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Beminde ongelovigen 
Het toeval heeft bepaald (wat natuurlijk nonsens is want het 
toeval bepaalt niets, de dingen gebeuren gewoon) dat dit 
nummer van Het Vrije Woord wetenschap als thema heeft, 
net nu de fascinerende fysicus Stephen Hawking (1942-
2018) overleed. 

Hawking heeft veel verdienste in wetenschapspopularise-
ring. Hij was natuurlijk herkenbaar wegens zijn typerende ge-
zondheidstoestand en de moed die hij had om die toestand 
te negeren en toch nog wetenschappelijk actief te blijven én 
te excelleren, maar tegelijk was hij een zeer praktische pro-
motor van vrij onderzoek. Hij durfde als geen ander los te 
komen van wetenschappelijke taboes en betreden paden, 
ook op (wetenschaps)filosofisch vlak. Dit geheel in de traditie 
van Henri Poincaré, die stelde dat het denken zich aan niets 
mag onderwerpen dan aan het denken zelf. Dat in de praktijk 
brengen heeft Hawking als geen ander gedaan. 

Wat dat vrij onderzoek betreft frappeert het mij dat het prin-
cipe nogal eens als een verwijt gebruikt wordt in de discussie 
tussen levensbeschouwingen. ‘Wat heeft de wetenschap dan 
al ooit voor u gedaan?’, slingerde men mij eens naar mijn 
hoofd vanuit katholieke zijde. De man zat wat vast in zijn aan-
biddingsmethodologie. Wetenschap is niet onze god. Het is 
een methodologie, een instrument om aan waarheidsvinding 

te doen en geen oplossing of doel op zich. De verontwaardi-
ging en de nieuwsgierigheid drijven onze drang om de wereld 
te ontdekken, maar de getrouwheid aan de methode belet 
ons om antwoorden te zien waar ze zich niet tonen. 

Vrij onderzoek is evenmin vrijblijvend. Het impliceert tevens 
dat, eens we de methode correct gevolgd hebben en tot een 
bepaalde conclusie komen, we die ook niet meer kunnen 
negeren. Ook de wetenschappelijke methodologie heeft zijn 
normen en waarden en als rationalisten hebben we de luxe 
niet om daar delen uit weg te laten. 

Als vrijzinnig humanisten verdedigen we vrij onderzoek. Van-
daag zijn de vijanden niet altijd meer de vooroordelen, de re-
ligieuze dogma’s en beperkingen, maar overdreven adminis-
tratieve reglementering en een beperking van de gelden die 
ter beschikking zijn. Onderzoek moet vandaag ook altijd een 
doel hebben en zijn nut bewijzen, commercieel of industrieel. 
Bedreigt dat niet evenzeer het vrij onderzoek als weleer de 
beperkingen van religie en is het niet tijd dat we ook dat eens 
aankaarten als vrijzinnig humanisten? 

MARIO VAN ESSCHE
VOORZITTER HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING
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“Daar is de school!” riep mijn jong-
ste toen we er voorbijreden. En 
automatisch zong ik in mezelf: “die 

wij beminnen met gloed, met een kracht 
die wond’ren doet, daar zij verrijst uit diep 
gemoed …”. En tot mijn grote verbazing 
schoot dat gemoed plots vol. Het Lied der 
Officiële School, dat ik zo spontaan begon 
te zingen, teletijdmachiende mij een paar 
decennia terug naar mijn Lagere School, 
waar wij dit lied aanleerden en op de pro-
clamatie uitvoerden. 
Maar er is meer dan die herinnering. De 
begeesterende tekst, van Flor Mielants Sr., 
plakt perfect op de muziek van Jan Blockx. 
Een mars, die niet als mars aanvoelt door 
de prachtige melodie, met statements in 
mineur, die openbreken in een glorieuze, 
vreugdevolle majeure finale.
En weerom stel ik mij de vraag die mij al 
sinds mijn jeugd bezighoudt: waarom rea-
geer ik zo intuïtief op muziek, op bijna alle 
muziek? Beethoven, The Beatles, Pink 
Floyd, Chopin, Barber, ... En toen woei er 
een boekje binnen: ‘Klank, een filosofie 
van de muzikale ervaring’ van Tomas Ser-
rien, eind vorig jaar verschenen bij Houte-
kiet. Aha, dacht ik, een wetenschappelijk 
werk dat mijn vragen zal beantwoorden. 
Wacht even, is filosofie wel een weten-
schap? Vele Griekse wiskundigen waren 
ook filosofen. Tot en met de Verlichting 
beoefenden wetenschappers ook allerlei 
kunsten. Met de ontdekking van het higgs-
deeltje, ook wel het godsdeeltje genoemd, 
komt de natuurkunde toch ook weer heel 
dicht bij de filosofie. Dus laat me filosofie 

dan ook een wetenschap noemen. En zijn 
er verbanden tussen muziek en weten-
schap? Natuurlijk. Componisten gebrui-
ken een wiskundig systeem om muziek op 
te schrijven. Bach verborg getallensym-
boliek in vele van zijn composities. Albert 
Einstein speelde zijn hele leven viool. 
Maar hoe wiskundig muziek ook is, ze blijft 
ongrijpbaar. 

Tomas Serrien huldigt een zienswijze “… 
die ervan uitgaat dat in een onderzoek 
de ervaringen met een fenomeen, in dit 
geval de muziek, altijd centraal moeten 
staan.” En door zijn ervaringen gidst hij 
ons langs alle mogelijke en onmogelijke 
muziekgenres. Met veel kennis van, maar 
vooral veel liefde voor muziek. Elk hoofd-
stuk wordt ingeleid door een speellijst, die 
je kunt downloaden via een QR-code of 
een link naar zijn website. En, al is mijn 
muziekbibliotheek bijzonder uitgebreid, ik 
ontdekte nog tal van mij onbekende titels 
en schatten. 
Een interessant hoofdstuk is gewijd aan 
de muziekervaring van gehoorgestoor-
den. Muziek verandert de ervaring van de 
ruimte waarin je je bevindt. En dat muziek 
als medicijn kan werken, komen we ook te 
weten. Maar de schrijver, bescheiden als 
hij is, beseft ook dat zijn onderneming, de 
muziek in woorden te vatten, tot mislukken 
gedoemd is: “woorden kunnen een erva-
ring beschrijven, maar ze vallen er nooit 
volledig mee samen.” 

“Muziek verandert   
de ervaring van de 
ruimte waarin je je 
bevindt.”

Klank Het weten om 
het weten zelf

Lukas De Vos (°1949) was senior 
VRT-journalist. Hij is auteur en do-
cent en is voorzitter van het Arkco-
mité van het Vrije Woord en van de 
Beroepsbond van de Filmpers VVF. 
Hij is bijzonder beslagen in Europe-
se en internationale (geo)politiek, 
semiotiek, ideologiekritiek en po-
pulaire literatuur gen res. Recente 
boek publicaties: 'Winst is Verlies: 
Jeroen Olyslaegers' (2014); 'Ivo Mi-
chiels: Poortwachter Woordwachter' 
(2013); 'Heen' (2012); 'Land! Land!' 
(2011); 'Cruise Control' (2011); 'Bui-
ten het Bereik van Fari sese Handen' 
(2010); 'Verbrande Schrijvers' (2009).  
Hij is ook vast mede werker van Knack, 
Volksbelang en Lezen op Zondag.  

Tijdens het schrijven van dit stukje speel-
de of draaide ik o.a. ‘Shine on you crazy 
diamond’ van Pink Floyd, Pianoconcerto 
in D (voor de linkerhand) van Maurice 
Ravel, ‘My Love’ van Paul McCartney en 
‘Porgy and Bess’ van Gershwin. Maar 
‘Het Lied der Officiële School’ bleef nog 
een tijdje mijn oorbeest.

ERIK STRIELEMAN, HOOFDREDACTEUR

PS: Een tijdje geleden hadden we, mijn 
vrouw en ik, Schuberts integrale opgezet 
bij het slapengaan. Toen we ’s ochtends 
wakker werden, speelde die nog steeds. 
Ik heb me de hele dag dronken gevoeld. 
Kwam dat nu door een toch wat verstoor-
de nachtrust of door het aan hem toege-
schreven liederlijke leven, dat door zijn 
muziek heen spookte? Het experiment is 
in ieder geval niet voor herhaling vatbaar.



D

“It’s life, Jim. But not as we know it.” Het is de meest enig-
matische, de meest diepzinnige, en de meest uitdagende 
wetenschappelijke uitspraak ooit gedaan. Door dr. McCoy, 
in Star Trek. Wat je ziet is een hoopje verschuivende aard-
kluit, een koeienvlaai die op onbegrepen manier met an-
dere kluiten in verbinding staat. Dr. Spock zou geantwoord 
hebben: “It's not logical.” Maar ernstige wetenschappers 
als Henry Gee in Nature koppelen direct de wezenlijke 
vraag aan McCoys opmerking: “But how do we know then 
that it's life at all?”

ee nam als uitgangspunt een bijdra-
ge in Science van David S. McKay 
(Johnson Space Center, Texas) die 

voortbouwde op bevindingen van de Fin-
se onderzoeker Olavi Kajander, als zou 
hij bewijzen hebben gevonden van nano-
bacteriën. Die zouden te vinden zijn ge-
weest in een meteoriet van Mars, “small, 
blob-like features inside the meteorite 
could have been fossils, the impression 
left by long-extinct Martian bacteria”. Ze 
zijn intussen, twintig jaar later, een stille 
dood gestorven, als ze dat al niet waren 
als fossielen. Maar kijk, half januari dit jaar 
pakt Science opnieuw uit met spranke-
lend nieuws: er is ijs op Mars! Op grond 
van erosieontwikkeling en gegevens van 
de Mars Reconnaissance Orbiter (gelan-
ceerd in 2005) besluit aardkundige Colin 
Dundas dat er op zijn minst acht gebieden 
zijn buiten de poolstreken die massa's re-
delijk jong ijs bevatten op een diepte tus-
sen 1 en 100 meter – mogelijk voldoende 
om een bemande reis naar Mars te be-
voorraden. De wens is de vader van de 
gedachte. De praktische bruikbaarheid 
van de hypothese verdringt de gerede 
twijfel van de waarneming.

G

Want is dit wetenschap? Of gewoon een 
gissing van technische toepasbaarheid? 
Het tweede verdringt het eerste, omdat 
het bruikbaarheidsgehalte van de idee be-
vattelijk, utilitair en aanlokkelijk is. Weten-
schap ontwikkelt immers door ontkenning. 
En door verenging tot praktische aanwen-
ding. Zonder afwijzing van de idées reçues 
(ook de wetenschappelijke axioma's zijn 
tradities) ontstaat geen alternatieve be-
nadering. Het is dus goed dat de letteren 
bestaan, ze inspireren onderzoekers om 
buiten de begane paden te denken, om 
tegendraadse vragen te stellen, om wilde 
theorieën te ontwikkelen – die vaak even 
snel ten onder gaan, en soms onverwach-
te resultaten opleveren. Zonder het dwaas 
geachte geloof dat Homeros’ epen op 
historische werkelijkheid berustten, had 
Heinrich Schliemann nooit Troje ontdekt – 
als het al dat Troje uit de Ilias is. Maar dat 
er íéts gevonden is, staat buiten kijf.
Daarom was de opmerking in een sim-
pel sciencefictionfeuilleton als Star Trek 
van niet de grootste intellectueel uit het 
sterrenschip Enterprise nog niet zo dom. 
Want wat is leven? Beantwoordt het aan 
criteria als voortplanting of reproductie en 
ontwikkeling, vraagt Gee zich af. In dat 
geval kun je evengoed taal (Richard Daw-
kins’ meme) of computerprogramma’s en 
tekenreeksen tot ‘leven’ rekenen. Leven, 
besluit Gee, is puur een zaak van seman-
tiek. Ofwel leeft alles, ofwel niets. Triomf 
van de filologie op de bètawetenschap-
pen.
Gee zou geen wetenschapper zijn, als 
hij geen tsjevenuitweg bedenkt. “We can 
rank systems not simply as alive or dead, 
but on a linear scale in which life and  
death are the extremes, the poles.” Zo re-
lativeer je alles kapot. Want als je dat doet, 
herleid je leven tot een kwalitatieve sub-
stantie, kwallen zijn minder levendig dan 
mensen, instincten minder ter zake dan 

DE  STEM VAN DE REDE
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hersenspinsels. Zijn virussen of fruitvlie-
gen minder proefdieren dan apen of rat-
ten? Geen wonder dat de tegenstanders 
van biologische hiërarchieën, zoals de 
Zwitsers, het levend koken van kreeften 
verbieden. Of dat er slogans gekalkt staan 
op Franse bruggen: “Meat is Murder”, 
soms in slecht Frans volgens Engelse 
spraakkunstregels. Empedocles zei het 
al: “Will ye not cease from this ill-sounding 
slaughter? See ye not that ye are devou-
ring one another in the thoughtlessness of 
your hearts?” (Fragment 136). Leg dat de 
Mongolen eens uit. Of de Eskimo's.
Nee, het zijn de toegepaste wetenschap-
pen, eigenlijk de technieken, die de ken-
nis ondergraven. Mijn oud-leermeester 
Rudolph Boehm, een epistemoloog, kon 
het niet genoeg herhalen: waarnaar stre-
ven wij? Naar nuttig gebruik of naar weten 
om het weten zelf? Want wetenschap is 
een religie, hoe graag de laïcisten onder 
ons het ook willen ontkennen. Het is een 
tijdelijk geloof, dat gekannibaliseerd wordt 

schien is de tijd wel cyclisch? “De zon komt 
op, de zon gaat onder, langzaam telt de 
oude boer zijn kloten”, vat de dichter Cees 
Buddingh’ die regelmaat samen. Vandaag 
leef je, morgen ben je dood. Sf-auteurs 
hebben daar minder last van. Die hoppen 
door wormgaten, gaan in hyperdrive, ke-
ren terug in de tijd die buigzaam is (een 
van de leukste verhalen is trouwens dat 
van John Wyndham, ‘Pawley’s Peep-
holes’, over toeristen uit de toekomst die 
het dagelijks leven door hun begluring 
overhoophalen; de meest hatelijke zie je 
in de vijfdelige filmreeks Terminator met 
Arnold Schwarzenegger). Er wordt op die 
manier oneigenlijk gebruikgemaakt van de 
ongerichte tijdstheorie die Zeno van Elea 
voorhield, omdat volgens hem beweging 
onmogelijk is, want eindeloos opdeelbaar 
in steeds kleinere elementen. Legoblokjes 
samenleggen schept altijd andere vormen 
en richtingen. Raar genoeg geeft dat aan-
leiding tot inwisselbaarheid van verleden 
en toekomst zoals bij de Aymara-indianen 
in het Amazonewoud, of de Amondawa 

voedingsbodem voor al wat het structu-
ralisme en de semiotiek later zouden (dit 
is semantisch een andere, geen hypo-
thetische, ‘zou’ dan de eerstgenoemde) 
ontwikkelen. Eigenlijk vertrekt hij uit de 
onmogelijke congruentie tussen het waar-
neembare en het benoembare, Wittgen-
stein indachtig; “Waarover men niet spre-
ken kan, moet men zwijgen”. Bij Korzybski 
staat letterlijk over zijn niet-aristotelisch 
ontwerp: “It is of the utmost importance 
not to confuse the verbal level with the 
objective level, the more so that all our 
immediate and direct ‘mental’ and ‘emoti-
onal’ reactions, and all s.r. (semantic re-
actions) states and reflexes, belong to the 
un-speakable objective levels, as they are 
not words”. Onuitsprekelijkheid en daar 
een boek van 806 bladzijden aan wijden, 
het is een kunstgreep.
Hetzelfde doet zich voor met het begrip 
tijd. Van Bendegem schrijft het lineaire 
verloop van de tijd – afgesloten verleden, 
heden, open toekomst – toe aan ons ge-
heugen. Alleen is dat onbetrouwbaar. Mis-

door nieuwe “paradigma’s” (Thomas 
Kuhn). Juist dat maakt het pas boeiend 
om afwijkende stellingen te poneren. Ook 
als die pure oplichterij zijn.

Een kras geval is dat van de Dianetika, 
een bedenksel van de sf-auteur Ron Hub-
bard, die meer brood zag (pragmatisch 
terecht) in een nieuwe godsdienst dan in 
een nieuwe, haastig en slecht geschreven 
roman, het bracht in elk geval veel meer 
op. Dat Scientology op zelfvernedering 
voortborduurt is treurig en weerzinwek-
kend, maar begrijpelijk. Dat is de tweede 
endemische kwaal van de wetenschap: ze 
is geüniformiseerd in een beperkt Angel-
saksisch redeneren, heel verwant met het 

mercantiele denken van de (protestantse) 
Hollanders. Geld gaat voor welbehagen. 
Materialisme voor doorgronding. Alleen 
bruikbaarheid telt.
Wetenschap is vooral toepassing gewor-
den, dat levert meer fondsen op. Terwijl al-
leen vraagstelling, twijfel, en afwijking van 
belang zijn om de wereld aan te scherpen. 
Jean Paul Van Bendegem kent daarom 
wetenschap één wezenlijke eigenschap 
toe: systematiek. In Verdwaalde Stad 
noemt hij Aristoteles om die reden geen 
wiskundige, wel een natuurfilosoof. Die 
wel spraakkunst, logica en retoriek toe-
pasten – juiste taalregels, juiste weerleg-
gingsmethode, juiste toon. Maar systema-
tiek schept routine, het is in de modaliteit, 
de toonaard, dat de trilling van de twijfel 
ontstaat, en dus het buitenparadigmatisch 
denken wortel schiet. Het Nederlands 
heeft daar een heel mooi en praktisch 
werkwoord voor: zou. Gissing dus, geen 
kennis.
Daarop is de hele sf-literatuur gebouwd, 

van het tijdreizen in al zijn vormen, tot het 
niet-aristotelische denken, van de catas-
trofetheorie tot kwantumtheorie (Greg 
Egan, Quarantine). Een boeiend experi-
ment waren de werken van A.E. Van Vogt, 
in het bijzonder zijn trilogie ‘The World 
of Null-A’ (1945 als vervolgverhaal, 1948 
als roman, herzien in 1970), ‘The Pawns 
of Null-A’ (1956), ‘Null-A Three’ (1984), 
waarin ‘fuzzy logic’, intuïtie en inductieve 
redenering de grondslagen vormden. Die 
embryonale ideeën zouden later door de 
iconische auteur Philip K. Dick tot een 
hogere dimensie worden getild. Hij wrong 
letterlijk de arm om van alle ‘vaststaande’ 
kennis. Hij schiep alternatieve geschiede-
nis (‘The Man in the High Castle’, 1962), 
alternatieve werkelijkheid door hallucina-
tiegedrag (‘The Three Stigmata of Palmer 
Eldritch’, 1965) of telepathie (‘Ubik’, 1969), 
identiteitstwijfel (‘A Scanner Darkly’, 1977; 
zijn best bekende, ‘Do Androids Dream of 
Electric Sheep’, 1968, vooral door de ver-
filming van Ridley Scott in 1982 als Blade 
Runner), kunstmatige werkelijkheid (‘VA-
LIS’, 1980, waarin een ‘reality generator’ 
ook buitenaardse communicatie mogelijk 
maakt), theodicee (godsrechtvaardiging 
als kwaad bestaat) en entropie (dege-
neratie van energie). De Poolse auteur 
Stanisław Lem, bekend van het diepzin-
nige ‘Solaris’, erkent de verontrustende 
nawerking van Dicks ontregelingen: “Die 
Phantomatik bewirkt wozu sie berufen ist: 
sie sprengt den Unikalismus der Welt. (…) 
In der Welt Dicks steht alles – außer der 
psychologischen Wahrscheinlichkeit – im 
Widerspruch zur Logik”.

Van Vogt, verguisd door de aanhangers 
van de harde sf die ‘ingenieursdromen’ 
tot literatuur probeerden om te werken, 
vertrok uit de even betwistbare als fasci-
nerende stellingen van de Poolse inge-
nieur en semanticus Alfred Korzybski. In 
‘Science and Sanity’ (1933) legde hij de 

“De wens is  
de vader van 
de gedachte.” “Geld gaat voor 

welbehagen. 
Materialisme voor 
doorgronding.””
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die het begrip tijd of leeftijd niet eens ken-
nen, ze hebben er geen woord voor.
Tot dergelijke, verwante conclusie komt 
ook Stephen Hawking in ‘A Brief History of 
Time’. “The laws of science do not distin-
guish between the forward and backward 
directions of time.” Wel maakt Hawking 
een onderscheid tussen drie “arrows of 
time” (gelukkig ontleend aan Zeno, voor 
wie de pijl altijd in rust is, hoewel zijn den-
ken even dialectisch is als dat van zijn 
leermeester Parmenides, van Aristoteles 
of van de gelovigen in goed en kwaad: 
“Alles staat stil. Immers: het Zijnde is, het 
Niet-Zijnde is niet”. De Wereld is alles wat 
het geval is). De drie zijn: een thermody-
namische die wanorde doet toenemen; 
een psychologische die bepaalt dat we 
ons het verleden herinneren, de toekomst 
niet; de kosmologische, die de uitdijing, 
niet de inkrimping van het heelal bepaalt. 
De eerste twee vallen samen, de onein-
digheid van de baaierd bepaalt ook dat in-
telligente wezens alleen in een uitdijende 
fase kunnen bestaan.
Dat inzicht, zonder twijfel in Hawkings 
ogen ook betwistbaar en weerlegbaar, 
stelt in elk geval één controleerbare these 
voorop: de mens bepaalt. ‘A Brief History 
of Time’ bevat te dien einde twee kleine 
bladzijden over de revolutionaire rol van 
Galileo Galilei: hij begreep dat de mens 
“de werking van de wereld kon begrijpen, 
en hij dat kon doen door de echte wereld 
waar te nemen”. Hij bewees meteen dat 

wetenschap onafhankelijk stond van over-
tuiging of geloof. Net nu is voor het eerst 
een Nederlandse vertaling uitgebracht 
van Galilei's ‘Siderius nuncius’ (1616). In 
‘Bericht van de Sterren’ verdedigt Galilei 
de juistheid van de copernicaanse om-
wenteling, en hij doet dat met behulp van 
een nieuw instrument (Van Bendegem zal 
blij zijn het te horen), een verbeterde ver-
sie van Hans Lipperheys sterrenkijker. Dat 
hij onder kerkelijke dreigementen openlijk 
zijn bevindingen weer inslikte, en op zijn 
sterfbed toch tegenmompelde: “Eppur 
si muove”, doet weinig ter zake. De we-
tenschap was een avontuur van nieuws-
gierigheid, niet van ideologiebevestiging 
geworden.

Wantrouw dus alle leerstelsels. Ook – en 
vooral – de wetenschappelijke. Het tota-
le gebrek aan humor (Van Bendegem, ik 
maak voor jou een uitzondering, en voor 
Einstein, en voor Hawking, en voor Gould, 
en nog een paar betweters) bewijst het 

onmenselijke van wat Nietzsche de “tucht 
van de wetenschappelijke geest” noemt in 
‘De Vrolijke Wetenschap’. Ontuchtigheid 
(niet alleen ontucht) is het wezen van de 
menselijke drang tot begrijpen, uitdagen, 
kennis verwerven. Vandaar Nietzsches 
(die hypochonder) laatste waarschuwing: 
“Ook de wetenschap berust op een geloof, 
er bestaat helemaal geen wetenschap 
“zonder vooronderstellingen” (…) het is 
nog altijd een metafysisch geloof waarop 
ons geloof in de wetenschap berust. (…) 
Maar wat nu wanneer niets meer godde-
lijk blijkt, of het moest de dwaling zijn, de 
blindheid, de leugen, – wanneer god zelf 
onze langdurigste leugen blijkt te zijn?” Ik 
ken de remedie: homerisch gelach.

LUKAS DE VOS“De wetenschap 
was een avontuur 
van nieuwsgie-
righeid, niet van 
ideologiebevesti-
ging geworden.”

Informatie
Bij ons vind je informatie over levensbeschouwelijke onderwerpen, 
over het vrijzinnig humanisme en zijn waarden, en over ethische en 
maatschappelijke thema’s zoals euthanasie, abortus, mensenrechten …

Vrijzinnig humanistische plechtigheden
Wil je graag stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven?
Wij helpen je bij de organisatie van een vrijzinnig humanistische 
plechtigheid bij een geboorte of adoptie, een huwelijk of relatieviering, 
een overlijden of afscheid …

Gesprekken
Bij ons kan je terecht voor gesprekken omtrent levensvragen en 
zelfbeschikking, levensbeschouwing en zingeving.

Waardig levenseinde
Wij bieden informatie over euthanasie, patiëntenrechten, palliatieve zorg … 
en helpen je met het opstellen van een wilsverklaring.

Gemeenschapsvorming
Een huisvandeMens werkt als vrijzinnig humanistische draaischijf en 
geeft ondersteuning aan onze lidverenigingen. In een huisvandeMens 
vind je informatie over initiatieven en activiteiten van de lokale vrijzinnig 
humanistische verenigingen en ontmoetingscentra.

Vrijwilligerswerk
Heb je zin om het vrijzinnig humanistische netwerk te versterken?
Vrijwilligers zijn bij ons meer dan welkom. Wij zorgen voor begeleiding en 
geven je alle kansen. Zo kan je onder meer plechtigheden verzorgen of 
meewerken aan gemeenschapsvormende activiteiten.

Wij zijn er voor jou!
Bij deMens.nu staat de mens centraal. Mensen hebben mensen nodig. 
En mensen willen verbonden zijn met elkaar. Daarom vind je overal in 
Vlaanderen en Brussel een huisvandeMens in je buurt.

De huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen 
in Vlaanderen en Brussel
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deMens.nu Magazine
Zoomt in op mensen en maatschappelijke tendensen vanuit een 
vrijzinnig humanistisch perspectief. Verschijnt viermaal per jaar.

Gratis proefnummer of gratis abonnement?
Mail naar info@deMens.nu
Of schrijf naar deMens.nu-UVV vzw
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Of telefoneer naar 02 735 81 92

In een huisvandeMens kan je terecht voor:
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Of telefoneer naar 02 735 81 92Of telefoneer naar 02 735 81 92
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Een schooluitstapje naar Technopolis is voor haast iedere scholier verplichte 
kost. Spreek een millennial aan en aanhoor de enthousiaste herinneringen 
aan het fietsritje over de kabel op vijf meter hoogte. Het Vrije Woord sprak 
met Stephane Berghmans, CEO van het doe-instituut dat wetenschap van 
haar voetstuk haalt en terug aan de mensen geeft.

HET VRIJE WOORD:  Wat is de functie 
van een doe-instituut als Technopolis?
STEPHANE BERGHMANS: Techno-
polis is opgericht als doe-centrum dat 
wetenschap en technologie dichter bij 
de mens brengt. Als je iets aan mensen 
uitlegt, gaan ze het minder gemakkelijk 
onthouden dan als ze het ook effectief 
hebben kunnen doen. Zo blijft het dus 
veel langer in het verstand hangen.
In 1988 is Flanders Technology Internati-
onal opgericht, waaruit Technopolis voort-
gekomen is in 2000, juist met die missie 
om wetenschap en technologie dichter 
bij de mens te brengen. Toen Flanders 
Technology International ontstond, was 
dat eigenlijk om de Vlaamse technologie 
aan de mensen te laten zien, om te laten 
zien dat er ontwikkelingen gebeuren en 
dat er allemaal nieuwe zaken ontstaan. 
In de volgende stap zijn we naar de jeugd 
gegaan en hebben we de vraag gesteld: 
hoe kunnen we wetenschap op een toe-
gankelijke manier aan kinderen uitleg-
gen, zodanig dat ze ook geïnteresseerd 
geraken in wetenschappelijke studies en 
bijgevolg in wetenschappelijke beroepen 
terechtkomen? Want zo komen ze uitein-
delijk in onze Vlaamse bedrijven terecht, 
wat Technopolis ook een maatschappelij-
ke functie geeft.
Hoe creëert Technopolis een zo groot 
mogelijk bereik?
Er zijn verschillende manieren. We wer-
ken natuurlijk lokaal, dus in het doe-cen-
trum zelf. Daarmee bereiken wij onge-
veer 300 000 mensen per jaar, onder wie 
zo’n 90 000 scholieren. We doen dan ook 

nog activiteiten buiten Technopolis, waar-
bij we zelf naar de scholen stappen om 
daar wetenschaps- en technologieshows 
te geven. We gaan ook naar events, waar 
we eveneens aanwezig zijn met shows 
en workshops om op die manier een zo 
groot mogelijk bereik te kunnen hebben 
bij de mensen die we ook effectief wíllen 
bereiken.

C O C R E AT I E
Technopolis werkt met een wisselend 
aanbod van tentoonstellingen en dingen 
die je ter plaatse kan dóén. Hoe wordt dat 
aanbod bepaald?
In het verleden werd er vooral gekeken 
vanuit onszelf, vanuit wat wij interessant 
vinden. Ik ben hier nu een jaar aan boord 
en we zijn zowel intern als extern gaan 
kijken wat er nu eigenlijk relevant is, wat 
de thema’s zijn die bij de kinderen leven. 
Vandaaruit gaan we dan ons aanbod ver-
der opstarten en dus terug vernieuwen. 
Een van de zaken die daar sterk aan bod 
komt is dat mensen ook mee willen kun-
nen denken, dus dat het niet alleen moet 
komen vanuit ‘wij tonen iets, ze zien het 

en kunnen experimenteren’, maar dat we 
hen ook mee willen laten creëren.
Momenteel zijn we met een aantal zaken 
bezig. Er is onder andere een scholen-
wedstrijd waarin scholieren zelf opstel-
lingen mogen bedenken en die wij via 
een onlinewedstrijd mee helpen uitwer-
ken. Uiteindelijk zal de gewonnen op-
stelling dan gemaakt worden. We gaan 
ook een zone voorzien waarin we aan 
“tinkering” willen doen, een soort nieuw 
concept waarbij mensen op een open-
ended manier met wetenschap aan de 
slag kunnen. Ze krijgen geen instructies 
aangereikt, maar wel een aantal dingen 
die ze kunnen doen. We willen eveneens 
een online community uitbouwen waarin 
mensen met elkaar kunnen interageren 
rond wetenschap, maar niet puur omdat 
wij zeggen dat iets interessant is, maar 
dat zij zelf zaken aanreiken die ze boei-
end vinden, waarrond ze vragen hebben 
of antwoorden kunnen geven.
Is de scholenwedstrijd een nieuw gege-
ven?
Ja, we hebben dat initiatief dit schooljaar 
gelanceerd, meer als een eerste poging 

Iedereen aan 
de wetenschap!

“We moeten 
wetenschap sexy 
maken.”
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ten maken. Daar is heel veel reactie op 
gekomen omdat het publiek niet doorhad 
wat ik precies wou zeggen. Wat ik graag 
zou hebben, is dat je naar wetenschap 
kan kijken zoals je naar kunst kijkt of naar 
muziek luistert. Dat zijn ook allemaal 
vormen van hoge evolutie vind ik, maar 
wetenschap staat nog altijd op een soort 
voetstuk, terwijl muziek en kunst al terug 
veel dichter bij de mens staan. Ik denk 
dat wetenschap die opportuniteit ook 
heeft. Er wordt dikwijls gezegd dat weten-
schap een opleiding vereist en niet voor 
iedereen weggelegd is. Ik denk dat niet, 
ik denk dat wetenschap op verschillende 
niveaus beleefd kan worden.

V U U R
Vroeger was wetenschap veel meer van 
iedereen. Medicijnen werden uit de na-
tuur gehaald, vuur maken kon iedereen 
… dat is óók wetenschap! Maar nu wordt 
wetenschap gezien als iets heel elitairs, 
wat natuurlijk in sommige gevallen ook zo 
is, maar daardoor zijn de mensen die link 
met wetenschap verloren. Ik denk dat ook 
daar de vraag is hoe we terug dichter bij 
de wetenschap moeten komen. Dat zou 
ik aan kinderen willen zeggen: weten-
schap is niet iets voor heel speciale men-
sen. Iedereen kan aan wetenschap doen, 
op zijn eigen manier en niveau. Je hoeft 
daar geen schrik van te hebben. Wij zijn 
er om hen te laten zien hoe ingewikkeld 
en tegelijkertijd ook hoe doodeenvoudig 
wetenschap kan zijn, waardoor je, als je 
erin geïnteresseerd geraakt, dieper kan 
gaan. Probeer het, kom eens een keertje 
kijken, ervaar het eens en misschien vind 
je het mooi, zoals je ook muziek of kunst 
mooi vindt.

JESSICA VAN SINTRUYEN

om ook kinderen te betrekken bij wat er 
hier gebeurt. Ik sprak van een tinkerzo-
ne. Daarin gaan we een soort jeugdraad 
oprichten die mee gaat helpen bepalen 
welke activiteiten er komen, dus we gaan 
daadwerkelijk cocreëren met jongeren.

D A G  VA N  D E  W ET E N S C H A P
De Dag van de Wetenschap wordt mee 
door Technopolis gecoördineerd. Kan je 
die dag toelichten?
De Dag van de Wetenschap is een ini-
tiatief van de Vlaamse regering om we-
tenschap in de kijker te zetten en om, 
overkoepelend in heel Vlaanderen, men-
sen de kans te geven om eens te zien 
wat er zoal gebeurt aan wetenschap in 
Vlaanderen. De Dag is bovendien sterk 
gericht op het STEM-gebeuren, om dat 
meer aandacht te geven. Dat is iets dat 
al een hele tijd aan de gang is en dat ook 
zal blijven bestaan, want het is een con-
cept dat goed werkt.

Voor welke uitdagingen staat Technopo-
lis zoal?
Wat al sinds de start in 2000 zo is, is dat 
de maatschappij verandert, de manier 
van leren verandert, de mentaliteit van 
jongeren verandert. Om daar telkens up-
to-date te blijven en de vinger aan de pols 
te houden is moeilijk, niet alleen op het 
gebied van wat iemand interesseert of op 
welke manier iemand überhaupt geïnte-
resseerd geraakt, maar ook welke tools 
er zijn en welke wetenschap of welke 
technologie je brengt, want die evolueert 
zo snel dat het soms niet gemakkelijk is 
als je hier een nieuwe technologie instal-
leert. Na zes maanden is die eigenlijk al 
oud!
We moeten meer proberen in te zetten 
op wat er fundamenteel aan het leren van 
wetenschap is, eerder dan wat die tech-
nologie an sich is. En hoe gaan jongeren 
om met nieuwe technologie, eerder dan 
een bepaalde technologie simpelweg te 
laten zien. Hoe ga je functioneren in een 

snel veranderende maatschappij en een 
al even snel evoluerend wetenschappelijk 
denken, eerder dan te zeggen: ‘we gaan 
hier specifieke dingen proberen uit te leg-
gen’. We moeten algemener werken en 
meer online aanbieden, waardoor we ook 
sneller kunnen wisselen. En als we hier 
vaste dingen zetten, moeten we ervoor 
zorgen dat daar heel veel variatie moge-
lijk is doordat de mensen er zélf mee aan 
de slag kunnen. Geen vaste opstelling, 
maar meer een ruimte waarin kinderen 
en jongeren kunnen experimenteren – en 
die experimenten ook laten wisselen, om-
dat ze ze zo toch zelf maken.
Merkt u een verandering in de voeling 
met en interesse van kinderen en jonge-
ren in technologie?
We zitten met een vast bezoekersaantal, 
maar ik denk dat dat te maken heeft met 
het feit dat generaties elkaar opvolgen. 
Je ziet wel een constante in het feit dat 
jonge kinderen geïnteresseerd zijn. We 
hebben het vooral moeilijk met de kinde-
ren ouder dan 14 jaar. Het is niet gemak-
kelijk hen nog geïnteresseerd te houden, 
terwijl zij juist heel belangrijk zijn omdat 
dan hun studiekeuzes gemaakt worden. 
Als we hen daarvóór niet hebben kunnen 
prikkelen, gaat het heel moeilijk zijn om 
hen op die leeftijd nog te veranderen. We 
zouden ze wel willen laten blijven proe-
ven van die wetenschap, maar dat is voor 
ons een heel grote uitdaging. Ik denk dat 
de interesse blijft bestaan, alleen moeten 
we ervoor zorgen dat we de wetenschap 
op de juiste manier brengen.

‘ WA U W ’ - O P S T E L L I N G E N
Wat is de populairste vaste Technopo-
lis-opstelling?
De fiets blijft een ‘wauw’! We hebben een 
aantal van die dingen die zo spectaculair 
zijn dat ze altijd en bij iedereen aanslaan. 
De fiets is er eentje, maar ook de auto 
die je naar omhoog kan trekken: dat zijn 
twee typische ‘wauw’-opstelling. En voor 
heel jonge kinderen blijft alles met water 
natuurlijk super.
Hoe zou je Technopolis pitchen aan kin-
deren die totaal geen interesse hebben 
in technologie? Hoe lok je hen toch naar 
hier?
In een ander interview heb ik onlangs 
gezegd dat we wetenschap sexy moe-

“Na zes maanden 
is een nieuwe tech-
nologie al oud!”

“Mensen zien 
wetenschap als iets 
elitairs, waardoor 
ze de link met die 
wetenschap 
verloren zijn.”

TECHNOPOLIS
Technologielaan
2800 Mechelen
www.technopolis.be
T. 015 34 20 00
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Wie weleens de wetenschapspagina’s van 
Vlaamse kranten en tijdschriften openslaat, kwam 
het letterwoord vast al tegen: SKEPP. 
Maar waar staat SKEPP voor, en hoe probe  ren ze 
haar doelen te bewerkstelligen? Een korte schets 
van de vereniging en haar opzet.

it de statuten van de vzw SKEPP, 
Studiekring voor Kritische Evaluatie 
van Pseudowetenschap en het Pa-

ranormale, opgericht in 1990, halen we 
alvast het volgende: 
1 Het verrichten van kritisch onderzoek 
naar beweringen die op basis van de hui-
dige stand van de wetenschappelijke ken-
nis hetzij uiterst onwaarschijnlijk zijn, het-
zij met deze kennis in tegenspraak zijn. 
In het bijzonder richt SKEPP zich op als 
pseudowetenschappelijk te kwalificeren 
verklaringen en als paranormaal aange-
duide verschijnselen.
2 Hierbij claims of theorieën niet a priori 
af te wijzen. Hun waarde wordt slechts be-
paald na kritisch onderzoek en objectieve 
evaluatie van alle argumenten. Beide zijn 
vrij van filosofische, levensbeschouwelij-
ke en politieke opvattingen.
3 Het verzamelen en ontsluiten van lite-
ratuur, documenten en ander materiaal 
dat op deze bovenstaande beweringen 
betrekking heeft. Het onder het grote pu-
bliek bekendmaken van de resultaten van 
haar eigen en ander kritisch onderzoek 
door het uitgeven van een periodiek, het 
organiseren van lezingen en congressen, 
en het geven van voorlichting via media, 
scholen, etc.
4 Het onderhouden van contacten met or-
ganisaties die deze doelstellingen geheel 
of gedeeltelijk onderschrijven.

O N WA A R S C H I J N L I J K E 
B E W E R I N G E N
Ondanks de onevenaarbare invloed die 
de wetenschappelijke methode en haar 
toegepaste technieken de laatste twee-
honderd jaar op ons dagelijks leven heb-
ben gehad, floreert er nog steeds heel wat 
onzin in de wereld. Men komt geen dag 
door zonder geconfronteerd te worden 
met bedenkelijke uitspraken en hande-
lingen van allerlei allooi: folkloristisch bij-
geloof, zogenaamd ‘alternatieve’ genees-
wijzen, doemberichten over het einde van 
de wereld, onzin uit hr-departementen, 
onschuldige horoscooppagina’s of groot-
schalige astro-oplichting via multimedia, 
… Vult u zelf maar aan. 
Pseudowetenschappelijk (van het Griek-
se voorvoegsel ψεύδω-: vals, onecht, leu-
genachtig) zijn beweringen die, hoewel in 
tegenspraak met de algemene tendens 

van de huidige wetenschappelijke ken-
nis, zich schijnbaar een wetenschappelijk 
keurslijf aanmeten. Hierin verschillen ze 
ten gronde van bijvoorbeeld mythen, le-
gendes, of meer klassieke vormen van ge-
loof. De scheidingslijn tussen wetenschap 
en pseudowetenschap is niet zwart-wit, en 
houdt wereldwijd heel wat wetenschapsfi-
losofen bezig (het zogenaamde demarca-
tieprobleem). Het is dan ook niet het doel 
van SKEPP om oekazes uit te vaardigen 
over wie wel en wie niet tot de aanvaarde 
wetenschap behoort. 
Toch zijn er een aantal ‘rode vlaggen’ 
die vaak genoeg zijn om twijfel weg te 
nemen. De pseudowetenschapper zal 
vaak bombastisch klinkende en weten-
schappelijk aandoende termen hanteren, 
en volhouden dat er wel degelijk overtui-
gend bewijsmateriaal bestaat voor zijn/

haar overtuigingen. Een meer grondige 
analyse van zijn/haar uitspraken wijst er 
echter vaak op dat de moeilijke woorden 
vooral een rookgordijn zijn om een gebrek 
aan onderbouwing te maskeren. Een be-
roep op autoriteit en traditie zonder meer 
– nochtans een typische drogreden – is 
nog zo’n alarmsignaal. Anders dan de we-
tenschap, die per definitie vatbaar is voor 
tegenspraak en formele ontkrachting, zijn 
pseudowetenschappers vaak met geen 
enkel bewijs te overtuigen van hun onge-
lijk. Alles wat er gebeurt of niet gebeurt, 
ondersteunt hun aanvankelijke uitgangs-
punt. Dit verschil tussen échte weten-
schap en valsspelers werd voor het eerst 
mooi beschreven door de Oostenrijkse 
Brit Karl Popper – het falsificatiecriterium. 
Een meer volleerd pseudowetenschap-
per kan zich bij gebrek aan bewijs voor 
zijn standpunten ook hullen in het Gali-
leo-gambiet: “die werd toch ook eerst niet 
geloofd?” Wat hierbij gemakshalve verge-
ten wordt, is dat Galileo wel zwart op wit 

kon aantonen dat een kilo veren en een 
kilo stenen in een vacuüm buis even snel 
vallen. Een variant op dit argument han-
delt in verband met paradigmata, zoals 
beschreven door Thomas Kühn, en het in 
onbruik raken van eens gangbare theorie-
en. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken 
aan Nobelprijswinnaar Barry Marshall: om 
de heersende theorie dat maagzweren 
veroorzaakt worden door stress te ont-
krachten, slikte hij een cultuurplaat met 
de Helicobacter Pylori-bacterie in ... met 
een stevige maagontsteking als gevolg. 
Een vergelijkbare casus uit de alternatie-
ve geneeskunde heeft ons tot nader order 
nog niet bereikt. Astrologie, homeopathie 
en creationisme zijn typische voorbeelden 
van ‘volledige’ pseudowetenschappen 
met honderdduizenden aanhangers met 
hun eigen publicaties, congressen, web-
sites, enzovoorts. 
Hoewel het paranormale (παρά-: naast, 
in tegenstelling tot, anders dan) door veel 
denkers als onderdeel van de pseudowe-
tenschap wordt gezien, verschilt zij ervan 
door niet altijd verklaringen naar voren te 
schuiven (of vage zoals ‘energie’ of ‘ziel’) 
en dus minder wetenschappelijk over te 
komen. Waar de pseudowetenschapper 
zich soms in onhoudbare bochten zal 
wringen om het wetenschappelijk karak-
ter van zijn theorie vol te houden, beweert 
de paranormalist vaak al ab initio dat de 
wetenschap of onze zintuigen onvoldoen-
de verklaring kunnen bieden voor zijn 
expertisedomein. Klassieke voorbeelden 
zijn geesten en behekste huizen, buiten-
zintuiglijke gewaarwording, telepathie, et 
cetera. 

K R I T I S C H  O N D E R Z O E K  E N 
O B J E C T I E V E  E VA L U AT I E
Hoewel bepaalde beweringen wel erg bi-
zar lijken – denken we maar aan de recen-
te en niet-satirische Vlakke Aarde-bewe-
ging – is het intellectueel niet correct om 
ongewoon ogende concepten a priori af 
te wijzen. Heel wat bewezen (!) en gehan-
teerde wetenschappelijke concepten zijn 
immers erg contra-intuïtief of zelfs com-
pleet ongrijpbaar voor de meeste sterve-
lingen. De aanpak van de scepticus is dus 
altijd tweeledig: Is de bewering volgens de 
huidige stand van de wetenschap onwaar-
schijnlijk of onmogelijk? + Wat is het aan-

“De scheidingslijn 
tussen wetenschap 
en pseudo-
wetenschap is 
niet zwart-wit.”

U

SKEPP, 
tegen kwakzalverij 
en oplichterij

Wietse Wiels
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geleverde bewijs voor de bewering? Zoals 
kosmoloog en wetenschapspopularisator 
Carl Sagan al zei, wellicht geïnspireerd 
door Laplace en Hume: “Extraordinary 
claims require extraordinary evidence.” 
Een wiskundige uitdrukking van dit uit-
gangspunt vindt men in het theorema van 
Bayes. 
Men zou bijvoorbeeld de homeopathie 
(ὅμοιος, hetzelfde als, en πάθος, lijden/
ziekte) via deze methode kunnen bena-
deren. Deze leer stelt dat stoffen die bij 
gezonde personen bepaalde symptomen 
veroorzaken, deze klachten net verhelpen 
bij zieken (de lex similia). Hoewel dit in de 
huidige medische wetenschap geenszins 
een gehandhaafd concept is, wordt voor 
leken wellicht een zekere parallel met bij-
voorbeeld vaccinaties en immuniteit opge-
roepen. Dit onderdeel van de homeopathie 

doet dus niet meteen aan als compleet bij 
de haren gegrepen. Het tweede kernon-
derdeel van deze negentiende-eeuwse 
Duitse leer, daarentegen, is meer zonder-
ling. De zogenaamde ‘potentiëring door 
dilutie’ stelt dat de geneeskracht van een 
preparaat toeneemt wanneer men een ac-
tieve stof via een bepaalde rituele schud-
techniek verdunt. Met andere woorden: 
hoe minder suiker in de koffie, hoe zoeter 
die wordt. Men hoeft geen muur vol diplo-
ma’s te hebben om te begrijpen dat deze 
these niets minder dan knotsgek is. Een 
typische homeopathische verdunning is 
bijvoorbeeld ‘30C’, hetgeen neerkomt op 
een verdunning van één origineel deeltje 
op 10000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000 
eenheden verdunmiddel, meestal water, 
suiker of alcohol. Zodoende blijft in de 
meeste homeopathische bereidingen niet 
één molecule van de originele stof over 
– soms is de verdunning zelfs groter dan 
het aantal atomen in het bekende univer-
sum. Hoewel adepten vaak schermen met 
concepten als kwantummechanica en het 
‘geheugen van water’, is het niet duidelijk 
waarom net de geneeskracht van hun 
preparaat bewaard zou blijven, en niet die 
van de moleculen uit een verdronken een-

dagsvlieg of de blaas van Karel de Grote 
(die volgens statistische analyses talrijker 
aanwezig zijn in de homeopathische be-
reiding dan de actieve stof). Bij wijze van 
boutade wordt weleens gesteld dat ie-
mand die bewijst dat homeopathie werkt 
wellicht een kast vol Nobelprijzen krijgt: de 
moderne geneeskunde, natuurkunde en 
scheikunde zullen alvast moeten buigen 
voor deze onevenaarbare prestatie. Gelet 
op de ongetwijfeld massieve wereldwijde 
impact van deze bevindingen, zouden ook 
de prijs voor economie en de vrede niet 
misstaan. Het zal de lezer niet verbazen 
dat het Nobelcomité nog maar weinig ho-
meopaten met dit oogmerk genomineerd 
heeft.

Maar is de homeopathie ook a posteriori 
onwerkzaam? Analyse van alle data die 
ooit door kwalitatieve klinische studies is 
vergaard, is daarover duidelijk. De wer-
king van homeopathische producten over-
stijgt nooit die van een placebo. De stu-
dies die positieve effecten suggereerden, 
bleken achteraf vaak ten prooi te zijn ge-
vallen aan allerlei soorten bias. Er bestaat 
zelfs een flagrante omgekeerde correlatie 
tussen de kans dat een studie een gunstig 
oordeel velde, en de score van de studie 
in kwestie op een aantal wetenschappe-
lijke kwaliteitsnormen. Het is daarom dat 
steeds meer wetenschappers ervoor plei-
ten om ook geen studies meer naar ho-
meopathie te voeren: naast de ongeloof-
lijke a-priorionwaarschijnlijkheid van haar 
claims, zijn er inmiddels bergen en bergen 
data die haar beloftes tegenspreken.
Het combineren van deze twee manieren 
van evaluatie laat toe om voor veel the-
orieën of bewegingen uit pseudoweten-
schappelijke hoek een oordeel te vellen. 
Omdat dit soort aanpak veel moeilijker toe 
te passen valt op sowieso al moeilijker te 
definiëren concepten als politiek-econo-
mische of religieuze overtuigingen, houdt 

SKEPP zich op veilige afstand van dit bo-
vendien gevoelige vaarwater. Wanneer er 
echter concrete en 'vaststelbare' mirakels 
naar voren geschoven worden, is dit stil-
zwijgen natuurlijk niet altijd houdbaar.

H ET  G R O T E  P U B L I E K
Is SKEPP dan een groepering van onver-
beterlijke betweters, een clubje van gerim-
pelde prekers voor eigen parochie die hun 
vrije tijd vullen met academische muggen-
zifterij? Geenszins.
Zoals eerder aangegeven, is onzin alom-
tegenwoordig in de wereld. Men kan geen 
tien minuten door de tv-kanalen zappen 
zonder bedenkelijke producten of diensten 
te zien voorbijkomen, met alle gevolgen 
van dien voor kwetsbare personen. Con-
sumentenorganisaties en journalisten, die 
anders zo kritisch zijn voor grote bedrijven 
en politici, vallen vaak als vliegen voor 
de charmes van de alterneuterij. De be-
loftes van goeroes en sekteleiders leiden 
niet zelden tot dramatische eindes. Wie 
in de gezondheidszorg werkzaam is of 
medisch onfortuinlijke familieleden heeft, 
komt maar al te vaak in aanraking met het 
financieel en emotioneel leed dat alterna-
tieve geneeskunde kan veroorzaken. Het 
Franse homeopathische bedrijf Boiron 
haalde in 2015 een omzet van meer dan 
600 miljoen euro en maakte 74 miljoen 
euro winst. Hun bekendste product is wel-
licht ‘oscillococcinum’ – vernoemd naar de 
trillende vlekjes die de uitvinder meende 
te zien onder de microscoop, die wellicht 
onzuiverheden van zijn oog of microscoop 
waren. Deze suikerbolletjes van 200C 
(gaat u even enkele alinea’s terug voor 
een visualisatie van louter 30C) verdund 
extract van de lever en het hart van een 
(of één?) muskuseend wordt agressief 
gemarkt tijdens de griepperiode en is in 
slechts weinig apotheken niet te koop. 
Ook van dit product werd de onwerkzaam-
heid al tot in den treure aangetoond.
Het is een kerntaak van SKEPP om het 
publiek – via alle daartoe openstaande 
kanalen – te informeren over het waar-
heidsgehalte van ophefmakende bewerin-
gen. Dit doen haar leden door (openlijk) 
te reageren op bedenkelijke berichtgeving 
of onjuiste uitspraken. Ook weten kritische 
journalisten en pientere studenten SKEPP 
steeds te vinden voor extra toelichting 

over zogenaamd ‘sceptische’ topics.
Net daarom is SKEPP geen academische 
vakgroep en geen sciëntistische cultus. 
Onder onze leden zitten naast artsen en 
ingenieurs ook leerkrachten, goochelaars, 
acteurs, arbeiders, … Bij de initiële bewe-
ging tegen astrologie en de ufogekte in de 
jaren tachtig, waaruit SKEPP ontstond, 
waren zelfs priesters betrokken. Want wie 
wordt er nu graag belazerd?

C O N TA C T E N
Zoals in het vorige deel al werd aange-
haald, is het niet de bedoeling van SKEPP 
om gelijkgezinden verder in hun ideolo-
gische loopgraven te isoleren. Daarom 
proberen we af en toe openlijk te reageren 
op gekkigheid in de media, soms spon-
taan en soms op vraag. Dat in het kader 
hiervan ook samenwerking met andere 
verenigingen mogelijk is, is logisch. Dit 
kunnen consumentenorganisaties of vak-
verbonden zijn, dan wel bevriende vereni-
gingen uit binnen- en buitenland. Zo is de 
Nederlandse Vereniging Tegen de Kwak-
zalverij de oudste sceptische vereniging 
van Europa – ze werd opgericht in 1881! 
Om onze missie onder de aandacht te 
brengen, reikt SKEPP ook jaarlijks twee 
publieke prijzen uit. Iemand die zich lo-
venswaardig heeft ingezet voor de kriti-
sche zaak en tegen kwakzalverij en op-
lichterij, krijgt door het bestuur van SKEPP 
een spreekwoordelijke ‘Zesde Vijs’. Die-
gene die het daarentegen het afgelopen 
jaar al te bont heeft gemaakt met het ver-
spreiden van lariekoek en apekool, wordt 
verbannen naar de ‘Skeptische Put’. Bei-
de laureaten worden uitgenodigd om op 
een gezellig samenzijn een voordracht te 
houden. Het hoeft niet te verbazen dat er 
meestal maar een van de twee gelukkigen 
komt opdagen.

Meer info, opinies, nuttige links 
en de voordelen van het lidmaat-
schap vindt u op www.skepp.be. 
Voor algemene informatie over 
bijvoorbeeld sprekers, lezingen 
of andere kunt u een bericht 
sturen naar info@skepp.be. Ook 
wie denkt een zinnige bijdrage 
te kunnen leveren aan onze 
volledig op vrijwilligers draaien-
de vereniging, kan hier terecht. 
Neem zeker ook een kijkje op 
onze drukbezochte Facebookpa-
gina!

“De werking van 
homeopathische 
producten overstijgt 
nooit die van een 
placebo.”

“Het is niet de be-
doeling om gelijk-
gezinden verder in 
hun ideologische 
loopgraven te iso-
leren.”

SKEPP geeft ook een blad uit voor haar 
lezers, dat ook in enkele bibliotheken te 
vinden is. ‘Wonder en is gheen Wonder’, 
meestal korter ‘Wonder’, is een gevari-
eerd tijdschrift waarin zowel bijdragen van 
usual suspects als van nieuwe krachten 
aan het licht komen. Verwacht er recen-
sies van kritische en minder kritische 
boeken, verslagen van bijeenkomsten, 
overzichtsartikelen over een bepaald type 
onzin of haar aanhangers, interviews, … 
Wie dat wil, kan zich ook inschrijven op 
een sceptische mailinglijst.
Voorts laten de leden van SKEPP zich 
vaak leiden door initiatieven allerhande: 
lezingen, congressen, sessies kritisch 
denken voor leerkrachten of leerlingen, 
boekbesprekingen, … Als het de kritische 
zaak maar ten goede komt.
Tot slot geven we graag nog mee dat 
SKEPP in samenwerking met uitgeverij 
ASP werkt aan een reeks boekjes, steeds 
over een specifiek ‘sceptisch’ thema. 
Zo verschenen er tot nu toe al boekjes 
over de Ster van Bethlehem, complotden-
ken en het creationisme. 
Zie www.aspeditions.be.
Hoewel SKEPP zelf natuurlijk geen ideo-
logisch-levensbeschouwelijke identiteit 
heeft, zijn er onder de vrijzinnig huma-
nisten zonder twijfel kritische geesten te 
vinden die hun schouders mee onder dit 
project willen zetten. Met andere woorden: 
tot snel!

WIETSE WIELS
ARTS-SPECIALIST IN OPLEIDING VOOR NEURO-
LOGIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 
EN WERKEND LID VAN SKEPP

“De beloftes van 
goeroes en sekte-
leiders leiden niet 
zelden tot dramati-
sche eindes.”

DE  STEM VAN DE REDE
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Laat me een kat een kat noemen: vrij onderzoek is een fictie. 
Wat versta ik daarbij onder enerzijds ‘vrij onderzoek’ en an-
derzijds ‘fictie’? Een fictie is iets waarmee niets in de realiteit 
overeenstemt. Vrij onderzoek is dus onrealistisch – zowel on-
bestaande als onverwezenlijkbaar.
Vrijzinnigen claimen het principe van vrij onderzoek, ze dwe-
pen er zelfs mee, het organiek statuut van de Vrije Universi-
teit Brussel vermeldt het expliciet: “[ze] grondt haar onderwijs, 
onderzoek en haar maatschappelijke en wetenschappelijke 
dienstverlening op het beginsel van Vrij Onderzoek ten bate 
van de vooruitgang van de mensheid.” (VUB, 2016, mijn na-
druk) Wat moet je met een fictie?

Vrij 
onderzoek 
is een fictie
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Gustaaf C. Cornelis, Vrije Universiteit Brussel en 
Universiteit Antwerpen, docent wetenschapsethiek 
en lerarenopleider

H I S T O R I E K
Het principe van vrij onderzoek zou vol-
gens velen in het Verlichtingsdenken zijn 
oorsprong hebben gevonden. De eerste 
inhoudelijke sporen zijn reeds in het klas-
sieke sceptische denken aanwezig; deze 
filosofische traditie van Pyrrho tot Sextus 
Empiricus – van de vierde eeuw vóór tot 
de tweede eeuw na het begin van de 
jaartelling – onderstreepte de onzeker-
heid inzake onze kennis omdat ze op 
zintuiglijke waarnemingen is gebaseerd. 
Elke kennisinhoud is gelegitimeerd door 
een regressus ad infinitum, een cirkel-
redenering of een dogma – aldus het 
trilemma van Sextus. Dat betekent dat 
elke stelling gebaseerd is op een ande-
re, op zichzelf of een aanname is zonder 
grond. Natuuronderzoek leidt niet tot ze-
kerheid, maar heeft tot doel dogmatische 
kennis te ontmaskeren. Systeemfiloso-
fieën – allesomvattende en -verklarende 
systemen – zoals in het bijzonder het 
aristotelische denken, waren de sceptici 
een doorn in het oog. Dat gold ook voor 
de Engelse filosoof en staatsman Francis 
Bacon – baanbreker voor het humanisme 
en voorbereider van de Verlichting – die 
een puberale en dus gloeiende hekel ten 
aanzien van het aristotelisme had ontwik-
keld en zich op zijn vijftiende had voor-
genomen om een alternatieve methode 
voor natuuronderzoek te ontwikkelen. 

Voor hem – de werken van de Montaig-
ne (een adept van het scepticisme) wa-
ren hem bekend – was het duidelijk dat 
kennis uit het verleden onhoudbaar, ten 
minste kritisch bekeken en het liefst op 
methodische wijze getoetst moest wor-
den, en, zolang dat nog niet het geval 
was, als dogmatisch diende te worden 
beschouwd. Kennis die op grond van au-
toriteit werd aanvaard, was onbetrouw-
baar: meningen waarvan we overtuigd 
raken om allerhande redenen behalve 
wetenschappelijk bewijs, noemde Bacon 

‘idolen van het theater’. Wetenschappe-
lijke kennis (betrouwbaar tot ze weerlegd 
werd) kon volgens Bacon enkel bereikt 
worden na onderzoek, vrij van beïnvloe-
ding. Hij besloot dat dit mogelijk zou zijn 
door het rigoureus uitvoeren van een dui-
delijk omschreven methode, samenwer-
king, herhaling en controle. Een halve 
eeuw later baseerden de stichters van de 
Royal Society zich op zijn geschriften: de 
moderne wetenschap zag het licht.
Ons kent ons; in de achttiende eeuw was 
de filosofengemeenschap klein, Engel-
se en Franse wijsgeren kwamen – bij 
manier van spreken – bij elkaar over de 
vloer. Deze Verlichtingsfilosofen waren 
doordrongen van het sceptische gedach-
tegoed. Ze bestudeerden de oorsprong 
van het dogmatisme en hadden zelfs een 
naam bedacht voor het studiegebied: 
ideologie. Aan de Académie royale – te-
gen het einde van de achttiende eeuw 
in het Institut national herdoopt omdat al 
wat royalistisch klonk vies was – leidde 
Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy 
het onderzoek naar de oorzaak, kenmer-
ken, wetmatigheden en de individuele en 
maatschappelijke functies van ideeën, 
alsook van de relatie met lichamelijke, 
psychische en sociale fenomenen. De 
onderzoekers waren sensualisten: en-
kel en alleen de zintuiglijke waarneming 
kon voor hen aan de basis liggen van het 
menselijke kennen. Het was een eman-
cipatorische studie; niet alleen werd de 
vraag gesteld naar de geldigheid van 
ideeën, maar ook naar de historische 
bruikbaarheid van die kennis in de strijd 
voor meer redelijkheid, vrijheid en geluk. 
Nicolas de Condorcet zou de term ‘libre 
examen’, oftewel ‘vrij onderzoek’, hebben 
geïntroduceerd in 1791, in een ethische 
en educatieve context: “[…] aujourd’hui 
qu’il est reconnu que la vérité seule peut 
être la base d’une prospérité durable […] 
le but de l'éducation ne peut plus être de 
consacrer les opinions établies, mais, au 
contraire, de les soumettre à l’examen li-
bre de générations successives, toujours 
de plus en plus éclairées.” (de Condor-
cet, 1847, p. 203; mijn nadruk) Tot dan, 
stelde de Condorcet, hielden enkelen de 
waarheid verborgen voor de leek; nu was 
het aan het individu om zelf de waarheid 
te zoeken en te vinden. De Condorcet 

viseerde de religieus geïnspireerde en 
daarom dogmatische opvoeding. Die 
stond een duurzame welvaart in de weg. 
Immanuel Kant onderstreepte, terugblik-
kend op de Verlichting en als antwoord 
op vragen eerder gesteld door Johann 
Friedrich Zöllner en Moses Mendelsohn 
omtrent de stroming, haar essentie als 
volgt: “Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschulde-
ten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen 
[…] Sapere aude! Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen! ist also 
der Wahlspruch der Aufklärung.” (Kant, 
1784, p. 481) Het was voortaan de be-
doeling om autonoom, dus zonder een 
beroep te doen op geloofsovertuigingen 
(in de brede betekenis) of autoriteiten, tot 
betrouwbare kennis te komen.

Naar aanleiding van de vijfenzeventig-
ste verjaardag van de Université Libre 
de Bruxelles in 1909 sprak de Franse 
wiskundige en filosoof Henri Poincaré – 
als vertegenwoordiger van de Academie 
Française en de Parijse universiteit – de 
roemruchte woorden uit die het principe 
van vrij onderzoek omstandig een invul-
ling geven: “La pensée ne doit jamais se 
soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, 
ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une 
idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si 
ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, 
pour elle se soumettre, ce serait cesser 
d’exister.” (Poincaré, 1910, p. 285) Het 
klinkt allemaal mooi, maar is het realis-
tisch?

K R I T I E K
In de geciteerde redevoering preciseer-
de Poincaré: “nous ne serons libres, et 
capables de libre examen, que quand 
nous ne serons plus les dupes d’aucune 
passion.” Dit is niet mis te verstaan. Poin-
caré stelde duidelijk dat als de individu-
ele wetenschapper niet langer zich laat 

“Kennis die op 
grond van autoriteit 
werd aanvaard, was 
onbetrouwbaar.”

“Wetenschap ver-
eist dat men zijn 
mens-zijn aflegt.”

DE  STEM VAN DE REDE
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ringeloren door hartstochten, pas dan en 
alleen dan die wetenschapsmens aan vrij 
onderzoek kan doen. Wetenschap ver-
eist dat men zijn mens-zijn aflegt. Voor 
Pyrrho was dat een ondoenlijke opgave. 
Bacon wees erop dat we – zeker in de 
natuurstudie – juist het mens-zijn moeten 
omarmen, het is te zeggen: aanvaarden 
dat de individuele menselijke tekorten 
onontkoombaar zijn, ze erkennen en de 
invloed ervan proberen te minimaliseren 
door met zijn allen eenzelfde weten-
schappelijke aanpak te huldigen. Poin-
caré vroeg het onmogelijke vooraf. Hij 
wou ons een fictie doen navolgen.
Bovendien impliceert het principe dat 

onderzoekers zich niet mogen laten 
beïnvloeden over alles wat al eerder is 
verschenen. Dit staat haaks op de visie 
van de natuurkundige en wetenschaps-
filosoof Ernst Mach, die in de negen-
tiende eeuw het denkeconomische 
principe en de instrumentalistische kijk 
op wetenschap lanceerde. Theorieën 
zijn instrumenten om zo goed mogelijk 
te voorspellen en die zo eenvoudig mo-
gelijk in elkaar horen te zitten; het zijn 
middeltjes om de mens bij te staan in de 
wereld. Wetenschap heeft twee functies, 
aldus Mach: de leefwereld van de mens 
vereenvoudigen en de dogmatische me-
tafysica (een pleonasme) ontmaskeren. 
De vereenvoudiging is dubbel: enerzijds 
de volgende generaties ervan vrijwaren 
om keer op keer hetzelfde te moeten 
onderzoeken (een formule is universeel, 
dus herhaald en overal bruikbaar) – de 
denkeconomie – en anderzijds de wereld 
leefbaar maken door problemen op te 
lossen – het instrumentalisme. Poincaré 
onderschreef het instrumentalistische as-
pect, maar niet het denkeconomische, en 
nam daarom een spreidstand aan: “Les 
théories sont des auxiliaires indispensa-
bles de la Science, mais ce sont des 

auxiliaires tyranniques contre lesquels il 
faut savoir se défendre.” (Poincaré, 1910, 
p. 290) Opnieuw legde Poincaré een 
voorwaarde op aan het vrij onderzoek: 
“celui qui subirait leur empire sans réa-
gir ne serait plus capable d’un examen 
vraiment libre; il se mettrait à lui-même 
des œillères [oogkleppen], et cependant, 
on ne saurait se passer d’elles.” (ibidem) 
Poincaré zei zelf impliciet dat het vrij on-
derzoek een fictie is: het valt gewoon niet 
te realiseren.
Nochtans staat het principe centraal in 
het organiek statuut van de Vrije Univer-
siteit Brussel, weliswaar als volgt begre-
pen: “Dit [beginsel] houdt de verwerping 
in van elk louter gezagsargument en de 
waarborg van vrije oordeelsvorming […].” 
(VUB, 2016, Artikel 1) Dat is wat anders 
dan Poincarés normatieve verwoording 
die nog steeds in menig bureau op de 
campus en, vaak samengevat tot haar 
eerste zinsnede, prijkt op het wervend 
materiaal van genoemde universiteit: 
“Het denken mag zich nooit onderwer-
pen, noch aan een dogma, noch aan 
een partij, noch aan een hartstocht, noch 
aan een belang, noch aan een vooroor-
deel, noch aan om het even wat, maar 
uitsluitend aan de feiten zelf, want zich 
onderwerpen betekent het einde van alle 
denken.” Verwerping van het gezagsar-
gument is mijns inziens volstrekt normaal 
te eisen als onderzoeks- en onderwijsin-
stituut: het is immers een drogreden om 
wat dan ook te verdedigen door verwij-
zing naar de kenmerken van de bron. 
Enkel en alleen de manier waarop kennis 
werd verkregen, is relevant voor een in-
schatting van de betrouwbaarheid ervan. 
Wat de waarborg van de vrije oordeels-
vorming betreft: het betrachten van de 
inhoud van het principe garandeert dat 
het individu zich autonoom een mening 
vormt. Het is evident dat als men pro-
beert zich niet te laten overtuigen door 
een gezagsargument, men zelfstandig 
kan oordelen. Dit is ontegensprekelijk zo 
omdat het een tautologie is: je kan niet 
een autoriteitsargument laten spelen en 
tegelijkertijd zelfstandig oordelen. Het is 
gewoon een definitie van denkautono-
mie.
Verwijzing naar het beginsel van vrij on-
derzoek heeft – laat me wat marge creë-

ren – slechts tot doel te benadrukken dat 
de Vrije Universiteit Brussel zich expli-
ciet engageert om de vrije oordeelsvor-
ming te faciliteren door in het bijzonder 
het autoriteitsargument aan te wijzen als 
drogreden. Er zijn er uiteraard nog zove-
le andere en eigenlijk zou men zich van 
het bestaan daarvan net zo goed moeten 
vergewissen om zich er vervolgens pro-
beren voor te behoeden. Het is opmer-
kelijk dat bij uitstek de Studiekring Vrij 
Onderzoek weliswaar een zeer realisti-
sche maar toch wel op het eerste gezicht 
sterk afwijkende interpretatie opgeeft van 
het principe. Na citatie van Poincaré en 
het Organiek Statuut van de Vrije Uni-
versiteit Brussel permitteert het Brussels 
Vrijdenkerscollectief zich de volgende 
invulling: “Vrij Onderzoek staat voor de 
oprechte bereidheid om elke wereldbe-
schouwelijke of morele stellingname te 
verlaten voor iets nieuws en beters, eens 
daarvoor sterke rationele argumenten 
zijn ontdekt. Sterker nog: wie het begin-
sel van Vrij Onderzoek ter harte neemt, 
zoekt niet alleen extra bewijs voor het-
geen waarvan men al overtuigd is, maar 
gaat zelf actief op zoek naar argumenten 
die zijn eigen wereldbeeld ondergraven, 
om het – steeds onder voorbehoud – te 
vervangen door een meer overtuigend 
alternatief.” (Studiekring Vrij Onderzoek, 
2017) Volgens deze auteurs stuurt het 
principe dus vooral aan op kritische (zelf)
reflectie. Uit de interpretatie van Poin-
caré volgt inderdaad enerzijds dat men 
zich niet mag conformeren (in de zin van 
schikken naar enige overtuiging) en an-
derzijds dat enkel feiten (door een bin-
nen het wetenschapsdomein aanvaarde 
methode verkregen informatie) als bron 
mogen dienen voor de constructie en 
permanente toetsing van het persoonlijke 
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PUBLICATIES
Gustaaf C. Cornelis publiceer-
de over het wel en wee van 
de hedendaagse wetenschap-
per met ‘Eerlijke wetenschap’ 
(Lannoo-Campus, 2013) en 
‘Wetenschapsethisch manifest’ 
(Garant Uitgevers, 2016). Met 
‘Francis Bacon twittert’ (Ga-
rant Uitgevers, 2015) behan-
delde hij het ontstaan van de 
hedendaagse wetenschap in 
de zeventiende eeuw. Vorig jaar 
schreef hij een methodologisch 
handboek voor studenten: 
‘De pen is machtiger dan het 
zwaard: academisch schrijven 
tijdens de hogere opleiding’ 
(Pelckmans Pro, 2017)

wereldbeeld. Als men zich niet wil laten 
overtuigen, dan moet men zelf steeds 
weer op zoek gaan nieuwe bewijzen; het 
komt er dan eigenlijk op neer dat men blij-
vend een onderzoekende houding aan-
neemt. Men mag zich echter daarbij en-
kel beroepen op feiten. Je kan echter niet 
alles en voortdurend in vraag stellen: tot 
die conclusie waren de klassieke sceptici 
al gekomen en Mach zag net in de we-
tenschappelijke aanpak een manier om 
juist niet aanhoudend alles opnieuw te 
moeten onderzoeken. Het is van belang 
te onderstrepen – zoals de Studiekring 
Vrij Onderzoek dan ook terecht doet – 
dat men op zoek dient te gaan naar bijko-
mende bewijzen en niet alleen openstaat 
voor redelijke weerlegging, maar ook zich 
de moeite getroost om daarnaar te zoe-
ken. In de praktijk betekent dit laatste niet 
dat men voortaan alleen maar oog heeft 
voor anomalieën (dat wat in tegenstrijd is 
met een bestaand inzicht), dan wel dat 
men de confrontatie met andere zienswij-
zen daadwerkelijk moet aangaan.

ET H I E K
Draaien we elkaar met het principe van 
vrij onderzoek geen rad voor de ogen? 
De finaliteit van het principe lijkt in de 
(volstrekte) objectiviteit – als antoniem 
van subjectiviteit – te liggen. Net zomin 
als we ons mens-zijn kunnen afleggen, 
is objectiviteit realistisch. Objectiviteit is 
een fictie. Overigens, om objectiviteit te 
kunnen bereiken, zouden we erin moeten 
slagen onszelf te overstijgen, met ande-
re woorden, ons mens-zijn af te leggen. 
Zoals Thomas Nagel in The view from 
nowhere (1986) betoogt: elke visie is een 
visie vanuit een bepaald en menselijk 
oogpunt.

Vrij onderzoek is een fictie. Beweren dat 
vrij onderzoek mogelijk is, impliceert de 
noodwendige verloochening van ons 
mens-zijn. Voor humanisten hoort deze 
leugen daarom vanzelfsprekend onaan-
vaardbaar te zijn. We stellen dus vast dat 
de Verlichting die vanuit het (klassieke) 
humanisme tevoorschijn kwam, heeft 
geleid tot een principe dat het gedach-
tegoed van dat humanisme zelf lijkt te 
ondermijnen. Het zou onethisch zijn de 
verwezenlijking ervan voor te houden als 
mogelijk, laat staan als kenmerkende op-
dracht voor vrijdenkers voorop te stellen.
Kort door de bocht is het een zelfverwer-
ping: het denken mag zich niet onderwer-
pen aan wat dan ook, dus ook niet aan 
het principe zelf. Iets welwillender geïn-
terpreteerd stuurt het principe aan op een 
kritische studie van het principe zelf – bij 
dezen dus, of beter (en iets minder arro-
gant) de aanzet tot verder onderzoek van 
het beginsel. Het principe is bovendien 
paradoxaal: een implementatie volgens 
de interpretatie van Poincaré zou onver-
mijdelijk leiden tot het einde van het den-
ken, om de eenvoudige reden dat aan 
alle voorwaarden nooit door een mens 
en zelfs niet in samenwerking kan wor-
den tegemoetgekomen.
Wat is de échte waarde van het principe? 
Het belang van het concept ‘vrij onder-
zoek’ is dat het toelaat aan te geven wat 
de limieten zijn van de wetenschappelijke 
studie. Vrij onderzoek is een fictie, maar 
dan wel een bijzonder waardevolle, filo-
sofische fictie. Wie het niet als fictie han-
teert en orakelt dat het een haalbare kaart 
is, of nog erger, dat men reeds aan vrij 
onderzoek doet, is oneerlijk. Daarente-
gen, wie het beschouwt als een fictie, zal 
erdoor veel leren over de tekortkomingen 
van het mens-zijn. ‘Vrij onderzoek’ begre-
pen als ‘autonoom denken gebaseerd op 
wat observationeel is’ zet aan tot dialoog, 
tot confrontatie met het andere, met de 
andere. ‘Vrij onderzoek’ leidt daarom tot 
een levenshouding waarbij men zonder 
vooringenomenheid luistert en bereid is 
om de eigen visie te corrigeren. Het prin-
cipe van vrij onderzoek is een fictie die 
aanzet tot reflectie over het mens-zijn en 
ons doet streven naar een betere samen-
leving. Het heeft, meer dan de problema-
tische methodologische implicaties, een 

“Net zomin als 
we ons mens-zijn 
kunnen afleggen, 
is objectiviteit 
realistisch.”

“De Verlichting 
heeft geleid tot een 
principe dat het 
gedachtegoed van 
dat humanisme 
zelf lijkt te onder-
mijnen.”

ethische betekenis. Uiteindelijk was dat 
ook de bedoeling.

GUSTAAF C. CORNELIS

“Vrij onderzoek 
leidt tot een levens-
houding waarbij 
men bereid is om de 
eigen visie 
te corrigeren.”
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STEM is ‘le mot du jour’. Elke 
week duikt er wel nieuws op 
over het belang ervan voor 
leerlingen, bij hun studie-
keuze en als voorbereiding 
op de arbeidsmarkt. Het let-
terwoord STEM staat voor 
‘Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics’. 
De term wordt internationaal 
gebruikt om wetenschap-
pen, technologie en wiskun-
de in het onderwijs te benoe-
men. In de beleidsnota van 
de Vlaamse minister van 
Onderwijs werd vier jaar ge-
leden de ambitie gesteld om 
leerlingen warmer te maken 
voor STEM-richtingen.

et plan wil de wetenschappelijke 
kennis van leerlingen verhogen, 
net als het aantal leerlingen in 

STEM-richtingen, in het bijzonder meis-
jes. Dat is niet verwonderlijk. Om te be-
ginnen wordt de mens alsmaar ouder, 
kinderen die vandaag geboren worden 
hebben een levensverwachting van on-
geveer honderd jaar. Daarnaast leven we 
in een wereld waarin zich bijna dagelijks 
nieuwe wetenschappelijke inzichten aan-
dienen, een wereld waarin de technolo-
gie razendsnel evolueert.
We willen onze leerlingen voorbereiden 
op de toekomst, een toekomst die van-
daag evenwel nog onbekend is. De jobs 
die onze leerlingen van vandaag later 
zullen uitoefenen, zijn vandaag nog on-
bestaand. Wat we onze leerlingen wel 

kunnen meegeven, is een onderzoeken-
de houding, goesting om te blijven leren 
en dingen in vraag te stellen. Dat is wat 
het GO! beoogt met zijn inzet op STEM in 
onze scholen. Al voor het actieplan van 
de Vlaamse Regering maakte het GO! 
werk van STEM. STEM kreeg een dui-
delijke plaats in de pedagogische bege-
leidingsplannen. Binnen het huis van het 
GO! werd een stevige STEM-expertise 
opgebouwd.

O N Z E  V I S I E 
STEM kun je op verschillende manieren 
interpreteren en beleven. De GO!-visie 
is gebaseerd op het STEM-kader van de 
overheid en legt eigen accenten op basis 
van het pedagogisch project van het GO! 
Meer dan een pakket losse kennis, gaat 
het erom dat onze leerlingen een weten-
schappelijke, onderzoekende houding 
opbouwen. In een wereld die doordrenkt 
is van technologische en wetenschap-
pelijke innovatie, is dat een essentieel 
deel van burgerschap en van burger 
zijn. Leerlingen ontwikkelen technische 
en wiskundige inzichten, concepten en 
praktijken en zetten die in om complexe 
vragen of een levensecht probleem op te 
lossen.
Breed maatschappelijk heeft iedereen 
belang bij een kritische, wetenschappelij-
ke, onderzoekende houding en de kennis 
om die houding te onderbouwen. Weten-
schap en techniek zijn vandaag overal 
aanwezig en ontwikkelingen volgen el-
kaar in een sneltreinvaart op. Voor wie 
later nog mee wil, is leren wat vandaag 
aan de orde is niet genoeg. Onze jonge 
mensen willen we een manier van den-
ken bijbrengen die hen ook de ontwikke-
lingen van morgen kan laten opvolgen. 
We geloven dus dat iedereen gebaat is 
bij STEM-geletterdheid.

S T E M  I N  H ET  G O !
Dat STEM-geletterdheid voor iedereen 
mag gelden, is een ambitieuze uitspraak. 
We maken ze graag waar en beginnen 
daar vroeg mee. Het GO! bracht als pio-
nier STEM naar de kleuterklas: daar be-
ginnen we met een STEM-houding aan 
te leren. Meer nog: we versterken ze. 
Kinderen hebben immers van nature de 
onderzoekende houding die STEM eigen 

is. Zoals Picasso zei: “Ieder kind is een 
kunstenaar. De moeilijkheid is er een te 
blijven wanneer je groot bent.” Waar-
schijnlijk schuilt ook in ieder kind een we-
tenschapper. Het is zaak om die te koes-
teren en te laten ontwikkelen.
In een kleuterklas zal de ‘E’ van STEM 
(engineering) natuurlijk anders verlopen. 
Er wordt meer de nadruk gelegd op ver-
wondering, op nieuwsgierigheid. Dat een 
experiment mislukt, is minder belangrijk. 

Op kleuterleeftijd is STEM vaak spelen – 
in zekere zin is het dat later vaak genoeg 
ook. Binnen het GO! ontwikkelden kleu-
tertjes bijvoorbeeld drie jaar geleden al 
opruimrobots. Via een verhaallijn leerden 
ze modulair om robots handbewegingen 
te laten maken, een bal op te rapen en 
hem neer te leggen. Zoals in elk spel 
ontwikkelden ze er ongemerkt essentiële 
vaardigheden mee, van technisch den-
ken tot de juiste terminologie gebruiken.
Binnen het GO! heerst een unieke hou-
ding rond STEM, die je in twee componen-
ten kan zien. Enerzijds wordt de onder-
zoekende, ontwerpende STEM-vorming 
breed ontwikkeld bij iedereen, tot en met 
het secundair onderwijs. De principes 
van onderzoekend en ontwerpend leren 
zijn zo universeel dat ze naadloos in elk 
STEM-verhaal de leidraad kunnen vor-
men, of het nu om kleuter- of universitair 
onderwijs gaat.

Breed vormen slaat niet alleen op alle 
leerlingen meenemen, maar ook op een 
breed aanbod. Naast het brede gamma 
STEM-gerelateerde vakken in typische 
technische context, komt STEM ook 

“Voor wie later nog 
mee wil, is leren wat 
vandaag aan de orde 
is niet genoeg.”

H

Je STEMpel drukken 
op de maatschappij
OVER STEM IN ONDERWIJS

“Het GO! bracht als 
pionier STEM naar 
de kleuterklas.”
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maatschappelijk aan bod in thema’s zoals 
gezondheid, energie, vergrijzing, honger 
in de wereld, globalisering, Noord-Zuid-
ontwikkelingsthematiek, ecologie, duur-
zaamheid.
STEM gaat voor het GO! buiten inhoud 
ook over een houding. Onze leerkrachten 
kunnen een onderzoekende en weten-
schappelijke houding in elke les ontwik-
kelen, door onderzoeksvragen te stellen, 
problemen concreet te helpen bepalen 
en omschrijven, onderzoek te plannen, 
modellen te ontwikkelen en toe te pas-
sen, data te analyseren en interprete-
ren – en natuurlijk door de informatie die 
wordt vergaard te evalueren. Het gaat om 
een denkwijze waardoor ze leerlingen 
vertrouwd maken met wetenschappelijke 
en technologische reflexen.
Een hoogtechnologische omgeving is 

daarvoor niet altijd nodig, maar werkt ex-
tra stimulerend als de klasomgeving zich 
op STEM inricht. Door zones binnen de 
klas in te richten met bijvoorbeeld een 
onderzoekszone of een ontwerpzone 
ontwikkelt zich vanzelfsprekend een kli-
maat waar nieuwsgierigheid, onderzoek 
en ontwerp worden gestimuleerd.
In het GO! beoogt de brede aanpak van 
STEM-onderwijs ook een explorerende 

en oriënterende functie. Onbekend is 
onbemind, door onze leerlingen te laten 
proeven van de toepassingsgebieden 
van STEM willen we uiteraard hun inte-
resse wekken en bieden we hen de kans 
om te ontdekken waar hun talenten lig-
gen. Door te exploreren ondersteunen 
we hen bij hun latere studiekeuze. Ieder-
een van STEM laten proeven vinden we 
waardevol op zich voor de ontwikkeling 
van een kind tot jonge mens. De onder-
zoekende houding en probleemoplos-
sende vaardigheden blijven hoe dan ook 
waardevol, ook als hun droom niet in 
STEM-opleidingen ligt.
Maar, wie het virus te pakken heeft, kan 
vanaf de tweede graad van het secundair 
onderwijs doorgedreven en voluit voor 
STEM gaan. STEM-specialisatie gaat 
natuurlijk verder dan STEM-geletterd-
heid. Het is een bewuste keuze voor een 
STEM-studie, eventueel gericht op een 
STEM-beroep; een aanloop dus naar 
hogere studies of naar de arbeidsmarkt. 
Een STEM-studie zet in op diepgaand 
beheersen van verschillende STEM-com-
ponenten, gekoppeld aan inzichten in 
de onderlinge samenhang ervan. Want 
STEM is niet gewoon een vertaling van 
het technisch of beroepsonderwijs. Het is 
een domein, een belangstellingsgebied.

M E I S J E S  I N  S T E M : 
W O R K  I N  P R O G R E S S
Diversiteit is een pijnpunt. Meisjes zijn 
merkelijk ondervertegenwoordigd. Ster-
ker: als er evenveel meisjes als jongens 
in STEM-richtingen instapten, zou het te-
kort waarvan momenteel sprake is, me-
teen zijn opgelost. Dat tekort heeft veel 
oorzaken. Zo is het zelfvertrouwen van 
meisjes wat STEM betreft kleiner. Ze ma-
ken zich, zo tonen bijvoorbeeld Europa-

wijd de PISA-onderzoeken, meer zorgen 
dan jongens dat ze niet slim genoeg zijn 
voor bepaalde vakken of studierichtingen. 
Dat is van belang. In biologie en aardrijks-
kunde voelen meisjes zich zo zelfverze-
kerder dan in scheikunde, wiskunde en 
natuurkunde. Biologie blijkt later de enige 
STEM-studierichting waar meisjes sterker 
vertegenwoordigd zijn dan jongens.
Met het GO! zetten we sterk in op het 
doorbreken van vooroordelen op gender 
gebaseerd. Precies daarom maakten we 
werk van STEM in het kleuteronderwijs, 
om alle kinderen – jongens én meisjes – 
mee te nemen in de mooie wereld van de 
wetenschap en haar toepassingen.

Maar ook rolmodellen zijn nodig en ver-
stevigen zelfvertrouwen. Dat begint bij 
de leerkracht. Interesse wekken bij onze 
leerkrachten, zeker bij vrouwelijke leer-
krachten die vaak minder affiniteit heb-
ben met wetenschap en techniek, is no-
dig om deze interesse door te geven.
Onze pedagogische GO!-ambassadeurs 
maken er werk van door vele lokale pe-
dagogische projecten en door ondersteu-
ning te bieden. En het loont: beetje bij 
beetje zien we een toegenomen interes-
se voor STEM, wat ook tot een toename 
leidt van leerlingen in STEM-gerelateer-
de opleidingen.
Ook de buitenwereld zou ons hierbij kun-
nen helpen. Hoeveel diversiteit en kleur 
zien we binnen onze wetenschappelijke 
top? Wanneer zien we ooit een beeld van 
een frezende of 3D-printende vrouw? Die 
beelden opentrekken zou een belangrij-
ke ondersteuning zijn bij de inspanningen 
die we leveren.

G E L I J K E  O N D E R W I J S K A N S E N  E N 
S T E M
Gelijke kansen binnen STEM gaat breder 
dan leeftijd of gender. Gelijke onderwijs-
kansen voor iedereen betekent voor het 
GO! dat ongeacht de thuissituatie, ma-

teriële welstand of achtergrond élk kind 
de kans krijgt om de eigen talenten ten 
volle te ontplooien. We zorgen er binnen 
het GO! voor dat elke leerling volwaardig 
kan participeren. Een persoonlijke smart-
phone kan een werkinstrument zijn in de 
klas, maar we zorgen er ook voor dat er 
schooltablets in de klas voorhanden zijn 
zodat iedereen kan meewerken.
Maar, ook zonder technologische snufjes 
brengen we STEM in de klas. Computa-
tional thinking bijvoorbeeld, dat kinderen 
en jongeren leert problemen op te lossen 
zoals computersystemen dat doen. Een 
essentiële vaardigheid van de eenen-
twintigste eeuw, waarmee steeds meer 
GO!-scholen werken.
Scholen kunnen daarenboven niet alles 
alleen. Technologische evoluties gaan 
veel te snel om de laatste spitstechnolo-
gie in onze scholen te krijgen. Om bijde-
tijds onderwijs aan te bieden, ontwikkelt 
het GO! een nauwe samenwerking met 
bedrijven. Bedrijfsbezoeken zorgen er-
voor dat kennis en knowhow van buiten 
de schoolomgeving kan worden gedeeld.
Daarnaast is het GO! een grote voortrek-
ker in duaal leren. De leer-werkcombina-
tie binnen duaal leren laat jongeren niet 
alleen van een hedendaagse werkomge-
ving proeven, maar zorgt er ook voor dat 
ze kunnen werken binnen een hoogtech-
nologische omgeving die voortdurend 
innoveert.

Ook de thuisomgeving kan helpen. Ou-
ders, grootouders en de thuisomgeving 
hebben grote invloed op de studierich-
ting van hun kind. En dat hoeft niet eens 
zo ingrijpend of actief. Studenten in 
STEM-richtingen speelden in hun kinder-
tijd veel meer met constructiespeelgoed 
dan andere jongeren. 80% van de ingeni-
eurs zeggen als kind veel met lego te heb-
ben gespeeld. Het GO! heeft momenteel 

trouwens in verschillende scholen projec-
ten lopen in samenwerking met LEGO. 
Maar naast speelgoed kan vooral een 
open houding de interesse van een kind in 
STEM aanwakkeren. Positief staan tegen-
over wetenschap en techniek, de techni-
sche interesse van je kind aanwakkeren. 
Nieuwsgierigheid en een onderzoekende 
houding aanwakkeren: dat kan je eigenlijk 
elke dag. Want STEM, dat is overal.

S T E M ,  H ET  N I E U W E  L AT I J N ?
Er wordt weleens beweerd dat STEM 
het nieuwe Latijn is. Dat is een vreemde 
vergelijking. STEM is zoals gezegd niet 
aan één richting gekoppeld in het GO!, 
maar wordt ook als denkwijze, methode 
en kennis overgebracht aan elke leerling. 
In technologisch en technisch gerichte 
opleidingen of opleidingen die een direc-
te voorbereiding naar en nauwe samen-
werking met de arbeidsmarkt in zich dra-
gen, is STEM erg aanwezig. De manier 
waarop STEM de verschillende aspecten 
integreert van wiskunde, technologie 
en engineering, zie je bijvoorbeeld zeer 
praktisch toegepast in houtbewerking of 
elektronica. Het toont zich projectmatig 
en qua onderwijsaanpak in duaal leren, 
maar ook in stageplaatsen waar een leer-
ling in de praktijk ziet hoe verschillende 
STEM-bereiken op elkaar ingrijpen. Niet 
alleen op een abstracte manier, maar 
praktisch: in elke handeling. STEM is 
geen ver-van-je-bedshow, en onze leer-
lingen merken dat elke dag.

S T E M  V O O R  E E N  M A AT S C H A P -
P I J  O P  K R U I S S N E L H E I D 
Je kunt er bedenkingen bij hebben, maar 
ontkennen kan niet: onze maatschappij 

vandaag drijft op technologie, weten-
schap en innovatie. In een kennismaat-
schappij die technologiegedreven is, is 
STEM omarmen logisch en verrijkend. 
Het is zelfs essentieel om burgers te vor-
men die midden in de maatschappij staan 
en haar kritisch kunnen beschouwen en 
omarmen. STEM is verbonden met alle 
aspecten van ons leven. Door onze leer-
lingen alle STEM-kansen te bieden, ver-
ruimen we niet alleen hun blikveld, maar 
geven we hun ook een uitstekende aan-
loop om te specialiseren. Specialisten in 
STEM zijn broodnodig om een bijdrage 
te leveren aan de grote uitdagingen die 
de mensheid nu te wachten staan: in het 
hart van energie, mobiliteit, digitalisering 
en gezondheid vind je STEM. Een brede 
STEM-geletterdheid zorgt er bovendien 
voor dat elke burger een onderzoekende 
en kritische houding meekrijgt, gepassi-
oneerd om te blijven leren en te blijven 
evolueren, maar ook geëngageerd om 
vanuit de kennis als ethisch en kritisch 
denkend mens een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van een ethische en 
democratische samenleving.
Met het GO! maken we hier werk van, 
vanaf de kleuterklas.
Om Picasso nogmaals te parafraseren: 
“Ieder kind is een onderzoeker, aan ons 
om dit te koesteren en te ontwikkelen, 
aan ons om elk kind het juiste labo daar-
toe te bieden.”

RAYMONDA VERDYCK“In een kennismaat-
schappij die technolo-
giegedreven is, 
is STEM omarmen 
logisch en verrijkend.”

“Ieder kind is een 
onderzoeker, aan ons 
om dit te koesteren en 
te ontwikkelen, aan 
ons om elk kind het 
juiste labo daartoe te 
bieden.”
PABLO PICASSO

“Wanneer zien we 
ooit een beeld van een 
frezende of 3D-
printende vrouw?”

“STEM is niet gewoon 
een vertaling van het 
technisch of beroeps-
onderwijs. Het is een 
domein, een belang-
stellingsgebied.”
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oftewel de diversiteit binnen de diversi-
teit rond afkomst, religie, politieke over-
tuiging, taal, subcultuur en ervaring in 
onderwijs. Ook zijn er de verontrustende 
problemen zoals het grote aantal school-
verlaters (23% in het Brusselse Gewest) 
en zittenblijvers (15% van de 15-jarigen 
heeft minstens een jaar overgezeten voor 
alle gemeenschappen samen), wat aan-
geeft dat ons onderwijs er niet in slaagt 
om een belangrijke fractie van de leerlin-
gen de eindmeet te laten halen.
Bovendien is er de grote uitval van leer-
krachten bij het begin van hun carrière (1 
op de 4 onderwijzers zoekt een andere 
job binnen de eerste vijf jaar), maar ook 
vóór de officiële pensioenleeftijd (slechts 
4% van de leerkrachten die in 2013 op 
pensioen zijn gegaan, hebben gewerkt 
tot hun 65 jaar). Dit leidt tot een groot le-
rarentekort, in het bijzonder in de wiskun-
de en de wetenschappen.
Daarnaast staat ons onderwijs globaal 
bekeken en in het bijzonder dat van de 

wiskunde, wetenschappen en technolo-
gie voor enorme uitdagingen, ten gevolge 
van de exponentiële groei van kennis en 
de snelle maatschappelijke evolutie. De 
omgeving van het onderwijs verandert, 
waardoor het onderwijs zelf ook zal moe-
ten veranderen. Men hoeft alleen maar 
rond zich te kijken om vast te stellen dat 
meer en meer toepassingen in de directe 
leefomgeving steunen op moderne we-
tenschappelijke gronden. De burger zal 
niet alleen digitaal geletterd moeten zijn, 
maar zal ook een fundamentele weten-
schappelijke geletterdheid moeten bezit-
ten om de implicaties van technologische 
ontwikkelingen in te kunnen schatten. 
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We bevinden ons met onze sa-
menleving vandaag in een hoog-
technologische wereld, met vele 
maatschappelijke uitdagingen zo-
als klimaatverstoring, digitalisering 
en automatisatie. We hebben dus 
steeds meer getalenteerde mensen 
met een ‘STEM-profiel’ nodig, zoals 
ingenieurs, wetenschappers, wis-
kundigen en technici, om antwoor-
den te bieden op deze uitdagingen.

"Education must not only teach work, it must teach life."
W.E.B. Dubois (1868-1963) x

et internationaal bekende STEM- 
acroniem, Sciences, Technology, 
Engineering & Mathematics, staat 

voor een brede waaier aan technologi-
sche, technische, exact-wetenschappe-
lijke en wiskundige opleidingen en be-
roepen. De invoering van STEM in het 
onderwijs, initieel in de Verenigde Staten, 
werd gezien als een oplossing voor de 
daling van het aantal afgestudeerden in 
wetenschappelijke en technische richtin-
gen.
Deze trend was ook zichtbaar in Europa 
en Vlaanderen, waardoor de Vlaamse 
Regering het Actieplan voor het stimule-
ren van loopbanen in wiskunde, exacte 
wetenschappen, techniek en technologie 
uitwerkte, om jongeren te stimuleren om 

staan ten opzichte van wetenschappen 
en techniek. Jongeren, waarvan meis-
jes veelal nog meer dan jongens, vinden 
wetenschappelijke disciplines minder in-
teressant (slechts 2 op de 10 willen wel 
meer wetenschappen op school), vinden 
dat wetenschappen minder perspectie-
ven bieden voor een boeiende loopbaan 
(slechts 3 op de 10 vinden dat wel), en 
zien weinig verbanden tussen STEM en 
het oplossen van grote maatschappe-
lijke uitdagingen (bv. slechts 2 op de 10 
meisjes geloven dat wetenschappen en 
technologie de milieuproblemen zullen 
kunnen oplossen). Jongeren hebben dus 
vaak een stereotiep beeld van weten-
schappen en gerelateerde loopbanen, en 
meisjes haken vaak af. De STEM-door-
stroming van het secundair onderwijs 

dr. Ronny Merken

H

“Ons onderwijs slaagt 
er niet in om een be-
langrijke fractie van de 
leerlingen de eindmeet 
te laten halen.”



em. prof.dr. Henri Eisendrath

vraagt een gezamenlijke, 
grondige aanpak

STEM

voor STEM-opleidingen en -loopbanen 
te kiezen. Het Actieplan trad in 2012 in 
werking en moet tegen 2020 acht grote 
doelstellingen realiseren, vanuit voor de 
hand liggende economische en functio-
nalistische redenen, maar ook om maat-
schappelijke redenen, om meer meisjes 
en maatschappelijk kwetsbare kinderen 
en jongeren dezelfde mogelijkheden te 
geven als anderen. Bovendien moeten 
alle leerlingen en dus toekomstige bur-
gers een fundamentele STEM-geletterd-
heid bezitten om voorbereid te zijn op, 
en te verbinden met, onze complexe en 
technologiegedreven samenleving.
Het onderwijs in Vlaanderen kent een 
groeiende belangstelling voor STEM, wat 
we ook uit krantenkoppen zoals ‘STEM 

is het nieuwe Latijn’ kunnen afleiden. 
Uit onze rondvraag bij Brusselse scho-
len blijkt de interesse dus groot om met 
STEM-onderwijs van start te gaan.
In dit verhaal wil het STEM-steunpunt 
Brussel zijn steentje bijdragen.

N O O D Z A A K
Door onze contacten met de leerkrachten 
wetenschappen, wiskunde en techniek 
van scholen in het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest hebben we ons reken-
schap kunnen geven van de grote in-
spanning die deze leerkrachten leveren 
om hun leerlingen – volgens hun normen 
– een degelijk onderwijs te geven. Het 
blijkt absoluut niet evident om passend 
om te gaan met de reële superdiversiteit, 

Burgers moeten in staat zijn om zich 
goed en correct te informeren, een kriti-
sche houding te ontwikkelen, en een ge-
fundeerde mening te vormen rond maat-
schappelijke thema’s, waarrond politieke 
beslissingen genomen worden. Werkne-
mers zullen in de toekomst meerdere ma-
len van job veranderen, en de jobs zelf 
zullen drastisch veranderen.

M A AT S C H A P P I J  VA N  M O R G E N
De samenleving verwacht dus ook dat 
onze jongeren beter voorbereid moeten 
worden voor de maatschappij waar ze 
morgen in zullen leven. Het onderwijs 
moet dus niet meer enkel kennis mee-
geven, maar het moet zich meer richten 
op het verwerven van competenties, 
wat een geheel van kennis (wat iemand 
‘weet’), vaardigheden (het in staat zijn 
kennis om te zetten in de praktijk en be-
paalde handelingen kunnen verrichten) 
en attitudes (het willen en/of kunnen 
laten zien van bepaald gedrag) zijn. Dit 
vereist duidelijk een andere aanpak van 
leerkrachten, waarvoor ze ook gevormd 
moeten worden en samen gemotiveerd 
moeten blijven om die technologische 
evolutie te volgen.
Van het huidige wetenschapsonderwijs 
in de basisvorming verwachten we dat 
het zich niet beperkt tot het aanleren van 
enkel vakgebonden concepten, maar dat 
het ook ideeën ‘over’ wetenschappen 
aanleert, de verbanden tussen de disci-
plines expliciteert, respect voor de we-
tenschappen bijbrengt en bouwt aan het 
belang van de culturele component m.b.t. 
STEM in onze kennismaatschappij. 
Uiteindelijk zou het onderwijs nieuws-
gierigheid en interesse voor de weten-
schappen bij leerlingen moeten kunnen 
opwekken, maar internationale studies 
spreken dit tegen. In veel landen waar 
leerlingen voor wetenschappen en wis-
kunde goed scoren (PISA en TIMSS), 
moet men vaststellen dat hun interesse 
voor en attitude t.a.v. die disciplines soms 
zeer laag ligt (The Relevance of Science 
Education (ROSE), 2010). ROSE is een 
internationale studie over hoe jongeren 
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naar het hoger onderwijs is daardoor niet 
goed. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat in rijke landen maar weinig jongeren 
voor een wetenschappelijk of technisch 
beroep kiezen (minder dan 2 op de 10). 
Veel van deze bevindingen waren al de 
conclusies van een gelijkaardige enquête 
bij Vlaamse jongeren uit 2006 (‘Weten-
schappen is knap’ in Klasse). 
Nog meer lesuren in de basisvorming van 
de klassieke natuurwetenschappen, wis-
kunde en techniek voorzien, zal duidelijk 
niet de beste strategie zijn om boven-
staande problemen op te lossen.

R E L E VA N T
Het onderwijs in de STEM-disciplines 
vraagt in het basis- en secundair onder-
wijs een andere aanpak. STEM-onder-
wijs moet inzetten op meer betekenisvol 
leren met uitdagende opdrachten met 
een probleemstellend en functioneel ka-
rakter. De STEM-opdrachten laten toe 
dat problemen vanuit verschillende in-
valshoeken bekeken en benaderd kun-
nen worden. De relevantie van wiskunde, 
wetenschappen en techniek moet aange-
toond worden: leerlingen moeten inzien 
hoe verschillende disciplines moeten 
samengaan om grote maatschappelijke 
problemen op te lossen en om natuurlij-
ke fenomenen te verklaren. De contexten 
kunnen het best aansluiten op de leefwe-
reld van de jongeren zelf. In het leertraject 
zullen de jongeren ook samenwerken in 
groepen. Er moet ruimte komen voor het 
ontwikkelen van denkvaardigheden van 
hogere orde, zoals complexe redenering, 
probleemoplossend, onderzoekend en 
creatief denken, analyseren, evalueren, 
creëren, ... waarbij extra aandacht gaat 
naar het toepassen van de meeste ont-

werpvaardigheden: brainstormen, ont-
werpen, testen. Cruciaal is ook het geven 
van feedback op de oplossings- en aan-
pakprocessen, en op het ontwerpproces, 
met aandacht voor individuele én team-
resultaten.
Relevantie, interdisciplinariteit, conceptu-
alisering, integratie en aansluiting bij de 
leefwereld van jongeren zijn sleutelwoor-
den voor een degelijk STEM-onderwijs.
Maar opgepast, vandaag is STEM in 
Vlaanderen een hype geworden en on-
der deze naam vindt men heel diverse 
onderwijsvormen. In Vlaanderen heeft 
die hype een chaotische ”boel” gecreëerd 
met het reële gevaar dat men naast het 
echte doel van STEM schiet, en het on-
derwijs fundamenteel niet verbetert.
Door in het wetenschapsonderwijs 
hands-onactiviteiten, didactische kits, 
experimenten en laboratoriumwerk in te 
voeren, trachten leerkrachten hun onder-
wijs meer aantrekkelijk en motiverend te 
maken voor leerlingen. Met enkele “in-
jecties“ van die aard in een traditioneel 
onderwijs ben je – in onze visie – nog 
niet noodzakelijk met interdisciplinair 
STEM-onderwijs bezig. De muren tus-
sen de disciplines moeten omlaag, zodat 
zowel leerkrachten als leerlingen ‘bij de 
buren’ kunnen gaan kijken om de nodige 
competenties binnen STEM te verwer-
ven.
Met het STEM-steunpunt wensen we 
ook een maatschappelijke rol op te ne-
men in een succesvolle doorstroom 
vanuit het secundair onderwijs naar de 
arbeidsmarkt. Bepaalde wijken in Brussel 
worden immers gekenmerkt door zeer 
hoge werkloosheidscijfers. Deze cijfers 
contrasteren erg met de nood aan tech-
nisch geschoolde arbeidskrachten, ook 
binnen de Brusselse regio. Vanuit deze 
vaststelling moet dan ingezet worden op 
het samen met partners, zowel vanuit het 
onderwijs als het bedrijfsleven, opzetten 
van STEM-gerichte leertrajecten.
Een degelijk STEM-onderwijs is niet al-
leen nodig omdat in onze maatschappij 
voldoende wetenschappers, ingenieurs 
en technici gevormd moeten worden, 
maar het moet er ook voor zorgen dat alle 
burgers in deze democratische kennis-
maatschappij een voldoende STEM-ge-
letterdheid meekrijgen.

het STEM-onderwijs moet natuurlijk ver-
schillend zijn naargelang het profiel van 
de leerlingenpopulatie, wil het inzetten op 
duidelijk inclusief onderwijs.

Vandaag werkt het STEM-steunpunt met 
een vijftigtal leerkrachten. Naast advies 
willen we vooral via werkgroepen met een 
interdisciplinair team van leerkrachten, 
wetenschappers en eventueel bedrijfs-
mensen, rond relevante en betekenisvolle 
contexten en probleemstellingen, vakover-
schrijdende leertrajecten en STEM-leer-
materiaal ontwikkelen. De bedoeling moet 
ook zijn in die leertrajecten de soms in de 
aparte vakken al aangeleerde abstracte 
concepten en basisprincipes met de con-
crete werkelijkheid te confronteren.
Voorbeelden van onderwerpen die jonge-
ren bezighouden, zijn lucht- en waterpol-
lutie in de stad, mobiliteit, het beleid van 
het groen – parken, volkstuintjes, … – in 
de grootstedelijke ruimte, het beheer van 
afval voor een populatie van een miljoen 
mensen, productie van beeld en film, 
enz. In een eerste fase wordt de ruggen-
graat van het leerproject door het team 
uitgestippeld, daarna wordt het met de 
leerlingen in de klas uitgerold.
Het steunpunt is ook een contactcen-
trum voor leerkrachten, en ons online 
STEM-aanbod zal uiteindelijk op de web-
site van het convenant ‘EduXL’ (eduxl.
be) geplaatst worden. Het STEM-leerma-
teriaal zal er geconsulteerd en uitgeleend 
kunnen worden.
Het steunpunt wil ook via onderzoek 
en specifieke onderzoeksprojecten de 
impact van de eigen werkzaamheden 
nagaan en verifiëren. Deze onderzoeks-

resultaten kunnen op hun beurt verder 
geïntegreerd worden in de werking van 
het steunpunt. Op deze manier zal het 
steunpunt zich ook zelf verder professi-
onaliseren.
Voor de projecten met de leerkrachten 
vragen we ook financiering aan bedrij-
ven. Die samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijven is in Vlaanderen geen tradi-
tie, zoals wel het geval is in Duitsland en 
andere buurlanden. Via initiatieven rond 
duaal leren en het toenemende aantal 
betrokkenen die zich via het STEM-char-
ter engageren voor het STEM-verhaal, 
komt dit wel op gang. Naast financiering 
via bedrijven voor de projecten zelf, rich-
ten we ons tot onderzoeksinstellingen 
voor de financiering van het onderzoek 
rond de impact van STEM op leerlingen. 
Binnen de Associatie kunnen we rekenen 
op de hulp van de onderwijskundigen om 
het onderzoek te ondersteunen.

I N T E R D I S C I P L I N A I R
Vandaag beperken we ons tot de on-
dersteuning van STEM-onderwijs in het 
secundair onderwijs in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, wat in de op-
startfase al een niet te onderschatten op-
dracht is. In de komende jaren zullen we 
ons tevens richten tot basisscholen in het 
Gewest. Het werken aan een grondige 

verandering van attitude t.a.v. de weten-
schappen en de technologie, en jonge-
ren voorbereiden om hun weg te vinden 
in deze complexe kennismaatschappij, 
zou natuurlijk zo jong mogelijk moeten 
beginnen. We geven ons ook duidelijk re-
kenschap dat we in de constructie van de 
school van morgen de interdisciplinariteit 
moeten uitbreiden naar disciplines buiten 
de wetenschappen, wiskunde en tech-
niek en het is dan ook de bedoeling zo 
vlug mogelijk over te gaan naar STEAM 
met de A van ‘arts’.
Het debat rond de school van morgen 
mag niet opgesloten blijven in de onder-
wijswereld zelf. Ouders en jongeren zijn 
de eerste betrokkenen en wij wensen dat 
het debat rond nieuwe aanpak van on-
derwijs een breed maatschappelijk debat 
wordt.

EM. PROF. DR. HENRI EISENDRATH
DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN 1967 
(NATUURKUNDIGE), VOORZITTER VAN HET 
STEM-STEUNPUNT BRUSSEL
HENRI.EISENDRATH@VUB.BE 

DR. RONNY MERKEN
DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN 2015 
(BIOLOOG), COÖRDINATOR VAN HET 
STEM-STEUNPUNT BRUSSEL
RONNY.MERKEN@VUB.BE

“Jongeren  
hebben vaak 
een stereotiep 
beeld van weten-
schappen en ge-
relateerde loop-
banen, meisjes 
haken vaak af.”

S T E M - S T E U N  I N  C O C R E AT I E
Het STEM-steunpunt is een centrum ge-
creëerd in maart 2017 door de Universi-
taire Associatie Brussel (Vrije Universiteit 
Brussel, VUB en Erasmushogeschool 
Brussel, EhB). Het heeft binnen het con-
venant ‘EduXL’, de expertisecentra in 
grootstedelijk onderwijs voor de professi-
onalisering van leerkrachten, een directe 
band met de lerarenopleidingen van de 
twee instellingen van de Associatie en 
het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
Brussel. De werking en de strategie van 
het steunpunt wordt besproken binnen 
een stuurgroep, samengesteld uit leer-
krachten, vakdidactici, wetenschappers 
van de VUB en de EhB en experts in 
wetenschapscommunicatie. De centra-
le bedoeling van het steunpunt is om in 
cocreatie met de leerkrachten, profes-
soren, onderzoekers en bedrijfsverte-
genwoordigers STEM-leeractiviteiten en 
STEM-leermateriaal te ontwikkelen. 

Het STEM-steunpunt heeft in een tien-
tal maanden een degelijke expertise 
opgebouwd en een sterk netwerk met 
de verschillende betrokkenen – Vlaams 
Ministerie van Onderwijs, onderwijs-
verenigingen en bedrijven – ontwik-
keld. Als eerste werk werd een duidelijk 
STEM-denkkader opgesteld zodanig dat 
iedere partner duidelijk weet wat de mis-
sie en de visie van dit steunpunt is. Het 
kan ook steunen op de samenwerking 
met enkele belangrijke STEM-spelers in 
het Vlaamse landschap.
Tijdens de eerste bezoeken aan een tien-
tal scholen hebben we met de directeurs 
en STEM-leerkrachten gesproken, zijn we 
de noden en wensen voor het STEM-on-
derwijs in die scholen nagegaan, en heb-
ben we het profiel van elk van die scholen, 
o.a. de karakteristieken van hun leerlin-
genpopulatie, bekeken. In de multicul-
turele grootstedelijke context vindt men 
naast enkele ‘witte’ scholen meerdere 
‘concentratiescholen’. De aanpak van 

“Vandaag is STEM 
in Vlaanderen een 
hype geworden.”

“Het is de be-
doeling zo vlug 
mogelijk over 
te gaan naar 
STEAM met 
de A van ‘arts’.”
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zijn, het onderzoek waarover ik schrijf 
moet betrouwbaar zijn.

I L L U S I E
Mij komt het nieuws van het wetenschap-
pelijk front soms over als een verademing 
in een wereld die bol staat van meningen 
en opinies. Er is al zo veel polarisering, zo 
veel waarover we kunnen blijven debatte-
ren. Brengt het een soort houvast die men 
niet vindt in andere berichtgeving?
Ik weet het niet. Mijn stukken zijn natuur-
lijk minder gekleurd. Ze zijn meer feitelijk 
dan bijvoorbeeld politieke stukken. Maar 
het is wel een illusie dat je steeds met 
vaststaande feiten werkt: de kennis die 
je overbrengt en de data die je gebruikt, 
zijn altijd tijdelijk. Feit is wel dat je steeds 
de vertaalslag moet maken – misschien 
brengt dit een bepaalde rust voor de le-
zer. Als je ‘en passant’ aan een groot pu-
bliek iets kan uitleggen, is dit fijn.
Ik denk dat we de voorbije jaren in Vlaan-

altijd de tijd om persoonlijk te reageren, 
tenzij mensen zeer onbeleefd zijn.

H A AT M A I LS
Bij opiniërende berichtgeving zijn er twee 
types reacties: degenen die het eens 
zijn en degenen die het gloeiend oneens 
zijn. Wat dat laatste betreft: onze online-
redactie beperkt tegenwoordig de online 
reactiemogelijkheden, onder andere om-
dat er te veel personeel nodig is om de 
berichtgeving te filteren, onder meer op 
haatmails.
Wetenschappelijke kennis lijkt een soort 
inherente schoonheid te bevatten. Met 
welke blik kijkt u naar al die theorieën, re-
gels en natuurkundige wetten?
Die schoonheid en de grote verbazing 
heb ik toch vooral en intens ervaren tij-
dens mijn opleiding. Als ik nu bijvoorbeeld 
iets neerpen over het higgsdeeltje, dan is 
dat heel technisch. Het gaat om pure ken-
nis die ik zo begrijpelijk mogelijk wil over-
brengen en niet over de verbazing die je 
zou kunnen hebben hierbij.
Er is veel meer dat we niet weten dan dat 
we wel weten, maar de zaken die we ont-
dekken, blijven intrigeren.
Het boeiende aan mijn werk is dat het een 
continu leerproces is. Ik leer dagelijks bij 
en hou zo mijn kennis paraat. Het is zeer 
verrijkend om dit werk te mogen doen.
Zijn er meer vrouwen gekomen in uw 
vakgebied?
Ik schat dat in België en Nederland een 
op de drie wetenschapsredacteurs intus-
sen een vrouw is. Bij ons is de verhou-
ding op de gehele redactie vergelijkbaar. 
De jongste vijftien jaar zijn redacties, ik 
spreek dan over de geschreven pers, 
enorm vervrouwelijkt.

KO F F I E
Hoe zorgt u ervoor dat uw stukjes correct 
zijn? Bent u erg zelfkritisch?
Ik raadpleeg altijd de vakliteratuur. We-
tenschappelijke bladen, zoals Science 

Honger naar weten-
schapsberichtgeving

Een krant is een heel breed medium. Politiek nieuws, ver-
keersongevallen en sport vinden er hun plaats in. Maar 
soms ook wetenschappelijk nieuws en wetenswaardighe-
den. Hilde Van den Eynde is wetenschapsredactrice bij De 
Standaard. Ze werkt al sinds 1989 op die redactie en heeft 
jarenlange ervaring in het vertalen van wetenschap naar 
geschreven media. Een geknipte dame voor een gesprek 
over wetenschapsberichtgeving in de geschreven pers.Hilde Van den Eynde

HILDE VAN DEN EYNDE: De Standaard  
heeft altijd een wetenschapsrubriek ge-
had. Ze is eigenlijk als eerste krant het 
belang ervan gaan inzien. Ik heb biologie 
gestudeerd. Ik wilde eigenlijk nog net iets 
liever talen studeren, maar maakte daar-
over bij mezelf de bedenking dat ik dat al-
tijd ook nog in de avondschool kon doen. 
Dus heb ik gekozen voor biologie. Toen ik 
een paar jaar later een vacature op de we-
tenschapsredactie bij deze krant zag, heb 
ik de ideale combinatie gevonden. In deze 
redactiefunctie kan ik mijn liefde voor taal 
en voor wetenschap combineren.
HET VRIJE WOORD: U schrijft over 
heel uiteenlopende topics: onder andere 
Franse spelling, captcha’s, archeologie 
en wiskunde. Hoe maakt u een onder-
scheid tussen wat echt wetenswaardig is 
en wat niet?
In de eerste plaats volg ik mijn nieuws-
gierigheid, maar daarnaast hanteer ik een 
aantal criteria. Op basis daarvan maak ik 
een selectie. Mijn criteria zijn: Heeft dit 
echt nieuwswaarde? Is het haalbaar om 
dit thema relatief eenvoudig uit te leggen? 
Welke mate van betrokkenheid kunnen 
lezers erbij hebben? En welke relevantie 
heeft het gegeven? Ik wil namelijk vermij-
den om van de wetenschapsberichtge-
ving een curiositeitenparade te maken. 
Ten slotte moet de informatie ook juist 

en Nature. Ik neem nooit klakkeloos en 
zonder te checken een persbericht over 
– ook geen persberichten van universi-
teiten die heel sterke pr-mensen in dienst 
hebben of een communicatiedienst die 
het erg goed brengt. Ik val dus terug op 
origineel onderzoek, uitgevoerd door re-
levante wetenschappers. Ik probeer ook 
de waan van de dag te overstijgen – denk 
bijvoorbeeld aan het doorlopende, steeds 
terugkerende verhaal of koffie nu wel of 
niet goed is voor de gezondheid. Ik heb 
bovendien het voordeel van mijn erva-
ring: ik weet min of meer wat er de voor-
bije dertig jaar geschreven is. En ik heb 
een netwerk dat ik kan contacteren. Als 
ik een uitleg niet kan volgen, dan vraag ik 
toelichting bij betrokken wetenschappers. 
Mijn opleiding helpt dan, en mijn kennis 
van het jargon is uiteraard handig.

U bent intussen al relatief lang aan de 
slag als wetenschapsredactrice. Hebt u 
bepaalde dingen zien evolueren? Ik denk 
bijvoorbeeld ook aan de publicatiedruk 
binnen de wetenschappelijke wereld?
Dat is zo. Zij moeten vandaag zichzelf in 
de picture zetten. Daarom proberen ze 
soms een hyperbool te verkopen aan de 
pers. Wij hebben dan de taak als journalist 
om te checken of het juist is, of het klopt 
wat ze brengen. Het is wel belangrijk om 
te beseffen dat je een wetenschapper ook 
niet op zijn woord moet geloven. Vandaag 
valt dat veel gemakkelijker te checken 
dan vroeger, toen er nog geen internet 
was. Je kan zelf online oorspronkelijke 
artikels in vakbladen consulteren, bijvoor-
beeld. Vroeger was het veel omslachtiger, 
en moest je onder meer de persdiensten 
van onderzoeksinstellingen opbellen om 
je tot bij de juiste persoon te brengen.
Hebt u contact met collega’s, mensen in 
het buitenland? Ontmoeten jullie elkaar?
We zien elkaar soms bij grote evenemen-

ten. Zo staat de lancering van Frank De 
Winne, in 2009 in Bajkonoer, me wel nog 
bij. Of we treffen elkaar op een persreis. 
Maar het is eerder uitzonderlijk. Ik ben 
wel lid van de VWN, de Nederlandse Ver-
eniging voor Wetenschapsjournalistiek 
en -communicatie, die opereert als een 
belangenvereniging. Ik sta er ingeschre-
ven op de discussielijst. Zo ontvang ik 
informatie over wetenschapsbeurzen en 
-reizen, en tips voor uitstappen. Collega 
Senne Starckx van Eos is daar bijvoor-
beeld ook lid van. België kent geen ver-
gelijkbare organisatie.
Zijn er mensen naar wie u opkijkt?
Ik heb niet direct een collega naar wie 
ik opkijk, maar ik bewonder bijvoorbeeld 
wel Sylvia Witteman, die columniste is bij 
de Volkskrant. Zij is iemand die stilistisch 
heel mooi schrijft.
Kan u een hoogtepunt uit uw carrière 
meegeven aan onze lezers?
Een hoogtepunt kan je het niet bepaald 
noemen, maar wat me wel is bijgebleven 
is een reis naar Afrika, vijftien jaar gele-
den. Toen daar nog nauwelijks medicijnen 
tegen hiv voorhanden waren, bezocht ik 
er een dorp met aidspatiënten. De dorpe-
lingen zaten ons op te wachten in twee 
groepen. Aan de ene kant de seropositie-
ven van wie je wist dat ze op korte termijn 
zouden sterven, aan de andere kant een 
groep niet-besmette mensen, die dus niet 
hoefden te sterven. Dat was heel confron-
terend. Het is niettemin een voorrecht, 
ook op zo'n moment, om zo dicht op het 
nieuws te kunnen staan.
Ook het bijwonen van de toekenning van 
de Nobelprijs aan François Englert in 
Stockholm (in 2013 voor Natuurkunde, 
gedeeld met de Brit Peter Higgs, n.v.d.r.) 
was gedenkwaardig. Dat zijn dan de voor-
delen van het beroep.
SIEN SIMOENS

“Ik wil vermijden 
om van de weten-
schapsberichtge-
ving een curiosi-
teitenparade te 
maken.”

“Wetenschappelijke 
verhalen behoren 
tot de meest aange-
klikte artikels.”

“Het is belangrijk 
om te beseffen dat je 
een wetenschapper 
ook niet op zijn 
woord moet geloven.”

deren kunnen spreken van een stijgende 
belangstelling voor exacte wetenschap-
pen. Ik merk het onder andere aan tv-pro-
gramma’s en campagnes. Hoe ziet en 
ervaart u dit?
Ik zie mijn beroep in de eerste plaats 
niet als wetenschapspopularisering. Ik 
breng nieuws over wetenschappelijk on-
derzoek en ben dus geen pleitbezorger 
van de wetenschap, zoals Lieven Scheire 
dat bijvoorbeeld wel is. Hij is een echte 
popularisator. Voor ons bij de krant is we-
tenschapsberichtgeving ook niet nieuw: 
wij hebben dat altijd al gedaan. Wel zie je 
vandaag een grote honger naar verhalen 
uit die sector. Wij zien bij lezersbevragin-
gen in onze enquêtes in de top drie van 
meest populaire thema’s steeds weten-
schappen verschijnen. Wetenschappe-
lijke verhalen behoren ook tot de meest 
aangeklikte artikels.
Hoe reageren mensen op uw stukjes?
Ik krijg niet zo heel vaak reacties. Maar 
reacties vallen uiteen in een drietal ca-
tegorieën. Vooreerst ‘schoolmeesters’ 
die de puntjes op de i zetten, vanuit hun 
beroepskennis. Vervolgens de mensen, 
meestal gewone lezers, die op fouten en 
vergissingen wijzen. Als ze gelijk hebben, 
publiceren we een rechtzetting. En tot slot 
positieve, dankbare reacties: mensen die 
zeggen dat ze blij zijn met je stuk. Ik neem 

MEER WETEN?
De Standaard: www.standaard.be
Wetenschappelijke vakliteratuur:
Nature: www.nature.com/nature
Science: www.sciencemag.org
Eos: www.eoswetenschap.eu
Nederlandse Vereniging voor We-
tenschapsjournalistiek en -commu-
nicatie VWN: www.vwn.nu
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Het is een uitdaging zonder meer om 
in een beperkt aantal bladzijden een 
schets te presenteren van de we-
tenschappen zoals we die vandaag 
kennen (in de mate dat we daartoe  
effectief in staat zijn). Was ik ge-
makzuchtig, dan kon ik mij ervan af-
maken met een verwijzing naar mijn 
essay, gepubliceerd in 2009, getiteld 
‘Hamlet en entropie. De twee cultu-
ren, een halve eeuw later’ (Brussel: 
VUBPRESS) en hier simpelweg een 
samenvatting presenteren. Maar in de 
acht, negen jaren die verstreken zijn 
tussen het schrijven van dat pamflet 
en de situatie vandaag is er voldoende 
gebeurd om op zijn minst een update 
te presenteren.

Een paar reflecties over kennis, mens en maatschappij
1 .  I N L E I D I N G
Dat gezegd zijnde, zijn er wel een paar 
elementen die ik zal hernemen omdat het 
wetenschappelijke proces uiteraard een 
aantal constanten kent. Ik zal daarmee 
van start gaan in sectie 2 en de daar-
opvolgende ontwikkelingen belichten in 
sectie 3. Daarna behandel ik in sectie 4 
kort de situatie vandaag die mij vrij uniek 
lijkt, om te besluiten met een optimisti-
sche noot (want, ja, voor sommigen is 

uit naar de wetenschappelijke methode. 
In het ideale geval zou er één en slechts 
één methode te vinden zijn. Ongetwijfeld 
is de bekendste kandidaat de hypothe-
tisch-deductieve methode (HD).
Volgens HD begint een wetenschapper 
met het formuleren van een hypothese H 
die zij wenst te onderzoeken en, met be-
hulp van de formele logica, leidt zij hieruit 
uitspraken E af en die uitspraken kunnen 
experimenteel of door waarneming vast-
gesteld worden. Nu zijn er maar twee 
mogelijkheden: ofwel wordt de hypothe-
se bevestigd (of, synoniem, geconfir-
meerd) en dan kan H behouden worden, 
ofwel wordt de hypothese weerlegd (of, 
synoniem, gefalsifieerd) en dan moet H 
verworpen worden. Op termijn kunnen 
alle “overlevende” hypothesen samenge-
voegd worden in grotere gehelen en dat 
kennen we als wetenschappelijke theo-
rieën (T). Alles draait dus rond het trio T, 
H en E. Met dit beeld van de wetenschap-
pelijke methode worden zowel de Wiener 
Kreis, grondleggers van het logisch em-
pirisme of logisch positivisme of neopo-
sitivisme, geassocieerd, als Karl Popper, 
met dat verschil dat hij resoluut de kant 
kiest van de falsificatie omdat confirmatie 
nooit tot zekerheid kan leiden. 
(Noot: ongeveer elk handboek weten-
schapsfilosofie behandelt dit onderwerp, 
dus vermeld ik er maar één, namelijk Erik 
Weber, Bert Leuridan & Merel Lefevere: 
‘Wetenschap: wat, hoe en waarom? Sys-
tematische inleiding tot de wetenschaps-
filosofie.’ Antwerpen: Garant, 2016)
Het is bijzonder opvallend dat deze visie 
op de wetenschappelijke methode nog 
steeds een grote populariteit kent bij vele 
wetenschappers. Het valt gemakkelijk in 
te zien waarom dit zo is. Er is in de eer-
ste plaats de overeenstemming met het 
dagelijkse werk van een wetenschapper. 
Hypotheses worden geformuleerd en ex-
perimenten worden bedacht en uitkom-
sten dicteren of ideeën aanvaard blijven 
dan wel verworpen worden. In de twee-
de plaats garandeert deze methode een 
continue groei van de wetenschappen. 
Want hypothesen die worden verworpen, 
blijven verworpen en wat blijft overeind 
staan, moet wel betrouwbaar zijn. Dus op 
langere termijn houden we die theorieën 
over die alle testen hebben doorstaan en 

die vormen een solide basis waarop ver-
der gebouwd kan worden. Op nog lange-
re termijn moet dit leiden tot een cumula-
tieve groei die maar een eind kan kennen 
als alles geweten is. De wetenschap zal 
dus een eindpunt kennen – het moment 
waarop we alles weten – en eventueel 
kunnen we ruimte laten of we dit eindpunt 
al of niet op oneindig willen plaatsen. In 
ieder geval, de richting is juist.
In de tweede helft van de twintigste eeuw 
is de grote ontnuchtering gekomen. Blijk-
baar wordt het spel zo niet gespeeld. Wie 
zou verwachten dat ik hier nu meteen 
Thomas Kuhn en zijn boek uit 1962 zou 
vermelden, namelijk ‘De structuur van we-
tenschappelijke revoluties’ (Nederlandse 
vertaling verschenen bij Boom in Meppel 
in 2013), moet ik teleurstellen en vragen 
om te wachten tot de volgende sectie, 
omdat het met name logisch empiristen 
zelf waren die inzagen dat de methode 
niet feilloos is. Om eerlijk te zijn, het is te 
veel om op te sommen en dus beperk ik 
mij tot de voornaamste elementen:

Confirmatie kan nooit tot zekerheid 
leiden: dit is een zeer klassiek probleem 
omdat het met name verwijst naar het 
inductieprobleem. Hoeveel spinnen 
moet je gezien hebben om te besluiten 
dat de hypothese “Alle spinnen hebben 
acht poten” zeker is? Het antwoord moet 
zijn: nooit. Want de “alle” in de hypothese 
heeft betrekking op de spinnen die er wa-
ren, er nu zijn en er zullen zijn. En in die 
laatste groep zit duidelijk het probleem.
Falsificatie kan ook fout lopen: vind 
een spin met vijf, zes of tien poten en je 
bent klaar. Ja toch? Neen, want wie zegt 
dat je goed gekeken hebt, dat het wel 

een spin is, dat ze misschien een paar 
poten heeft verloren, dat ze een zeldza-
me mutant is, Misschien lijkt dit wel grap-
pig, maar zodra de instrumenten die men 
gebruikt complexer worden, wordt de lijst 
vragen alleen maar langer.
Onderbepaling van de theorie door de 
experimenten: eigenlijk is dit het belang-
rijkste element. Dit heeft te maken met de 
vraag wat het eigenlijk is wat men meet, 
observeert of waarneemt. We meten niet 
rechtstreeks de temperatuur, maar we le-
zen een waarde af van een thermometer. 
We meten niet rechtstreeks de zwaar-
tekracht, maar de effecten ervan. In de 
vakliteratuur noemt men concepten zoals 
temperatuur, zwaartekracht, massa, … 
theoretische concepten die slechts on-
rechtstreeks empirisch toegankelijk zijn. 
Het gevolg is dat theoretische concep-
ten niet door de empirie volledig worden 
vastgelegd en dat betekent op zijn beurt 
dat verschillende theorieën (dus met 
verschillende theoretische concepten) 
dezelfde empirische waarnemingen on-
dersteunen. Kort gezegd: theorieën wor-
den niet eenduidig door de empirie vast-
gelegd. Laat de feiten voor zich spreken 
is een mooie uitspraak, maar de vaststel-
ling is dat ze dat niet doen!
Uit dit alles volgt dat wetenschappelijke 
theorieën zeker niet voor de eeuwigheid 
zijn bedoeld, maar altijd onderhevig zijn 
aan verandering. Het luidt met andere 
woorden ook het einde in van het cumula-
tief denken, wat voor alle duidelijkheid niet 
betekent dat wetenschappelijke vooruit-
gang verworpen moet worden. Het punt is 
wel dat vooruitgang een complexere zaak 
wordt. En met die complexiteit worden de 
eerste stappen gezet in de richting van 
een heterogeniteit. Deze zal alleen maar 
sterker worden en ons beeld van de we-
tenschap fundamenteel wijzigen.

3 .  D E  B E W U S T W O R D I N G  VA N 
D E  W ET E N S C H A P
Wat ik tot nu toe heb beschreven, is een 
filosofisch nadenken dat zich grotendeels 
toespitst op de interne ontwikkeling van 
de wetenschappen. De vraag waar de 
hypothesen en de theorieën vandaan 
komen, was niet de kernvraag, wel hoe 
ze te beoordelen als ze er zijn. Maar 
met de reeds vermelde Thomas Kuhn 

De bewustwording 
van de wetenschap

“De CRISPR-tech-
niek stelt ons voor 
een enorme uitda-
ging om uit te ma-
ken welke toekom-
stige mens wij voor 
ogen hebben.”

en blijft het een moral duty om optimist 
te zijn en ik ben door de band genomen 
vrij volgzaam).

2 .  H ET E R O G E N I T E I T  V E R S U S 
H O M O G E N I T E I T  I N  H ET  W ET E N -
S C H A P P E L I J K  P R O C E S
De uitdrukking “we komen van ver” lijkt, 
wat mij betreft, een mooie en bruikbare 
samenvatting van de ontwikkeling die we 
in de twintigste eeuw hebben gekend in 

het begrijpen van wat wetenschap is. In 
het begin van die eeuw was de overheer-
sende gedachte er één van homogeni-
teit. Het liefst van al – en voor alle duide-
lijkheid, het is meer dan begrijpelijk dat 
men deze zoektocht heeft ondernomen 
– wilde men komen tot een enkelvoudige 
beschrijving die de gehele wetenschap 
zou kenmerken, van natuur- tot en met 
humane en sociale wetenschappen. De 
aandacht ging daarbij in de eerste plaats 
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begint men ook aandacht te krijgen voor 
het gehele wetenschappelijke proces en 
de maatschappij waarin dit proces inge-
bed is. Of, kort gezegd, het interne ver-
haal wordt nu aangevuld met een extern 
verhaal. Dat externe verhaal – en dat is 
een grote vernieuwing – wordt nu niet lan-
ger enkel door de filosofen verteld, maar 
ook door de sociologen, psychologen, 
antropologen, economen, politicologen 
en andere mens-, maatschappij- en cul-
tuurwetenschappers. Daardoor ontstaat, 
naast de wetenschapsfilosofie, een nieuw 
bijzonder heterogeen domein, gezien alle 
betrokken disciplines, dat vaak wordt aan-
geduid met wetenschapswetenschap (sci-
ence of science). (Noot: wat volgt zal ik 
niet overladen met referenties, ik vermeld 
hier alleen maar een van de grote klassie-
kers, namelijk Robert Merton: ‘The Socio-
logy of Science: Theoretical and Empirical 
Investigations.’ Chicago: UCP, 1973)
Die wetenschapswetenschap laat een 
verrassend beeld zien. Wetenschap 
wordt nu een activiteit die mee door 
maatschappelijke ontwikkelingen wordt 
bepaald, waarin allerhande economi-
sche, sociale en politieke beïnvloedingen 
subtiel aan het werk zijn, waar weten-
schappers heel vaak een strijd moeten 
leveren om hun onafhankelijkheid te kun-
nen bewaren, waar wetenschappers een 
bijna dagelijks gevecht moeten leveren 
om over voldoende financiële midde-
len te beschikken, waar technologische 
afgeleiden onverwachte neveneffecten 
produceren, waar economische efficiën-
tie soms de uitkomsten meer of minder 
subtiel beïnvloedt, … Maar er is meer. 
Diezelfde wetenschapswetenschap laat 
ons toe om een scherper beeld te krijgen 
van de wetenschapsbeoefening zelf, het 
interne verhaal dus, in die mate dat het 
ook een beleidsinstrument wordt: weten-
schappelijk onderzoek kan maatschappe-
lijk gestuurd worden en dat gebeurt ook. 
Tegelijkertijd kwamen ook een aantal cu-
rieuze fenomenen aan het licht: het gros 
van gepubliceerde artikels in vaktijdschrif-
ten wordt niet gelezen, het gros van het 
wetenschappelijk onderzoek wordt niet 
gedubbelcheckt, een flink deel van dat-
zelfde onderzoek gebruikt verkeerde me-
thodes in het onderzoek, kortom, het was 
geen al te fraai beeld dat onvermijdelijk 

de vraag opriep, en nog steeds oproept, 
of het wetenschappelijk bedrijf wel functi-
oneert zoals we het graag willen hebben. 
En let wel, dit alles is natuurlijk volkomen 
compatibel, zoals reeds vermeld, met een 
wetenschapper die in een labo een hy-
pothese aan het testen is door minutieus 
batterijen van testen uit te voeren en die 
meent dat haar onderzoek niets te ma-
ken heeft met de buitenwereld en dat zij 
derhalve onafhankelijk is. Wie inzoomt op 
een baksteen verliest het huis uit het oog 
waarvan de baksteen een deel uitmaakt. 
Tegelijkertijd beginnen er toch elementen 
binnen te sluipen zoals een explicitering 
van wat goed wetenschappelijk onder-
zoek is, van wetenschappelijke integri-
teit en van een wetenschapsethische 
houding. Men hoeft niet zo lang in de tijd 
terug te gaan om deze aspecten te zien 
verdwijnen in de achtergrond, want was 
de wetenschap niet een zelfregulerend 
systeem dat geen expliciete regels be-
hoefde? Dat weten we vandaag ook: het 
antwoord hierop is negatief. De individue-
le wetenschapper is een flink stuk bewus-
ter geworden van de omgeving waarin 
zij werkt. Wat trouwens (begrijpelijk) niet 
altijd zo gemakkelijk valt.

4 .  H E E L  D I C H T  B I J  H U I S
De gedachte die ik hier naar voren wil 
schuiven is dat we in de recentste peri-
ode van het menselijke bestaan op deze 
planeet een vrij uniek moment beleven. 
Keren we ver terug in de tijd, dan stond 
wetenschap vrij dicht bij de mens, voor-
namelijk via technologische ontwikke-
lingen, het oorlogswezen voorop. Het 
is een vrij merkwaardige geschiedenis 
die verteld kan worden, hoe de weten-
schappen, de wiskunde inbegrepen, het 
vechten hebben “verbeterd” door steeds 
vernuftiger instrumenten te bedenken, de 

banen te berekenen van kanonskogels, 
meetkundige principes te formuleren 
voor vestingbouw, … (zie bijvoorbeeld 
Bernhelm Booß-Bavnbek & Jens Høyrup 
(eds.): ‘Mathematics and War.’ New York: 
Birkhäuser, 2003) Dichter bij huis was 
de wetenschap vaak onzichtbaar, ge-
tuige de vraag wat die wetenschappers 
nu eigenlijk wel allemaal uitsteken in die 
labo’s. Elementairedeeltjesfysica was het 
type voorbeeld: waanzinnig complexe en 
onbegrijpelijke wiskundige vergelijkingen 
om processen te beschrijven, zo klein dat 
niemand ze kan zien en waarbij men het 
zelfs niet eens is of de dingen in kwestie 
wel bestaan of niet. (Ik verwijs hier naar 
de kwantummechanica, die wiskundig 
voortreffelijk werkt, bijzonder precieze 
voorspellingen kan produceren, maar 
waar de discussie waarover de theorie 
eigenlijk spreekt nog steeds lopende is.) 
De situatie vandaag is, voor zover ik kan 
oordelen, radicaal anders. Het komt mij 
voor dat de wetenschap opnieuw heel 
erg zichtbaar is geworden. Ik geef enkele 
voorbeelden en voeg er telkens een aan-
tal bedenkingen en commentaren aan toe:
De klimaatverandering: om de woorden 
van voormalig US-president Barack Oba-
ma te citeren: “Wij zijn de eerste gene-
ratie die de gevolgen van klimaatveran-
dering ondervindt en de laatste generatie 
die er nog iets aan kan doen.” Het klimaat 
is een mondiaal probleem geworden 
waar wetenschap en technologie niet al-
leen gevraagd wordt om het probleem in 
kaart te brengen, maar ook met oplossin-
gen voor de dag te komen. Wetenschap-
pers worden nu verplicht, bijvoorbeeld 
op klimaatconferenties, om te gaan met 
politici, met politieke besluitvorming, met 
sceptici en met de media.
De kernenergie-uitstap: energievoor-
ziening is een probleem dat opnieuw 
de gehele maatschappij treft en dus is 
iedereen betrokken partij. Opnieuw wor-
den wetenschappers in arena’s geduwd 
waar ze, vermoed ik, liever uit wegblijven 
omdat, zo lees ik toch vaak, de irrationa-
liteit en de emoties de boventoon voeren 
en dat is niet wetenschappelijk. Maar het 
probleem is dat het intern vaak ook mis-
loopt, getuige de discussie tussen twee 
Leuvense ingenieurs over de kernuitstap 
die lijnrecht tegenover elkaar stonden en 

die door de rectorale overheid werden 
aangemaand om de discussie binnenska-
mers te houden (zie het intrigerende opi-
niestuk ‘Het buikgevoel en de wetenschap’ 
in De Standaard van 30 september 2017). 
Wat voor de bevolking (of toch zeker voor 
mijzelf) een verrassende houding was: 
ruzies onder wetenschappers moeten dis-
creet blijven omdat het een smet zou kun-
nen opleveren op het wetenschappelijke 
blazoen. Met het gevolg dat wetenschap-
pelijke expertise in vraag werd gesteld, 
want wie moet je nu nog geloven?
Genetisch gewijzigde organismen: is 
het nodig om een experimenteel aardap-
pelveld in Wetteren weer in herinnering 
te brengen om deze problematiek aan 
te kaarten? Een problematiek die ons 
opnieuw allemaal beroert, want het gaat 
hier om voedselvoorziening voor een we-
reldbevolking die maar blijft aangroeien. 
Wie de discussies bekijkt tussen voor- en 
tegenstanders, zelfs oppervlakkig, moet 
vaststellen dat er een dubbele naïviteit 
meespeelt. Aan de kant van de niet-we-
tenschappers spelen vaak elementen 
mee van een naïef natuurgeloof dat wil 
dat de natuur ongerept en zuiver moet 
blijven, maar evengoed aan de kant van 
de wetenschappers spelen elementen 
mee van een even naïef vooruitgangs-
denken waarbij gelijk welke technologie 
enkel en alleen een verbetering kan in-
houden. Deze dubbele naïviteit kan, naar 
mijn idee, het best gezien worden als 
een uitdrukking van onkunde aan beide 
kanten. Voor de “gewone” mens is die 
vreemde wetenschap nog nooit zo dicht-
bij geweest en voor de wetenschappers 
is die grillige en onvoorspelbare maat-
schappij nog nooit zo dichtbij geweest. 
Hoe met elkaar om te gaan? Het lijkt mij 
duidelijk dat er hier nog een wederzijds 
leerproces dient te beginnen.
Lichamelijk en mentale gezondheid: 
naarmate de menselijke genetica zich-
verder ontwikkelt, wordt duidelijk dat op 
het genetisch materiaal ingegrepen kan 
worden en dat een “maakbare” mens 
een reële mogelijkheid wordt. (Ik plaats 
maakbaar tussen aanhalingstekens om-
dat dit niet per se de gangbare invulling 
van maakbaarheid is.) De recente discus-
sie hier te lande over het downsyndroom 
dat niet meer hoeft voor te komen in deze 

wereld, leidde al heel snel tot discussies 
waarin het beruchte “argument ad hitle-
rum” – een variant van het hellendvlak-
argument – de boventoon voerde. Maar 
de CRISPR-techniek, die zeer specifieke 
lokale ingrepen in het genetisch profiel 
van een mens toelaat, stelt ons voor een 
enorme uitdaging om uit te maken welke 
toekomstige mens wij voor ogen hebben.
Big data: meer en meer informatie wordt 
over ons verzameld via een hoop kana-
len, waaronder Facebook, Google en 
een waanzinnige collectie apps van al-
lerlei soort, wat de mogelijkheid creëert 
om een mens in real-time te volgen. Ik 
ga nog even voorbij aan de privacypro-
blematiek, maar tot een aantal jaren 
geleden was het niet zo interessant om 
over zo veel data te beschikken, want 
het probleem was dat men erin verzoop. 
Maar dat is niet langer het geval. “Slim-
me” algoritmen (door informatici en wis-
kundigen ontwikkeld), datacompressie, 
gigantische opslagcapaciteiten, steeds 
snellere analyse-instrumenten, … laten 
toe om patronen en structuren te vinden 
die ons op de meest subtiele wijzen kun-
nen manipuleren.
Artificiële intelligentie en robotica: 
ten slotte, aansluitend bij het voorgaan-
de punt, is er de verdergaande automa-
tisering van onze leefwereld. De robot 
wordt een wezen dat zich in onze directe 
omgeving zal ophouden en met ons zal 
omgaan. Geen deel van ons leven blijft 
beschermd, want ook de seksrobot krijgt 
een plaats. Het is misschien wel de di-
rectste confrontatie die ons te wachten 
staat en waar wetenschappers zelf ook 
niet meteen de impact kunnen inschatten 
en voorzien. Wat mogen we verwachten 
van zelfrijdende auto’s? Hoe zullen be-
slissingen genomen worden door de ma-
chine? Wie draagt verantwoordelijkheid 
bij ongevallen? Het is niet dat deze pro-
blemen onoplosbaar zijn, maar we wor-
den vaak al met de technologie gecon-
fronteerd vooraleer deze vragen serieus 
aangepakt zijn. En het helpt werkelijk niet 
om, als wetenschapper of technoloog, 
mee te delen dat het allemaal wel goed 

komt. De geschiedenis van averechtse 
technologieën is lang en vaak dramatisch 
(DDT, softenon, asbest, …).
Zonder twijfel kan deze lijst aangevuld 
worden, maar het moge duidelijk zijn dat 
we met deze zes problemen al een agen-
da hebben die de gehele mensheid voor 
de directe toekomst aanbelangt. Doordat 
het zo dicht bij huis komt, wordt (en zal) 
de wetenschapper vaker dan vroeger ter 
verantwoording geroepen (worden) en 
dan is de vaststelling dat geen van de 
betrokken partijen – de niet-wetenschap-
pers, de politici, de middenvelders én de 
wetenschappers en technologen – goed 
voorbereid is door een gebrek aan erva-
ring dat niet wordt opgevangen, het spijt 
mij dat ik het moet neerschrijven, door 
TED-talks, hoe speels en leerrijk ook, 
door wetenschapscafés, hoe verhelde-
rend ook, en door PhD-wedstrijden voor 
de kortste samenvatting van het eigen 
onderzoek, hoe grappig ook. Het mag 
er allemaal zijn, laat dat duidelijk wezen, 
maar er is veel, veel meer nodig dan 
deze sympathieke initiatieven.

5 .  B E S L U I T
Zoals beloofd in de inleiding zal ik toch 
positief eindigen. Nieuwe tijden vragen 
nieuwe wetenschappelijke ontwikke-
lingen met inbegrip van nieuwe tech-
nologieën. Maar nieuwe tijden vragen 
evenzeer een nieuwe reflectie over deze 
ontwikkelingen. Welk beeld van weten-
schap en technologie hebben we voor 
ogen? Zeker als we onze naïviteit verla-
ten en op zoek gaan naar een volwaar-
dige visie. Het goede nieuws dat ik kan 
brengen is dat alle materiaal al klaarligt. 
Zowel de wetenschapsfilosofie als de we-
tenschapswetenschap heeft al een hoop 
werk verricht om dat nieuwe beeld uit te 
tekenen. Het is nu de kwestie van het te 
implementeren met de medewerking van 
iedereen, want iedereen is betrokken en 
dat op zich is goed. Afzijdigheid is geen 
recept voor de toekomst die ons allen te 
wachten staat.
JEAN PAUL VAN BENDEGEM
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

“Afzijdigheid is geen recept voor de 
toekomst die ons allen te wachten staat.”

“De robot wordt 
een wezen dat zich 
in onze directe om-
geving zal ophou-
den en met ons zal 
omgaan.”
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in Europa een einde aan deze praktijken 
en werd elke poging om kinderen te selec-
teren op basis van kenmerken als immo-
reel gezien. Maar de donkere wolk van de 
twintigste-eeuwse eugenetische praktijken 
hangt nog steeds boven discussies over 
alles wat met ‘maakbare’ baby’s te maken 
heeft. De vrees bestaat bij velen dat het 
creëren van baby’s via technologieën kan 
ontaarden in het discrimineren van bepaal-
de bevolkingsgroepen. Of de angst dat er 
een maatschappelijke druk zal ontstaan om 
onze toekomstige kinderen te vormen naar 
de verwachtingen van onze omgeving.

In de jaren zeventig werd ivf – in-vitrofer-
tilisatie – ontwikkeld: een techniek waarbij 
men buiten de baarmoeder, zoals in een 
proefbuis of een petrischaaltje, een eicel 
bevrucht, en deze vervolgens inbrengt in 
de baarmoeder. In 1978 slaagden Robert 
Edwards en Patrick Steptoe erin om de 
eerste baby te laten geboren worden via 
de ivf-techniek. Hiermee was de medisch 
begeleide voortplanting van de grond ge-
komen. De komst van ivf was goed nieuws 
voor hen die graag kinderen willen maar 

Volgens de lezers van De Standaard was de NIP-test het product van het jaar 2017, nadat de 
vorige jaren de iPhone, de draagbare gps, zonnepanelen en K3 deze verkiezing hadden gewon-
nen. Dat een medisch product de top van zo’n lijstje haalt, zegt iets over de mate waarin het 
verwachtingen creëert of de gemoederen in beweging brengt. De NIP-test is nochtans een relatief 
eenvoudige genetische test om te helpen chromosomale aandoeningen zoals het syndroom van 
Down op te sporen. Ondertussen zitten nieuwe technieken in de pijplijn die weleens voor meer 
beroering kunnen zorgen. Het idee om je kind naar eigen wens te kneden en vrij van ziekten en 
afwijkingen ter wereld te brengen, en dat ongeacht je leeftijd of je relatiestatus, wordt mondjesmaat 
realistisch. Fundamentele maatschappelijke en morele uitdagingen wachten ons op.

E E N  K L E I N E  G E S C H I E D E N I S  VA N 
D E  M A A K B A R E  B A B Y
De tijd dat je enkel op ‘natuurlijke wijze’ 
een kind kon krijgen en je partnerkeuze het 
enige was waar je je hoofd over moest bre-
ken, ligt al even achter ons. In 1978 werd 
Louise Brown – de eerste ‘proefbuisbaby’ 
– geboren, en sindsdien zijn al miljoenen 
baby’s door middel van moderne vrucht-
baarheidsbehandelingen of na een gene-
tische screening op de wereld gekomen. 
Dankzij de medisch begeleide voortplan-
ting kunnen niet enkel koppels met vrucht-
baarheidsproblemen kinderen krijgen, 
maar kunnen we ook voor een baby gaan 
zonder bepaalde afwijkingen.
Het verhaal van de maakbare baby heeft 
echter een voorgeschiedenis die nog al-
tijd een zware stempel drukt op het debat. 
Eind negentiende en begin twintigste eeuw 
werden de eerste experimenten opge-
zet om kinderen te maken naar bepaalde 
voorkeuren. Helaas gebeurde dat toen 
met weinig nobele bedoelingen. Geïnspi-
reerd door de evolutietheorie van Darwin 
ontstonden er plannen om minder kinderen 
te laten geboren worden die door het gros 
van de samenleving als onwenselijk wer-
den beschouwd, en meer kinderen die wel 
aan bepaalde verwachtingen voldeden. 
Dit door middel van verboden huwelijken, 
sterilisaties en abortussen bij bepaalde 
bevolkingsgroepen – zoals lagere sociale 
klassen en joden – en stimuleringspro-
gramma’s bij andere groepen, vooral in 
westerse landen als de VS en nazi-Duits-
land. Na de Tweede Wereldoorlog kwam 

met vruchtbaarheidsproblemen kampen, 
maar riep ook veel tegenstand op. Er waren 
de fanatieke bezwaren met de zwakke ar-
gumenten dat de mens voor God speelt en 
zich zo in gevaar brengt, of dat dit indruist 
tegen de menselijke waardigheid. Maar 
ook terechte morele vragen die nu nog 
worden gesteld bij nieuwe ontwikkelingen 
in de genetica en de medisch begeleide 
voortplanting. Zoals de vraag wiens belang 
het meest mag doorwegen in beslissingen 
omtrent vruchtbaarheidsbehandelingen: 
die van de wensouders, die van de samen-
leving, of die van het kind? Deze vraag 
vormt bijvoorbeeld een discussiepunt in 
het debat over de anonimiteit van donoren: 
mag je anoniem donorschap opheffen zo-
dat alle donorkinderen de kans krijgen hun 
biologische ouders te leren kennen?
In België worden vruchtbaarheidsbehan-
delingen uitgevoerd door fertiliteitscentra 
in ziekenhuizen en zijn de behandelingen 
grotendeels gereglementeerd zoals via de 
Wet Medisch Begeleide Voortplanting van 
2007. Misbruiken gebeuren hier zelden, 
maar soms schiet de regelgeving toch te-
kort. Zoals in de zaak Baby D., waar een 
draagmoeder het kind “verkocht” aan een 
ander koppel door het ontbreken van een 
wetgeving rond draagmoederschap.
Ook de genetica begon vanaf de jaren ze-
ventig en tachtig een grote stempel te druk-
ken op voortplanting en zwangerschap. 
De vruchtwaterpunctie en de vlokkentest 
deden hun intrede om erfelijke aandoenin-
gen bij de foetus op te sporen. Zo kon men 
tot abortus overgaan als uit de test bleek 

De maakbare baby “Wat doen we 
met de embryo’s 
die we niet terug 
in de baarmoeder 
inplanten?”
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dat de foetus een ernstige aandoening 
had. Eind de jaren tachtig kwam de PGD, 
de pre-implantatie genetische diagnostiek. 
Een techniek waarbij men een aantal cel-
len van het embryo buiten de baarmoeder 
genetisch onderzoekt op een aandoening 
en vervolgens wel of niet inplant in de baar-
moeder. Met andere woorden een techniek 
waarbij je kan beslissen een zwangerschap 
niet te laten doorgaan zonder een abortus 
te hoeven uitvoeren. Met de PGD kwam 
recenter ook de PGS, de pre-implantatie 
genetische screening, waarbij men niet op 
zoek gaat naar een specifieke aandoening, 
maar het embryo screent op een resem af-
wijkingen. Zo kan men bij risicopatiënten, 
zoals vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar, 
de kans verkleinen dat een foetus met een 
afwijking geboren wordt. Men verwacht dat 
de mogelijkheden met PGD en PGS in de 
toekomst nog sterk zullen toenemen.
Bij PGD en PGS kan men ook verschillen-
de embryo’s testen en screenen en vervol-
gens het meest wenselijke embryo implan-
teren. Het is een techniek waarbij men niet 
alleen kan selecteren op de afwezigheid 
van aandoeningen, maar ook op kenmer-
ken. De link tussen embryoselectie en eu-
genetische praktijken werd door sommigen 
snel gelegd. In België is het daarom verbo-
den embryo’s te selecteren op kenmerken 
zoals uiterlijk, intelligentie of kracht. Bij em-
bryoselectie speelt ook de discussie rond 
de morele status van embryo’s: wat doen 
we met de embryo’s die we niet terug in de 
baarmoeder inplanten?

D E  G E N ET I S C H E  R E V O L U T I E
De laatste jaren zit de genetische weten-
schap in een stroomversnelling en stapelen 
de doorbraken zich op. Sinds een aantal 
jaar is er de hype rond CRISPR-cas9, een 
relatief goedkope en doelgerichte techniek 
om het genoom van organismen – ook de 
mens – te wijzigen. Deze vorm van genthe-

rapie is veelbelovend en zou de oplossing 
kunnen zijn voor niet enkel erfelijke aan-
doeningen als bijvoorbeeld de ziekte van 
Huntington, maar ook ziekten zoals aids 
en zelfs kanker. Deze techniek kan niet 
enkel op geboren mensen toegepast wor-
den, maar ook op menselijke embryo’s. In 
plaats van embryo’s te selecteren, zouden 
we met CRISPR kunnen knutselen aan 
het embryo en genen verwijderen en toe-
voegen, zodat het kind minder kans heeft 
op ziekten of over kenmerken beschikt die 
de ouders of de samenleving wensen. Als 
deze toepassing nog niet controversieel 
genoeg is: de techniek kan ook toegepast 
worden op ‘kiembaancellen’, de zaadcellen 
bij de man en de eicellen bij de vrouw. Wij-
zig je het genoom in deze cellen, dan zullen 
alle nakomelingen de genetische wijziging 
meedragen en verder doorgeven. Met an-
dere woorden, met deze techniek kan ook 
de menselijke soort gewijzigd worden. Hier 
heb je de ethische uitdaging dat je over alle 
toekomstige generaties beslist, zonder dat 
je ze kan consulteren.
De CRISPR-techniek is nog in volle ontwik-
keling en niet ter beschikking in je lokale 
kraamkliniek. De eerste mens die als em-
bryo met CRISPR behandeld geweest is, 
moet nog geboren worden. Maar wat sinds 
2014 wel beschikbaar is voor iedereen, 
hoewel dit nog niet lang bestaat, is de NIP-
test, de niet-invasieve prenatale test. Zoals 
de naam het zelf zegt, is dit een test om de 
foetus te testen op aandoeningen als het 
syndroom van Down.
Voor de NIP-test er was, voerde men voor-
al een combinatietest uit, waarbij men keek 
naar de nekplooimeting en de bloedwaar-
den en leeftijd van de zwangere vrouw. 
Hiermee kon men inschatten of het kind 
het syndroom van Down had, maar slechts 
in 80 tot 85% van de gevallen. Ook bestond 
er een hoge kans op een valse positieve 
uitslag. Een vruchtwaterpunctie of een 
vlokkentest is dan nodig om meer zeker-
heid te krijgen. Met de NIP-test heb je nu 
enkel een bloedprik bij de zwangere vrouw 
nodig in plaats van verschillende onderzoe-
ken, en je hebt een betere voorspellende 
waarde voor de meesten, namelijk 99,8% 
in 92% van de gevallen! In 2017 heeft mi-
nister van Volksgezondheid Maggie De 
Block beslist om de NIP-test terug te beta-
len, daardoor kost deze nu nog minder dan 

10 euro. Voor risicogroepen is de test zelfs 
gratis. Nog een belangrijk voordeel van de 
test is dat hij in een redelijk vroeg stadium 
uitgevoerd kan worden. Al vanaf de tiende 
week van de zwangerschap.

K E U Z E S T R E S S
De beschikbaarheid van de NIP-test veran-
dert onze kijk op genetische aandoeningen. 
Nu kan iedereen met de NIP-test vanaf de 
tiende week testen of de foetus met een vrij 
grote waarschijnlijkheid een chromosoma-
le afwijking heeft zoals het syndroom van 
Down of niet. Wil je geen kind met het syn-
droom van Down, dan neem je vrijwel gra-
tis een NIP-test af. Slaat deze alarm, kan 
je voor de zekerheid een paar weken later 
nog een vruchtwaterpunctie of vlokkentest 
doen en daarna eventueel een zwanger-
schapsafbreking om medische redenen. 
Maar je kan ook meteen voor een zwanger-
schapsafbreking gaan, hoewel de NIP-test 
niet sluitend is en bij jonge vrouwen zelfs 
een slechte voorspellende waarde heeft. 
De combinatietest had een te slechte voor-
spellende waarde om meteen voor zwan-
gerschapsafbreking te gaan, maar velen 
vinden de voorspellende waarde van de 
NIP-test wel voldoende of overschatten ze.
Hierdoor wordt een kind met het syndroom 
van Down meer dan vroeger een bewus-
te keuze. Vroeger had je er geen greep 
op, nu wel. Mensen die nu een kind met 
het syndroom van Down krijgen, hadden 
misschien liever een ‘normaal’ kind, maar 
vinden het syndroom geen voldoende re-
den voor een zwangerschapsafbreking. In 
principe heeft iedereen het recht om een 
kind met het syndroom van Down te hou-
den, maar de vraag stelt zich in hoeverre 
de mensen zich vrij zullen voelen in het 
maken van hun keuze. Het syndroom van 
Down wordt immers door velen gezien als 
een ernstige handicap die het leven van 
de ouders er niet gemakkelijker op maakt, 

en de maatschappij redelijk wat kost in ge-
zondheidszorg. Hoe zal onze samenleving 
in de toekomst omspringen met het syn-
droom van Down nu we de NIP-test heb-
ben en sneller tot zwangerschapsafbreking 
kunnen overgaan?
In de zomer van 2017 zei filosoof Etienne 
Vermeersch in een interview over mensen 
met syndroom van Down na het nieuws 
over de terugbetaling van de NIP-test: “We 
hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven.” 
Hiermee kwam een hele polemiek over de 
NIP-test op gang. Velen zagen in de uit-
spraken van Vermeersch de terugkeer van 
de twintigste-eeuwse eugenetica waarin 
bepaalde groepen niet in hun gelijkwaar-
digheid worden erkend. Verschillende 
ouders van kinderen met syndroom van 
Down wezen erop dat deze kinderen min-
stens even gelukkig zijn als andere kinde-
ren en dat het argument van lijden hier niet 
opgaat. Zij menen dat veel mensen geen 
kinderen met syndroom van Down willen 
omdat ze anders zijn, niet omdat het in het 
nadeel van het kind is.
Gelijktijdig met de polemiek rond de uit-
spraak van Vermeersch was er ook de dis-
cussie rond dove ouders die via PGD, of in 
de toekomst zelfs via gentherapie, bewust 
voor dove kinderen willen kiezen. Zij me-
nen dat ze met hun kinderen beter zullen 
kunnen communiceren, of een hechtere 
band hebben, als hun kinderen ook doof 
zijn. Net als met de ouders met kinderen 
met het syndroom van Down zien zij doof-
heid niet als een ziekte of een handicap, 
maar eerder als een variatie tegenover an-
dere mensen.
Deze twee situaties tonen aan hoe com-
plex de morele uitdagingen zijn die tech-
nieken als de NIP-test en PGD met zich 
meebrengen. Er is de vraag wanneer een 
kenmerk een ziekte is waarbij de patiënt 
lijdt, of eerder een variatie die niet per se in 
het nadeel hoeft te zijn van de betrokkene. 
Er is de belangenafweging tussen het kind, 
de ouders van het kind en de samenleving. 
En er is de vraag hoever de autonomie in 
het maken van hun keuzes reikt bij de ou-
ders.
Dat ouders kiezen om een kind met syn-
droom van Down te houden, kan op meer 
begrip rekenen dan ouders die bewust via 
bijvoorbeeld PGD zouden kiezen voor een 
doof kind. Maar waarom? Je kan in beide 

gevallen zeggen dat het kind kansen om 
zich te ontplooien in de samenleving wordt 
ontnomen. Maar je kan in beide gevallen 
ook zeggen dat het kind een perfect geluk-
kig leven kan leiden. Het verschil zit in de 
procedure en de mate waarin je zelf actie 
onderneemt of je laat leiden door het lot. 
Bij het syndroom van Down is er al een 
foetus en is een zwangerschapsafbreking 
nodig, voor een doof kind moet je al be-
wust voor een speciale vruchtbaarheids-
behandeling kiezen. Maar dat verschil zal 
kleiner worden met nieuwe technologieën. 
De NIP-test zal verder worden verfijnd en 
ook ingezet kunnen worden voor andere 
aandoeningen. Embryo’s zullen misschien 
ooit al in hun eerste week gemakkelijk kun-
nen worden getest. Misschien wordt scree-
ning wel een standaard bij elke conceptie, 
waarbij je enkel nog een formulier moet 
invullen waarbij je kan aanduiden of je een 
kind aanvaardt met syndroom van Down of 
doofheid. Hoeveel mensen zullen een em-
bryo laten ontwikkelen met het syndroom 
van Down?

Of nog een stapje verder: wat als natuurlij-
ke conceptie bij iedereen vervangen wordt 
door kunstmatige conceptie? Niet zo gek 
als het lijkt, gezien de vele risico’s die na-
tuurlijke conceptie met zich meebrengt. Als 
kunstmatige conceptie en vruchtbaarheids-
behandelingen goedkoper en laagdrem-
peliger worden, kan het interessanter zijn 
dat iedereen op die manier een kind krijgt. 
Gedaan met kinderen met erfelijke afwijkin-
gen. Kinderen met het syndroom van Down 
zullen er dan nog enkel komen als de ou-
ders er bewust voor kiezen, zoals met de 
dove wensouders. Wanneer het zover is, 
zal de vraag wat het verschil is tussen een 
ziekte of een onschuldige afwijking des te 
nijpender worden. Denk maar aan autisme, 
aanleg voor obesitas, ADHD, …

A L L E S  K A N
De hierboven beschreven technologieën 
brengen dus moeilijke morele dilemma’s 
met zich mee en ook zingevingsvragen. 
Maar er is een technologie op komst die 
ons voor nog grotere uitdagingen zal plaat-
sen: in-vitrogametogenese. Dat is een 
techniek waarbij een aantal lichaamscellen 
van de wensouder worden weggehaald, 
zoals huidcellen, en vervolgens worden 
hergeprogrammeerd tot zaad- of eicellen. 
Daarmee wordt alles mogelijk, want dan 
heb je geen eigen zaad- of eicellen meer 
nodig om je voort te planten. Bij een les-
bisch koppel bijvoorbeeld kan van een van 
de vrouwen een huidcel worden genomen 
en vervolgens omgezet naar een zaadcel, 
om daarmee de eicel van de andere vrouw 
te bevruchten. Mannen worden daarmee 
overbodig! Of een oudere vrouw die niet 
meer vruchtbaar is, kan toch nog kinderen 
krijgen. Ook solovoortplanting wordt moge-
lijk, zonder dat je daarmee een kloon van 
jezelf op de wereld zet. Draagmoeders zul-
len dan in principe nog nodig zijn, maar wie 
weet wordt dit ooit opgelost met kunstmati-
ge baarmoeders.
Dit zou betekenen dat je niet enkel je ide-
ale kind via vruchtbaarheidsbehandelingen 
en genetische technieken op de wereld 
zal kunnen zetten, maar ook dat iedereen 
ouder kan worden, ongeacht je leeftijd, je 
relatie, je seksuele geaardheid, je gender 
of je gezondheid.
Zover zijn we natuurlijk niet, maar de rich-
ting is wel ingeslagen. Er wordt meer en 
meer mogelijk. We kunnen meer en meer 
beslissen over onze toekomstige kinderen. 
We worden meer verantwoordelijk voor 
welke kinderen we krijgen. En niet alleen 
wij, ook de maatschappij. Zoals Baby D. en 
de eugenetische praktijken uit de twintigste 
eeuw bewijzen, is regulering belangrijk. De 
implicaties van deze technologieën zijn zo 
complex en moeilijk in te schatten dat het 
maken van keuzes hierin niet enkel aan de 
mensen zelf overgelaten kan worden.

AENEAS DE BAETS
PROJECTEN EN BELEID,  
DE MAAKBARE MENS, 
WWW.DEMAAKBAREMENS.ORG

“Een kind met het 
syndroom van Down 
wordt meer dan 
vroeger een bewuste 
keuze.”

“De eerste mens 
die als embryo met 
CRISPR behandeld 
geweest is, moet nog 
geboren worden.”

“Er is de belangen-
afweging tussen het 
kind, de ouders van 
het kind en de 
samenleving.”
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misch is en dat die soms de mens met 
een ziekte in de kou laat staan. 

O N D E R Z O E K E R S  O N D E R  D R U K
Midden in dit kluwen beweegt zich de 
onderzoeker. Hij of zij wordt gekenmerkt 
door een hoge graad van nieuwsgierig-
heid. Terwijl wetenschappelijke vindingen 
in massamedia vaak als zekerheden en 
feiten worden gepresenteerd, is juist twij-
fel het kenmerk van wetenschappelijk on-
derzoek. Wetenschappelijk onderzoek is, 
niettegenstaande de talrijke onderzoeks-
regels, in hoge mate een creatieve job. 
Maar onderzoekers staan in de genees-
kunde onder ongezonde veelvoudige 
druk. In de eerste plaats is een universitair 
ziekenhuis structureel ondergefinancierd 
om zijn drie hoofdopdrachten – zorg, on-
derwijs en onderzoek – te realiseren. Een 
algemeen ziekenhuis heeft al te kampen 
met geldtekort en de doorlopende over-
heidsbesparingen, die soms midden in 
een werkingsjaar worden opgelegd, ma-
ken het er niet beter op. Het UZ Brussel 
heeft de voorbije vijf jaar in totaal al meer 
dan 22 miljoen euro moeten besparen! 
Om niet in het rood te verzeilen of om er-
uit te geraken, wordt de druk opgevoerd 
om klinisch meer te presteren. Dat is niet 
alleen een vrij “pervers” mechanisme – 
want dan hebben álle ziekenhuizen be-
lang bij zo véél mogelijk zieke mensen ... 
–, maar ook niet in het belang van de indi-
viduele patiënt, die naast goede service, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid vooral 
kwaliteit moet krijgen en terecht een per-
soonlijke behandeling vraagt en verdient. 
Daarenboven is een onderzoeker in een 
universitair ziekenhuis ook verplicht een 
onderwijs- en opleidingsfunctie te vervul-
len, wetenschappelijke output te genere-
ren én maatschappelijk een rol te spelen. 
De onderzoeker wordt door dit alles van 

Neem Pfizer dat beslist om het alzhei-
meronderzoek stop te zetten. De reactie 
van alzheimerpatiënten en hun omgeving 
was vernietigend. Zo’n beslissing komt 
immers hard aan, wetend dat het aantal 
mensen met dementie alleen nog maar 
zal toenemen en er dus dringend nood 
is aan een geneesmiddel. We leven ech-
ter in een samenleving die economische 
werking als basisideologie hanteert. De 
kern daarvan is dat bedrijven winst ma-
ken en zo welvaart creëren. Dat ligt al 
moeilijk als het om geneesmiddelen gaat. 
Het onderzoek naar en de ontwikkeling 
van medicatie is een jarenlang, complex, 
sterk gereglementeerd en gecontroleerd, 
tijdsintensief en dus duur proces waarbij 
een farmaceutisch bedrijf een enorme 
financiële investering moet doen om die 
pas terug te verdienen als het genees-
middel op de markt is. Dat is bedrijfseco-
nomisch een hachelijke onderneming. 
Uiteindelijk moet dit proces, dat wordt ge-
kenmerkt door veel onbekende elemen-
ten, resulteren in bedrijfswinst. 

Zo’n farmaonderneming werkt samen met 
universitaire onderzoekscentra in bin-
nen- en buitenland en pas als daar we-
tenschappelijke inzichten zijn verworven 
die kans maken om tot een geneesmiddel 
te leiden, zal een bedrijf er zich aan wa-
gen. In het geval van alzheimer moesten 
universitaire onderzoekers toegeven dat 
ze het biologische proces dat tot alzhei-
mer leidt nog niet voldoende hebben 
doorgrond. Zonder duidelijkheid over de 
oorzaken van de ziekte wordt medicatie 
ontwikkelen zinloos. De beslissing van 
Pfizer valt dus uit te leggen. Als het bedrijf 
verlies maakt en over de kop zou gaan, 
is daar ook niemand bij gebaat, nog het 
minst de patiënten. Tegelijk kan je niet 
anders dan concluderen dat de argumen-
tatie om al dan niet een geneesmiddel te 
ontwikkelen in de eerste plaats econo-

Een nieuwe Belgische 
gezondheidszorg
De mens of 
het systeem?

De Amerikaanse econo-
mie-expert Martin Wolf stelde 
in Knack een tijdje geleden 
vast dat in de economie en in 
ons financieel systeem alles 
met alles is verbonden. Het 
is niet anders in de gezond-
heidssector. Dat weerspiegelt 
zich ook in een universitair 
ziekenhuis dat zich zowel op 
zorg als op onderwijs en on-
derzoek toelegt. Gesprekken 
daarover worden vaak op een 
conceptueel niveau gevoerd, 
maar als je op macroniveau 
een blokje verlegt, zit het er 
dik in dat de individuele pa-
tiënt het voelt. Hoe vernieuw 
je in die omstandigheden de 
Belgische gezondheidszorg?

zijn onderzoeksopdracht weggeduwd. 
En als hij niet meer of onvoldoende aan 
onderzoek toekomt, kan hij of zij stukken 
meer verdienen in de privésector. Het is 
nochtans juist de passie voor onderzoek 
die de loonkloof met de privé overbrugt. 
Niet te verwonderen dat een universitair 
ziekenhuis geregeld uitmuntende on-
derzoekers verliest aan de privésector. 
Chapeau voor alle onderzoekers die het 
gepassioneerd blijven volhouden!
Tegelijk is er een chronisch tekort aan on-
derzoeksgelden. Dat maakt van de aan-
vraag van overheidsgeld voor onderzoek 
enerzijds een frustrerende papierslag en 
anderzijds een concurrentiestrijd. Bij die 
competitie worden ook de massamedia in-
gezet omdat onderzoeksinstellingen zich-
zelf willen promoten via de aankondiging 
van onderzoeksintenties of eerste vindin-
gen, onder meer om potentiële geldschie-
ters te verleiden. Dit is vaak tegengesteld 
aan de inborst van een onderzoeker die 
liever genuanceerd communiceert over 
de definitieve onderzoeksresultaten dan 
dat hij een onderzoek in een quote van 
twintig seconden in het tv-journaal moet 
samenvatten. Het is ook niet in het be-
lang van patiënten die de neiging hebben 
om zich de maandag na de zaterdagse 
onderzoeksaankondiging naar de apo-
theek te reppen om het geneesmiddel 
te kopen. Zegt de apotheker: “Ik heb dat 
ook gezien, meneer, maar het onderzoek 
start pas en het begint eerst op muizen, 
het kan nog een jaar of tien duren voor 
er echt een geneesmiddel in de winkel 
ligt.” Voor fundamenteel onderzoek zijn 
er nog weinig middelen. Ook hier weer 
geldt blijkbaar dat de dynamiek van het 
systeem de bovenhand heeft op de mens.
Wat voorafging illustreert hoe in de zorg-
sector alles samenhangt en dat de wet 
van de onbedoelde gevolgen van toe-
passing is als je één blokje verschuift of 
wegneemt. Hoe kom je er dan uit als je de 
fundamenten van de gezondheidssector 
wil vernieuwen?

M A C H T S B E H O UD
De gezondheidssector is bijzonder com-
plex met talrijke actoren met uiteenlo-
pende belangen. Vandaag zijn al deze 
actoren vooral op zichzelf gefocust en 
dat zal zo blijven zolang een langeter-
mijnperspectief ontbreekt. Tot zolang zijn 

“De argumenta-
tie om al dan niet 
een geneesmiddel 
te ontwikkelen is 
in de eerste plaats 
economisch.”

“Niet te verwonde-
ren dat een univer-
sitair ziekenhuis 
geregeld uitmun-
tende onderzoekers 
verliest aan de 
privésector.”
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Er is dus nood aan een beeld van de ge-
zondheidszorg van de toekomst – bijvoor-
beeld in 2030 – dat krachtlijnen uitstippelt 
en dat door alle actoren in de gezond-
heidssector en door de politieke klasse 
unaniem wordt ondersteund. Het moet 
dus de beleidsperiode van één minister 
overschrijden. Pas dan maken we kans 
dat er echt iets fundamenteels verandert. 
Omdat de talrijke actoren veldslagen kun-
nen vermijden omdat ze weten dat ze in 
elk geval in de toekomst de strijd niet zul-
len verliezen.

WA A R D E N
Het is bij het nadenken over de zorg in 
de toekomst belangrijk dat we vertrekken 
van waarden. Welke soort gezondheids-
zorg willen we? Hoe gaan we om met zie-
ken en met terminale patiënten? Hoe wil-
len we responsabilisering stimuleren en 
hoe reageren we op wie een gebrek aan 
zin voor verantwoordelijkheid vertoont? 
Hoe ver willen we met technologie gaan? 
Hoe ver willen we gaan met de ontwik-
kelingen in de geneeskunde? Het debat 
mag daarenboven niet enkel worden 
gevoerd door representatieve organisa-
ties, maar er zou breed bevraagd moe-
ten worden. Elke dag stel ik in mijn eigen 
ziekenhuis en in de gezondheidszorg in 
het algemeen vast hoeveel mensen voor 
een job in de gezondheidszorg kozen om 
anderen te helpen en hoeveel wilskracht, 
enthousiasme en goede wil er is. In de 
gezondheidszorg is er een overvloed aan 
intrinsieke positieve motivatie. Ook die 
moet een stem krijgen in het debat dat 
de zorg van de toekomst moet schetsen. 
Een dergelijk toekomstbeeld moet zeer 
breed maatschappelijk gedragen zijn.
En opdat er geen misverstand over zou 
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DE GODEN LOSSEN HET OP
Als Zeus op aarde Madame M. in 
een kop-staartaanrijding verwik-
keld ziet, roept hij in spoed de 
Raad der Goden samen en ze 
beslissen professor Anton Best 
naar de aardkloot te sturen in de 
hoop dat hij terugkomt met een 
handleiding voor hoe de gezond-
heidszorg beter georganiseerd 
kan worden. Maar de professor is 
ook maar een mens en goden zijn 
ook niet meer wat ze geweest zijn. 
Daardoor loopt alles aardig uit de 
hand.
De auteurs Edgard Eeckman en 
Marc Noppen brengen graag hulde 
aan iedereen die in de gezond-
heidszorg werkt. Zij beseffen dat 
het enthousiasme en engagement 
aanwezig zijn om aan elke patiënt 
de best mogelijke zorgen te 
verlenen. Dagelijks zetten zorgver-
strekkers en ondersteunende 
medewerkers zich daarvoor in.
‘De goden lossen het op’ is onder 
andere te koop bij de HVV-Shop 
via http://shop.h-vv.be/boeken/de-
goden-lossen-het-op.

ze immers bang om kwijt te raken wat ze 
al hebben. Ze bewaken hun terrein en 
telkens als in de gezondheidssector iets 
fundamenteels “dreigt” te veranderen, 
wordt bijna automatisch een conservatie-
ve dynamiek van eigenbelang en machts-
behoud in beweging gezet. Dat is jammer, 
want de Belgische gezondheidszorg heeft 
juist heel veel nood aan grenzeloos her-
denken. Meer nog, ze moet worden her-
dacht. Het is wel begrijpelijk omdat onze 
samenleving geen beeld heeft van de ge-
zondheidszorg van de toekomst. Daarom 
zetten we vooral in op vandaag en mor-
gen. Overmorgen is te ver weg én onbe-
kend. Het kortetermijndenken wordt in de 
hand gewerkt door de politieke dynamiek 
die politici dwingt om vooral de volgende 
verkiezing te winnen. Beslissingen die 
leiden tot electoraatsverlies worden daar-
om vermeden, zelfs al zijn ze broodnodig. 
Nochtans geldt hier hetzelfde als in een 
arts-patiëntrelatie: de tevredenheid van 
een patiënt valt niet altijd samen met wat 
het beste voor hem is.
Is vrijheid absoluut of zijn er grenzen? Een 
aloude filosofische vraag natuurlijk, maar 
in de gezondheidszorg vandaag extra re-
levant. Er is daarnaast geen garantie dat 
het politieke beleid van een minister door 
een volgende minister verder zal worden 
gezet. Integendeel, we mogen verwach-
ten dat dit niet het geval zal zijn, juist 
omdat nieuwe bezems willen laten zien 
dat ze schoner vegen. De denkoefening 
ZORG2030, geïnitieerd door het UZ Brus-
sel, illustreert hoe mensen worstelen met 
tegelijk “schottenloos” en “ver weg” den-
ken en dat juist diegenen die nadenken 
over het macroniveau, zoals in de secto-
ren onderwijs en onderzoek, geen visie 
durven te geven over de ideale zorg in de 
toekomst. Ze weten dat er vandaag onvol-
doende handvatten zijn om een toekomst-
beeld aan op te hangen én hebben het al 
druk genoeg om vandaag te overleven.

bestaan: patiënten moeten deel uitmaken 
van de actoren en moeten op hetzelfde 
niveau als alle andere actoren mee van 
gedachten wisselen. Omdat het nu een-
maal in de eerste plaats om hen gaat. 
Om de mens en niet om het systeem.

EDGARD EECKMAN, COMMUNI-
CATIEMANAGER UZ BRUSSEL

Doctoreert aan de VUB Communica-
tiewetenschappen over de pati-
ent-huisartsrelatie
Wetenschappelijk onderzoeker bij 
de VUB-onderzoeksgroep CEMESO 
(Culture, Emancipation, Media & So-
ciety): http://cemeso.vub.ac.be 
Twitter: @eeeckman
www.edgardeeckman.be

“De tevredenheid 
van een patiënt 
valt niet altijd sa-
men met wat het 
beste voor hem is.”

“Het kortetermijn-
denken wordt in de 
hand gewerkt door 
de politieke dyna-
miek die politici 
dwingt om vooral 
de volgende verkie-
zing te winnen.”

DE 
GODEN 
LOSSEN 
HET 
OP
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Een kortverhaal dat soms geïnspireerd is
door ware gebeurtenissen

De noodzaak van weten-
schapspopularisering
Servische conservatieven willen Darwins evolutietheorie uit het schoolcurriculum. Donald 
Trump spot met een nieuwe ontdekking in verband met klimaatverandering voor de Oostkust 
van de VS. Wetenschap staat onder druk: “We leven in tijden dat feiten hoe langer hoe meer in 
twijfel worden getrokken” (De Morgen, 22 april 2017). Twintigduizend Vlaamse burgers meten 
in het kader van CurieuzeNeuzen Vlaanderen 2018 de luchtkwaliteit in hun straat. Dat zijn maar 
enkele elementen die aantonen dat wetenschappelijk onderzoek niet los kan staan van de 
mensenmaatschappij. Popularisering van wetenschap is een must, nu nog meer dan vroeger.

Een kleine correctie: in plaats van po-
pularisering heb ik het liever over com-
municatie. Het moet namelijk een twee-
wegproces zijn, van wetenschapper naar 
maatschappij, en van maatschappij naar 
wetenschapper. Een dialoog eerder dan 
informatieoverdracht. Want de weten-
schappelijke kennis groeit met maar liefst 
1,6 miljoen wetenschappelijke publicaties 
per jaar exponentieel!
Naast de hogervermelde redenen om we-
tenschap en wetenschappelijk onderzoek 
dichter bij de mensen te brengen, is er 
een terugkerende reden vanuit de econo-
mische sector. Er is een structureel tekort 
aan afgestudeerden in de wetenschap-
pen, en dit vooral in de ingenieurs- en 
exacte en natuurwetenschappen. Voor-
uitgang, en in het bijzonder technologi-
sche vooruitgang, vereist onderzoek. En 
daarvoor heb je getrainde onderzoekers 
nodig, maar niet alleen in ingenieurs- en 
natuurwetenschappen. Hoe complexer de 
maatschappij wordt, hoe meer onderzoek 
naar haar structuur en evolutie nodig is, 
door sociologen, politicologen, psycholo-
gen, communicatiewetenschappers, etc.
Daarnaast, en almaar belangrijker wor-
dend, is er het globaliserende maatschap-
pelijke aspect. De mens wordt geconfron-
teerd met wereldomvattende problemen 
zoals migratie, klimaatverandering, ra-
zendsnelle computergestuurde miljarden-
verplaatsingen op beurzen, watertekorten, 
… Alle wetenschappen kunnen hieraan 
bijdragen, veelal in een interdisciplinaire 
benadering. Maar dat gebeurt het best 
in interactie met de mensenmaatschappij 

zelf. En dat vereist dat de burger mondig 
wordt over die onderwerpen en het onder-
zoek errond. Dat hij/zij de betekenis en de 
draagwijdte ervan begrijpt.
Wetenschapscommunicatie heeft veel en 
verschillende vormen. Toch moeten ze 
een paar gemeenschappelijke kenmer-
ken hebben. Ik som ze even op: een goed 
gedefinieerde doelgroep, zodat inhoud en 
vorm erop kunnen worden afgestemd; de 
gebruikte taal en beeld moeten heerlijk 
helder zijn. Soms moeilijk, maar perfect 
mogelijk; de communicatie moet een po-
sitief effect teweegbrengen.

De voorbeelden van vormen van we-
tenschapscommunicatie zijn legio.
• Universiteit Vlaanderen (https://universi-
teitvanvlaanderen.be), een website waar-
op regelmatig korte filmpjes worden gezet 
waarin een wetenschapper in de vorm van 
een zaaloptreden een vraag beantwoordt 
die raakt aan zijn/haar onderzoeksveld. 
Enkele pakkende titels zijn: ‘Heeft binnen-
kort niemand nog chemo nodig?’, ‘Staan 
er in 2070 palmbomen op de purperen 
heide?’, ‘Drink je binnenkort water uit de 
Noordzee?’ en ‘Is lobbying een uitvinding 
van de Romeinen?’
• Voordrachten of boeken van weten-
schappers over een of ander prangend 
probleem waarvan ze vinden dat de men-
sen moeten weten hoe ze kaf en koren 
kunnen scheiden. Eén voorbeeld: prof. 
Hendrik Camu’s ‘Wat moet ik nu geloven, 
dokter?’, over eten en beweging, en wat 
voeding doet voor onze gezondheid en le-
vensverwachting.

• De Vlaamse Wetenschapsweek, waar-
bij leerlingen van 10 tot 18 jaar in contact 
worden gebracht met zo veel mogelijk we-
tenschappers en onderzoekers.
• De tientallen STEM-projecten om jon-
geren warm te maken om wetenschap-
pelijke studies aan te vatten. Zomer- en 
lentekampen, naschoolse en weekendac-
tiviteiten over onderwerpen zoals drones, 
gamedesign, boomhutbouwen, uitvinders-
kamp, sterren en kometen.
• Burgerfora en ronde tafels waar discus-
sies worden gehouden over problemen 
zoals kernenergie, de invloed van bio-en-
gineering op gewassen en de straling van 
4G, om na te gaan welke impact weten-
schappelijke en technologische ontwikke-
lingen kunnen hebben.
• CurieuzeNeuzen, onderzoek naar het 
koolstofdioxidegehalte met de hulp van 
burgers.
• Het darmfloraproject van prof. Jeroen 
Raes.
Vrijzinnige humanisten, die het vrij onder-
zoek en de kritische burgerhouding hoog 
in het vaandel dragen, moeten daarom 
mee ijveren voor meer wetenschapscom-
municatie en er, waar mogelijk, actief in 
participeren. Maar natuurlijk ook anderen 
stimuleren om mee te doen. Niemand 
heeft de wijsheid in pacht. Vrijzinnig-hu-
manisten niet, maar ook wetenschappers 
niet. Of toch niet altijd. Dus dialogeer.

JEAN-PIERRE DE GREVE,
VAKGROEP FYSICA EN 
STERRENKUNDE, 
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
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HET VRIJE WOORD: De laatste jaren 
lijkt de belangstelling voor exacte weten-
schappen in Vlaanderen groeiende, denk 
aan tv-programma’s, overheidscampag-
nes, …
DIRK DRAULANS: Ik heb soms toch het 
gevoel dat er nu minder wetenschap in de 
media komt. Veel kranten of tijdschriften 
hebben bijvoorbeeld geen aparte weten-
schapsredactie meer. Als toch de indruk 
bestaat, zal dat te maken hebben met de 
goed georganiseerde persdiensten van 
universiteiten, die zeer gebruiksvriende-
lijke persberichten maken. Die kunnen 
bijna zo goed als ongewijzigd overgeno-
men worden.
Je bent onderlegd in de biologie, geneti-
ca en sociobiologie en je geeft lezingen. 

Voor wie?
Ik geef voordrachten voor een divers 
publiek: seniorenverenigingen, bibliothe-
ken, serviceclubs, scholen, heel gevari-
eerd. Als het niet op scholen is, zijn de 
mensen gemiddeld vrij oud. Soms zijn er 
een vijftigtal aanwezigen, soms vele hon-
derden.
Welke reacties krijg je op je stukjes in 
Knack?
Reacties komen meestal van mensen 
die met iets niet akkoord gaan, of men-
sen die extra informatie willen, bijvoor-
beeld naar aanleiding van een specifiek 
gezondheidsprobleem of een probleem 
in hun omgeving waarover in een stuk 
geschreven wordt, dikwijls inzake ruimte-
lijke ordening.

Je maakt mensen vertrouwd met kennis 
uit de sociobiologie, een fascinerende 
discipline.
Ik mag graag aantonen dat wij elemen-
ten uit ons prehistorisch gedrag meezeu-
len, zodat die nu nog altijd ons gedrag 
bepalen. Dat kan heel revelerend zijn. 
Een klassieker is het verschil in winkel-
gedrag tussen mannen en vrouwen, wat 
zijn oorsprong vindt in de prehistorische 
dichotomie jagers - verzamelaars. Maar 
ook kwesties zoals verliefdheid, serië-
le monogamie of nieuw samengestelde 
gezinnen kunnen perfect geduid worden 
vanuit een biologische achtergrond.
Nog een inzicht is dat meer kennis niet 
per se een eenduidiger beeld oplevert.
Wetenschap, zeker sociale wetenschap, 

Wetenschap verheffen 
tot cafépraat

Hij is auteur, journalist, bioloog en redacteur bij Knack. Hij maakte onder meer programma’s 
over Darwin (‘Dirk doet Darwin’, 2009), maar is ook actief als pleitbezorger voor natuurbehoud 
en duurzame ontwikkeling. Uiteraard hebben we het over Dirk Draulans. Het Vrije Woord peil-
de naar zijn ervaring met wetenschapspopularisering.

is bijna altijd een complexe materie met 
grote gemiddelden, maar vooral heel veel 
variatie. Als er ook nog factoren op elkaar 
inspelen, zoals de wijze waarop genen 
interageren met de omgeving, kan het 
heel moeilijk zijn tot sluitende conclusies 
te komen. Maar op zich is dat niet erg: 
variatie is de basis van het succes van 
de evolutie van het leven. Dat kan soms 
frustrerend overkomen, maar ik vind het 
op een bepaalde manier eerder gerust-
stellend.

V E R K R A C H T I N G S FA N TA S I E Ë N
In ‘Samen voor ons eigen’ schrijf je dat 
hybridisatie een frequente evolutionai-
re strategie is, onder meer om inteelt te 
vermijden. En dat genocides en massale 
verkrachtingen onvermijdelijk deel uitma-
ken van onze evolutionaire geschiedenis. 
Moeten we leren leven met deze minder 
fraaie kant?
Tja, de natuur is hard. Zelfs wij, met onze 
moraliteit en juridisch-ethische gevoe-
lens voor rechtvaardigheid, kunnen de 
uitwassen niet helemaal onder controle 
houden. Een lichte vorm van inteelt zie 
ik niet als een probleem – het kan evolu-
tionair verrijkend zijn. Maar het geweld is 
dat natuurlijk wel. Het zit op een bepaal-
de manier in onze aard. Veel mannen 
hebben verkrachtingsfantasieën – die 
onweerstaanbare drang tot voortplanting 
altijd –, maar de meesten zijn perfect in 
staat die te bedwingen. Ons brein moet 
soms moeite doen om gewelddadige 
kantjes te onderdrukken. Maar, gezien 
de beschaafde levensomstandigheden 
in ons werelddeel vandaag, denk ik dat 
we ons gelukkig kunnen prijzen dat wij 
zo’n vredevolle soort zijn geworden. De 
uitwassen van ons gigantisch succes op 
het succes van andere soorten is natuur-
lijk een ander verhaal. Ik weet niet of we 
daar nog op tijd aan zullen kunnen reme-
diëren.

Wetenschappers probeerden via infor-
matie over 217 nog levende systemen 
onze evolutie en sociale opties beter te 
doorgronden, door data te combineren 
met genetische gegevens. In hoeverre 
bevat zo’n methode giswerk?
Een reconstructie zal de facto nooit met 
grote zekerheid de realiteit simuleren, in 
ieder geval niet in een complex systeem. 
Je kunt zoeken naar verhalen met een 
sterk verklarend karakter, maar je zult 
niet altijd de zekerheid hebben dat je 
toch niets fundamenteels mist. Daar is, 
denk ik, mee te leven. Je moet dat ook 
duidelijk maken in je communicatie. De 
creationistische kwestie is natuurlijk een 
ander verhaal: dat is aantoonbaar we-
tenschappelijke volksverlakkerij. Geloof 
is geen wetenschap. Zolang de twee 
elkaar niet beïnvloeden, is er niks mis 
mee, maar als het ene gebruikt wordt om 
kern elementen van het andere in vraag 
te stellen, wél.

Imperfecties zijn inherent aan biolo-
gische systemen. Kan dit een zinvolle 
‘vergeten’ boodschap zijn in tijden waar-
in we zo veeleisend zijn voor onszelf en 
elkaar? Ik denk ook aan mensen die in 
de maatschappelijke marge leven of door 
hun anders-zijn niet mee kunnen of mee 
willen.
De absolute perfectie bestaat niet en is, 
denk ik, zelfs ongewenst als je wil dat het 
leven blijft evolueren. Een status quo is 
zelden een nuttige strategie. Maar vari-
atie en het openlaten van opties hebben 
natuurlijk een schaduwkant, want de na-
tuur zoekt via genetische variatie altijd 
grenzen op. Er zullen steeds mensen zijn 
die sterk afwijken van het grote gemiddel-
de: niet alleen positief – genieën die voor 
iedereen een verschil maken –, maar ook 
negatief. Psychische afwijkingen vormen 
niet noodzakelijk een probleem – onze 

maatschappij heeft systemen om die op 
te vangen. Maar het is natuurlijk nooit uit 
te sluiten dat iemand sterk grensover-
schrijdend verdrag vertoont. De ultieme 
vredevolle maatschappij is een utopie.

W ET E N S C H A P  V O O R  L E K E N
Wat betekent wetenschapspopularise-
ring voor jou? Heb je hierrond een ide-
aal?
Ik heb wetenschapspopularisering in de 
tijd dat ik actief was in ‘De Laatste Show’ 
ooit omschreven als ‘wetenschap verhef-
fen tot cafépraat’. Dat betekent niet me-
teen dat het inhoudsloos hoeft te zijn, wel 
dat de inhoud zo gebracht wordt dat ook 
een leek ermee om kan. Daar mag dan 
wat humor of wat gebadineer bij komen 
kijken. Een echt ideaal heb ik hieromtrent 
niet: zo veel mogelijk mensen bereiken is 
de boodschap. Af en toe ontmoet ik men-
sen die melden dat ze door mijn schrijf-
sels of optredens in de wetenschappen 
zijn gestapt. Dat is de ultieme voldoening.
Wetenschap maakt ook nuchterder. De 
collectieve neiging om te moraliseren 
blijft evenwel.
Moraliseren was een essentiële ontwik-
keling in het mogelijk maken van een sa-
menleving op dergelijk grote schaal dat 
we de meeste mensen die we ontmoeten 
zelfs niet meer kennen. Om in zo’n con-
text toch regels voor goed samenleven te 
kunnen hanteren, moet je het individuele 
kunnen overstijgen. In die zin kan morali-
seren toch wetenschappelijk geduid wor-
den. Maar het vergt dikwijls andere denk-
regels dan de exacte wetenschappen.
De titel van je boek ‘Samen voor ons ei-
gen’ slaat op de voortdurende strijd van 
het individuele met het sociale. Ik zie 
vandaag echter een neiging het indivi-
duele te verheerlijken, terwijl groepen 
en groepspatronen toch nog grotendeels 
ons leven beheersen.
‘Samen voor ons eigen’ is een slogan 
die perfect de moeilijke balans tussen 

“Een lichte  
vorm van inteelt 
zie ik niet als een 
probleem.”

“Ons brein moet 
soms moeite doen 
om gewelddadige 
kantjes te onder-
drukken.”



© MIEKE JACOBS

“De ultieme vrede-
volle maatschappij 
is een utopie.”
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het ego en de groep samenvat: ieder-
een blijft op een bepaalde manier op zijn 
eigen succes toegespitst, maar het is 
vooral in groep dat we er het beste van 
kunnen maken. Wij zijn nooit succesvol-
ler geweest dan nu in onze grote groep, 
waarin de maatschappij veel functies 
overneemt die we vroeger allemaal zelf 
moesten opnemen om in leven te blijven. 
Het kapitalisme is geënt op de combi-
natie sociaal/ego. Het communisme is 
grotendeels mislukt omdat het te weinig 
rekening hield met de individuele wensen 
en verwachtingen.

Is nog veel kennisoverdracht nodig over 
sociobiologie?
Er blijft nog altijd nood aan popularise-
ring. Op alle lezingen krijg ik vragen van 
mensen die het er duidelijk moeilijk mee 
hebben dat een groot deel van wat ze 
denken en doen op zijn minst gedeelte-
lijk in de genen zit. Mensen ervaren dat 
als een vorm van controleverlies, wat na-
tuurlijk niet het geval is.

A R T I F I C I Ë L E  I N T E L L I G E N T I E
Als evolutie sprongsgewijs gebeurt, durf 
je dan te voorspellen welke functies ge-
doemd zijn te verdwijnen?
Ik hoed mij voor voorspellingen over de 
menselijke evolutie. Evolutie kan zulke 
rare sprongen maken dat je er helemaal 
niet op voorbereid kunt zijn. Ik vraag me 
onder meer af hoe we op korte termijn 
zullen omgaan met artificiële intelligen-
tie. Op lange termijn denk ik alleen dat 
we gedoemd zijn om het goed te blijven 
doen. De weg terug is geen realistische 
optie. Het is, zoals je in oorlogen kunt er-
varen, voor bijna iedereen een nadelige 
optie.
Sommige inzichten dringen sowieso 
moeilijk door. We blijven bijvoorbeeld 
onze oceanen leegvissen en voed-
selvoorraden opsouperen, vanuit het 
mechanisme dat de voorraden er nu 
eenmaal (nog) zijn – helaas niet hoopge-
vend op het vlak van duurzaamheid, en 
al evenmin voor ons voortbestaan.
Wij zijn zo succesvol geworden dat wij 
ons volledig afhankelijk hebben gemaakt 
van een systeem dat we zelf gecreëerd 
hebben, en waarbij we natuurlijke selec-
tie zo goed als volledig overboord hebben 
gegooid. We proberen iedereen zo lang 
mogelijk in leven te houden, terwijl de na-
tuur – cru uitgedrukt – ballast onderweg 
overboord gooit. Maar dat succes maakt 
ons kwetsbaar. Als we geen controle 
meer hebben over onze omgeving, zul-
len veel mensen het meteen heel moei-
lijk krijgen, want ze kunnen niet zonder 
maatschappelijke hulp. Dat is een van 
de redenen waarom de weg terug niet 
realistisch is. Probeer je eens een leven 
voor te stellen zonder elektriciteit. Een 
pakkende boodschap om te brengen, die 
veel mensen doet nadenken over het feit 
dat ons succes niet evident is.

De wetenschappelijke en academische 
wereld proberen vandaag de publieke 
opinie en/of politici te overtuigen van 
inzichten en keuzes. Heeft een weten-
schapper ook altijd een brede educatieve 
opdracht?
Ik zet me al lang concreet in voor na-
tuurbehoud. Ik aarzel niet om daarvoor 
wetenschappelijke standpunten in te ne-
men, zelfs als die voor sommige mensen 
moeilijk overkomen. Het nut van biodiver-
siteit voor een gezonde leefomgeving is 
geen gemakkelijke boodschap, want veel 
mensen denken dat wij die andere soor-
ten niet echt nodig hebben.
Wetenschapspopularisering heeft zeker 
een volksopvoedend vermogen. Ik hamer 
er altijd op hoe moeilijk het is mensen uit 
hun gedragsroutine te halen, maar hoe 
essentieel gedragsverandering is om 
problemen zoals klimaatopwarming of 
overbevissing aan te pakken. Helaas stel 
ik vast dat ik dikwijls mensen bereik die 
al min of meer overtuigd zijn. Behalve in 
scholen krijg ik zelden de mensen te zien 
die nog overtuigd moeten worden. Dat is 
een probleem.

SIEN SIMOENS

‘Samen voor ons eigen. Sociaal 
gedrag van de prehistorie tot de 
Facebookgeneratie’, Dirk Drau-
lans, De Bezige Bij, 2015, ISBN 
9789085423829, 320 blz., € 19,95 

‘Het succes van slechte seks. 
Hoe de evolutietheorie van toepas-
sing is op elk van ons (ja, ook op 
u)’, Dirk Draulans, Manteau, 2013, 
ISBN 9789085425243, 480 blz., € 15
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VLUCHTELINGENWERK 
VLAANDEREN 
www.vluchtelingenwerk.be

CAMPAGNEWEBSITE 2018: 
www.gastvrijegemeente.be
De Refugee Walk wordt elk jaar in 
september georganiseerd als een 
vorm van inleving in de vluchte-
lingenproblematiek en tevens als 
ontmoeting met en voordeelactie 
voor de duizenden vluchtelingen en 
asielzoekers die – op zoek naar een 
beter leven, weg van geweld, oorlog 
en vervolging – vaak extreme moei-
lijkheden tegenkomen. Voor meer 
info, zie www.refugeewalk.be.

et verhalen over vrijwilligers die 
dagelijks in de bres springen om 
mensen op de vlucht te helpen, 

zet de campagne positieve geluiden te-
genover de vaak negatieve berichtgeving 
rond migratie- en vluchtverhalen.
Niet alleen het caritatieve aspect staat 
daarbij in de kijker. Gastvrije Gemeente 
laat een breed publiek projecten ontdek-
ken die zelfredzaamheid promoten of die 
inzetten op participatie van de doelgroep.
Tegelijk is Gastvrije Gemeente een hart 
onder de riem voor de vrijwilligers en de 
vluchtelingen zélf. De campagne pro-
beert hen uit hun isolement te halen. Ze 
vergeten weleens dat ze niet alleen staan 
in hun strijd en vallen dan ten prooi aan 
burn-out en demotivatie. Gastvrije Ge-
meente installeert een netwerk waardoor 
vluchtelingen, vrijwilligers en sympa-
thisanten met elkaar in contact komen, 
zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en 
goede praktijken kunnen uitwisselen.
Vorig jaar registreerden maar liefst 458 
gastvrije initiatieven hun project. Dit jaar 
mikt de campagne op minstens 500 deel-
nemers. Tijdens deze campagne worden 
ook vijf Gastvrije Cafés georganiseerd, 
één per provincie. Daar komen lokale 
groepen en projecten aan het woord. In 
het jaar waarin er lokale verkiezingen op 
de kalender staan, koppelen we dat aan 
een pakket vragen en suggesties voor lo-
kale politici. Natuurlijk nemen we tijdens 
een Gastvrij Café ook de tijd om gewoon 

ervaringen uit te wisselen bij een glas. 
Meer informatie over de Gastvrije Cafés 
vind je op www.gastvrijegemeente.be.
Indien je zelf een lokaal Gastvrij Café wil 
organiseren of een project wil opzetten, 
klop dan aan bij 
thomas@vluchtelingenwerk.be.

ARZOO
Arzoo ontvluchtte Afghanistan met haar 
vier kinderen. Ze was er gynaecologe en 
kwam op voor vrouwenrechten. Daarom 
werd ze bedreigd. Pas aangekomen in 
Brussel, belandde ze in ons Startpunt. 
Ze kreeg er niet alleen een warm onthaal 
en een kom soep, maar ook broodnodi-
ge informatie in haar moedertaal over 
de Belgische asielprocedure. Onze jurist 
hielp Arzoo later bij het uitschrijven van 
haar vluchtverhaal. Mede dankzij die juri-
dische ondersteuning werd ze erkend als 
vluchteling.
Arzoo wilde zo snel mogelijk weer aan 

“Positieve geluiden 
tegenover de vaak 
negatieve 
berichtgeving rond 
migratie- en 
vluchtverhalen.”

M de slag als gynaecologe, maar haar Af-
ghaanse diploma werd niet erkend in 
België. Wij begeleidden Arzoo bij haar 
heroriëntatie. Vandaag is ze aan de slag 
als fertiliteitsarts in een Gents ziekenhuis.
Ze zal onze vrijwilligers in de opvang 
nooit vergeten. Zij zorgden ervoor dat 
Arzoo zich snel thuis voelde en gingen 
ook samen op zoek naar een geschikte 
woning. Vandaag woont Arzoo met haar 
gezin in Lochristi.
THOMAS PIETERS
CAMPAGNEMEDEWERKER 
GASTVRIJE GEMEENTE

ARZOO WAS TEVENS AMBASSADEUR VOOR DE REFUGEE WALK.

Vijf jaar 
Gastvrije Gemeente
Elk jaar organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen, samen met partners zoals 
HVV, de campagne Gastvrije Gemeente. De campagne belicht initiatieven die zich 
inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers. De Gastvrije Campagne viert dit jaar 
haar vijfde verjaardag.
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ALLE INFORMATIE VIND JE OP 
www.iedereenwetenschap-
per.be. Je kan Iedereen We-
tenschapper ook volgen via de 
maandelijkse nieuwsbrief of via 
Facebook en Twitter.

Iedereen wetenschapper
Met duizenden zijn ze, de geëngageerde Vlamingen die aan wetenschap doen in hun 
vrije tijd. Ze meten luchtvervuiling, helpen het kankeronderzoek, speuren naar nieuwe 
elementaire deeltjes of tellen vogels in de tuin. Het platform Iedereen Wetenschapper 
bundelt alle projecten waaraan je kan deelnemen.

ogeltellingen bestaan al meer dan 
honderd jaar. Natuurorganisaties 
vragen liefhebbers om het aantal 

vogels te turven op een bepaalde plaats. 
Het is een van de oudste vormen van 
burgerwetenschap. Dankzij de hulp van 
vrijwilligers kunnen experts de biodiversi-
teit in kaart brengen. Wat zijn de meest 
voorkomende vogelsoorten en wie zijn 
de kneusjes? Wat zijn de trends op lange 
termijn?
Dat lukt in deze eenentwintigste eeuw 
veel beter dan in tijden waarin smartpho-
nes en Facebook nog verre toekomstmu-
ziek waren. Terwijl de deelnemers vroe-
ger op pen en papier waren aangewezen 
en hun resultaten vervolgens op de post 
moesten doen, kunnen ze vandaag een 
foto uploaden en een vragenlijstje afvin-
ken. Wat de wetenschappelijke kwaliteit 
ten goede komt.

Die digitale revolutie heeft er ook voor ge-
zorgd dat andere wetenschapsdomeinen 
op de kar van burgerwetenschap, of ci-
tizen science, zijn gesprongen. Vandaag 
beschikt bijna iedereen over een smart-
phone. Apps bieden onvoorstelbaar veel 
mogelijkheden om gegevens te verzame-
len. De stijgende computercapaciteit laat 
toe om enorme databanken aan foto- en 
ander materiaal open te stellen voor vrij-
willigers die willen helpen om die mee 
te analyseren. Steeds betere algoritmes 
maken het mogelijk om games te ontwer-
pen waarin wetenschappelijke gegevens 
‘verstopt’ zitten.

VUIL DOUCHEWATER, BEDREIGDE 
KEVERS EN VALLENDE STERREN
De wetenschappers moeten natuurlijk 
de meerwaarde inzien van samenwer-
king met amateurs. En dat doen ze. Ook 

in Vlaanderen. In het najaar van 2015 
voerden het wetenschapsblad Eos en 
de Jonge Academie, een vereniging van 
jonge onderzoekers, een enquête uit bij 
wetenschappers. Vierhonderd Vlaamse 
wetenschappers vulden de enquête he-
lemaal in. De helft van hen zei een citizen 
science-project in overweging te nemen.
Traditioneel staat burgerwetenschap 
sterk in de biologie. Denk aan vogel- en 
vlindertellingen. Maar ook bedreigde ke-
vers worden geteld, dieren die het slacht-
offer worden van het autoverkeer of van 
hoogspanningskabels, trekvogels, pisse-
bedden, exotische planten, …
Maar onder de enthousiaste weten-
schappers waren ook heel wat niet-biolo-
gen. Langzaam maar zeker rukt het feno-
meen op in andere vakgebieden. Zo kan 
je nu al in een grote database van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruim-

“Wetenschap 
zonder wetenschap-
pelijk diploma: 
yes, you can!”

te-Aeronomie op zoek gaan naar vallen-
de sterren. Dat helpt het onderzoek naar 
de evolutie van ons zonnestelsel. In de 
data van het Europese onderzoeksinsti-
tuut CERN, met zijn beroemde deeltjes-
versneller, kan je speuren naar nieuwe 
elementaire deeltjes. Heb je griep op-
gelopen, dan help je de strijd tegen een 
epidemie door je ziekte te melden via De 
Grote Griepmeting. Of nog: stuur een 
monster van je douchewater op en ont-
dek welke bacteriën daar allemaal in zit-
ten. Andere wetenschappers hebben dan 
weer hulp nodig bij het digitaliseren van 
affiches uit de Eerste Wereldoorlog of bij 
het in kaart brengen van Nederlandstali-
ge muurgedichten. 

En dan zijn er nog die projecten waarbij 
burgers niet zozeer de wetenschappers 
helpen, maar zelf het initiatief nemen om 
iets te onderzoeken. Zo meten bezorg-
de Leuvenaars in hun stad de luchtver-
vuiling. Iets waarin andere steden als 
Antwerpen en Gent hen voorgingen. In 
zogenoemde DIY-labs werken ‘techies’ 
eveneens aan hun eigen projecten, zoals 
de recycling van luiers met behulp van 
zwammen of de onderzoek naar etheri-
sche oliën als antibioticum.
Het scala aan burgerwetenschap is dus 
heel breed. Gemeenschappelijke noemer 
is dat ‘gewone burgers’, buiten de univer-
siteit, aan wetenschap doen. Of het nu 
gaat om gegevens verzamelen, analyse-
ren en interpreteren om wetenschappers 
te helpen bij hun onderzoek of om een 
eigen wetenschappelijk onderzoek, met 
de bedoeling om met harde data in de 
hand een probleem in hun omgeving aan 
te kaarten.

B O O S T  A A N  B U R G E R W ET E N -
S C H A P
Bovenal is citizen science wetenschap 
voor en door iedereen. Scholen bieden 

teit op het Noordzeestrand in de gaten, 
terwijl schelpen ons veel kunnen ver-
tellen over vervuiling en klimaatveran-
dering. Experts helpen je om honderd 
schelpen te verzamelen en te identifice-
ren. De resultaten moeten ons leren wel-
ke schelpdieren het goed doen en welke 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De Vlaamse overheid deelt het enthou-
siasme voor burgerwetenschap. Ze heeft 
1 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om 
projecten te ondersteunen. Ook is op 1 
januari een Vlaams kenniscentrum voor 
citizen science geopend. Dat moet de 
aanwezige kennis bundelen en onder-
zoekers steun bieden. Iedereen Weten-
schapper is hierbij nauw betrokken. Dat 
alles wijst erop dat de burgerwetenschap 
in Vlaanderen de komende jaren een 
boost tegemoetgaat. En dat wij allen tien-
tallen mogelijkheden zullen krijgen om de 
wetenschap een handje te helpen, mee 
de natuur te beschermen of problemen in 
onze omgeving in kaart te brengen.
De resultaten van burgerwetenschap 
ogen indrukwekkend. Burgers ontdekten 
al tientallen nieuwe dier- en plantensoor-
ten. Ze maten de luchtvervuiling op een 
veel fijnmazigere manier dan bij klassiek 
onderzoek. Ze vonden als eersten stof-
deeltjes van buiten ons zonnestelsel. Ze 
brachten onbekende bijwerkingen van 
medicijnen aan het licht. Ze forceerden 
een oplossing voor watervervuiling, met 
wetenschappelijke data in de hand. We-
tenschap zonder wetenschappelijk diplo-
ma: yes, you can! 

LIESBETH GIJSEL

Liesbeth Gijsel is wetenschapsjournalist 
en drijvende kracht achter Iedereen We-
tenschapper, het platform voor burger-
wetenschap.

V

“Burgerweten-
schap versterkt 
kennis en haalt 
wetenschap uit 
haar ivoren toren.”

deze initiatieven een uitstekende manier 
om kinderen kennis te laten maken met 
wetenschappelijk onderzoek. Burgerwe-
tenschap versterkt kennis en haalt we-
tenschap uit haar ivoren toren. In het bes-
te geval geeft het ons allen meer invloed 
op wat er wordt onderzocht, hoe en wat 
er met de resultaten gebeurt. Het maakt, 
kortom, het wetenschappelijk onderzoek 
democratischer.
Dat is iets waar wij bij Eos graag onze 
schouders onder zetten. Daarom hebben 
wij, samen met de Jonge Academie, twee 
jaar geleden het platform Iedereen We-
tenschapper gelanceerd. Omdat burger-
wetenschap zo breed is, was er tot dan 
toe geen plek waar je alle projecten kon 
vinden waar je als Vlaming aan kon deel-
nemen. Die plek is er nu wel.
Het platform bevat intussen oproepen 
voor meer dan tweehonderd weten-
schappelijke projecten. Gaande van citi-
zen science-games over online tests tot 
heuse experimenten. Van projecten die je 
thuis vanachter de computer kan doen tot 
onderzoek voor in de klas. Tegelijk wil Ie-
dereen Wetenschapper Vlaamse onder-
zoekers informeren en inspireren omtrent 
burgerwetenschap. Ze kunnen op de 
website grasduinen in de vele projecten 
van hun collega’s en ze lezen er achter-
grondartikels over citizen science. Die 
geven meer inzicht in wat burgerweten-
schap precies is, in de voordelen en de 
valkuilen. Iedereen Wetenschapper biedt 
hun gratis de mogelijkheid om via het 
platform deelnemers te vinden voor hun 
eigen project en helpt hen met de overige 
communicatie naar het brede publiek. 
Iedereen Wetenschapper organiseert dit 
voorjaar zelfs voor het eerst een eigen 
citizen science-project: de Grote Schel-
penteldag. Samen met Natuurpunt en 
het Vlaams Instituut voor de Zee roepen 
we iedereen op om op zaterdag 17 maart 
schelpen te komen tellen op het strand. 
Momenteel houdt niemand de biodiversi-
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HVV BOEKENTIPS

SIEN SIMOENS

H ET  L E U G E N B O E K
Fake news is vandaag overal. 
Ook historici en kroniekschrij-
vers vertekenden geregeld de 
feiten. Met ‘Het leugenboek’ wil 
Ugo Janssens laten zien dat 
eerlijke historische kritiek de eni-
ge weg is om de feiten en dus de 
waarheid te achterhalen. Hier-
voor behandelt hij cases die tot 
op vandaag, al dan niet bewust, 
worden gemanipuleerd. Bijvoor-

beeld het feit dat SS- en naziwe-
tenschappers door de VS wer-
den gespaard om de wapen- en 
ruimtewedloop te winnen, of dat 
volgens recent DNA-onderzoek 
het Amazonevolk geen verzinsel 
is. Janssens’ boeken bieden een 
vlot geschreven en verfrissende 
kijk op het verleden, op basis 
van wetenschappelijk onder-
zoek. ‘Het leugenboek’ is reeds 
de zestiende titel van deze blin-

de auteur die in 2010 voor zijn 
oeuvre de Prijs Lion-Francout 
ontving en die in binnen- en bui-
tenland tot de bestsellers inzake 
historische non-fictie behoort.
‘Het leugenboek.  
Misvattingen en bedrog 
in de geschiedenis’, Ugo 
Janssens, Amsterdam 
University Press, 2017, 
9789462987364, 202 p.,  
€ 24,99

K I J K E R ,  K E R K  E N  KO S M O S
In 1608 toonde de Middelburger Hans 
Lipperhey zijn eerste, zelfgemaakte 
telescoop aan prins Maurits. Toen de 
Italiaanse Galilei dit vernam, maakte 
hij een verbeterde versie die hij richtte 
op de maan en sterren. Zijn observa-
ties schreef hij neer in de ‘Sidereus 
nuncius’, ‘Bericht van de sterren’, een 
boekje vol bewijzen van de juistheid 
van Copernicus’ heliocentrische mo-
del. De inhoud was explosief, want 
in tegenspraak met een aantal Bijbel-
passages. Om te voorkomen dat Co-
pernicus’ leer verboden zou worden, 
schreef Galilei tussen 1615-1616 brie-
ven en beschouwingen ter verdediging 
ervan. Galilei’s ‘Sidereus nuncius’ en 
zijn ‘Brief aan groothertogin Christina’ 
waren bestemd voor een algemeen 
publiek, en zijn dan ook uitstekend 
leesbaar. Ze zijn nu na vierhonderd 
jaar voor het eerst in het Nederlands 
vertaald.
‘Kijker, kerk en kosmos. Galileo 
Galilei’s ‘Bericht van de ster-
ren’ en ‘Brief aan groothertogin 
Christina’, Margriet Agricola, Al-
bert van Helden, Steven Van Impe 
(vert.), Athenaeum - Polak & van 
Gennep, 2017, 9789025308384, 
240 p., € 19,99

KRITISCH GELEZEN

‘Life 3.0. Mens zijn in het 
tijdperk van kunstmatige 
intelligentie’, Max Tegmark, 
Maven Publishing, 2017, 
9789492493279, 392 p., € 24,50

ax Tegmark is MIT-professor en 
maakt volgens Forbes deel uit van 
de top tien van mensen die de we-

reld kunnen veranderen. Zoals ik zelf al 
tijdens een conferentie heb mogen erva-
ren, is hij – Mad Max voor de vrienden 
– een rollercoaster van ideeën, gaande 
van geniaal tot gek. Zijn medeoprichting 
van het Future of Life Institute (FLI) heeft 
me dan ook niet verbaasd. In dit lijvige 
boek beschrijft hij binnen het FLI-kader 
de opkomst, ontwikkeling en toekomst 
van computerintelligentie en het mogelij-
ke effect ervan op ons – gaande van het 
leven nu tot het verre voortbestaan van 
de mensheid.
In het eerste boekdeel definieert Tegmark 
leven als een informatieverwerkingssys-
teem dat zijn complexiteit kan handhaven 
en zich kan repliceren. Aangezien leven 
dus moet beschikken over zowel ‘hard-
ware’ (fysisch systeem) als ‘software’ (in-
formatieverwerking), kan men drie stadia 
onderscheiden: leven dat niet kan leren 
(LIFE 1.0, zoals bacteriën); dat kan leren 
en dus zijn software aanpast (LIFE 2.0, 
zoals dieren); en dat kan leren en op ba-
sis daarvan zijn hardware optimaliseert 
(LIFE 3.0).
Deze indeling maakt geen onderscheid 
tussen organisch en anorganisch leven, 
want informatieverwerking is volledig 
substraatonafhankelijk! De uitvoering van 
een rekensom door een stel biologische 
hersenen, mechanische abacus of digita-
le computer zijn volledig equivalent. Teg-
mark erkent dat de mens door zijn gebruik 
van plastische chirurgie, protheses, gene-
tische manipulatie en intraveneuze nano-
robots reeds bij een hybride LIFE 2.X is 

Life 3.0’

beland, maar stelt dat het echte 3.0-leven 
enkel door een KI kan worden verwezen-
lijkt die niet biologisch belemmerd is.
Het tweede boekdeel deelt volgend uit-
gangspunt met het FLI: “De enige be-
grenzing aan het verbeterproces zijn 
de natuurwetten, en naar het zich laat 
aanzien bieden die ruimte voor een intel-
ligentie die de menselijke ver overstijgt. 
En omdat wij mensen erin geslaagd zijn 
alle andere levensvormen op aarde te 
overheersen door de slimste te zijn, is 
het uiteindelijk zeer wel mogelijk dat een 
superintelligentie ons dit trucje nadoet en 
ons zal overheersen.” Tegmark noemt het 
“waarden-invoerprobleem” dan ook de 
belangrijkste moderne ethische kwestie.
Het definiëren van ‘kunstmatige super-
intelligentie’ en haar al dan niet zelfbe-
wuste doch bij voorkeur ‘goedaardige’ 
intenties is het hoofddoel van het FLI. 
De auteur bespreekt twaalf op KI geba-
seerde toekomstscenario’s – van een 
libertair Utopia, over mensentuinopties 
als levende rariteit of energiebron, cfr. de 
Matrix-film, tot totale zelfvernietiging. En 
ja, dat laatste is ook nu al mogelijk. De 
opdracht van het FLI doet daarom, naar 
eigen zeggen niet toevallig, denken aan 

“De opkomst, 
ontwikkeling en toe-
komst van compu-
terintelligentie en 
het mogelijke effect 
ervan op ons.”

Wist je dat de wereldkampioen van het complexe bordspel Go op 23 mei 2017 
met een geniale zet, die tegen alle menselijke intuïtie indruiste, werd verslagen 
door het computerprogramma AlphaGo? Wist je ook dat AlphaGo daarna zelf 
verslagen werd door de slechts drie dagen oude, maar zelflerende kunstmatige 
intelligentie, KI AlphaGo Zero? Dit is volgens Max Tegmark slechts een van de 
vele gebeurtenissen die de nakende KI-explosie aankondigen.

M die van het Manhattan-project tijdens WO 
II. Kameraad Poetin liet alvast optekenen 
dat “wie KI controleert, ook de wereld 
controleert”. De auteur noemt de KI-dis-
cussie daarom urgenter dan eender welk 
ander wereldprobleem. Misschien zijn wij 
de belangrijkste generatie om over het 
menselijke lot te beslissen …
Tegmark schrijft zowel sterk onderbouwd 
als anekdotisch – met als nadeel dat het 
soms snel gaat, jammer genoeg ook over 
de praktische realisatie van kunstmatige 
superintelligentie. Anderzijds blijft hij al 
eens hangen in natuurkundige overwe-
gingen, zijn stokpaardje, en ook nuance 
blijft vaak achterwege. “Dé survivalgids 
voor de toekomst” (cfr. flaptekst) zou ik dit 
werk niet noemen, maar het weerspiegelt 
wel pertinent de “privacy-progress gap” 
tussen het individuele, veelal religieus ge-
kleurde perspectief en de globale, weten-
schappelijk-technologische vooruitgang.

ARNO KEPPENS
Arno Keppens, als fysicus verbonden 
aan de Belgische Ruimtepool (www.
spacepole.be) en wetenschapsschrijver 
op www.sciencescripts.be.

H A L LO  R O B O T
‘Hallo robot’ presenteert verhalen 
over de wetenschap en techniek 
achter robots – zowel echte als sci-
encefictionrobots. Het brengt tege-
lijk ook de mensen achter de robots 
in beeld: de ontwerpers en makers, 
zowel hobbyisten als professionals. 
Bennie Mols, wetenschapsjournalist, 
en Nieske Vergunst, onderlegd in 
cognitieve kunstmatige intelligentie 
en blogster op ladygeek.nl, nemen je 
mee naar de operatiekamer, zelfrij-
dende auto en robotmanager. Ze stel-
len vragen als: Hoe werken robots en 
waartoe zijn ze in staat, en waartoe 
niet? Wat verwachten wij ervan? Dat 
resulteert in een unieke inkijk in de 
stand van robotisering op tal van do-
meinen, inclusief een vooruitblik naar 
de toekomst. Met achteraan het boek 
een leuke tijdlijn waarop echte en fic-
tieve robots in kaart gebracht zijn.
‘Hallo robot. De machine als 
medemens’, Bennie Mols en 
Nieske Vergunst,  
Nieuw Amsterdam, 2017, 
9789046822920, 288 p., € 19,99

H ET  V E R H A A L  VA N 
O N Z E  V O O R O U D E R

In een nieuwe, volledig herziene editie 
nemen evolutiebiologen Richard Daw-
kins en Yan Wong je mee op een op-
windende, omgekeerde reis door vier 
miljard jaar evolutie: van de heden-
daagse mens terug naar de microbiële 
oorsprong van het leven. Het verhaal 
van de mensapen, dieren en planten 
dat ze onderweg neerschrijven, cre-
eert een beeld van onze evolutionaire 
geschiedenis. Nieuwe wetenschappe-
lijke inzichten leiden noodgedwongen 
tot herziening van theorieën, bijvoor-
beeld over de mitochondriale Eva, en 
vrijwel elk onderdeel werd aangevuld 
met recente onderzoeksresultaten. Dit 
boek, met maar liefst 61 bladzijden 
register, blijft een van de meest origi-
nele verslagen van de evolutie ooit ge-
schreven. Jammer dat het beeldmate-
riaal beperkt blijft in verhouding tot de 
tekst, maar dat is normaal, gezien de 
lange periode die de schrijvers moe-
ten overspannen.
‘Het verhaal van onze voor-
ouder. Een pelgrimstocht naar 
de oorsprong van het leven’, 
Richard Dawkins en Yan Wong, 
Nieuw Amsterdam, 2017, 
9789046821732, 848 p., € 39,99

Op YouTube kan je Tegmarks 
eigen bespreking van ‘LIFE 3.0’ 
beluisteren. Deelname aan trans-
disciplinaire discussies kan via 
www.ageofai.org.
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VOLG DIT JAAR NOG DE 

CURSUS BIJ HUJO!

VAN MAANDAG
9 JULI

T.E.M. ZATERDAG
14 JULI

WIL JIJ 

HOOFD-
ANIMATOR
IN HET JEUGDWERK 
WORDEN? 

met steun van:

WAT?
Ben je klaar voor de transformatie van animator tot Big Chief? Wil je leren hoe je een 

groep animatoren motiveert, begeleidt en meetrekt in je ongebreideld enthousiasme?

Dan is deze cursus helemaal iets voor jou! Samen perfectioneren we jouw animator-

skills en zorgen we er voor dat je zelfzeker meer verantwoordelijkheid kan opnemen 

binnen een team van animatoren.

De hoofdanimatorcursus van Hujo staat bol van creatieve en interactieve workshops 

en activiteiten. Je leert hoe je animatoren in spé begeleidt en een team ondersteunt. 

Feedback geven, organiseren, communiceren, coachen, motiveren en coördineren, 

deze zaken komen allemaal aan bod. Je leert de knepen van het vak door te doen, te 

ervaren en te spelen.

VOOR WIE?
Je bent minstens 16 jaar en in het 

bezig van het attest animator in het 

jeugdwerk (of je hebt minstens 100u 

ervaring).

WAAR?
We trekken naar de groene 

Ardennen, meer bepaald de Vlaamse 

groene Ardennen.  De prachtige 

jeugdherberg De Fiertel in Ronse 

wordt onze uitvalsbasis. 

PRIJS: €180

EXTRA
We voorzien een gratis shuttledienst 

van Ronse station naar de 

jeugdherberg en een onvergetelijke 

teambuildingsactiviteit.

INSCHRIJVEN: 

HUJO.BE/VORMING

Vragen? vorming@hujo.be

V.U. Tijl Carpels, Anspachlaan 111, bus 7, 1000 Brussel
NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN

VAN MAANDAG
9 JULI

T.E.M. ZATERDAG
14 JULI
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M E I
0 3 / 0 5
HVV/GG VILVOORDE 
Praatcafé
HVV/HV KORTRIJK 
Samenspraak-avond
0 5 / 0 5
HVV VZW
HET ZOEKEND HERT, UITGEVE-
RIJ HOUTEKIET, DE HUMANIS-
TISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING 
(HVV) EN DE HUMANISTISCHE 
JONGEREN (HUJO).
Karl-Marx-Dag
0 6 / 0 5
HVV WILLEBROEK
HVV/GG EEKLO 
Ontbijt bij de Geuzen: 
Eric Goeman in gesprek met ...
HVV VRIJDENKEND MORTSEL
'Bereiden de huidige onderwijs-
hervormingen onze jongeren 
beter voor op de uitdagingen van 
de 21ste eeuw?' – lezing door 
Raymonda Verdyck
0 7 / 0 5
HVV/GG ANTWERPEN
DEZE LEZING WORDT GEORGA-
NISEERD IN SAMENWERKING 
MET UPV/VUB 
Prof. dr. Nico De Witte: 'Uitdagin-
gen betreffende wonen, zorg en 
welzijn'
0 8 / 0 5
HVV VRIJDENKEND LIER
'Staatsveiligheid – inlichtingen-
diensten en democratie' – lezing 
door prof. dr. Marc Cools
1 3 - 1 7 / 0 5
HVV/GG ANTWERPEN
Meerdaagse reis naar de Lüne-
burgerheide
HVV/HV HOBOKEN-WILRIJK
Uitstap: Gent compleet
1 5 / 0 5
HVV/GG EEKLO 
Panelgesprek over psychische 
hulp bij jongeren met o.a. dr. 
Schoentjens (UZ Gent)
HVV/HV GENT
Zahir Gent: 'priesters en het 
biechtgeheim'

1 7 / 0 5
HVV/GG VILVOORDE
'50 jaar journalistiek' – door dhr. 
Lucas Vanclooster
1 9 / 0 5
HVV DENDERMONDE
Lentefeest
2 5 / 0 5
HVV/HV KORTRIJK
'Armoede en armoedebestrijding': 
begeleid bezoek aan sociaal 
restaurant Vork door schepen 
Philippe De Coene
2 6 / 0 5
HVV VRIJDENKEND LIER
Boeiende ontspanningsreis naar 
Zeeland
3 1 / 0 5
HVV DENDERLEEUW
'Aderverkalking, wat is het eigen-
lijk?' – lezing door dr. Karl von 
Kemp

J U N I
0 2 / 0 6
HVV/GG EEKLO
Lentefeest en Feest Vrijzinnige 
Jeugd Meetjesland
0 3 / 0 6
HVV/GG EEKLO
Ontbijt bij de Geuzen: 
Eric Goeman in gesprek met ...
0 4 / 0 6
HVV/GG ANTWERPEN 
Mieke Vogels: 'Het einde van de 
verzorgingsstaat'
0 5 / 0 6
HVV VRIJDENKEND LIER
'De supersamenwerker – de mens 
is in wezen supersociaal' – lezing 
door dr. Dirk Van Duppen
0 7 / 0 6
HVV/GG VILVOORDE 
Praatcafé
HVV/HV KORTRIJK 
Samenspraak-avond

1 0 / 0 6
HVV/HV KORTRIJK
'Vuile Tongen': cultuurgeschie-
denis van het roddelen – verteld 
door Elwin Hofman
1 4 / 0 6
HVV/GG VILVOORDE
'My sax-life is beautiful' – door 
prof. Leo Van Biesen
HVV/GG WILLEBROEK 
Glorierijke BBQ met dj (muziek 
en dans)

1 7 / 0 6
HVV/HV HOBOKEN-WILRIJK
Bezoek aan de gevangenis van 
Merksplas
1 8 / 0 6
HVV/GG EEKLO
Samenkomst Leesclub huisvan-
deMens
1 9 / 0 6
HVV/HV GENT
Zahir Gent: 'vrijzinnigheid, wat is 
dat eigenlijk?'
2 3 / 0 6
HVV/GG ANTWERPEN 
Daguitstap
2 4 / 0 6
HVV SCHOTEN 
Geleid bezoek aan de tentoon-
stelling 'Sanguine/Bloedrood'
HVV VRIJDENKEND MORTSEL 
Algemene ledenvergadering en 
zomerse lunch

J U L I
0 5 / 0 7
HVV/GG VILVOORDE 
Praatcafé

La fille de Brest
Een medisch drama waarbij 
een farmaciereus betrokken was
‘Hoeveel doden nog?’ Met deze gecen-
sureerde ondertitel schreef de Bretoense 
longdeskundige Irène Frachon in 2010 een 
boek over het Franse medicijn Mediator, 
gefabriceerd door Les Laboratoires Ser-
vier, een Frans multinationaal farmaceu-
tisch bedrijf. Sinds 1975 werd het middel 

voorgeschreven aan diabetici met overge-
wicht, maar Frachon ontdekte een verband 
tussen de pil en enkele verdachte overlij-
dens. Servier spande tegen de ondertitel 
van het boek een rechtszaak aan omdat 
die een “ernstige, onjuiste en denigrerende 
beschuldiging” zou zijn. Het bedrijf kreeg in 
eerste instantie gelijk, waardoor alle omsla-
gen van het boek herdrukt moesten wor-
den. Maar het hof van beroep van Rennes 
heeft die uitspraak begin 2011 vernietigd.
In 2010 werd Mediator definitief, na 34 jaar, 
uit de handel genomen. Het middel bleek 
ernstige nevenwerkingen te hebben, meer 
bepaald hartklepfalen en pulmonale arte-
riële hypertensie. Dat was al enkele jaren 
bekend.

Een epidemiologisch onderzoek van pneu-
mologe Irène Frachon bevestigde de ern-
stige bijwerkingen van benfluorex en was 
mede in 2009 aanleiding tot de intrekking 
van de vergunning voor het middel door 
het Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé, Afssaps. Kort daar-

na volgde het Europese Geneesmiddelen-
bureau EMA met de aanbeveling om alle 
medicijnen met benfluorex in de Europese 
Unie in te trekken.
Volgens het Franse ministerie van Gezond-
heid zou het gebruik van Mediator verant-
woordelijk zijn voor minstens 500 doden in 
Frankrijk alleen. In 2011 is een gerechtelijk 
onderzoek begonnen tegen de voorzitter 
van het bedrijf, dr. Jacques Servier, die ver-
dacht wordt van oneerlijke en misleidende 
praktijken.
De affaire Mediator is in Frankrijk uitge-
groeid tot een schandaal waarin niet alleen 
Servier betrokken is, maar ook de Fran-
se overheidsdienst Afssaps, die tot 2009 
wachtte om het middel uit de handel te 

laten nemen terwijl de risico's van het mid-
del reeds tien jaar bekend waren. Eigenlijk 
kunnen we best trots zijn, want onze Belgi-
sche overheid weigerde het medicijn al in 
1977 op de markt te brengen.
Regisseur/actrice Emmanuelle Bercot 
wierp zich heel gedreven op deze zaak. 
Het was geen sinecure om een plausibel 
scenario klaar te stomen over dit medisch 
drama waarbij een farmaciereus betrokken 
was en wiens bedrijfsvoorzitter Jacques 
Servier door president Sarkozy het Franse 
grootkruis van het Legioen van Eer over-
handigd kreeg.
De hoofdrol in de strijd, Irène Frachon, pas-
sionele en koppige klokkenluider, staat ook 
in deze film centraal. Wanneer je interviews 
met Irène Frachon op YouTube bekijkt, dan 
weet je ook dat zowel regisseur Emmanu-
elle Bercot als actrice Sidse Babett Knud-
sen alle registers opengetrokken hebben 
om dat meisje van Brest, zoals iemand 
haar wat neerbuigend en spottend noemt, 
dat tegen beter weten in blijft doorvechten 
met wetenschappelijke feiten en cijfers, 
heel getrouw weer te geven.
Misschien dat sommige kijkers zich ietwat 
onbehaaglijk voelen bij een film die zeer 
medisch is, operatie en lijkschouwing in-
begrepen. Maar toch zou ik juist die kijkers 
aanraden de film te bekijken, want het is 
fascinerend om te zien hoe één dokter al-
les op alles zet in het belang van de weten-
schap, de geneeskunde en haar patiënten. 
En het is even wonderbaarlijk hoe knap die 
bevlogen dokter op de hielen wordt geze-
ten door actrice Sidse Babett Knudsen.

ANDRÉ OYEN
PUBLICIST EN LID VERENIGING VAN DE 
VLAAMSE FILMPERS (VVF)

“Hoe één dokter alles op alles zet in 
het belang van de wetenschap, 
de geneeskunde en haar patiënten.” 
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