens 

kunnen verrassen. 
Met het Rathenau Instituut wil ik 

de Chinese ontdekkingsreis graag 
meemaken, om er zelf van te leren. 
Het Rathenau Instituut is er immers 
voor de burger en voor de politiek. 
Het zal me niet verbazen als de Chi
nese experimenten raken aan onze 
blinde vlekken. Ik denk dat we elkaar 
veel te leren hebben – juist op het 
terrein van wetenschap, technologie 
en samenleving. 

Jan Staman
directeur Rathenau Instituut

China kan ons nog wel eens verrassen
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China doet allang volop mee in de wereld. 
De hamvraag is nu: zal China onze 
wereld veranderen? Zal de Chinese 

draak de wereld werkelijk doen beven? 

Het Westen is lang uitgegaan van een com
for tabele gedachte: een staat die welvarender 
wordt, groeit vanzelf uit tot een democratie 
naar westerse snit. Het is echter maar de vraag 
of China meer op ‘ons’ gaat lijken. Misschien 
is het andersom en veranderen wij, door 
 toedoen van China.
 
China realiseert zich goed dat het niet per se 
het westerse model hoeft te volgen om  succes 
te hebben en macht te vergaren. Een sterke 
rechtsorde? Ja, dat bevordert de rust in het 
land. Maar directe participatie van burgers 
zou juist tot onrust in het Middenrijk kunnen 
 leiden. Dus het is de vraag of – en in hoeverre 
– China afstevent op een meer democratisch 
bestel. 

Regimes in Azië, LatijnsAmerika en Afrika 
wachten de Chinese ontwikkelingen adem
loos af. Er begint zich een serieus alternatief 
voor westerse mores af te tekenen. Niet alleen 
economisch, ook politiekbestuurlijk. 

De opkomst van China stelt het Westen voor 
existentiële vragen. Zoals: hoe houden we 
onze economieën concurrerend? Misschien 
wezenlijker nog: we zullen ook opnieuw de 
relatie tussen welvaart en democratie  moeten 

doordenken – China laat immers zien dat 
die relatie niet zo onontkoombaar is als wij 
onszelf en de rest van de wereld altijd voor
spiegelden. 

We moeten nieuwe antwoorden vinden op 
vragen als: wat maakt een land tot een echte 
democratie? Waarom vinden we democratie 
zo belangrijk? En hebben we daar een even
tueel verlies aan welvaart voor over?

Het Rathenau Instituut volgt de ontwikke
lingen in China van nabij. Daarbij bekijken 
wij China vooral vanuit onze kerntaak: het in 
kaart brengen van ontwikkelingen in weten
schap en technologie voor de samenleving. In 
samenwerking met de Nederlandse ambas
sade hebben we twee stagiairs begeleid en 
diverse samenwerkingsverbanden liggen in 
het verschiet. 

Samen met de Chinezen proberen we meer 
integraal na te denken over de impact van 
wetenschap en technologie op de maatschap
pij. Onze contacten met Chinezen maken 
ons ook gevoelig voor de betekenis van China 
voor ons eigen wetenschaps en technologie
systeem – en daarmee uiteindelijk voor de 
Nederlandse samenleving.
 
Dit Fluxdossier geeft een indruk van onze 
vragen en bevindingen. Zoals altijd zijn we 
benieuwd naar uw reacties. Die kunt u sturen 
naar: flux@rathenau.nl. 

De draak is wakker

als de chinese draak ontwaakt, zal de wereld beven’, zei napoleon 
toen hij terugkeerde van zijn bezoek aan china. nu, zo’n twee 
eeuwen later, is de chinese draak wakker. en hoe. het land telt  
20 procent van de wereldbevolking en deze mensen werken zó hard 
om een beter leven te krijgen, dat china naar verwachting binnen 
tien jaar de grootste economie ter wereld zal zijn. 
auteur marjan sLob
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westerlingen bekijken china als in een toverspiegel, 
zegt china kenner en hoogleraar stefan Landsberger. die 
spiegel toont hen vaak wat er niet is en houdt verborgen 
wat er wel gebeurt. onbegrip en onderschatting liggen 
op de loer. “china wil respect.”
auteur marjan sLob

 Stefan Landsberger
Stefan Landsberger (1955) doceert 
in Leiden hedendaagse geschiedenis 
en samenleving van China en is in 
Amsterdam bijzonder hoogleraar 
 Cultuur van het hedendaagse China. 
Hij heeft een privéverzameling van 
bijna drieduizend Chinese propa-
gandaposters, die hij in bruikleen 
heeft gegeven aan het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
De affiches in dit nummer van Flux 
stammen uit die verzameling.
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stefan Landsberger: verkeerde       beeldvorming ligt op de loer

China staat volop in de belang
stelling van het Westen. Het 
land maakt een ongekende ont

wikkeling door en eist zijn plek op het 
wereldtoneel op. Stefan Landsbergers 
donkere ogen leven op bij al die aan
dacht voor China. “China, ik vind het 
een briljant land!”, zegt hij. 
In de jaren tachtig kwam Landsberger 
voor het eerst in China en sindsdien 
bezoekt hij het land bijna jaarlijks. 
In die decennia heeft hij het nieuwe 
China zien ontstaan. “Het is fascine
rend mijn vrienden daar te zien 
veranderen. Ze zijn trots, tronen me 
steeds mee naar een gebouw dat er 
vorige keer nog niet stond.”

Verkleedpartij
Het komt er nu op aan, zegt hij, om 
China te begrijpen – en vooral goed te 

beseffen hoe ánders het land is. “Gun 
Chinezen hun verkleedpartij en een 
mooi fotomoment. Maar neem hen 
ondertussen serieus. Zorg dat ze zich 
gerespecteerd weten.”
China kan bogen op vijfduizend jaar 
cultuurgeschiedenis. Mede om die 
reden ziet het land zich nog steeds als 
het meest ontwikkelde en gecivili
seerde land ter wereld. “Vanaf de 
vijftiende eeuw heeft China zich in 
de eigen superioriteit  rondgewenteld. 
En vergeet niet: tot het begin van de 
negentiende eeuw was het land qua 
volume de grootste economie ter 
wereld.” 
Maar in de negentiende eeuw kwam 
China er hardhandig achter dat het 
achterop was geraakt en zich in een 
isolement had gemanoeuvreerd. 
 Chinezen voelen zich sindsdien 

Volgens de regering zal het Chinese volk in                             2050 zelf zijn leider kunnen kiezen.
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vernederd door het Westen. S ymbolen 
daarvan zijn de vernietiging van het 
Zomerpaleis in 1860 en 1900 en de twee 
Opiumoorlogen; eigenlijk verkapte han
delsoorlogen om de Chinese markt open 
te breken. Die schok heeft geleid tot een 
praktijk van soul search ing die tot op de 
dag van vandaag voortduurt.
“Chinezen vinden dat het Westen van 
China heeft geprofiteerd. Vooral de 
nieuwe nationalisten, denkers op de 
 rechtervleugel, zien China als slachtoffer. 
Ze denken dat het  Westen klaarstaat om 
het land weer uit te  buiten.” 

Omgekeerd bekijken veel westerlingen 
China met argwaan. Zij denken dat China 
een slinkse greep naar de wereldmacht 
aan het voorbereiden is. Landsberger: 
“China mag ons uit de puree halen en 
de euro komen redden. Maar als Chine
zen zeggen: ‘Dat willen we best – onder 
bepaalde condities’, dan zijn de rapen 
gaar. Terwijl China in ruil toch echt meer 
invloed op de mondiale politieke besluit
vorming zal willen.” 

Autocratisch
Vanaf 1978 wees Deng Xiaoping enkele 
speciale economische zones aan bij 
de Parelrivier. In deze enclaves  golden 
andere regels en ze mochten ‘als  eerste 
rijk worden’. Sindsdien is China in 
 economisch opzicht naar het Westen 
toe gegroeid. Maar het Chinese  politieke 
denken verloopt nog steeds langs heel  
andere lijnen dan in het Westen. 
 Landsberger: “China is een autocratisch 
land, de bestuursstijl is bevoogdend en 
paternalistisch. Dat is een gevolg van 

‘Chinezen vinden dat het 
Westen van China heeft 
geprofiteerd’

Volgens de regering zal het Chinese volk in                             2050 zelf zijn leider kunnen kiezen.
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het confucianisme waarvan de hele 
 Chinese bestuurspraktijk door
drenkt is.  Confucius zei dat er maar 
één zon aan de hemel staat. Ofwel: 
de macht behoort in handen te zijn 
van één krachtige centrale leider die 
het volk voorgaat op de goede weg.”
Voor Confucius is het een kosmi
sche wet dat de meest deugdzame 
leider vanzelf komt bovendrijven en 
dat mensen van nature geneigd zijn 
diens goede voorbeeld te volgen. Als 
een leider concurrentie krijgt, móet 
dat dus wel betekenen dat er iets aan 
te merken valt op diens deugdzaam
heid. “Deze gedachtegang impliceert 
dat de leider eigenlijk geen concur
rentie kan dulden. Het bestaan van 
een alternatief tast immers direct 
zijn eigen morele gezag aan.” 

Confucius
Een trias politica, een scheiding 
der mach ten naar westers model, 
ziet  Landsberger in China niet snel 
ontstaan. Maar zo muurvast zit de 
macht nu ook weer niet in het zadel. 
Hij wijst op een uitspraak van de 
confucianis tische wijsgeer Mencius 
uit de derde eeuw voor Chris
tus: “Het is niet toegestaan om in 
opstand te komen tegen de  leider. 
Maar áls je in opstand komt en je 
hebt succes, dan ben je de nieuwe 
leider.” Kortom: jouw succes is een 
duidelijk bewijs dat de oude leider 
niet deugt. 

Landsberger: “Daarom smoren 
Chinese machthebbers potentiële 
verzetshaarden in de kiem.  Verzet is 
zeer bedreigend. De gedachte daar
aan zou eigenlijk niet eens in de 
hoofden van mensen op moeten 
kunnen komen.” 

Vlammende afscheidsbrief
Intellectuelen hebben in China ook 
een andere rol dan bij ons. “Een wes
terse intellectueel volgt de macht 
kritisch en spreekt zich daar in vrij
heid over uit. Een traditionele 
Chinese intellectueel weet zijn lot 
juist vervuld als hij de macht kan 
dienen – hij studeert om ambtenaar 
te worden. En mocht hij het oneens 
zijn met de macht, dan zal een 
 Chinese intellectueel zijn onvrede 
via moraal uitspelen. Hij zegt dus 
niet: ‘Ik heb een andere politieke 
visie dan deze leider’. Maar: ‘Deze 
leider is zo immoreel, dat ik het niet 
langer kan verdragen!’ En dan rest er 
eigenlijk niets anders dan jezelf na 
een vlammende afscheidsbrief in de 
rivier te werpen.” 
Westerlingen zien de gebeurtenissen 
in China vaak als in een  toverspiegel, 
waarschuwt Landsberger. “Wij zien 
dingen gebeuren die er niet zijn en 
wat er wél gebeurt, zien we al te vaak 
niet.” 
Een voorbeeld daarvan is de studen
tenopstand uit 1989 op het Plein van 

de Hemelse Vrede. “Westerse jour
nalisten beschreven die revolte als 
een soort Woodstockspelletje. Maar 
het doel van de studenten was geen 
democratie, ze wilden zelf sneller 
een positie binnen het domein van 
de macht vergaren.”

Stinkende boeren
“Ik heb later in China met studen
tenleiders van het derde garnituur 
gesproken – degenen die  werkelijk 
hun nek hebben uitgestoken waren 
al lang en breed geëmigreerd. 
 ‘Wilden jullie een one man one 
vote systeem?’, vroeg ik. Nee, nee, 
het was niet de bedoeling dat ‘die 
boeren’ een nieuwe Mao zouden 
 kiezen!”
Chinezen, zegt Landsberger,  spreken 
vaak met dedain over ‘het volk’. 
Want het volk, dat zijn ‘stinkende 
boeren’. Een ontwikkelde Chinees 
beschouwt zichzelf niet als vertegen
woordiger van het volk. Daarom 
ziet hij het niet snel gebeuren dat 
iemand uit naam van het volk 
 probeert politieke veranderingen te 
bewerkstelligen. Daar zit ‘het volk’ 
ook niet echt op te wachten, denkt 
Landsberger. Met het toenemen 
van de welvaart is de belangstel
ling van de meeste Chinezen voor 
politieke veranderingen juist afge
nomen. Veel Chinezen vrezen dat 
de  economische verworvenheden 

[ <] 

‘Wij zien dingen 
gebeuren die er niet 
zijn en wat er wél 
gebeurt, zien we al 
te vaak niet’



teloorgaan als er te grote politieke 
veranderingen komen. Don’t rock 
the boat, is hun motto. 

onschuldig wandelingetje
“Voor meer democratie krijg je 
 Chinezen voorlopig niet de straat op. 
Dat is te riskant en vermoedelijk te 
abstract. Maar een revolutie kan ook 
beginnen met een wandeling van 
gelijkgestemden. Je kunt in China 
geen actiecomité oprichten, maar je 
kunt wel een min of meer spontane 
demonstratie organiseren. Bijvoor
beeld door via een SIMkaart voor 
eenmalig gebruik een paar  duizend 
SMSjes te versturen waarin je 
oproept om collectief een ‘wandelin
getje’ te maken tegen de komst van 
een chemische fabriek bij jou om de 
hoek.” 
Hoewel deze protestwandelingen 
vaak een hoog Not In My Back Yard
gehalte hebben, weten Chinezen in 
het zuidwesten dankzij de mobiele 
telefonie nu van de problemen en 
aanpak van de mensen in het noord
oosten – en omgekeerd. En ze zien 
van elkaar dat het zin heeft om in 
beweging te komen. 
Landsberger: “Inmiddels hebben 
1,2 miljard Chinezen een mobiele 
telefoon, waarvan ruim tweehon
derd miljoen met mobiel internet. 
Er is Renren, een Chinese variant 
van Facebook en Weibo, vergelijk
baar met Twitter. Ook de Chinese 
televisie kent talentenjachten waarin 
je per SMS kunt stemmen op je 
favoriet. Er is kortom een infrastruc
tuur ontstaan die directe participatie 
technisch mogelijk maakt. China is 
nog geen civil society, maar de komst 
van internet zal de publieke sfeer 
wezenlijk veranderen.” 

Afschrikwekkend voorbeeld
Die veranderingen gaan met 

horten en stoten. Het is de  Chinese 
bestuursstijl om af en toe een 
afschrikwekkend voorbeeld te stel
len: killing the chicken to scare the 
monkeys, heet dat. Dus wordt soms 
met veel tamtam een kritische blog
ger opgepakt, zodat iedereen weer 
even op zijn hoede is. 
Landsberger: “Het is een constant 
proces van het aftasten van de gren
zen. Je zet één stapje, twee – en bij 
het derde stapje gaan opeens de 
zwaailichten aan. Toch zijn de gren
zen sinds 1995 echt opgerekt. Het is 
als een gletsjer: als je ernaar kijkt, zie 
je niets veranderen. Maar als je terug
kijkt, zie je dat hij is gesmolten.”
Zo komt in China ook langzaam een 
ander type bestuurder op. Tot dus
ver leverde vooral de topuniversiteit 
Tsinghua, een soort ‘superDelft’, 
technocratische bestuurders. Zoals 
de huidige president Hu Jintao, 
een waterbouwkundig ingenieur 
die al in de jaren tachtig door Deng 
 Xiaoping als toekomstige leider 
werd aangewezen.

Andere bestuurstijl
Maar tegenwoordig komen de 
 leiders ook van Peking University, 
waar vooral juridische en sociale 
wetenschappers werken. Lands
berger: “Dit zal gevolgen hebben 
voor de bestuursstijl. De technocra
tische aanpak zal aangevuld worden 
met een andere manier van kijken 
naar maatschappelijke processen.” 
Er zijn ook al democratische expe
rimenten gaande. Zo kunnen 
Chinezen sinds 1998 rechtstreeks 
de leider van hun dorpsraad  kiezen. 
Zo’n dorpsraad geeft land uit en stelt 
pachtcontracten op.  Landsberger: 
“Een bescheiden mandaat, maar 
voor de lokale bevolking van belang. 
Deze bestuurders worden boven
dien betaald uit gemeenschapsgeld, 

waardoor zij in de gunst van de 
 kiezer moeten blijven. En die raden 
kiezen via een getrapt systeem 
uiteindelijk mede het Nationaal 
Volkscongres. Het is een begin.” 
Het ministerie van Burgerzaken wil 
deze verkiezingsprocessen geleide
lijk uitbreiden naar hogere niveaus. 
In 2050 zal de president van China 
direct worden gekozen – en het 
zal een vrouw zijn, beweert het 
ministerie. 

Geblindeerde autoruiten
Volgens Landsberger valt dat nog 
te bezien. China, zegt hij, is een 
bureaucratisch en verkokerd land 
en zittende bestuurders staan niet 
te springen om afstand te doen van 
hun macht en privileges. “Vanaf 
een bepaalde rang hebben bestuur
ders het recht om hun autoruiten 
te blinderen, zodat gewone Chine
zen niet naar binnen kunnen kijken. 
Dat is tekenend voor het gebrek aan 
transparantie. Wat de machthebbers 
doen, blijft onzichtbaar.”

‘Veel  Chinezen vrezen dat de economische 
 verworvenheden teloorgaan als er te grote politieke 
 veranderingen komen’
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China biedt 
wereld kansen  
en risico’s

“sinds china eind jaren 
zeventig de ‘open deur’-
politiek heeft ingevoerd, 
kijkt het land gretig naar 
wat het van het westen kan 
leren. je kunt stellen dat de 
chinezen het westen beter 
hebben bestudeerd dan 
omgekeerd. nu pas reali-
seert het westen zich dat 
het de groei van china en 
zijn invloed op het interna-
tionale toneel niet langer 
kan negeren. de extreem 
sterk gecentraliseerde over-
heid heeft de ontwikkeling 
van wetenschap en techno-
logie tot nationaal project 
bestempeld. de keerzijde 
van de medaille is dat deze 
topdown-benadering de 
maatschappelijke ontwikke-
ling heeft bemoeilijkt. een 
eerlijke verdeling van de 
welvaart is in het geding, 
naast de gevaren die de 
snelle economische ontwik-
keling met zich meebrengt 
voor het milieu en de volks-
gezondheid. china biedt de 
wereld veel kansen, maar 
ook risico’s. voor het wes-
ten is het verstandig goed 
met china te communiceren 
en samen te werken om de 
kansen maximaal te benut-
ten en de risico’s te minima-
liseren.”

Lei Zhang, hoofddocent 
milieubeleid aan de univer-
siteiten van Wageningen en 
Renmin (Beijing)

economie 
verduurzaamt 
explosief

“china heeft een erg slechte 
reputatie op milieugebied. 
de doembeelden van gif-
fabrieken en dode rivieren 
vliegen je om de oren. 
natuurlijk is alles opzijgezet 
voor economische groei. 
dat deden wij in europa in 
de jaren zestig en zeventig 
niet anders. ook wij had-
den onze milieuschandalen. 
het verduurzamen van de 
chinese economie gebeurt 
echter in bijna hetzelfde 
 explosieve tempo als de 
groei. buitenlandse bedrij-
ven zijn verplicht een duur-
zaamheidsverslag te maken. 
de beurs in shanghai kent 
een duurzaamheidsindex. 
het vijfjarenplan van de chi-
nese overheid staat bol van 
duurzame ambities. er gaan 
miljarden yuans naar alter-
natieve energie. het Loess-
plateau in het noorden 
van china, voorheen een 
maanlandschap met hoge 
bodemerosie en droogte, 
is tot leven gewekt met 
een prachtig irrigatie- en 
herbeplantingsproject. en 
een aantal verlichte burge-
meesters doet de  chinese 
steden in sneltreinvaart 
vergroenen.”

Marleen Janssen Groes-
beek, beleidsmedewerker 
duurzaamheid bij Eume-
dion, belangenorganisatie 
voor institutionele beleg-
gers, voorheen journaliste 
bij het FD en presentator 
van Het Duurzaam Gesprek

Verbluffende 
ondernemerszin

“in brabant kennen we de 
uitdrukking: werken als 
bijen. dat is zeer van toe-
passing op de chinezen. 
hun ondernemerszin is 
ronduit verbluffend. het 
land is zestig jaar onder-
drukt, dus misschien komt 
de energie er nu dubbel uit. 
soms iets te veel, want er 
is bijvoorbeeld veel milieu-
verontreiniging. hoe het 
ook zij, china straalt meer 
voc-mentaliteit uit dan het 
verwende, pafferige west-
europa. wat het meest op-
valt is dat china op papier 
een communistisch land 
is – met de bijbehorende 
 repressie en mensenrechten-
problematiek, dat moet 
gezegd – maar tegelijkertijd 
een zuiver kapitalistische 
inslag tentoonspreidt. het is 
het land van de tycoons en 
de grote suv’s. ze zijn een 
meester in het opsporen en 
opkopen van grondstoffen. 
geen enkel ander land is 
zo actief met buitenlandse 
 investeringen. veel politici 
reageren angstig, maar 
angst is een slechte raad-
gever. defensief reageren 
zou dodelijk zijn. het wes-
ten moet niet in zijn schulp 
kruipen. een open blik is 
nodig.”

Wim van de Camp, lid van 
de China-delegatie van het 
Europees Parlement

auteur pieter van den brand

Wat vindt u inspirerend       aan China?
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Meer eigen 
toegevoegde 
waarde

“jaarlijks zit ik twee tot 
drie maanden in china. 
 nyenrode heeft een vesti-
ging in chengdu, een stad 
met elf miljoen inwoners in 
het binnenland tegen de 
himalaya aan. een van de 
minder bekende miljoenen-
steden, maar volgens times 
magazine de snelst groei-
ende economische regio. 
een wetmatigheid in china 
is dat één procent urbanisa-
tie 1,5 procent economische 
groei oplevert. de dynamiek 
is enorm, er wordt dag en 
nacht gewerkt. de westerse 
media schotelen ons een 
verkeerd beeld voor van 
china als exportland. het 
gaat niet om eigen produc-
ten. 60 procent van de 
export vindt plaats vanuit 
buitenlandse bedrijven die 
in china zijn gevestigd. 
de iphone wordt voor 100 
procent in china gemaakt. 
de toegevoegde chinese 
waarde is maar 4 procent. 
maar china zit middenin 
de overgang naar meer 
eigen toegevoegde waarde. 
het land gaat zich meer 
richten op de opkomende 
midden klasse om econo-
mische groei te realiseren. 
dat de lonen stijgen, hoort 
daarbij, het is een logische 
ontwikkeling die wij in het 
westen eerder hebben 
door gemaakt.”

Haico Ebbers, voorzitter 
van het Europe China                                         
Instituut van de universiteit 
van Nyenrode

Bewondering 
voor leergierig
heid en ijver

“ik zit niet in het koor dat 
blind de lof van china zingt, 
maar evenmin ben ik een 
china-basher. integendeel. 
met al mijn kritiek op het 
chinese onderwijssysteem 
heb ik bewondering voor 
de enorme leergierigheid 
en ijver van de studenten. ik 
ben geen fan van confucius, 
maar ik meen dat confucia-
nistische waarden als res-
pect en bescheidenheid ook 
ons niet zouden misstaan. ik 
heb mijn bedenkingen tegen 
china’s ontwikkelings model, 
maar we zouden er wel de 
daadkracht van kunnen 
overnemen. en hoewel ik 
niets heb met het chinese 
politieke systeem, kunnen 
wij een voorbeeld nemen 
aan de methodische aanpak 
van de problemen.”

Jan van der Putten, oud-
correspondent van de 
Volkskrant en auteur van 
‘Verbijsterend China’

Knap geplande 
infrastructuur

“wat ik zo knap vind aan 
china is de ver vooruit-
ziende blik als het gaat om 
stedelijke planning. toen ik 
vijftien jaar geleden voor 
het eerst naar china kwam, 
vielen mij de fantastische 
nieuwe vliegvelden op. 
enorme marmeren paleizen 
waar het verder heel rustig 
was. nu zijn die vliegvelden 
allemaal bomvol. in india 
holt de infrastructuur achter 
de economische groei aan, 
de chinezen hebben hun 
infrastructuur juist gepland 
en gebouwd op de voor-
ziene economische ontwik-
keling. shenzhen, waar ik 
de lokale overheid adviseer, 
laat zien hoe het moet. deze 
zusterstad van hongkong 
is in dertig jaar tijd van een 
vissersdorp uitgegroeid 
tot een metropool met 
veertien miljoen mensen. 
toch is het stadscentrum er 
groen en leefbaar. door in 
te zetten op innovatie en 
duurzaamheid wil de plaat-
selijke over heid dat ook 
voor de toekomst verzeke-
ren. over drie jaar rijden 
er in  shenzhen 25 duizend 
elektrische auto’s. overal zie 
je elektrische brommers en 
scooters. die zijn hier nog 
een zeldzaamheid.”

Margot Weijnen, hoog-
leraar aan de TU Delft en 
wetenschappelijk directeur 
van de stichting Next 
Generation Infrastructures

Huizenprijzen 
al tig keer over 
de kop in heuse 
zeepbel

“de ontwikkelingen in china 
volg ik al zo’n twintig jaar. 
het land blijft me verbazen. 
nu de chinese economie op 
stoom is, zie je een explode-
rende urbanisering. het 
platteland is goedkoop om 
te ontwikkelen en dat leidt 
tot gedwongen onteigening. 
zo halen lokale overheden 
hun inkomsten voor meer 
dan de helft uit de  verkoop 
van gebruiksrechten op 
grond. er is een heuse 
zeep bel ontstaan en de 
huizenprijzen zijn al tig keer 
over de kop gegaan. van 
de 271 miljardairs hebben 
er 29 hun vermogen met 
vastgoed verdiend. om grip 
te krijgen op het vastgoed is 
de  chinese staat nu naar-
stig bezig een kadaster 
op te zetten. een enorme 
onderneming waar neder-
land overigens, gezien onze 
expertise op dat vlak, een 
prima handje bij zou kunnen 
helpen.”

Peter Ho, hoogleraar 
 Chinese economie en 
 ontwikkeling in Leiden
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geen goedkoop plastic speelgoed, maar zonnecellen, elektrische auto’s en 
 designproducten komen in toenemende mate uit china. kan nederland daar met 
het topsectorenbeleid een antwoord op formuleren?
auteur amanda verdonk

Geen angst, maar samenwerken
De Chinese reus en wij

Minister Verhagen van 
Economische Zaken, 
Landbouw &  Innovatie 

presenteerde begin dit jaar zijn top
sectorenbeleid. In negen sectoren 
moeten we uitblinken en tot de top  
van de mondiale kenniseconomie 
behoren. Regieteams werken de 
plannen per sector uit. Energie en 
hightech zijn twee sectoren op het 
Nederlandse wensenlijstje. 
China, inmiddels de opeenna
grootste economie ter wereld, heeft 
ook een topsectorenbeleid. In drie 
van hun strategic emerging indus-
tries komt het woord ‘energie’ voor. 
Een ander focusgebied is high end 
equipment manufacturing, ook wel: 
hightech. Oeps. En China maakt 
serieus werk van haar innovatieve 
ambities. De Chinese investeringen 
in research and development en het 
aantal wetenschappelijke publicaties 
groeien er reusachtig. 
“Je kunt er vrij zeker van zijn dat 
er in deze industrieën de komende 
jaren veel gaat gebeuren in China”, 
weet Marcel Kleijn van de Advies
raad voor Wetenschaps en 
Technologiebeleid (AWT), die 

onderzoek doet naar de samenwer
king tussen Nederland en China op 
het gebied van kennis en innovatie. 

Zonnecellen
Een voorbeeld van de Chinese ambi
ties op energiegebied is de productie 
van zonnecellen en panelen. China 
heeft inmiddels al zo’n 70 procent 
van de wereldwijde zonnepanelen
markt in handen. Een van de 
Chinese toppers op dat gebied is 
Yingli Solar, dat met de eigen merk
naam naar buiten wil treden, door 
sponsoring van het WK Voetbal in 
ZuidAfrika in 2010 en Brazilië in 
2014. Bij miljarden kijkers wordt de 
naam van het nog onbekende bedrijf 
zo op het netvlies gebrand. 
Nederlandse zonnecelproducenten 
komen in het nauw door deze over
weldigende en goedkope Chinese 
productie. De voorheen veelbelo
vende Nederlandse spelers Solland 
Solar en Nuon Helianthos hebben 
respectievelijk grof moeten sane
ren of hun hele operatie moeten 
 opdoeken. 
Maar ook de hightech machines die 
nodig zijn om zonnecellen te pro
duceren worden steeds vaker door 
de Chinezen zelf gemaakt. “Het 
zal voor ons lastiger worden om 
onze technologische voorsprong 
te behouden”, verzucht Fokko 
 Pentinga, lid van het regieteam 
Energie en directeur van Amtech 
Systems, dat zulke machines maakt. 

Voedingstuinbouw
In de tuinbouwsector is het al niet 

anders. Nederland is nu nog wereld
wijd de derde exporteur op het 
gebied van voedingstuinbouw. 
China staat – met enige afstand – 
op de vierde plaats. Maar volgens 
Ernst van den Ende, directeur van 
de Plant Sciences Group van de 
 Wageningen Universiteit en een van 
de leden van het regieteam Tuin
bouw, is het slechts een kwestie van 
tijd  voordat Nederland die derde 
plek kwijt is. “Grote kans dat China, 
maar ook andere opkomende lan
den, binnen een jaar of tien onze 
plek overnemen. Er staan hele 
andere verhoudingen in de wereld 
op  stapel.” 

China, dat ook steeds meer in de 
 veredeling van planten investeert, 
kan vooralsnog niet om de Neder
landse spelers heen, die wereldwijd 
toonaangevend zijn op dat gebied. 
“Het zal in de toekomst ongetwijfeld 
gebeuren dat een onbekend Chinees 
bedrijf een Nederlands veredelings
bedrijf koopt.” 
Ook op creatief vlak timmert China 
hard aan de weg. De transitie van [ > ]

‘Het zal voor ons 
lastiger worden om 
onze  technologische 
voorsprong te 
behouden’

‘Het zal in de toekomst 
 ongetwijfeld gebeuren 
dat een onbekend Chinees 
bedrijf een Nederlands 
 veredelingsbedrijf koopt’ 
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Made in China naar Created in China 
is al lang aan de gang, aldus Victor 
van der Chijs, algemeen  directeur 
van architectenbureau OMA en 
‘boegbeeld’ van het regieteam 
 Creatieve Industrie. “Shanghai wil 
bijvoorbeeld creatieve hoofdstad van 
het Verre Oosten worden. We zien 
er alleen nog niet veel van, omdat ze 
de handen voorlopig vol hebben aan 
de enorme interne markt; overigens 
ook al 20 procent van de wereld
markt. De Chinese Rem Koolhaas 
(architect en medeoprichter van 
OMA – red.) ben ik nog niet tegen
gekomen. Maar ongetwijfeld zijn er 
in China al vele kampioenen actief. 
Nadat ze hun eigen markt hebben 
veroverd, zijn wij aan de beurt.”

Creatieve hoofdstad
Van der Chijs denkt dat de snelle 
groei van China komt doordat het 
land geen last heeft van de wet van 
de remmende voorsprong. “Kijk 
naar de elektrische auto. In Europa 
moet de infrastructuur daarop wor
den aangepast. In China ligt die 
infrastructuur er voor een deel nog 
niet eens.” 
China als de grote reus die de kleine 
Nederlandse economie verzwelgt? 
Geen van de regieteamleden is daar 
bang voor. Zo denkt Van den Ende 
dat Nederlandse wetenschappers 
kunnen uitblinken door te kijken 
naar de kwaliteit van de producten 
in de keten. “Nederland is keigoed 
in het regisseren van de hele keten: 
van duurzame teelt tot veilinghandel 
en transport. De Nederlandse kracht 
ligt in die rol als ketenregisseur.” 

Netwerk
De oplossing is wat hem betreft niet 
om alle banden met China te ver
breken, maar juist samen te werken 
aan nieuwe kennis. Wageningen UR 
onderhoudt daarvoor nauwe rela
ties met veel kennisinstellingen in 
China, zoals de landbouwuniversi
teit CAAS in Beijing. “Elke week zit 
er wel een Wageningse  onderzoeker 
in China. Er zijn inmiddels ook veel 
Wageningse alumni van  Chinese 
komaf. Daardoor hebben we nu 
een heel netwerk in China, bij 
zowel universiteiten als bedrijven. 
Dat biedt voortdurend kansen om 
samen te werken.” Van den Ende is 
eigenlijk wel jaloers op de enorme 
investeringen en de state-of-the-art  
faciliteiten waarover sommige 
 Chinese instellingen beschikken. 
“De Chinese overheid investeert 
heel gericht in bepaalde domeinen. 
Waar we hier op één domein mis
schien vijf onderzoekers hebben, 
hebben ze er daar duizend. Ook al 
zijn dat dan misschien niet allemaal 
goede onderzoekers, met zoveel 
massa zit er allicht ook toponder
zoek tussen.” Dat gaat de Chinezen 
op termijn geheid een  Nobelprijs 
opleveren, verwacht hij. “Een 
Nobelprijs kun je kopen. Als je als 
overheid vijftien jaar lang zwaar in 
fundamenteel onderzoek investeert 
dan lukt je dat.”

Kruisbestuiving
Ook Van der Chijs werkt graag inter
nationaal samen, ook met Chinezen. 
Het architectenbureau heeft twee 
vestigingen in China. “Bij OMA 
werken wel veertig verschillende 

nationaliteiten. In teams zitten juist 
altijd mensen met een verschillende 
achtergrond, omdat die kruisbestui
ving meerwaarde oplevert.” 
Kruisbestuiving, Van der Chijs vindt 
het inmiddels een wat loze kreet 
geworden maar hij gelooft wel in 
het idee. “De kern van de Neder
landse creatieve industrie is wat mij 
betreft een hoog empathisch vermo
gen: begrijpen waar de klant precies 
behoefte aan heeft. Als we samen
werken met China leren we hoe zij 
tegen problemen aankijken.” 
Dat is wederzijds: er zijn  plannen 
om een Dutch Design College in 
China op te richten om Chinese 
 ontwerpstudenten te helpen om de 
omslag te maken van Made in China 
naar Created in China. Van der Chijs 
kan zich de voordelen van zo’n 
school voor Nederland wel voor
stellen. “Je creëert daarmee fans van 
Nederlands design. En als je hen 
later tegenkomt, creëer je daar mis
schien je toekomstige markt mee in 
China. Het is in ieder geval kortzich
tig om te denken dat activiteiten bij 
de landsgrenzen ophouden.”  
Pentinga zal ook de laatste zijn die 
je over China hoort klagen. “Zo’n 
60 à 70 procent van onze omzet 
gaat richting China”, zegt hij. Hij 
ziet Amtech niet als producent, 
maar als toeleverancier van high
tech. Daardoor weet het bedrijf, 
in tegenstelling tot Nederlandse 
zonne celproducenten, de Chinezen 
het hoofd te bieden. 

Geen productieland
Grootschalige productie hoort niet 
meer thuis in Nederland, meent 

B
an

g 
vo

or
 C

h
in

a?
 ve

rv
ol

g

‘elke week zit er wel een 
Wageningse onderzoeker in 
China. er zijn inmiddels ook 
veel Wageningse alumni van 

Chinese komaf’
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Pentinga. “Nederland zal nooit een 
productieland zijn van goedkope 
spullen. We kunnen er toch aan 
verdienen door de benodigde tech
nologie en de productiemachines 
te ontwikkelen. De halfgeleider
industrie, ooit groot in Nederland en 
Duitsland, is nu ook naar Korea en 
Taiwan vertrokken. Dat is niet erg, 
want de machines van ASML hebben 
dat exportvolume overgenomen. 
Als we de hoogwaardige technologie 
en de bijbehorende machines maar 
houden. Daarmee kunnen we geld 
verdienen. Dat is niet zozeer kennis
intensief werk, maar het levert wel 
veel werkgelegenheid op. Het enige 
dat je dan uitbesteedt, is de laag
waardige productie. We moeten ons 
dus richten op technologie, produc
tieapparatuur en installatie. Dat is 
een mooie mix.”
Van opkomende gigant Yingli 
Solar heeft Amtech niks te vrezen. 
Samen met energieonderzoeksinsti
tuut ECN werken Amtech en Yingli 
juist samen aan de industrialisatie 

van een nieuwe generatie zonne
cellen. ECN en Amtech leveren de 
kennis, de technologie en de produc
tiemachines, Yingli zorgt voor de 
opschaling.” 
Pentinga maakt zich wel zorgen 
over de mate waarin het Neder
landse universiteiten en bedrijven 
lukt hun technologische voorsprong 
te behouden. “Een zonne industrie 
vanaf nul opbouwen, is moeilijk. 
Vooral eenmalige investeringen in 
onderzoeksfaciliteiten zijn nuttig.”

Betere afstemming
Subsidie is wat hem betreft niet 
het antwoord. “We hebben niet 
zozeer subsidie nodig, maar betere 
afstemming tussen wetenschap 
en bedrijven. Daar is nu nog een 
 discrepantie. Je moet een bedrijf 
niet zomaar geld geven, het bedrijf 
moet ook zelf bijdragen aan kennis
ontwikkeling. Anderzijds zou 
wetenschap dichterbij de werkelijk
heid van de industrie van morgen 
moeten staan. Een onderzoeker 

moet niet alleen onderzoeken wat
ie leuk vindt, maar zich ook  afvragen 
wat een bedrijf eraan heeft. En 
dan natuurlijk wel een Nederlands 
bedrijf, anders schiet je er nog niks 
mee op.” 
Van den Ende kijkt verder dan 
alleen economische  doelstellingen. 
“Wil je kennis of – ik noem maar 
wat – radio’s exporteren?  Vanuit 
de wetenschap hebben we ook 
een maatschappelijke doelstelling, 
 bijvoorbeeld samenwerken met 
Afrika in het kader van voedsel
zekerheid. Al kunnen bedrijven 
daarin ook een rol spelen.” 
Van den Ende is wel voorstander van 
meer selectie in het wetenschaps 
en innovatiebeleid. Ter illustratie 
noemt hij Nederlandse conserva
toria. “Nederland heeft wel elf 
conservatoria, terwijl een veel gro
ter land als Frankrijk er maar twee 
heeft, die dan ook echt tot de top 
behoren. Het is dus goed als een 
 universiteit zich specialiseert in  
een bepaald domein.” 

 Helft NWo-budget naar topsectoren
Het topsectorenbeleid bepaalt dat NWo in 2015 
ongeveer de helft van haar totale budget (jaarlijks 
ruim 500 miljoen euro) moet investeren in onder-
zoek binnen de topsectoren. Dat onderzoek moet 
bovendien meer dan nu getuigen van publiek-
private samenwerking. Critici vrezen dat het Neder-
landse wetenschappelijk onderzoek – mede uit 
angst voor de Chinese concurrentie – door dit beleid 
steeds meer een verkapte vorm van industriepolitiek 
wordt. Dit zou ten koste gaan van fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. 
Hans de Groene, sinds 1 mei 2011 algemeen 
direc teur van NWo, zegt hierover in het tijdschrift 
Hypothese: “NWo maakt eens in de vier jaar een 
strategisch plan en het kabinet reageert daarop. Nu 
is dat ook gebeurd en vraagt het nieuwe kabinet 

ons om beter in te spelen op die topsectoren. De 
onafhankelijkheid van NWo zit hem vooral in het 
feit dat we ons geld kunnen toekennen aan de beste 
voorstellen; wij selecteren de beste onderzoekers.” 
De Goede erkent dat het topsectorenbeleid bedrij-
ven meer betrekt bij de sturing van onderzoek en 
dat het gewicht van bedrijven daarom verder zal 
toenemen. Maar de bedrijven die meedoen, onder-
schrijven volgens De Goede juist het belang van 
fundamenteel onderzoek. “Ik zat laatst aan tafel met 
iemand van TomTom die zei: ‘Toegepast onderzoek 
kunnen we zelf wel. Ik heb briljante geesten nodig 
die ons echt een stap verder kunnen helpen’.”

Zie voor het volledige Hypotheseartikel: http://
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWoA_7RHGTK

1. Medewerkers van Wageningen 
University doen samen met de 
Chinese landbouwuniversiteit 
CAAS onderzoek naar het verbe
teren van de aardappelteelt in de 
Chinese provincie Ningxia.
2. Marcel Kleijn van de Advies
raad voor Wetenschaps en 
Technologie beleid
3.  Victor van der Chijs van OMA

3
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China is een van de grootste 
landen ter wereld. Het is 

282x zo groot als Nederland 
en heeft ruim 1,3 miljard 
 inwoners. Sinds 1949 is de 
Communistische Partij (CCP) 
aan de macht. Belangrijkste taal 
is het  Mandarijn, voornaamste 
levensbeschouwelijke stromin
gen zijn het confucianisme en 
het boeddhisme. 

 ^

in het populaire Chinese 
 themapark Kingdom of the 

Little People wonen en werken 
meer dan honderd kleine men
sen (tot 1.30 m.). Zij poseren 
verkleed als krijger of fee in 
kabouterhuisjes waar bezoekers 
met hen op de foto kunnen, en 
treden op met muziek, zang en 
dans. 

 ^

China is van plan om een 
Chinese hub te bouwen bij 

Athlone in middenIerland. Op 
een terrein van 137 hectare komt 
een soort permanente beurs 
waar Chinese goederen worden 
getoond en kunnen worden 
besteld, omringd door huizen, 
hotels, conferentiecentra, een 
school en een treinstation. Doel 
van de hub is om Europese en 
Amerikaanse zakenlieden een 
reisje naar China te besparen. 
Het project, door de Ieren 
 BeijingonShannon genoemd, 
zou anderhalf miljoen bezoe
kers per jaar moeten gaan 
trekken.

Volgens investeringsbank 
Goldman Sachs zal China 

in 2020 de grootste economie 
ter wereld zijn. Deze voorspel
ling stamt uit de tijd vóór de 
eurocrisis.

 ^

een sjiek restaurant in 
 Beijing serveert een spe ciale 

delicatesse: dierenpenissen. 
Wat te denken van een stieren
penis uit de binnenlanden van 
Mongolië? Chinezen geloven 
dat het collageen in het vlees 
ervoor zorgt dat ze langer jong 
en mooi blijven. 

 ^

Afgelopen jaar ging 1,8 
pro cent van het bruto 

nationaal product van China 
naar research en development; 
minder dan beoogd (2,5%) 
en minder dan in westerse 
landen. Het grootste deel van 
het geld gaat naar toegepaste 
wetenschap. Het fundamenteel 
onderzoek blijft relatief achter. 

 ^

Met een nieuw wetsvoor
stel lijken honden en 

kattenvlees in China voorgoed 
van het menu te verdwijnen. 
Overtreders riskeren een boete 
van vijfduizend Chinese Yuan 
(2.500 euro) en een gevangenis
straf van vijftien dagen. 

 ^

Honderd jaar geleden kwa
men de eerste Chinezen 

naar Nederland. In de Rotter
damse wijk Katendrecht staak
ten de havenarbeiders vanwege 
de slechte arbeidsomstandighe
den. De Chinezen namen hun 
werk als stokers en kolentrem
mers over. Later klonk op straat 
de verkoopslogan van Chinese 
pindaverkopers:  “Pindapinda, 
lekkahlekkah”!

China heeft in 2010 voor 
de komende vijfendertig 

jaar in de Griekse havenstad 
Piraeus een kade gepacht, die 
het land wil uitbouwen tot een 
 con tainerhaven die kan concur
reren met Rotterdam. Doel is 
om fysieke toegang tot de  
Europese markt te krijgen. 

 ^

China heeft 97 procent van 
de wereldproductie van 

zeldzame aardmetalen in han
den. De markt is relatief klein, 
maar deze grondstoffen zijn van 
groot belang. Onder meer voor 
de productie van windmolens 
en zonnepanelen. 

 ^

Van de ruim 51.000 eerste
generatieChinezen in  

Nederland is bijna  driekwart  
geboren in Hong Kong of 
de aangrenzende provincie 
Guandong. De rest komt uit de 
kustprovincie Zhejiang. Chine
zen uit andere delen van China 
konden voor 1990 niet gemak
kelijk emigreren. In de periode 
20032007 kwam de helft van 
de Chinese immigranten naar 
Nederland om hier te studeren. 

 ^

in de jaren twintig van de 
vorige eeuw opende in 

Katendrecht in Rotterdam het 
eerste Chinese restaurant van 
Nederland zijn deuren: Chong 
Kok Low. Op het hoogtepunt, 
in de jaren zeventig, waren het 
er zo’n vierentwintighonderd. 

Tweederde van de Chinese 
leerlingen in Nederland 

volgt HAVO/VWO, tegen de 
helft van de autochtone leer
lingen. Van de Chinezen gaat 
85 procent door naar het hoger 
onderwijs, van de  autochtonen 
59 procent. De tweede genera
tie doet het goed op de arbeids
markt en is sterk vertegen
woordigd in hoge functies. De 
werkloosheid onder hen is met 
5 procent laag. 

 ^

onder invloed van het 
schoonheidsideaal en de 

toenemende welvaart, stappen 
steeds meer Chinezen naar de 
plastisch chirurg. Vooral borst
vergrotingen, liposuctie en oog
lidcorrecties zijn populair. Door 
gebrek aan regels zijn er onder 
de dokters veel beunhazen. Bij 
meer dan de helft van de opera
ties (enkele miljoenen per jaar) 
treden complicaties op. 

 ^

De stadsplattegrond van 
Shanghai werd in 2008 

elke twee weken herzien. In die 
twee weken was er namelijk 
alweer zoveel gebouwd dat een 
nieuwe kaart geboden was. 

 ^

China verplicht gebruikers 
van mobiele telefoons om 

zich te registreren. Volgens 
het ministerie van Informatie
technologie is de maatregel 
 ingesteld om de handel in 
porno, mensen en drugs te 
bestrijden, volgens mensen
rechtenorganisaties om sociale 
onrust aan te pakken.

Houd van je buren, maar haal      de  schutting niet weg
auteur cLaartje doorenbos
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Gamecredits opbouwen en 
verkopen, gold farming, is 

ontzettend populair in China. 
Ook in de gevangenis, waar 
bewakers de gevangenen ver
plichten om urenlang punten 
voor hen te verzamelen. Dit 
levert de cipiers honderden 
euro’s per dag op. Gevangenen 
die hun quotum niet halen, 
worden soms mishandeld. 

 ^

Tussen 2000 en 2010 kwa
men er 16.500 Chinese 

studenten naar Nederland. 
Vooral de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Technische 
Universiteiten van Delft 
en Eindhoven hebben veel 
 Chinezen. De TU Delft staat 
op het punt een dependance in 
Peking te openen. Technische 
en economische studies zijn 
populair, maar ook politieke en 
sociale wetenschappen en talen. 
Omgekeerd gaan er jaarlijks 
maar enkele tientallen Neder
landse studenten naar China. 

 ^

China telt honderden univer
siteiten en hogescholen. In 

2010 studeerden er 6,31 miljoen 
jongeren af. Het aantal banen 
voor deze groep is beperkt. 
Zelfs een opleiding aan een top
universiteit biedt geen garantie 
op werk.

 ^

Tot 1997 was homoseksua
liteit strafbaar in China 

en tot 2001 bestempelde de 
staat het als een geestesziekte. 
In 2009 vond in Shanghai de 
eerste bescheiden Gay Pride 
plaats. De Academie voor 
Sociale Wetenschappen, een 
belangrijk adviesorgaan van de 
regering, is voorstander van het 
homohuwelijk. 

Tot voor kort was het zeer 
ongebruikelijk in China 

om in het openbaar over seks 
te praten. Maar de groeiende 
Chinese middenklasse zorgt 
voor een seksuele revolutie. 
Zij hebben een lossere moraal 
en ze hebben wat te besteden. 
Goed nieuws voor de erotische 
industrie, die in China aan een 
stevige opmars bezig is. 

 ^

Komt een website door de 
Chinese censuur? 

Test het op: http://www. 
greatfirewallofchina.org

 ^

De ruimtecapsule Tian
gong1 die China in 

september gelanceerd heeft, is 
een eerste stap op weg naar het 
Chinese ruimtestation Tian
gong, oftewel ‘Hemels Paleis’, 
dat in 2020 klaar moet zijn. 

 ^

Volgens schattingen van 
de WHO zijn er in China 

ongeveer vier miljoen prostitu
ees actief. Officieel is prostitutie 
verboden. 

Houd van je buren, maar haal      de  schutting niet weg

Chinese ouders willen het 
liefst een zoon. Meisjes 

laten ze massaal aborteren. 
De Chinese overheid zit 
opgescheept met een jongens
overschot van 32 miljoen. 
Wat moet ze straks met al die 

ongetrouwde mannen? Echo’s 
om het geslacht van de baby 
te laten bepalen, zijn voort
aan taboe. Ouders die het toch 
doen, riskeren een gevangenis
straf van drie jaar. 

 ^

Chinese spreekwoorden

 ^ Alleen door tegen de stroom in te zwemmen, kan 
men de bron bereiken.

 ^ Houd van je buren, maar haal de  schutting niet weg.

 ^ Sla nooit een vlieg dood op het hoofd van een tijger.

 ^ Voor wie niet weet waar hij naartoe wil, zijn alle 
wegen goed.

 ^ Vraag het een ervarene en niet een geleerde.

 ^ Sommige mensen denken dat ze langer worden door 
een ander de kop af te hakken.

 ^ Hij die een vraag stelt is dom voor vijf minuten;  
hij die nooit een vraag stelt zal altijd dom zijn.



“Wij moeten af van het    
 consensusmodel”

Wetenschapsattaché Quan Bo
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China een bedreiging voor het Westen? Niet volgens Quan Bo, wetenschapsattaché 
van de Chinese ambassade in Nederland. “Jullie hebben een enorme voorsprong. 
Wij hebben nog een lange weg te gaan.”
Auteur BettiNe Vriesekoop
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In
terview

 Taal een probleem
“Nog maar weinig Chinezen 
beheersen de Engelse taal 
waardoor de communicatie met 
het Westen wordt bemoeilijkt 
en er nog veel misverstanden 
over China bestaan. Het zal 
tijd kosten, misschien wel 
enkele generaties, voordat we 
dat   hebben opgelost”, denkt 
wetenschapsattaché Quan Bo. 

Zelf spreekt Quan voortreffelijk 

Engels. In 2002 en 2003 ontving 
hij een beurs van de British 
Council. Daardoor kon hij gaan 
studeren aan de universiteit 
van Leeds. “ontwikkeling en 
milieu waren mijn hoofdvakken, 
brede en misschien wat vage 
studies, maar in mijn werk als 
wetenschapsattaché komen ze 
goed van pas. Eigenlijk ben ik 
bezig met het managen van de 
wetenschap in mijn land. Ik leg 

contact tussen Nederlandse en 
Chinese universiteiten en onder-
zoeksinstellingen. Daarvoor 
moet ik goed op de hoogte zijn 
van de Nederlandse situatie en 
er voor zorgen dat de verschil-
lende instanties waarmee ik 
te maken heb en het Chinese 
beleid goed kennen. Dat is 
lastig want onze documentatie 
is vaak niet vertaald in het 
Engels.”

Tegenwoordig geeft het Westen wereldwijd de 
toon aan, maar in het verleden was de Chinese 
wetenschap veruit superieur. China vond de boek-
drukkunst uit en het kompas en het boorde naar 
olie ver voor dat in Amerika gebeurde. Hoe kwam 
het dat China die positie verloor? “Wij ontwikkel
den ons altijd wel, maar het Westen ontwikkelde zich 
met name na de Verlichting in hoog tempo. Dat konden 
wij simpelweg niet bijbenen. Dat we zo lang geïsoleerd 
zijn geweest, heeft ons ook geen goed gedaan. Toen het 
Westen in de negentiende eeuw onze deuren met geweld 
opende, waren we daar absoluut niet klaar voor. Door 
binnenlandse problemen zakte ons land nog verder weg. 
De laatste 150 jaar hebben we veel energie gestoken in 
de omvorming van de oude feodale maatschappij naar 
een nieuw bestel waarbinnen ruimte is voor technologi
sche ontwikkeling en vernieuwing. Een maatschappelijk 
 systeem waar mensen beter van worden.”

Is de Chinese benadering van wetenschap anders 
dan de westerse? “De Chinese wetenschap kent een 
andere dynamiek. Van oudsher zoeken wij naar consen
sus in plaats van naar dispuut. Als China het westerse 
onderzoeksniveau wil benaderen, moeten we af van het 
historisch cultureel bepaalde consensusmodel en moe
ten we creativiteit, debat en kritiek accepteren.
Verder speelt mee dat er tijdens het keizerrijk nauwe
lijks contacten waren tussen wetenschap en politiek. 
Daar kwam begin twintigste eeuw verandering in, toen 
Sun Yatsen precies honderd jaar geleden de Republiek 
China uitriep. Sun Yatsen, die als arts was opgeleid in 
het buitenland, benadrukte het belang van banden tus
sen wetenschap en politiek. 
De laatste veertig jaar waren en zijn hooggeplaatste 
 figuren in China meestal technocraten. In die zin kun je 
zeggen dat wetenschap in China nu een link heeft met de 
overheid. Westerse regeringsleiders zijn vaak juristen.”

Is het probleem niet dieper geworteld? Zouden 
 kinderen op de lagere school niet al moeten leren 
dat ze het oneens mogen zijn met de leraar? “Toen 
mijn dochter op de lagere school zat, moest ik toezien 
hoe ze gedwongen werd hard te studeren. Ik was het 
er niet mee eens, maar we konden haar niet van school 
halen. Zo gaat het met veel ouders. Ze zouden anders 
willen, maar hebben geen keus. Op de bovenbouw van 
het middelbaar onderwijs en de universiteiten zie je al 
verbetering, maar het zal generaties kosten om het hele 
systeem van onderaf te verbeteren.”

Wij westerlingen zien de opkomst van China vaak 
als bedreigend. Is die angst terecht? “Chinese en 
Nederlandse specialisten zijn het er over eens dat wij op 
het terrein van innovatie niet elkaars concurrenten zijn, 
maar elkaar juist kunnen aanvullen. Dat komt doordat 
het niveau en de ontwikkelingsfase niet overeenkomen. 
Onze technologische kennis is niet geavanceerd genoeg. 
Jullie hebben een enorme voorsprong.”

Hoe kunnen wij dan van China profiteren en China 
van ons? “Omdat het salarisniveau in China nog  relatief 
laag is, is het interessant voor westerse instanties en 
multinationals om Chinese onderzoekers in te huren. 
Bovendien heeft China een grote afzetmarkt. 
Voor ons is het interessant om te zien hoe de Neder
landse bedrijven en universiteiten zijn georganiseerd. 
Het Nederlandse systeem is meer gecoördineerd en 
gefocust. In China hebben de verschillende  provincies [ > ]

‘Het zal generaties kosten om het hele 
systeem van onderaf te verbeteren’
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 De officiële lijn
Fragmenten uit een toespraak die de Chinese premier Wen Jiabao op 27 juni  
van dit jaar in Londen hield voor the Royal Society of Britain. Als premier is  
Wen de op twee na hoogste leidinggevende van China.

“Wetenschap en technologie zijn de 
sleutel tot China’s economische wel-
vaart en tot duurzame ontwikkeling. 
De regering heeft de afgelopen vijf 
jaar bijna 100 miljard US dollar geïnves-
teerd in Research & Development, een 
bedrag dat jaarlijks met 22,7 procent 
toeneemt. onder het twaalfde Vijfjaren-
plan, dat dit jaar van start is gegaan, 
zal het bedrag voor R&D stijgen van de 
huidige 1,75 procent naar 2,2 procent.” 

“We moeten een betere politieke 
omgeving en een vrijer academisch 
 klimaat creëren, waarin mensen de 
waarheid kunnen najagen, kunnen rede-
neren en de wetenschap kunnen respec-
teren. Een klimaat waarin de mysteries 
van de natuur, de wetten die de samen-
leving reguleren en de ware betekenis 
van het leven voluit kunnen worden ver-
kend. De geest van onafhankelijkheid 

en vrijheid van denken is bij uitstek 
van belang in  academische studies en 
onderzoek.”

“In recente gesprekken met enkele 
Chinese wetenschappers heb ik 
 opgeroepen om een klimaat te creëren 
dat innovatie, kritiek en het nemen 
van risico’s en tolereren van misluk-
kingen bevordert, een klimaat dat de 
vrije verkenning van nieuwe dingen en 
 academisch debat stimuleert.”
 
“Het bouwen aan een socialisme 
met uitgesproken Chinese trekken 
is de plechtige keuze van 1,3 miljard 
 Chinezen.”
 
Zie voor de volledige Engelse tekst 
http://news.xinhuanet.com/ 
english2010/china/2011-06/28/ 
c_13952856.htm

allemaal hun eigen prioriteiten en dat leidt tot veel 
 versnippering en verspilling. Ik ben echt onder de indruk 
hoe gericht en efficiënt Nederland opereert. Jullie willen 
ook graag dat onderzoekers zich prettig voelen en niet 
onder druk worden gezet.
Ook bij ons heeft de overheid zich simpelweg niet te 
bemoeien met de omstandigheden waaronder en de 
manier waarop onderzoek wordt gedaan. Laat organisa
ties en bedrijven dat zelf bepalen. Chinezen zijn heel 
goed in wiskunde en wij hebben ook een uitstekende 
lange termijnvisie. Maar de Chinese onderzoeker is veel 
minder pragmatisch. De manier waarop wij onze visie en 
plannen formuleren is vaag en multiinterpretabel. Dat 
leidt tot misverstanden.”

In China staat groene energie hoog op de agenda. 
Wat wil China op dat gebied van het Westen leren? 
“De kwestie van de grondstoffen baart ons uiteraard 
 zorgen. We moeten nieuwe technieken bedenken om zo 
efficiënt en schoon mogelijk om te gaan met onze  energie. 
Er is geen land in de wereld als wij dat zoveel geld stopt 
in onderzoek naar efficiënt gebruik van grondstoffen en 
nieuwe duurzame technieken. Waarom? Omdat we zelf 
niet genoeg grondstoffen hebben. Het is dus zaak dat we 
alternatieven vinden: wind, biomassa, zonneenergie, 
elektrische auto’s. Westerse hulp is daarbij hard nodig.”

In ruimtevaarttechnologie timmert China aardig aan 
de weg. Houdt deze ontwikkeling verband met de 
wet van de remmende voorsprong? “In ons twaalfde 
Vijfjarenplan voor wetenschappelijk onderzoek  richten 
we ons op een aantal gebieden. Ruimtevaart is er daar 
een van. Nieuwe technieken moeten bij voorkeur ook 
bijdragen aan de vooruitgang in de rest van de wereld.”

Doet het defensieapparaat zijn voordeel met ruim-
tevaarttechnologieën? “Daar gaat slechts een klein 
deel van de aandacht naar uit. Als we onderzoek doen 
naar computertechnieken voor ruimtevaart, moeten die 
automatiseringsprocessen of het gebruik van materialen 
wel ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld de ont
wikkeling van windmolens of technieken die op eniger 
wijze de burger kunnen dienen. Je kunt de verschillende 
 velden niet los zien. 
Onlangs is de directeur van het Chinese nationale ruim
tevaartinstituut op werkbezoek gekomen bij ESTEC in 
Noordwijk. We gaan nu enkele satellieten samen lance
ren. Dus zodra China meer kennis in huis heeft, zijn we 
ook bereid die te delen. Aan de andere kant realiseren 
we ons dat we dat nieuwe technieken hun nut  moeten 
bewijzen door toepassing in de samenleving. Daarin 
hebben we nog een lange weg te gaan.”

[ <] 
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Bij een recent bezoek aan West-Afrika verwoordde de Britse 
premier Cameron wat veel Europese regeringsleiders denken: 
de Chinezen steken miljarden in het opkopen van Afrikaanse 
grondstoffen en roven het continent leeg. Tegelijkertijd zouden 
ze zonder op- of omkijken zakendoen met corrupte regimes. Dit 
alles, uiteraard, in flagrante tegenstelling tot de Europeanen.
Jasper Grosskurth, director research & strategy bij Research 
Solutions Africa, vindt dat het Europa niet past om China op de 
vingers te tikken. Want Beijing doet het helemaal niet zo slecht. 
Zeker niet in vergelijking met Europa. 
overdreven angst voor een economisch sterk China is volgens 
hem de motor achter geluiden zoals de Britse premier ze debi-
teert. “over opkomende economieën als India en Brazilië, ook 
grote spelers in Afrika, hoor je bijna niemand. Europa wordt 
zenuwachtig van het feit dat er steeds meer Zuid-Zuid-handels-
relaties ontstaan, ten koste van de traditionele Noord-Zuid-
betrekkingen.”
De rij Europese vooroordelen over China in Afrika is lang, zegt 
Grosskurth. Zo zou China met ontwikkelingsgeld steun in Afri-
kaanse landen kopen. onzin, weet de onderzoeker. “Het ont-
wikkelingshulpbudget van China voor Afrika bedraagt de helft 
van dat van Nederland. Dat is te weinig om steun af te kopen.”
Tevens zou China op grote schaal land opkopen in Afrika om 
de eigen bevolking te voeden. China doet dat  echter wel in 
oost-Azië, maar niet in Afrika. Dit omdat de  aanvoerroutes 
vanuit China lang en onveilig zijn. Recente rapporten laten zien 
dat vooral landen uit het Midden-oosten en  Europese hedge-
fondsen land in Afrika kopen. 
Een ander vooroordeel: China berooft Afrika van zijn grond-
stoffen.  Grosskurth: “De handel van China met Afrika beslaat 
slechts eenderde van die tussen Europa en Afrika. Het zijn  de 
Amerikanen die de meeste grondstoffen opkopen. Bovendien 
betalen de Chinezen gewoon marktprijzen.”
Nog eentje: China zou dictatoriale regimes ondersteunen. 
Volgens Grosskurth deden de Chinezen inderdaad zaken met 
landen die niet bepaald bekend staan om hun democratische 
gehalte. “Maar Zimbabwe is bijvoorbeeld ook een buiten-
gewoon geliefd investeringsland voor Europeanen. Het is 
aangetoond dat er geen relatie is tussen Chinese investeringen 
en de achteruitgang in de kwaliteit van bestuur.”
De Afrikanen zijn ondertussen prima te spreken over de 
 Chinese belangstelling. En gevraagd naar een vooroordeel, 
weten de bewoners van het continent er ook nog wel eentje: 
Europeanen zijn vooral goed in het organiseren van seminars  
en congressen.

onderzoeker Jasper Grosskurth

Afrikaanse grondstoffen werden in het verleden vrijwel uitslui-
tend verkocht aan het Westen. Dat ook China zich inmiddels 
voor die handel interesseert, leidt tot irritatie bij de traditionele 
kopers. Jasper Grosskurth onderzoekt voor het Rathenau 
 Instituut wat er klopt van het negatieve beeld dat leeft over 
China’s grondstoffenbeleid in Afrika.
auteur anniek van den brandt

“Westerse vooroordelen 
over Chinees wangedrag 
in Afrika kloppen niet”
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China stootte de Verenigde 
 Staten in 2007 van de troon  
wat betreft CO2uitstoot 

en passeerde de VS dit jaar als 
grootste energieverbruiker. Tegelij
kertijd is China wereldmarktleider 
op het gebied van  zonnepanelen, 
zonne warmte en windenergie. 
Het gaat China daarbij niet direct 
om het tegengaan van CO2emis
sies, het leitmotif voor duurzame 
technologie in Europa, maar om 
energiezekerheid: alle veelbelovende 
energiedragers worden omarmd om 
de economie draaiende te houden. 
Europa kan de snelle ontwikkelin
gen in duurzame technologie maar 
moeilijk bijbenen. Het Europese 
handelssysteem voor CO2 emissies 
maakt een weinig krachtdadige 
indruk. Individuele lidstaten als 
Denemarken en Duitsland lukt het 
overigens wél: zij staan naast China 
in de top drie van marktleiders voor 
duurzame technologie. Nederland 
bungelt onder de middenmoot. 

Kolen
Kolen zijn nog altijd China’s belang
rijkste energiebron: ze vormen de 
motor van China’s economische 
groei. Het land beschikt over grote 
kolenvoorraden en verbruikt meer 

kolen dan Amerika, Europa en Japan 
samen. De vele kolencentrales zor
gen voor ernstige luchtvervuiling 
en navenante gezondheidsproble
men. Longkanker is in de steden van 
China de belangrijkste doodoorzaak. 
In sommige provincies hebben niet
rokende vrouwen twintig keer meer 
kans om te sterven aan longkanker 
dan het mondiale gemiddelde. 
Anderzijds: China sluit op dit 
moment veel oude en kleine kolen
centrales. Hierdoor neemt het 
aan deel efficiënte kolencentrales snel 
toe. De meest efficiënte centrales 
sto ten meer dan een derde minder 
CO2 uit. In 2013 voert China strenge 
 milieueisen in voor oude kolencen
trales. 
De VS en Europa laten hun oude 
kolencentrales doorbranden. Van de 
tien meest vervuilende kolencentra
les ter wereld staan er acht in de 
VS en Europa, één in Taiwan en de 
andere in ZuidAfrika. 

Zonnepanelen
In 2010 konden Nederlandse consu
menten bij de stichting Wij willen 
zon zonnepanelen kopen voor een 
prijs die 36 procent onder de gang
bare marktprijzen lag. Een jaar later 
is die prijs nog eens met 40 procent 

gedaald. Wij willen zon vond naar 
eigen zeggen in China de beste prijs
kwaliteit verhouding. 
Dankzij China komt duurzame 
zonneenergie dus in zicht voor 
Nederlandse burgers. Maar dat 
maakt de productie van zonnepane
len nog niet duurzaam. Afgelopen 
september verzamelden  honderden 
woedende burgers zich bij een 
 Chinese fabriek voor zonne panelen. 
Zij waren boos omdat de fabriek de 
naburige rivier ernstig vervuilde. 
Volgens hen was het de schuld van 
de fabriek dat alle vissen in de rivier 
waren gestorven. 
Dit was niet de fabriek waarmee 
Wij willen zon zaken doet, maar het 
geeft wel aan dat de apparatuur voor 
duurzame energie in China soms op 
nietduurzame wijze tot stand komt. 

Biobrandstoffen
De Europese Unie heeft haar lid
staten verplicht om vanaf 2010 10 
pro cent hernieuwbare energie te 
gebruiken in transport. Naar ver
wachting zullen de meeste lidstaten 
deze verplichting nakomen met 
eerste generatie biobrandstoffen: 
ethanol afkomstig uit voedselgewas
sen. In grote delen van de wereld, 
met name in Afrika, kopen of 

china is hard op weg de grootste economie van de wereld te worden. maar 
de razende groei heeft een hoge prijs: enorme milieuvervuiling. is duurzaam-
heid de achilleshiel van de chinese economische krachtpatserij of zal het land 
zich ook op dit terrein tot wereldleider ontpoppen? onderzoekster Lotte 
asveld van het rathenau instituut zet wat feiten op een rij.
auteur Lotte asveLd

Duurzaam uit noodzaak
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pachten buitenlandse investeerders 
grote stukken land voor het verbou
wen van gewassen, het zogenoemde 
landgrabbing. Vaak gaat het om land 
dat werd bebouwd door lokale boe
ren. 
Volgens de Wereldbank wordt  
35 procent van het aldus  verworven 
land ingezet voor het winnen van 
biobrandstoffen. De bedrijven die 
dit doen zijn volgens de Food and 
Agricultural Organisation en Oxfam 
Novib doorgaans Europees. 

Landgrabbing voor voedsel is vooral 
op het conto van SaoediArabië 
en ZuidKorea te schrijven. Voor 
 Chinees landgrabben in Afrika zijn 
volgens de FAO weinig aanwijzin
gen, in tegenstelling tot het beeld dat 
westerse media vaak  schetsen. De 
belangrijkste vorm van  landgrabbing 
door China is het cultiveren van 
sojabonen in Brazilië.

Handel 
De belangrijkste troef van Michael 
Sata, die afgelopen september werd 
gekozen tot president van Zambia: 
kritiek op de Chinese  investeerders, 
met name die in de mijnbouw. 
De arbeidsomstandigheden in de 
 kopermijnen vormen al jaren een 
bron van spanning, met als voor
lopig dieptepunt het neerschieten 
van stakende Zambiaanse mijn
werkers en het doodschieten van 
een  Chinese manager. De Chinezen 
zouden de arbeiders onvoldoende 
beschermen tegen de gevaren in 
de mijn en ze te weinig betalen. 
Ook klagen veel Zambianen dat de 
bloeiende koperindustrie de brede 

bevolking weinig welvaart heeft 
gebracht.
Tegelijk hebben de Chinese inves
teringen Zambia ongekende 
economische groei gebracht, een 
groei waarover het I nternationaal 
Monetair Fonds (IMF) zich lovend 
uitlaat. Bovendien ondersteunt 
China Zambia al decennia met lenin
gen, donaties en de bouw van een 
spoorlijn. Die hulp ging niet gepaard 
met de voorwaarden die andere 
donoren stelden. Door het Wes
ten gedomineerde instanties als het 
IMF en de Wereldbank geven alleen 
leningen onder strikte voorwaar
den, zoals verregaande liberalisering 
van de economie. Veel Afrikanen 
ervaren de opkomst van China als 
financieringsinstantie als een bevrij
ding van de knellende banden met 
het Westen. 
Nederland stelt inmiddels nieuwe 
voorwaarden aan ontwikkelings
hulp: wij willen ons onderscheiden 
met duurzame handel. Een groot 
aantal Nederlandse bedrijven heeft 
zich met steun van de Nederlandse 
overheid verenigd in het Neder
lands Initiatief Duurzame Handel. 
Dit initiatief beoogt het stimuleren 
van duurzame ketens. Het Initiatief 
Duurzame Handel kijkt niet alleen 
naar milieuaspecten, maar bijvoor
beeld ook naar de levenskwaliteit 
van producenten aan het begin van 
de keten. Een van de trekkers van dit 
project is Unilever. 
De Nederlandse overheid finan
ciert de helft van de kosten die het 
verduurzamen van de ketens met 
zich meebrengt, de deelnemende 
bedrijven leggen zelf de rest bij. Dit 
beleid is deels een antwoord op de 
 groeiende aanwezigheid van China 
op andere continenten. Het ‘ver
duurzamen’ van een productieketen 
betekent namelijk ook dat de bedrij
ven meer controle hebben over die 
keten.
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‘Veel  Afrikanen 
ervaren de op
komst van China 
als  finan cierings
instantie als een 
bevrijding van de 
knellende banden 
met het Westen’
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de chinese wetenschap ontwikkelt zich in recordtempo. nederlandse 
 universiteiten en bedrijven willen op de eerste rang zitten bij die ontwikkeling: 
nwo, tu delft en philips zijn al met onderzoek in china gestart. cultuurverschil 
is er wel. “een chinese hoogleraar spreek je niet tegen.”
auteur rob voorwinden
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“Binnen twee jaar lopen     ze ons voorbij”
Westerse wetenschap ontdekt            China

Goed, het is geen wolkenkrab
ber van dertig verdiepingen 
en er werken pas vijf onder

zoekers. Maar het is een begin, de 
dependance die de TU Delft dit 
voorjaar opende in Beijing. TU Delft 
is daarmee de eerste Nederlandse 
universiteit die samen met een   
Chinese partner (de Chinese 
Aca demy of Science) in China 
onderzoek gaat uitvoeren.
Ook andere Nederlandse universi
teiten zijn druk bezig om contacten 
met China te leggen of uit te brei
den. NWO, KNAW en een aantal 
Chinese partners hebben een geza
menlijk onderzoeksprogramma 
opgezet en enkele grote Nederlandse 
bedrijven hebben een eigen Chinese 
research & developmentafdeling.

Publicaties
Niemand wil achterblijven, want 
de Chinese wetenschap  ontwikkelt 
zich in enorm tempo. De Britse 
Royal Society berekende dat het aan
tal Engelstalige wetenschappelijke 
publicaties in China het afgelopen 
decennium is verdrievoudigd: van 
zo’n 240.000 tot 750.000. En dat is 
niet het eindpunt: de verwachting is 
dat China volgend jaar meer weten
schappelijke artikelen publiceert dan 
de VS. De kwaliteit lijkt nog wel iets 
achter te blijven (zo worden Chinese 
artikelen minder vaak door andere 
onderzoekers geciteerd dan Ameri
kaanse publicaties) maar toch: het 
gaat snel, daar in China.

Universiteiten en bedrijven  willen 
op de eerste rang zitten bij deze veel
belovende ontwikkeling. Zo ook 
NWO en KNAW, die al tientallen 
jaren contacten hebben met China. 
“Maar de samenwerking met China 
bleef doorgaans beperkt tot uitwis
seling van onderzoekers”, zegt Jan 
Karel Koppen, directeur beleids
ontwikkeling en –ondersteuning 
van NWO.
Dat veranderde drie jaar geleden, 
toen NWO en KNAW samen met 
vijf Chinese partners ( waaronder 
twee Chinese ministeries) een 
gezamenlijk wetenschappelijk pro
gramma startten. Bij dit programma 
kunnen Chinese en Nederlandse 
onderzoekers hun onderzoeks
voorstellen indienen. “Zo ontstaat 
langdurige samenwerking met 
China”, verwacht Koppen.

Led-technologie
Ook de TU Delft wil de boot naar 
China niet missen. “Wij willen met 
onze universiteit  vertegenwoordigd 
zijn op plekken die belangrijk 
worden in de wereld”, zegt college
voorzitter Dirk Jan van den Berg. 
Drie tot vijf wetenschappers uit 
Delft gaan daarom in Beijing onder
zoek doen naar Ledtechnologie. 
“In China wordt behoorlijk geïnves
teerd in deze technologie”, zegt Van 
den Berg. “De samenwerking met 
China is een uitbreiding van onze 
onderzoekscapaciteit en vormt voor 
ons een poort naar China.”

Ook Philips wil graag zo’n poort 
naar China. In dat land werken al 
zo’n achttienhonderd R&Dmede
werkers van dit bedrijf, waarvan 
een groot deel op en rond de Philips 
Innovation Campus in  Shanghai. 
“China is een heel belangrijke markt 
voor ons”, zegt Frans Greida nus, 
directeur Philips Research Asia. 
“Onze grootste markt is de VS. 
Duitsland, dat op de tweede plaats 
stond, is dit jaar gepasseerd door 
China.”
Door de aanwezigheid in  Shanghai 
heeft Philips goed zicht op de 
 Chinese markt. Zo wordt voor deze 
markt onderzoek gedaan naar diag
nostische apparatuur voor het 
opsporen van leverkanker. Greida
nus: “Deze vorm van kanker komt in 
China meer voor dan in het Westen. 
Dus is het logisch om research op dit 
gebied in China te concentreren.”
Verder ontwikkelde Philips in 
Shanghai een food cleaner: een soort 
hightech centrifuge waarmee consu
menten pesticiden van groente 

‘onze grootste 
markt is de Vs. 
Duitsland, dat op de 
tweede plaats stond, 
is dit jaar gepasseerd 
door China’
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kunnen verwijderen. “In de  Chinese 
landbouw worden veel meer bestrij
dingsmiddelen gebruikt dan in 
Nederland”, zegt Greidanus.  
“Vandaar dat het loont om zo’n 
apparaat op de markt te brengen. 
Daar waren we in Nederland nooit 
op  gekomen. Ik zeg altijd: ze kunnen 
veel, in Eindhoven, maar ze kunnen 
daar niet in China zijn.”

Klein landje
China staat niet meteen te  trappelen 
om met Nederlandse instellingen 

samen te werken. “De wereld ligt 
open voor China”, zegt Koppen van 
NWO. “We moeten ze echt duide
lijk maken waarom samenwerken 
met zo’n klein landje interessant is.” 
Om dat voor het voetlicht te krijgen 
heeft Nederland een wetenschap
pelijk attaché aangesteld op de 
ambassade in Beijing. En ook onze 
handelsgeest werkt in ons  voordeel, 
zegt Koppen. “Wij doen wat we 
beloven en zijn niet benauwd om 
ergens geld in te steken.”
Ondanks dat alles was het nog een 

behoorlijke klus om het Nederlands 
Chinese wetenschappelijke pro
gramma van de grond te krijgen. 
Koppen: “In de Chinese cultuur ga je 
niet recht op je doel af, maar moet je 
eerst heel lang aan elkaar snuffelen.”
En ook na dat snuffelen blijven er 
verschillen in de manier waarop in 
het Westen en in China de weten
schap wordt beoefend. “Voorstellen 
voor wetenschappelijk  onderzoek 
worden eerst beoordeeld door 
collega’s – peers”, zegt  Koppen. 
“In Nederland kan je dan als 

De Chinese 
wetenschap 
ontwikkelt 
zich in razend 
tempo.

“Binnen twee jaar lopen     ze ons voorbij”
Westerse wetenschap ontdekt            China

[ > ]
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onderzoeker weer weerwoord geven 
op die beoordelingen. In China was 
dat ongewenst. Maar ze zijn dapper 
geweest en hebben besloten om – 
binnen ons samenwerkingsverband 
– deze methode ook in China toe te 
passen.”

Brug te ver
Maar niet alle verschillen lieten 
zich wegpoetsen. Koppen: “Bij een 
internationale samenwerking stor
ten beide landen vaak gezamenlijk 
geld in een pot. Dat wordt dan over 
de toegekende onderzoeksvoorstel
len verdeeld. Dat zou echter kunnen 
betekenen dat er Chinees geld naar 
Nederlandse onderzoekers zou gaan. 
Dat was een brug te ver. Daarom 
betalen wij ieder onze eigen onder
zoekers.”
Een ander verschil met China is dat 
hoogleraren er meer aanzien hebben, 
zegt Van den Berg van de TU Delft. 
“In Nederland kan een hoogleraar 
het wel waarderen als een student 
kritische vragen stelt. In China is dat 
onbehoorlijk gedrag.”
Ook zijn Chinese universiteiten 
traditioneel meer gericht op feiten
kennis dan op creatief denken, zegt 
Greidanus van Philips. “Maar ik zie 
dat dat aan het veranderen is.” Want 
veel Chinezen studeren of promo
veren in het buitenland: alleen al 
in Nederland studeren dit jaar zo’n 
drieduizend Chinese studenten, ver
deeld over diverse universiteiten. En 
als die studenten teruggaan naar hun 
vaderland, nemen ze de westerse 
wetenschappelijke houding mee. “Al 
stellen ze zich bij terugkomst soms 
ook extra bescheiden op”, zegt Van 
den Berg van de TU Delft. “Om hun 
hoogleraren niet in verlegenheid te 
brengen met hun nieuwe kennis.”

onvoorstelbaar
Greidanus van Philips heeft veel 
respect voor wat in China gebeurt. 
“Vergelijk dit eens met de  situatie 
dertig jaar geleden: het verschil is 

onvoorstelbaar.” En de Chinese bloei 
is nog niet ten einde. Greidanus: “De 
Chinese economie groeit jaarlijks  
8 tot 9 procent, Philips groeit er jaar
lijks 20 procent. Als dit zo doorgaat 
is China straks onze belangrijkste 
markt.”
Dat is mooi voor Philips, maar wat 
betekent dat voor de Nederlandse 
universiteiten? De Britse topweten
schapper Sir James Dyson stelde 
onlangs dat westerse universiteiten, 
met al die Chinese studenten, op dit 
moment bezig zijn ‘de concurrentie 
op te leiden’.
“Binnen twee of drie jaar lopen ze 
ons voorbij”, beaamt Koppen van 
NWO. “Maar wat dan nog? Weten
schap is  mondiaal. Zonder andere 
landen is er geen vooruitgang 
denkbaar.  Trouwens: de Chinese 

studenten die teruggaan hebben hier 
een netwerk opgebouwd en Chine
zen onderhouden dat. Dat levert 
vast weer interessante mogelijk
heden op.”
Ook Van den Berg van TU Delft 
ligt niet wakker van eventuele con
currentie. “Wetenschappelijk 
onderzoek is internationaal – je moet 
geen stukken kennis willen afsluiten 
voor een deel van de wereld. Boven
dien is concurrentie best gezond 
voor een gezapig welvaartsland als 
Nederland. We moeten aan de slag: 
better be better.”
“Je kunt geen hek om Nederland 
zetten”, zegt ook Greidanus van 
Philips. “Sluit je aan bij nieuwe ont
wikkelingen. China biedt geweldige 
kansen voor de wetenschap – zorg 
dat je er bij bent.”

‘Westerse universiteiten zijn bezig de concurrentie op te leiden’

[ <] 

China is hard op weg om de nummer 1 te worden in de wetenschap.
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 “Nederlandse 
supervisor heeft 
meer tijd voor 
je”
“Ik ben net een week terug 
uit Groenland, van een con-
ferentie over het ontdooien 
van de permafrost – de 
bevroren bodem in en rond 
de Poolcirkel. Als de grond 
daar ontdooit, met name 
door klimaatveranderingen, 
komt er broeikasgas vrij. En 
dat warmt de aarde weer 
extra op. Ik probeer een 
computermodel te maken 
waarin ik dit proces in kaart 
breng en waarmee we een 
paar honderd jaar in de toe-
komst kunnen kijken.
Dit onderwerp had ik in 
China niet zo goed kunnen 
bestuderen: universiteiten 
en onderzoeksinstellingen 
richten zich daar voorname-
lijk op vraagstukken die in 
China zelf spelen. Hier in 
het Westen is er ook meer 
budget om te reizen en om 
conferenties te bezoeken, 
zodat je ideeën kunt uitwis-
selen met onderzoekers van 
andere universiteiten en uit 
andere landen.
Ik word heel goed begeleid 
aan de Vrije Universiteit. Mijn 
supervisor leert me bijvoor-
beeld veel over het maken 
van een computermodel. In 
China hebben de superviso-
ren daar weinig tijd voor: ze 
zijn druk met netwerken om 
fondsen binnen te halen.”

Yanjiao Mi – onderzoek Vrije 
Universiteit naar permafrost 
en klimaatverandering

 “Westerse 
wetenschap is 
heel open”
“Ik houd van Europese lan-
den. Engels is mijn tweede 
taal en dat spreken ze in 
Nederland goed. Ik zit nu 
in het laatste jaar van mijn 
doctoraaltraject bij Sanguin 
Bloedvoorziening. Ik houd 
ook van Amsterdam. En de 
Universiteit van Amsterdam 
heeft speciale diagnostische 
tests ontwikkeld waardoor 
we patiënten binnenkrijgen 
die goed in ons onderzoek 
passen. Dat is een groot 
voordeel van deze onder-
zoeksplek.
Het onderzoek is in Neder-
land ook heel open: je werkt 
makkelijk samen en krijgt 
makkelijk informatie. In 
China is de wetenschap meer 
competitief en werkt ieder-
een op zijn eigen eiland. 
Verder krijg je er elk jaar een 
review. Als je niet genoeg 
vooruitgang hebt geboekt, 
word je gekort op je budget.
Tenminste, dat was de situa-
tie zes jaar geleden – ik heb 
gehoord dat het aan het 
veranderen is. Er komen 
ook steeds meer Chinese 
studenten naar het Westen 
en als die teruggaan naar 
China nemen ze de westerse 
opvattingen mee over het 
uitoefenen van de weten-
schap. De Chinese overheid 
beloont het ook om terug te 
keren. Wie in het buitenland 
heeft gestudeerd of is gepro-
moveerd, krijgt een goede 
positie. Soms zelfs een eigen 
onderzoeksgroep.”

Xiwen Zhao – Bloedcel-
onderzoek bij Sanguin

 “Je hebt hier 
meer vrijheid 
dan in China”
“Toen ik in China toelatings-
examen deed aan de 
universi teit, moest ik invullen 
in welk onderwerp ik wilde 
studeren. Ik heb ‘polymeren’ 
aangekruist, want dat klonk 
wel leuk. Het was een geluk-
kige keuze, want polymeren 
zijn ontzettend interessant: 
je komt ze overal tegen, syn-
thetisch en in de vrije natuur.
Mijn ouders stimuleerden 
me om de wereld te zien. En 
inmiddels heb ik onderzoek 
naar polymeren gedaan in 
onder andere AMoLF, een 
Nederlands centrum voor 
fundamenteel onderzoek,  
en via het Marie Curie-  pro-
gramma van de Europese 
Commissie. En nu ben ik er 
bij Akzo Nobel mee bezig.
Als onderzoeker heb je in 
het Westen meer vrijheid 
om je eigen onderzoek 
op te zetten dan in China. 
Er wordt hier ook meer 
samengewerkt: ik heb zelfs 
onderzoek kunnen doen in 
het lab van een concurrent 
van Akzo Nobel – dat is in 
China ondenkbaar.
In China is de druk groter om 
te publiceren. Alles is gericht 
op output van artikelen en 
bij sommige artikelen krijg ik 
het idee dat er eigenlijk niet 
zoveel resultaten van een 
onderzoek te melden waren. 
Zelf doe ik liever eerst 
goede research.
In China gebeurt op dit 
moment heel veel en mis-
schien ga ik ooit wel terug. 
Maar daar kies ik dan wel het 
goede moment voor. Nu is 
het nog te vroeg: de weten-
schap in China heeft tijd 
nodig om kennis en ervaring 
op te bouwen.”

Junkan Song –  onderzoeker 
bij Akzo Nobel naar 
 Polymeren

 “Als ik 
terug ga naar 
China heb ik  
een reisgids 
nodig”
“Ik ben pas een maand 
in Nederland en ga hier 
onderzoek doen naar de 
gezondheid van grasland. In 
China hebben we inmiddels 
dezelfde wetenschappelijke 
apparatuur als in het Westen, 
maar het onderzoek is hier 
toch anders: mensen zijn 
meer geneigd om ideeën en 
meningen uit te wisselen. 
En in Nederland heeft je 
super visor meer tijd voor 
je – in China moet hij vaak 
meer dan twintig mensen 
aan sturen. Je bent hier ook 
vrijer om eigen onderzoeks-
projecten op te zetten, in 
China moet je connecties 
hebben om geld binnen te 
kunnen halen. Verder gaat 
het onderzoeksgeld in China 
vaak naar topinstituten 
en niet naar ‘gewone’ 
universiteiten. Dit alles 
kan overigens best aan het 
veranderen zijn, want er 
verandert heel veel in China. 
Mijn ouders zeggen al: als je 
terugkomt, heb je een reis-
gids nodig. Want dan herken 
je hier niets meer.”

Yao Pan – onderzoek in het 
Nederlands instituut voor 
ecologie naar vruchtbaarheid 
van grond
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Het maatschappelijke debat over ethische vragen rond technologische 
 ontwikkelingen staat in China nog in de kinderschoenen. Toch ontstaat ook in 
China geleidelijk een publieke discussie, zegt Miltos Ladikas van het  internationale 
onderzoeksproject GEST. “China staat op een kruispunt.” 
AuTEur Arno vAn ‘T HooG

“ook in China komt 
 debat op gang”

ethische vragen rond wetenschap en techniek

China loopt voorop in de ontwikkeling van synthe
tische biologie en nanotechnologie. Maar waar in 
Europa de voorbije twee decennia technologische 

ontwikkelingen worden begeleid door maatschappelijk 
en politiek debat, lijkt dat met name in China minder het 
geval. 
Lijkt, want volgens Miltos Ladikas is de werkelijkheid 
genuanceerder: “We zien in China een enorme opkomst 
van wat we in Europa een civil society noemen. Het 
gaat om soms ad hoc georganiseerde groepen mensen. 
Ze lobbyen, ze demonstreren, ze proberen het beleid te 
beïnvloeden.” 

Morele vraagstukken
Ladikas is projectleider van Global Ethics in Science and 
Technology, waarvan het Rathenau Instituut een van 
de vijf uitvoerders is (zie kader). GEST brengt de maat
schappelijke processen rond wetenschap en technologie 
in kaart in China, India en Europa en vergelijkt deze 
onderling. Het project is begin dit jaar van start gegaan 
en veel concrete resultaten zijn er dus nog niet te melden. 
Maar Ladikas kan met vuur vertellen wat GEST beoogt.

De Griek Ladikas woont tegenwoordig in  Berlijn 
en werkt in Engeland bij de University of Central 
 Lancas hire. De sociaal psycholoog is gespecialiseerd in  
de publieke perceptie en morele vraagstukken rond de 
ontwikkeling van biotechnologie. De snelle opkomst  
van China (en India) in wetenschap en technologie is  
een kolfje naar zijn hand. 
“Er is een enorme verandering aan de gang, maar het 
is eigenlijk een ongecontroleerde ontwikkeling”, zegt 
Ladikas. “Oppervlakkig gezien lijkt het vreemd dat een 
eenpartijstaat een ongewis maatschappelijk experiment 
met kritische geluiden en tegenkrachten zou toestaan. 
Maar ze hebben in feite geen keuze.”

‘er is een enorme  verandering 
aan de gang, maar het is een  
ongecontroleerde 
ontwikkeling’
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Moderne Chinezen, zegt Ladikas, ontwikkelen zich 
 individueel. Ze willen bijvoorbeeld bedrijven opstarten 
en patenten registreren. “China is een gecentraliseerde 
vrije markt, wat eigenlijk al een paradox is. Het systeem 
steunt op individueel initiatief, terwijl men tegelijkertijd 
op centraal niveau sturing probeert te geven.”

Waarden en normen
Wie China beter wil begrijpen, moet zich verdiepen 
in het morele waardensysteem van het land – de basale 
 normen en waarden die mensen in een samenleving 
delen, zegt Ladikas. “In China bestaan twee waarde
systemen naast elkaar. Het traditionele confuciaanse, 
dat is gericht op sociale harmonie en ondergeschiktheid 
van het individu. En een geïmporteerd westers waarde
systeem, gericht op individuele mensenrechten. Het is 
nog niet duidelijk hoe die twee systemen in overeen
stemming kunnen worden gebracht. China staat echt op 
een kruispunt. Dat verklaart veel van de paradoxen die 
we nu zien. Dit maakt het voor de Chinese overheid ook 
heel lastig – zo niet onmogelijk – de maatschappelijke 
ontwikkelingen te controleren.” 
Chinese onderzoekers mogen initiatief nemen en pro
actief zijn en de overheid stimuleert internationale 
samenwerking, aldus Ladikas. “Tegelijkertijd weert 
China grote buitenlandse wetenschapsfinanciers en 
bemoeienis met het omzetten van kennis in concrete 
producten. Kapitaalstromen en eigendomsrecht worden 
streng gereguleerd. Zoals de Chinese wetenschappers het 
zelf zeggen: we zijn nog bezig met leren en imiteren om 
zo uiteindelijk een Chinees paradigma te kunnen ont
wikkelen.” 

Vervuilde melk
Volgens Ladikas is er in China wel debat over nanotech
nologie onder deskundigen, maar nog weinig publieke 
discussie over nanotechnologie en synthetische biologie. 
Voor voedseltechnologie ligt dat anders. “De voorbije 
tien jaar is in China veel discussie geweest naar aanlei
ding van voedselschandalen, bijvoorbeeld met vervuilde 
melk. Het Chinese publiek is enorm betrokken geraakt 
– het eist veiligheid. Chinezen lobbyen voor een bredere 
blik op voedsel. De discussie gaat over morele aspec
ten, duurzaamheid van industriële voedselproductie, 
maar ook over traditionele en zelfs biologische pro
ductie van voedsel. Dat laatste is echt nieuw voor 
China.”
Volgens Ladikas lijken die discussies en de opkomst 

van non-governmental organisations (ngo’s) op wat er 
in Europa in de jaren zestig en zeventig gebeurde. “Of 
dat echt zo is, moet natuurlijk nog blijken uit GEST. 
Maar op basis van wat ik hoor en zie, lijkt het erop dat er 
vergelijk bare ontwikkeltrajecten bestaan. 

Schaal en diepgang
GEST is een pionierproject, zegt Ladikas. Het is voor 
het eerst dat wordt geprobeerd dit onderwerp op deze 
schaal en met deze diepgang te beschrijven. “We hopen 
in ieder geval op een scherpe analyse van sociale en ethi
sche vraagstukken in de ontwikkeling van wetenschap 
en technologie. We kijken we heel concreet hoe beleid 
rond wetenschap en technologie ter plaatse wordt ont
wikkeld. Waar zitten de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen?”
Deze aanpak moet leiden tot best pratices voor het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken rond 
wetenschap en technologie. Ook wil GEST het start
punt worden van een wereldwijd platform voor debat 
over technology assessment. “Tijd en geld zijn nu 
 gelimiteerd, maar we hopen met GEST netwerken  
voor de lange termijn in het leven te roepen.”

 Drie casestudies
GEST (Global Ethics in Science and Technology) is een drie 
jaar durend onderzoeksprogramma naar de rol van ethiek in 
de ontwikkeling van beleid rond wetenschap en technologie. 
Daarbij worden drie grote regio’s – China, India en Europa – 
beschreven en vergeleken aan de hand drie casestudies: syn-
thetische biologie, nanotechnologie en voedseltechnologie. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door vijf onderzoeks- 
instituten uit de drie regio’s. 
Het Rathenau Instituut is onder meer verantwoordelijk voor 
de casestudy naar synthetische biologie. GEST wordt met 
bijna 700.000 euro gefinancierd door het Seventh Framework 
Programme (FP7) van Europese Unie. 
Hoofddoelen van het project zijn: beschrijving van het debat 
over ethiek in de ontwikkeling van wetenschap en technolo-

gie in de drie regio’s; in kaart brengen van de sociale fac-
toren die het beleid rond wetenschap en technologie 

beïnvloeden; stimuleren van het wereldwijd debat 
over ethische en sociale gevolgen van ontwikkelin-
gen in wetenschap en technologie; vorming van 
een adviesnetwerk van experts dat samenwerking 
tussen de drie regio’s kan stimuleren.

‘We zijn nog bezig met leren en imiteren om zo 
 uiteindelijk een Chinees paradigma te kunnen 
ontwikkelen’

Miltos Ladikas
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Ruim dertig jaar geleden, 
onder partijleider Deng 
 Xiaoping, zette China de 

deur naar de buitenwereld op een 
kier. De gevolgen van deze ‘open 
deur politiek’ waren enorm, ook 
voor de Chinese wetenschap. Eerst 
mondjesmaat, maar gaandeweg 
in grote stromen trokken Chinese 
 studenten en onderzoekers naar het 
buitenland. 
Sinds 1978 zochten in totaal 139 mil
joen Chinese studenten hun heil bij 
buitenlandse universiteiten; veelal 
in de VS, maar ook in Europa. Daar
van keerden er bijna 100 miljoen 
niet terug naar het moederland. Ze 
kozen voor een nieuw bestaan in een 
maatschappij die hen wetenschap
pelijk gezien meer carrièrekansen, 
ontplooiingsruimte en onderzoeks 
mogelijkheden bood en op persoon
lijk gebied meer vrijheid, veiligheid, 
luxe en welvaart. 

Knappe koppen
Deze braindrain – want dat is het 
– baart de Chinese regering inmid
dels grote zorgen. Het land heeft 
de kennis en ervaring van al die 
knappe koppen immers hard nodig 
om zijn grote economische en 
wetenschappelijke ambities te ver
wezenlijken. Sinds enkele jaren 

probeert de overheid daarom ver
woed om  Chinese studenten en 
onderzoekers te verleiden terug te 
keren naar hun land van herkomst. 
Daarin  voorziet onder meer het door 
de Chinese Academie van Weten
schappen geëntameerde ‘Honderd 
 Talenten Programma’. Wie terug
keert, kan rekenen op mooie 
posi ties, voldoende fondsen, goede 
vooruitzichten en een fijn salaris 
met bijbehorende emolumenten. 
In theorie althans, want de  praktijk 
steekt toch iets anders in elkaar, 
blijkt uit de discussies op internet
fora van Chinese onderzoekers en 
studenten. De faciliteiten, voor
zieningen en budgetten mogen 
in China dan meestal redelijk in 
orde zijn, terugkeerders krijgen te 
maken met een gesloten, in  zichzelf 
gekeerde en weinig inspirerende 
wetenschappelijke gemeenschap,  
zo  valt te lezen. 

Schildpadden en kevers
De terugkerende expats, die in China 
‘schildpadden’ worden genoemd (het 
Chinese woord voor (zee)schildpad 
klinkt precies hetzelfde als ‘terug
keren van overzee’), hebben tijdens 
hun verblijf in het buitenland kennis 
gemaakt met een open, toegankelijke 
wetenschappelijke infrastructuur; 
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terugkeren of niet? die vraag houdt de gemoederen van 
chinese studenten en onderzoekers in het buitenland flink 
bezig, blijkt uit discussies op internetfora. de chinese 
onderzoekster bei wen, verbonden aan het rathenau 
instituut, peilt de stemming. “voor chinese onderzoekers 
is het makkelijker om naar de hemel te klimmen dan om 
het pad van de echte wetenschap te volgen.”
auteur bei wen/johan nebbeLing

Levendige internetdiscussie onder            Chinese wetenschappers

Terug naar het moeder   land – of niet

‘Wie terugkeert, 
kan rekenen op 
mooie posities, 
 voldoende fondsen 
en een fijn salaris’
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een wereld waarin onderzoekers 
kennis delen en eigen initiatief, het 
nemen van risico’s en out of the box
denken worden gestimuleerd en 
gewaardeerd. Een wereld, kortom, 
waar het belangrijker is wat je bent 
dan wie je bent. 
De thuisblijvers, die ‘kevers’ wor
den genoemd (het Chinese woord 

voor kever omvat de klank voor 
‘lokaal’), zijn opgegroeid in een heel 
andere wetenschappelijke  traditie. 
Het wetenschappelijke veld is er 
erg in zichzelf gekeerd – sommige 
bloggers spreken van inteelt – en 
nieuw komers van buiten  worden 
beschouwd als ongewenste indrin
gers. Loyaliteit aan de leiding van 
een onderzoeksinstelling wordt 
belangrijker geacht dan kritisch 
vermogen en creativiteit. Onder
zoeksgroepen vormen als het ware 
één grote familie – en in de Chinese 
familietraditie val je je pater familias 
niet af, ook al kent iedereen diens 
tekortkomingen. 

Beknot
Bij terugkeer in China  botsen de 
schildpadden – die zijn grootgebracht 
met westerse  wetenschappelijke 
waarden – met de mores van de 
 Chinese wetenschappelijke wereld. 
Ze voelen zich vaak beknot in 
hun wetenschappelijke vrijheid 
en ondergewaardeerd door hun 
 collega’s en leidinggevenden. 
De kevers zitten op hun beurt niet 
te wachten op ‘die wijsneuzerige 
buiten staanders’ en hun onChinese 
opvattingen en omgangsvormen. 
De nieuwkomers moeten zich – 
 vinden ze – eerst maar eens een paar 
jaar bewijzen. Daarbij komt dat de 
schildpadden vaak beter worden 
betaald, betere huisvesting krijgen 
aangeboden en betere ‘secundaire 
arbeidsvoorwaarden’ hebben dan 
de kevers. Dit is het gevolg van de 
pogingen van de Chinese overheid 
om expats tot terugkeer te bewegen, 
maar zet kwaad bloed bij de achter
blijvers die het met minder moeten 
doen.

Materiaal
Los van deze overwegingen speelt 
mee dat China, hoewel sterk in 

opkomst, op veel onderzoeksgebie
den gewoon nog (ver) achterloopt 
bij het Westen. Voor onderzoekers 
in de biomedische  wetenschappen 
is het bijvoorbeeld moeilijk om aan 
geschikt onderzoeksmateriaal te 
komen. Chinese  wetenschappers 
delen onderling geen plasma of 
transgeen dierlijk materiaal en deze 
onderzoeksmaterialen zijn ook 
niet – zoals in het Westen – te koop 
op de commerciële markt. Onder
zoekers moeten deze materialen 
dus vaak zelf maken; tijdrovend en 
kostbaar. “Voor Chinese onderzoe
kers is het makkelijker om naar de 
hemel te klimmen dan om het pad 
van de echte wetenschap te volgen”, 
 verzucht een Chinese onderzoeker.
Chinese studenten en  onderzoekers 
die wel terugkeren naar het moeder
land besluiten daartoe dan ook 
meestal om andere dan puur weten
schappelijke redenen. Ze zijn trots 
op hun geboorteland en willen 
zich inzetten om China te helpen 
 opstuwen in de vaart der volken. De 
nadelen nemen ze daarbij op de koop 
toe. Want China, hun land van her
komst, zit in hun bloed: “Onze lange 
geschiedenis, mooie tradities, prach
tige taal en bijzondere gewoonten 
zijn een deel van ons leven, waar we 
gewoon niet aan kunnen ontsnap
pen.”
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Naschrift Bei Wen
Buitenlanders reageren verschillend op de 
ontwikkelingen in China. Zelf denk ik dat de 
opkomst van China de wereld eerder kansen 
biedt dan risico’s oplevert. Ik hoop dat u ooit 
China zult bezoeken. U zult versteld staan van 
de wonderlijke transformatie van mijn moeder-
land en van de enorme Chinese vitaliteit. Ik 
hoop dat u, met mij, China een nog stralender 
toekomst toewenst.

Dit artikel is de weerslag van de discussies 
 tussen Chinese wetenschappers en onder-
zoekers in de herfst van 2011 op  
http://blog.sciencenet.cn

Levendige internetdiscussie onder            Chinese wetenschappers

Terug naar het moeder   land – of niet



maartje nevejan maakte film over hpv-vaccinatie

moeders klampen haar aan in de supermarkt, ze wordt gevraagd voor discussieavonden 
en zelfs ambtenaren van vws willen haar advies. het thema van nevenjans documentaire 
‘de prik en het meisje’ is voor velen herkenbaar. “vertouwen is een keuze.”
auteur johan nebbeLing

Lachen is taboe voor Maartje Nevejan. Niet omdat ze van 
slag is door alle commotie die haar film heeft veroor
zaakt, maar vanwege de gekneusde rib die ze opliep bij 

een val. “Lachen doet zo’n pijn”, verzucht ze. 
Maar haar vrolijke karakter en gevoel 
voor humor laten zich niet zomaar 
wegpoetsen en dus klinkt over 
het terras van haar Amster
damse stamkroeg regelmatig 
haar schaterlach. 
Bijvoorbeeld als ze met 
smaak vertelt over de figu
ranten in haar film, de 
stoet deskundigen, 
sceptici en rare vogels 
die ze ontmoette 
tijdens haar zoek
tocht naar de vraag 
wat er toch was misge
gaan met de massale 
vaccinatiecampagne 
tegen baarmoeder
halskanker. Al die 
deskundigen en 

criticasters dreven haar af en toe tot wanhoop, vertelt 
 Nevejan. Dat was ook haar boodschap tijdens een besloten 
bijeenkomst die het Rathenau Instituut vorig jaar hield tus

sen prominente voor en tegenstanders van vaccinatie.
“Het ene moment hoorde ik de mening van een 

voorstander waarvan ik dacht: dat klinkt plau
sibel. Maar een dag later sprak ik iemand met 

een compleet tegenovergesteld verhaal 
waarvan ik óók dacht: hmm, dat zou 

best waar kunnen zijn. Ik kwam 
er gewoon niet uit. Ik werd er op 

zeker moment bijna depressief 
van.”

Leugens
Nevejan raakte verstrikt in ‘een 
oorlog’, waarin voor en tegen

standers elkaar en het publiek 
bestoken met valse argumenten, 

halve waarheden en stuitende 
verdachtmakingen. “Ik was 

wanhopig op zoek naar de 
waarheid of tenmin

ste naar iemand die 

“Hier was echt iets 
 aan de hand”
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me kon zeggen: zo zit het en dit moet je doen. Tot ik me reali
seerde: er is géén waarheid, er is niemand die het besluit voor 
jou kan nemen. Mijn film werd daardoor een persoonlijke 
zoektocht over mijn eigen twijfels als moeder. Heel existen
tieel eigenlijk.”
En het leek nog wel zo’n mooie, heldere opdracht  waarmee 
de gelauwerde documentairemaakster op pad ging: maak een 
film over de dilemma’s van ouders die moeten  beslissen of 
ze hun dochter al dan niet laten inenten tegen baarmoeder
halskanker. Aanleiding was de rampzalig verlopen 
vacci natiecampagne van het RIVM uit 2009 – meisjes en hun 
ouders bleven massaal weg tijdens de eerste grootschalige 
inentingssessies, waardoor de opkomst tot onder de 50 pro
cent zakte. 
Nevejan: “Dat was in de geschiedenis van de gezondheids
zorg niet eerder vertoond. Iedereen vroeg zich af: wat is hier 
gebeurd? Omdat ze bij producent IDTV weten dat mijn 
dochter Noa in de leeftijdscategorie van het vaccinatie
programma valt, leek het hen een goed idee mij te vragen 
die film te maken.”

Verstandig
Tot dan toe hadden Nevejan en haar partner niet stilgestaan 
bij de vraag: moeten we Noa laten injecteren? “Inenten, dat 
is toch alleen maar verstandig? Wie wil zijn kind nou niet 
beschermen tegen zo’n vreselijke ziekte? Maar naarmate ik 
me verder in het onderwerp ging verdiepen werd me duide
lijk dat hier toch echt iets aan de hand was.”
Nevejan denkt dat het specifieke karakter van de HPV
vaccinatie een belangrijke oorzaak is van de mislukte 
vaccinatiecampagne. “Meisjes die nog niet seksueel actief 
zijn, moeten zich laten inenten tegen een mogelijke besmet
ting op latere leeftijd. Dat ligt gevoelig, want je wilt je kind 
daar nog helemaal niet mee lastigvallen.”
Bovendien, ontdekte de documentairemaakster, is de kans 
dat zich daadwerkelijk baarmoederhalskanker ontwikkelt 
bij een besmetting met het HPVvirus zeer klein en heeft 
de vaccinatie een beperkte werking. “Ook over de kwali
teit van het onderzoek is het laatste woord nog niet gezegd. 
Niet voor niets wordt in de VS nu nader onderzoek gedaan 

naar het vaccin Gardasil. En wat ook meespeelt: HPV is een 
geslachtsziekte die net zo goed door mannen wordt verspreid. 
Waarom worden de jongens dan niet ingeënt?”

Miljarden
De partijen die zijn betrokken bij het vaccinatieprogramma 
hebben hun eigen, soms verborgen belangen. “Het belang 
van de farmaceutische industrie bijvoorbeeld is enorm. Met 
het inenten van pubermeisjes vallen miljarden te verdienen. 
En dat elk jaar weer, want er is steeds een nieuwe generatie 
meisjes. Het is ook geen onzin dat er relaties zijn tussen de 
farmaceutische industrie en onderzoekers. Dat maakt men
sen argwanend. En terecht.”
Aan de andere kant staan de complotdenkers. Zoals droog
bloemenkweekster Anneke Bleeker, de vrouw achter de 
website verontrustemoeders.nl die ageert tegen de reguliere 
geneeskunde in het algemeen en de HPVvaccinatie in het 
bijzonder. Nevejan omschrijft Bleeker, die ook in haar docu
mentaire aan het woord komt, als ‘een beetje een moderne 
heks en dan nog een middelmatige ook.’ 
“Zij en haar medestanders zijn vaak echt hysterisch. De onzin 
die ze verkopen! En toch, soms duikt er tussen al die onzin 
opeens iets op waarvan je zegt: hé, ze hebben toch gelijk!  
Dat brengt je enorm aan het twijfelen. Zou het dan toch…?”

oergevoel
En dan zijn er instanties als de Gezondheidsraad, het RIVM 
en niet te vergeten de Rijksoverheid, die burgers de vaccinatie 
‘belangeloos’ en op basis van ‘objectieve wetenschappelijke 
feiten’ willen opdringen. Daarvoor gebruiken ze ‘marketing
technieken’. Ook dat wringt. 
Nevejan: “Welke moeder wil haar kind niet beschermen? Dat 
is een soort oergevoel. En de overheid speelt daarop in door te 
suggereren dat ik een slechte ouder zou zijn als ik mijn doch
ter niet laat inenten. Intussen heb ik wel zogenaamd een vrije 
keuze. Kom op zeg!”
Ambtenaren van VWS, die Nevejan uitnodigden om over 
haar film te komen vertellen, waren in eerste instantie 
g epikeerd, vertelt ze: “Het eerste wat ze zeiden was: waarom 
vertrouw je ons niet? Later erkenden ze wel dat de overheid 

‘De overheid suggereert dat ik een slechte ouder zou zijn 
als ik mijn dochter niet laat inenten. intussen heb ik wel 
zogenaamd een vrije keuze. Kom op zeg!’ 
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haar dilemma had doorgeschoven naar de burger. Het geeft 
op zich niets dat je er als overheid ook niet uitkomt, mits je 
dan ook compassie hebt met die twijfelende burger. Maar 
de overheid is in eerste instantie bij Pauw en Witteman de 
 burger gaan verwijten datie verkeerd dacht en handelde.  
Dat maakt mensen boos en wantrouwend.”

Uiteindelijk heeft Nevejan haar dochter Noa, die in de film 
alle opwinding stoïcijns over zich heen laat komen, laten 

vaccineren. Een makkelijk besluit was het niet: “Ik heb een 
keuze gemaakt waarvan ik de gevolgen niet kan overzien. Het 
komt erop neer dat ik mijn gevoel heb gevolgd en er het beste 
van hoop. Het is zoals ik in de film ook concludeer: vertrou
wen is een keuze.”

‘De Prik en het meisje’ is op internet te zien: 
http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/p/
de-prik-en-het-meisje.html

 Huisarts en filosoof Paulus Lips

“Wetenschapper, deel je onzekerheden”
De Amsterdamse huisarts en filo-
soof Paulus Lips kreeg ze in zijn 
spreekkamer: ouders die hem, 
soms tot tranen toe, smeekten 
om een antwoord op de vraag of 
het veilig en verstandig was hun 
dochter te laten inenten tegen 
baarmoederhalskanker.

“De heftigheid van de emoties 
verbaasde mij. Veel ouders had-
den het idee dat ze voor een dui-
velse keuze werden gesteld. Dat 
kwam door die hype op internet. 
Ik kon hun onzeker heden niet 
wegnemen. Maar ik kon ze in 
ieder geval wel vertellen dat 
veel van die internetverhalen 
niet kloppen. Dat er wel twijfels 
leven rond het vaccin, maar dat 
ze in ieder geval niet hoefden 
vrezen voor de ernstige bijwer-
kingen waarover op internet 
werd gesproken.”
Lips had, als huisarts én filosoof, 
begrip voor de twijfelende 
ouders. Want al speelden ‘spook-
verhalen’ op internet een rol in 
de paniek, ook de wetenschap 
zelf ging niet vrijuit. Hij is kritisch 
over met name de Gezondheids-
raad. Die eigende zich een op 
wetenschap gebaseerde auto-
riteit toe, meent Lips, zonder 

veel oog te hebben voor de 
onzekerheden en de twijfels van 
het publiek.
 
Niet gek
Lips: “En daar kom je tegen-
woordig niet meer mee weg.  
De Gezondheidsraad dééd alsof 
er nauwelijks wetenschappelijke 
twijfel bestond over het nut en 
de risico’s van inenten. Maar 
rond het HPV-vaccin leven juist 
wel allerlei onzekerheden, die 
waarschijnlijk ook nooit zullen 
worden opgelost. Daardoor 
maakte de Gezondheidsraad zich 
ongeloofwaardig. Want burgers 
zijn niet gek. Ze halen zelf hun 
informatie van internet, klop-
pend of niet.”
De gang van zaken rond het 
HPV-vaccin was volgens Lips 
een typisch voorbeeld van een 
‘ongetemd probleem’: rond 
een ogenschijnlijk eenvoudig 
wetenschappelijk thema, zoals 
vaccinatie, speelt een complex 
van andere zaken. Tegenstrijdige 
berichten, maatschappelijke 
weerstand, politieke machinaties 
en onzekerheden halen de 
wetenschap links en recht in. 
Lips: ”Een kenmerk van 
 ongetemde problemen is dat 

niemand precies weet wat er aan 
de hand is en wat de oplossing 
is. Dan kún je als wetenschap-
pelijk instituut niet net doen of 
jij wel de wijsheid in pacht hebt. 
Als je niet zeker van je zaak bent, 
moet je dat delen. Kijk naar 
de manier waarop toenmalig 
minister Bos de bankencrisis aan-
pakte. Hij stelde zich kwetsbaar 
op door te zeggen: ik weet het 
ook niet precies, maar we doen 
wat we kunnen. Dat was een 
geloofwaardige reactie, die hem 
veel waardering opleverde.”
Veel problemen kun je nu een-
maal niet binnen de wetenschap 
oplossen, stelt Lips. “Maar je 
kunt als wetenschapper wel 
aangeven wat je wél weet. 
Vervolgens kun je een aantal 
scenario’s ontwikkelen: dit is 
wat we weten, dit kunnen we 
doen en dit zijn de mogelijke 
gevolgen. Die scenario’s leg je 
de maatschappij en de politiek 
voor: kiest u maar. Mensen heb-
ben behoefte aan zekerheid, 
aan een autoriteit die zegt: zo 
zit het. Maar in veel gevallen is 
die autoriteit er niet. Er zijn nu 
eenmaal weinig zekerheden in 
het leven. Daar moeten we mee 
leren leven.”

‘Het geeft op zich niets dat je er als overheid ook niet uitkomt, 
mits je dan ook compassie hebt met die twijfelende burger’

[ <] 
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De discussie vond deze herfst 
plaats aan de vooravond van de 
Nederlandse bijeenkomst van 

de iGEMcompetitie. In deze interna
tionale wedstrijd proberen teams van 
studenten nieuwe, synthetische orga
nismen te ontwerpen. Maar wat zijn 
de kansen en gevaren daarvan? De dis
cussie maakte studenten bekend met 
de gedachten van jonge politici hier
omtrent. Waardoor de studenten in de 
ontwerpfase van hun onderzoek even
tueel al rekening kunnen houden met 
maatschappelijke gevoeligheden. 
Gijsbert Werner van de Jonge Demo
craten was overtuigd van de kansen 
van synthetische biologie. “Cellen en 
moleculen zijn moreel gezien niet meer 
dan nanomachines. Het zijn allemaal 
chemische reacties, dus we mogen ze 
aanpassen en veranderen. Als onder
zoekers dit niet proberen, weten we 
nooit wat er mogelijk is.”

Verantwoordelijkheid
Ook DWARS, de GroenLinkse jonge
renpartij, vond bij monde van Eline van 

Nistelrooij dat synthetische biologie 
de ruimte moest krijgen. Maar politici 
hebben wel de verantwoordelijkheid 
om mee te denken. “We moeten ons 
afvragen hoe ver we de wetenschap 
laten gaan. Want het zou verschrikke
lijk zijn als synthetische biologie voor 
bioterrorisme wordt ingezet.”
Jonge CDA’ers tonen zich geen voor
stander van synthetische biologie. 
“Het verbeteren van de natuur die God 
geschapen heeft, zou de delicate balans 
die er nu is verstoren. Geen wenselijke 
ontwikkeling”, aldus Mark Ruitenbeek, 
die vond dat de overheid wetenschap
pers restricties moet opleggen.
Uit de Meeting of Young Minds, die 
werd georganiseerd door het Rathenau 
Instituut, bleek dat veel iGEM studen
ten hoge verwachtingen koesteren van 
synthetische biologie. En dat ze het 
debat daarover niet schromen. “In deze 
Meeting of Young Minds laten wij zien 
dat we als wetenschappers openstaan 
voor het publiek en de samenleving”, 
zei studente Katrien Vandermeerderen 
van de Katholieke Universiteit Leuven. 

“We willen laten zien dat we geen 
monsters creëren in onze laboratoria, 
maar dat we de samenleving vooruit 
proberen te helpen.”

Aandacht
“Een goede bijeenkomst”, oordeelde 
PeterPaul Verbeek, voorzitter van De 
Jonge Akademie – het platform voor 
jonge wetenschappers van de KNAW. 
“In het politieke debat ontbreekt het 
vaak aan aandacht voor de technologie. 
Ik hoop dat dat verandert, onder andere 
door deze Meeting of Young Minds.”
Virgil Rerimassie van het Rathenau 
Instituut was vol lof over de jonge poli
tici. “Ze hebben zich snel ingewerkt. 
Sommigen hadden drie maanden gele
den nog nooit van synthetische biologie 
gehoord, maar ze stonden hun manne
tje en maakten rake opmerkingen.” 
Ook de jonge wetenschappers deden 
goed mee: het was een pittig debat, aldus 
Rerimassie. “We gaan de komende tijd 
proberen om ook gevestigde weten
schappers en politici in debat te laten 
gaan over synthetische biologie.”

Lossen we de energiecrisis op of bieden we nieuwe kansen aan bioterroristen? tussen 
die uitersten golfde de discussie over synthetische biologie tussen jonge wetenschap-
pers en jonge politici: de Meeting of Young Minds.
auteur rob voorwinden

Pittig debat over synthetische biologie
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Ergens op zolder ligt zijn proef
schrift in wording te verstoffen. 
Misschien maakt hij het ooit 

af. Promoveren raakte uit beeld toen 
hij gegrepen werd door de politiek. 
 Dekker, bestuurskundige van huis 
uit, maakte in ijltempo carrière in het 

politieke metier: gemeenteraadslid, 
fractievoorzitter en wethouder in Den 
Haag, coming young man in de VVD. 
Sander Dekker is en voelt zich nu in de 
eerste plaats politicus. Maar toch: de 
wetenschap blijft trekken. Dus toen 
hij eind vorig jaar werd benaderd om 

voorzitter te worden van het Rathenau 
Instituut hoefde hij niet eens zo lang na 
te denken. 

Filmpje
“Het Rathenau Instituut kende ik van 
een filmpje over de intensieve veeteelt 

Het Rathenau Instituut is bij uitstek de instantie die de vertaalslag kan maken van 
 wetenschap naar samenleving. En dat mag soms best ‘prikkelend en ondeugend’, vindt 
Sander Dekker, de nieuwe voorzitter van het Rathenaubestuur. “Ik zie ons graag als de 
Pietje Bell van de wetenschap.”
AutEuR JoHAn nEBBElIng

Rathenau Instituut 
als Pietje Bell van de wetenschap
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dat ik gebruikte in mijn colleges. Maar 
wat het nu precies deed? Daar moest ik 
toch echt even in  duiken. Dat toont de 
makke van het Rathenau: veel politici, 
wetenschappers en bestuurders kennen 
en waarderen onze rapporten,  debatten 
en andere activiteiten, maar hebben 
geen helder beeld van waar we precies 
voor staan.”
Op zich begrijpelijk, vindt Dekker, 
want het takenpakket van het  Rathenau 
is veelzijdig en moeilijk onder één noe
mer te brengen. “Maar als ik het in één 
zin zou moeten zeggen: het  Rathenau 
Instituut vertaalt de stand van weten
schap en techniek voor de politiek en 
de maatschappij. Dat maakt ons uniek. 
Wij hebben mensen met bijzondere 
kwaliteiten. Ze weten precies wat er 
speelt in de wetenschap én kunnen die 
vaak complexe materie in heldere en 
hapklare brokken over het voetlicht 
brengen bij een breed publiek.”

Breed publiek
Technologie en wetenschap raken 
iedereen, zegt Dekker. “Daarom is het 
ook zo belangrijk een breed publiek te 
bereiken. Neem de ontwikkelingen in 
de zorg. We kunnen steeds meer. En 
iedereen krijgt er op een goed moment 
mee te maken. Wat komt er op ons 
af? Welke vragen roept dat op? Dat 
moeten we op een spannende, aanspre
kende manier laten zien. Prikkelend 
en als het nodig is ondeugend. Zie ons 
als de Pietje Bell van de wetenschap: 
wij moeten de boel af en toe lekker 
opschudden.” 
Daarbij verdienen niet alleen de dilem
ma’s, schaduwkanten en risico’s van 
nieuwe technologieën de aandacht, zo 

vindt Dekker. “We moeten vooral ook 
laten zien hoe wetenschap en techno
logie ons leven beter en aangenamer 
kunnen maken. En hoe belangrijk het 
is voor onze economische positie in de 
wereld. Wetenschap is niet iets engs, 
wetenschap is prachtig. Waar zouden 
we vandaag de dag zijn zonder de vin
dingen die ten grondslag lagen aan de 
verbrandingsmotor of computer? Ik ben 
een ontwikkelingsoptimist. Ik geloof 
dat de wetenschap ons kan helpen 
bij het oplossen van allerlei moeilijke 
vraagstukken. Nu en in de toekomst.”

Vertrouwenscrisis
Ondanks zijn positieve blik erkent 
 Dekker dat de wetenschap onder druk 
staat. “Het vertrouwen in de weten
schap – in elke vorm van autoriteit 
– is aan slijtage onderhevig. Je ziet dat 
heel goed rond de discussies over de 
CO2opslag in Barendrecht of over de 
veiligheid van HPVvaccinaties.  Burgers 
slikken wat wetenschappers zeggen 
niet meer voor zoete koek. Ze halen zelf 
hun informatie van  internet en geven 
een weerwoord. Ze maken zich zorgen. 
Soms terecht, soms niet. Het is interes
sant om na te denken over hoe we daar 
mee om moeten gaan. Dus niet van: ‘de 
mensen hebben het niet goed begrepen, 
we leggen het nog een keer uit’, want 
dat werkt vaak averechts. Maar écht 
luisteren en die emoties en gevoelens 
een plek geven: waar zitten die zorgen 
en wat kunnen we daarmee?”
Dekker ziet ook dat de wetenschap 
steeds meer rekenschap moet afleggen 
aan de politiek. “Er gaat veel geld om 
in de wetenschap en het is logisch dat 
volksvertegenwoordigers willen weten: 

wat levert dat eigenlijk op? Je ziet dat 
terug in de toenemende aandacht voor 
kennisvalorisatie. Ook de roep om 
focus rond economische  topsectoren 
past in die lijn. Maar we moeten er 
voor waken dat het nutsdenken niet 
doorslaat. Wetenschap laat zich maar 
beperkt sturen. Je weet nooit waar de 
volgende doorbraak zich voordoet. Dat 
maakt wetenschap nou net zo fascine
rend.” 

Kansen
In de toenemende vraag naar de 
maatschappelijke relevantie van de 
wetenschap liggen volgens Dekker kan
sen voor het Rathenau Instituut. “Het 
inzichtelijk maken van de  politieke 
en maatschappelijke betekenis van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, dat is de kern van ons 
instituut. Ik zie het als mijn taak om dat 
de komende jaren verder uit te bouwen. 
In verbindingen met het bedrijfsleven, 
de overheid, universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen ligt een sleu
tel tot groei. Onze mensen beschikken 
over de kwaliteit en creativiteit waar 
wetenschappelijk Nederland juist nu 
veel behoefte aan heeft.”

 Sander Dekker
Sander Dekker ( 1975) volgde op 1 april van dit jaar 
Wim van Velzen op als voorzitter van het Rathenau 
Instituut. De bestuurskundige Dekker was promotie-
onderzoeker en docent bestuurskunde aan de 
Universiteit van Leiden en visiting researcher in 
oxford. Hij deed veel onderzoek op het gebied 
van politie en justitie, was staflid van de commissie-
Kalsbeek en werkte voor het CoT, Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement. Van 2003 tot 2006 

was hij gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag 
en sinds 2006 is hij wethouder in de residentie. Eerst 
was hij vier jaar wethouder van onderwijs, sinds 2010 
van Financiën en Stadsbeheer. Dekker schreef mee 
aan het meest recente verkiezingsprogramma van de 
VVD en zat in de commissie die in opdracht van de 
minister van oCW advies gaf over de toekomst van 
het middelbaar beroepsonderwijs. Hij woont samen 
met zijn vriendin Marieke in Scheveningen.
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‘Wetenschap laat zich 
maar beperkt sturen. 
Je weet nooit waar de 
 volgende doorbraak zich 
voordoet’



Rathenau kort
auteur rob voorwinden

Staman: “Stop de 
 normalisatie”
Door kennis van onze genen en onze 
breinen begrijpen wetenschappers 
steeds beter wie we zijn en waarom we 
doen wat we doen. En daarin schuilt 
een gevaar, betoogt directeur Jan 
Staman van het Rathenau Instituut in 
een ingezonden brief in Trouw. 

want, meent staman, hoe meer de 
wetenschap ons doorgrondt en de tech-
nologie ons doen en laten registreert, 
hoe minder er verborgen blijft van ons 
handelen, denken en voelen. “het risico 
bestaat dat onze aard en ons gedrag 
worden geclassificeerd en vervolgens 
genormaliseerd. waardoor we gevangen 
raken in een klemmend systeem van 
cijfers en normen die vastleggen wat 
gezond, normaal en wenselijk is. en wie 
iets ongezonds, abnormaals of onwense-
lijks vertoont, heeft ‘hulp’ nodig om 
alsnog aan de vastgestelde standaard te 
voldoen.”
volgens staman moeten we als samen-
leving grote afwijkingen van de standaar-
den blijven toestaan. “ten eerste omdat 
variatie essentieel is voor de creativiteit 
en vitaliteit van elke samenleving. juist 
mensen die sterk afwijken van de stan-
daard zijn degenen die nieuwe wegen 
banen in wetenschap, innovatie, sociale 
ontwikkeling, kunst, wereldbeschouwing 
en politiek. maar nog belangrijker is dat 
een samenleving die haar burgers scant, 
kent en plant, ophoudt een vrije, liberale 
samenleving te zijn.”

Doe de test: 
techno foob of techno-
optimist?
Hoe kansrijk of gevaarlijk is nanotech-
nologie? of de ondergrondse opslag 
van Co2? Vindt u het een goed idee om 
robots in te zetten bij de verpleging 
van bejaarden? En zou u het willen 
weten als u een verhoogde genetische 
aanleg heeft voor kanker?

dat zijn enkele vragen die aan de orde 
komen in de technotest, die te maken is 
op de site van het rathenau instituut. op 
basis van multiple-choice vragen kunnen 
deelnemers achterhalen of ze ‘ambassa-
deur’ zijn van nieuwe technologieën of 

dat ze er bijvoorbeeld juist sceptisch of 
bezorgd tegenover staan. maar pas op: 
de test kan tot gevolg hebben dat u zich 
gaat interesseren voor technologisch-
maatschappelijke kwesties. misschien 
gaat u er zelfs over meepraten!

Fotoserie Intieme 
Technologie

We profileren ons op sociale media, 
hersenscanners kijken in onze hersen-
pan, ons gedrag wordt vastgelegd in 
vele databases: technologie nestelt zich 
steeds verder in onze privésfeer. Wat 
heeft dat voor gevolgen? Wie willen 
we binnen deze intieme technosferen 
eigenlijk zijn? 

Fotograaf adrie mouthaan (winnaar van 
de zilveren camera in 2006 en 2010) 
maakte in opdracht van het rathenau 
 instituut een fotoserie over deze vraag. 
de foto’s zijn als kalender verschenen, 
die is op te vragen bij: flux@rathenau.nl

overgang naar andere 
energie doet pijn
De overheid krijgt meer en meer te 
maken met dwarse burgers en moeilijke 
keuzes. Dat was de conclusie van het 
Rathenau-onderzoek ‘Energie in 2030’, 
dat half oktober werd besproken tijdens 
een gelijknamig symposium in de 
Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

het rathenau instituut presenteerde 
daar het boek ‘energie in 2030’, waarin 
veertien energie-experts antwoord 
proberen te geven op de vraag hoe 
nederland rond die tijd in haar energie-
behoefte gaat voorzien. immers, in 
2030 raken de groningse gasvelden 
uitgeput en daarop moeten we ons als 

samenleving voorbereiden. maar alle 
energiebronnen die helpen om een 
dreigende energiecrisis af te wenden zijn 
controversieel. kernenergie, kolencentra-
les en schaliegaswinning liggen gevoelig 
en ook co2-opslag onder de grond, 
biobrandstoffen en windenergieprojec-
ten stuiten op verzet van burgers, lagere 
overheden of milieuorganisaties. 
het opvangen van de wegvallende 
aardgaswinning gaat pijn doen in de 
portemonnee, het milieu of in het land-
schap, bleek op het symposium. maar 
dat moeten we accepteren, want: het 
gas raakt echt op.

Talkshow in 
 Museumnacht

Wat is de prijs van een nier of eicel op 
de wereldmarkt? En wat kost de huur 
van een baarmoeder? 

die vragen kwamen aan bod in de 
sessie Double check your body die het 
 rathenau instituut verzorgde tijdens de 
museumnacht in het museon. in twee 
andere sessies werd ingegaan op de 
privacy van de burger in de openbare 
ruimte, en de mogelijkheden om met 
nieuwe technologieën je hersencapaci-
teiten (tijdelijk) te verbeteren.

Past valorisatie  
bij jou? 

 Î Je universiteit heeft een nieuws-
bericht over jouw publicatie op de 
website geplaatst. Je zou het bericht 
onder de aandacht kunnen brengen via 
Twitter, Facebook of LinkedIn. Wat doe 
je? 

 Î Een bedrijf vraagt je voor een 
kort onderzoeksproject. Het betaalt 
goed, maar de uitkomsten blijven 
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vertrouwelijk: je kunt ze niet publice-
ren. Doe je het?

 Î De landelijke vereniging van hobby-
isten op jouw onderzoeksterrein vraagt 
je om een column te schrijven in hun 
clubblad, waarin je vertelt over nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen. Doe 
je dit?

dat zijn drie vragen uit de ‘relevantie-
wijzer’, ontworpen door het rathenau 
instituut en de jonge akademie. met 
deze zelftest kunnen wetenschappers 
achterhalen in hoeverre ze openstaan 
voor valorisatie: het toepasbaar maken 
van wetenschappelijke kennis. 
“valoriseren is nu te veel gefocust op 
 beleidsvisies, strategienota’s en presta-
tieafspraken’’, zegt barend van der 
meulen, hoofd science system assess-
ment van het rathenau instituut. “over 
de rol van individuele wetenschappers 
wordt nog weinig gesproken. terwijl die 
de smaak van valorisatie vaak al lang te 
pakken hebben. zij werken graag mee 
om hun kennis relevant te maken.”
doe de test en vind uit welk valorisa tie-
type je bent: http://www.rathenau.nl/
relevantiewijzer

Mensverbetering  
op iPhone
Stel: je kind doet mee aan een weten-
schapswedstrijd. Daar kan het hard 
voor oefenen. Maar je kunt je kind 
ook bètablokkers geven, om rustig te 
blijven. of je kunt het cafeïnetabletten 
geven, zodat het een nachtje kan door-
leren. Wellicht zou je in de toekomst 
zelfs je toevlucht kunnen nemen tot 
genetische doping. Wat doe je?

dat is een van de vragen uit de app die 
het rathenau instituut heeft laten ont-
wikkelen voor de iphone. in de app kun-
nen spelers een aantal missies vervullen. 
daarbij kunnen ze steeds op natuurlijke 
wijze proberen te winnen of hun toe-
vlucht nemen tot mensverbetertechnie-
ken. dat zijn middelen en technologieën 
die zijn ontwikkeld om zieke mensen te 
helpen, maar die steeds vaker ook door 
gezonde mensen worden gebruikt om 
nog beter te presteren. 
dat kan heel handig zijn, maar de ver-
beterde mens kan ook de norm worden. 
want wat als één kind in de klas straks 
als enige geen ritalin slikt voor zijn  
cito-toets?

het rathenau instituut ziet een de app 
als goed middel om mensen over dit 
soort vragen aan het denken te zetten. 
“al spelend krijgen de deelnemers zicht 
op welke middelen en technologieën er 
nu al zijn en welke er binnenkort komen”, 
zegt projectleider ira van keulen. “ze 
worden uitgedaagd om na te denken 
over de vraag hoever ze zelf zouden wil-
len gaan. en waar volgens hen een grens 
getrokken moet worden.”
de app is gratis verkrijgbaar in de app-
store.

Verjaardagspraatjes 
over wetenschap

“En wat doe jij in het dagelijks leven?”
 – “Eh….”

Veel wetenschappers zien op tegen 
verjaardagsfeestjes. omdat ze, zoals 
iedereen, halverwege elk gesprek deze 
vraag krijgen. En hoe leg je dat als 
wetenschapper in Jip-en-Janneketaal 
uit, aan een oom, tante, neef of nicht? 

“terwijl zo’n feestje juist een heel mooie 
gelegenheid is om aan het publiek te 
laten zien wat je doet”, vindt petra 
van alphen van het rathenau instituut. 
daarom konden wetenschappers een 
workshop ‘de verjaardag’ volgen op de 
valorisatieparade, begin november in 
utrecht. wetenschappers konden er ont-
dekken wat valorisatie – het verspreiden 
en maatschappelijk toepasbaar maken 
van wetenschappelijke kennis –voor hen 
betekent.
de bijeenkomst, die werd bijgewoond 
door ruim tweehonderd wetenschappers, 
werd georganiseerd door het rathenau 
instituut en de jonge akademie ter 
 gelegenheid van het 25-jarige bestaan 
van het rathenau instituut.

“Beloon  onderzoekers 
die nieuw publiek 
 zoeken”
Universiteiten weerhouden weten-
schappers er vaak van hun kennis 
maatschappelijk toepasbaar te maken. 
Dat betoogde Barend van der Meulen, 
hoofd Science System Assessment bij 
het Rathenau Instituut, dit najaar in het 
Financieele Dagblad en in een interview 
met BNR Nieuwsradio.

alle universiteiten zeggen valorisatie 
belangrijk te vinden en richten speciale 
valorisatie-units op: scienceparks, food-
valleys, energyvalleys, health valleys. 
“maar de universiteiten zetten de 
 belangrijkste bron van valoriseerbare 
kennis buiten spel: de eigen onder-
zoekers”, betoogt van der meulen, 
“die worden vooral beoordeeld op hun 
wetenschappelijke publicaties en, een 
beetje, op hun onderwijs – maar niet op 
valorisatie.” 
deze situatie is een dubbele gemiste 
kans, meent hij: “voor de samenleving, 
die zo veel meer aan haar wetenschap-
pers kan hebben. en voor de weten-
schappers, van wie velen graag hun 
inzichten delen en nuttig maken.”
volgens van der meulen moet valorisatie 
in de wetenschapspraktijk van alledag 
worden verankerd. “wetenschappers 
moeten er tijd voor kunnen reserveren. 
valorisatie moet positief meewegen in 
het belonings- en carrièresysteem.”
deze veranderingen zullen niet vanzelf 
gaan. “internationaal hebben universi-
taire rankings een strategisch spel 
ont ketend. het is voor universiteiten het 
veiligste om het geld te zetten op die 
 onderzoekers die veel publiceren in vak-
gebieden waarin veel geciteerd wordt. 
de  maatschappelijke waarde creatie  
raakt dan snel vergeten.”

Lezersonderzoek
Flux wil lezers betrekken bij ontwikke-
lingen in wetenschap en technologie. 
wat vindt u van Flux? wat vindt u 
goed aan het blad? wat zou u anders 
of beter willen? vul het lezersonder-
zoek in dat u in deze Flux aantreft. 
het kost u een paar minuten en u 
helpt ons het blad (nog) beter, infor-
matiever en interessanter te maken. 
alvast hartelijk dank!

Het Flux-team
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het wissen van angst kan de 
samenleving helpen
Uruzgan-veteraan Richard Paats 
heeft in Afghanistan vreselijke 
 ervaringen opgedaan, onder meer 
met bermbommen. Terug in Neder-
land breekt hem nog steeds het 
angstzweet uit als er naast hem 
een auto stopt voor een verkeers-
licht. Paats angst was functioneel in 
Afghanistan, maar verhindert een 
gewoon leven in Nederland. 

Mensen als Paats kunnen wij moge
lijk een behandeling bieden die zijn 
ongegronde en verlammende ang
sten verminderen. Ik denk dat deze 
behandeling verlichtend kan zijn voor 
bijvoorbeeld politieagenten, brand
weermensen en slachtoffers van 
criminaliteit. Niet alleen kunnen we 
hun leed verzachten, wij kunnen ook 
voorkomen dat deze mensen arbeids
ongeschikt worden. De maatschappij 
heeft er dus ook baat bij.

In ons lab hebben we aangetoond dat 
angsten te wissen zijn. Dat deden we 
door gezonde mensen eerst een angst 
aan te leren, bijvoorbeeld door een 
onschuldig plaatje van een spin con
sequent te laten volgen door een 
pijnprikkel die vervelend genoeg is 
om een angstreactie uit te lokken. 
Na een tijdje roept het plaatje zelf al 
angst op, dus zonder dat we de proef
personen pijn hoeven te doen. Dit is 
angstconditionering. Het idee is dat 

getraumatiseerde mensen ook een rela
tie hebben gelegd tussen een situatie 
(‘een auto die stilstaat naast de jouwe’) 
en een heftige gebeurtenis (‘de automo
bilist blaast zichzelf op’). 
Inspiratie voor de behandeling kregen 
we door een spectaculair nieuw inzicht 
uit de neurowetenschappen: herinne
ringen die worden opgehaald staan 
opnieuw bloot aan verandering. Iedere 
keer dat er een herinnering wordt opge
haald vindt er een eiwitsynthese plaats 
waardoor het oude geheugenspoor 
opnieuw wordt opgeslagen. Als we 
 tijdens dat hernieuwde opslaan pillen 
toedienen die de eiwitsynthese versto
ren, kunnen we de oude herinnering 
versterken, maar ook verzwakken. Dit 
proces wordt reconsolidatie genoemd. 
Zo hebben wij in ons lab gezonde men
sen van de angstreacties af  kunnen 
helpen die we hen eerst hadden aan
geleerd. Wij vroegen hen om de 
angstige herinnering op te halen en 
gaven hen ook 40 milligram van de 
bètablokker propranolol. Een dag later 
was de angstreactie volledig verdwenen 
– en dat was een maand later nog steeds 
zo. Hun angst komt niet meer terug, 
omdat het onderliggende geheugen
spoor dankzij de pil is ontdaan van de 
emotionele lading. 
Het mooie van dit principe is dat de 
herinnering zelf niet wordt gewist. 
Alleen de angstreactie verdwijnt. Dat 
kan, omdat het emotionele geheugen 

uit verschillende componenten bestaat: 
de herinnering aan de feiten en de emo
tionele reactie daarop. De behandeling 
werkt alleen als je het ophalen van een 
emotionele herinnering combineert 
met het slikken van een middel dat de 
benodigde eiwitsynthese kan versto
ren. Propranolol is dus geen simpele 
antiangst pil; je kunt hem niet preven
tief slikken. 

Ik snap dat deze behandeling ethische 
vragen oproept. Zo kan zij in principe 
ook terechte angsten wissen. Ook zou 
de behandeling misbruikt kunnen wor
den om mensen die niet de geschikte 
persoonlijkheid hebben voor gevaarlijk 
werk over hun grenzen heen te laten 
gaan. Er zijn nog wel meer voetangels 
en klemmen denkbaar. Behoedzaam
heid en beleid zijn dus geboden. Toch 
denk ik dat de behandeling heel wel
dadig kan uitpakken voor mens en 
maatschappij. 

Gastcolumn Merel Kindt is  hoogleraar 
 experimentele  klinische 
psychologie aan de   
Universiteit van  Amsterdam.

Zij is een van de auteurs 
van ‘Van vergeetpil tot 
robotpak’, dat het Rathenau 
Instituut dit jaar samen 
met de ministeries van BZK 
en Veiligheid en Justitie 
uitbracht.

 Intieme technologie
Reageren op Kindts stelling? Ga dan naar 
http://intiemetechnologie.wordpress.com.  
Haar therapie is een voorbeeld van 
‘intieme technologie’: technologie die 
mensen heel nabij komt. Via de link 
komt u bij een aan tal blogs over intieme 
technologie en de manier waarop deze 
technologieën ons leven veranderen. 
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Colofon

Gratis abonnement
Blijf op de hoogte van recente 
ontwikkelingen in wetenschap 
en maatschappij en abonneer 
u nu gratis op Flux. Flux is een 
uitgave van het Rathenau Instituut 
en verschijnt twee keer per jaar. 
Stuur een mail met uw naam en 
adresgegevens naar:  
flux@rathenau.nl.
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