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Door ROY KEMMERS

ANNEER WE IETS SEN-
sationeel noemen, is dat 
niet zelden bedoeld als een 
diskwalificatie. Sensaties ap

pelleren aan de onderbuik, het irrationele. 
Wanneer er sprake is van sensaties, heeft 
dat de connotatie van vluchtigheid, alsof de 
betrokkenen tijdelijk ergens van in de ban 
zijn geraakt. Wanneer kranten en andere 
media nieuws op een sensationele manier 
brengen, gebeurt dat niet ten behoeve van 
de nieuwswaarde, maar voor de verkoop
cijfers. Sensaties zijn dus vooral zaken waar 
we een beetje op neerkijken en waarover 
we kunnen mopperen.

Sociaalwetenschappelijk gezien zijn de 
senses onderbelicht gebleven. Van oudsher 
zoeken we liever naar verklaringen in het 
licht van de ‘koude’ berekening. En toch 
weten sociaalwetenschappers dat die 
schijnbaar irrationele fenomenen (die de 
gemoederen flink bezig kunnen houden) 
wel degelijk echte gevolgen hebben. Emo
ties en andere gevoelens worden tussen 
groepen mensen gedeeld en soms zelfs col
lectief beleefd, en zijn daarmee bij uitstek 
voer voor sociaalwetenschappers.

In politicologisch onderzoek, bijvoor
beeld, hebben Gijs Schumacher, Bert Bak
ker en Matthijs Rooduijn zich de afgelopen 

vijf jaar gericht op de ‘hete’ kant van poli
tiek: het ‘zweten, fronsen en walgen’ dat 
we doen wanneer we over politiek denken 
en praten. In het Essay leggen ze samen 
met Maaike Homan uit wat de ideeën zijn 
achter hun Hot Politics Lab en verhalen ze 
over hun avonturen en bevindingen.

Gevoelens en ervaringen zijn steeds va
ker het onderwerp van zelfonderzoek waar 
apps voor worden gebruikt. En die techno
logie beïnvloedt weer hoe wij naar onszelf 
en ons lichaam kijken, aldus Marjolein de 
Boer, die onderzoek doet naar hoe vrou
wen met behulp van digitale technologie 
greep proberen te krijgen op hun verande
rende lichaam tijdens de overgang.

Steeds meer gemeenten maken zich zor
gen over steekincidenten onder jongeren. 
Kennis van de omstandigheden waaronder 
een incident plaatsvond, en hoe jongeren 
dat ervaarden, is essentieel in het begrij
pen van geweld op straat, betoogt Floris 
Mosselman. ‘Situationeel begrip’, wordt dat 
genoemd, en de beleidsaanpak die erbij 
hoort is veelbelovend.

Waar sensaties dus vaak als oppervlakkig 
en ongewenst worden beschouwd, kunnen 
sensaties ook diepte en een beter begrip 
aanboren. Zo is er niet alleen zonder, maar 
ook van sensaties nog genoeg te leren. 

Irrationele  
fenomenen
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afgenomen, lijkt het aantal steekincidenten 
onder jongeren toe te nemen. Wat zijn de ver
klaringen voor geweld onder jongeren? Over 
moraliserende sentimenten, straatcodes, 
cultural dopes en de vermeende invloed van 
sociale media en drillrap.

18  OPKOMST EN  
ONDERGANG

Eind augustus stonden de camera’s van de 
wereld meer dan een week lang gericht op 
het vliegveld van Kabul in Afghanistan. Via 
zowel de ‘klassieke massamedia’ als de sociale 
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Om de pakweg vier jaar gebruiken we onze 
vingers en handen om te stemmen. In Neder
land gebeurt dat nog altijd met een stempot
lood. We stemmen dus met ons lichaam, zou 
je kunnen zeggen. Maar hoe verhoudt dat 
stemgedrag zich precies tot de geest? Het Hot 
Politics Lab biedt inzicht in de eigenaardige 
wisselwerking tussen onderbuik en verstand.
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STEPHAN SANDERS

In februari 2016 besloot Stephan Sanders 
voor het eerst sinds lange tijd weer naar de 
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mediaIN DE
Gesignaleerd

Uitgeverij De 
Bezige Bij lanceert 
eind december 
Met de rug naar 
elkaar toe van Peter 
Vandermeersch, 
over de eigenaardige 
verhouding tussen 
Nederland en België. 
Als buurlanden delen 
ze sinds eeuwen een 

gemeenschappelijke geschiedenis, ze 
behoren tot elkaars belangrijkste handels
partners en hun inwoners spreken, althans 
gedeeltelijk, dezelfde taal. Toch hebben 
Nederlanders en Belgen opvallend weinig 
belangstelling voor elkaars cultuur en doen 
ze nauwelijks moeite om elkaar echt te le
ren kennen. Volgens Vandermeersch, Belg 
en voormalig hoofdredacteur van NRC 
Handelsblad, een ware doodzonde. Mis
schien moet hij ter geruststelling Sociologie 
Magazine maar eens gaan lezen?

Bij Amsterdam University Press (AUP) 
verscheen (onder redactie van Robert 
Wilkinson en René Gabriels) de bundel 
The Englishization of Higher Education in 
Europe, over het gebruik van het Engels 
als voertaal in het hoger onderwijs. Is dit 
een goede ontwikkeling geweest of moeten 
we ons nu juist zorgen gaan maken? In 
de bundel presenteren auteurs uit vijftien 
verschillende landen hun analyses met be
trekking tot de kwaliteit van het onderwijs, 
culturele identiteit, ongelijkheid, recht
vaardigheid en democratie. Ook bij AUP 
verscheen Gewoon, waarin Menno Hu
renkamp en Jan Willem Duyvendak de 
eeuwige terugkeer van de gewone man in 
het politieke debat onder de loep nemen. 
Maar nu eens zonder op ‘het gewone’ neer 
te kijken of het op een voetstuk te plaatsen.

In het boek Wij nihilisten (De Bezige Bij) 
is volgens Hans Schnitzler een elite van 
techentrepeneurs erin geslaagd om mens 
en maatschappij te domineren. In vijftien 
jaar tijd heeft er een collectieve digitale 
bekering plaatsgevonden, die vrijwel ieders 
leven rigoureus heeft veranderd. In het 
boek vraagt Schnitzler zich af hoe ‘deze vir
tuele klasse’ dat voor elkaar heeft gekregen. 
Geïnspireerd door onder meer Friedrich 
Nietzsches geschriften over nihilisme gaat 
hij op zoek naar de culturele wortels van 
dit succes.

Nacht van de Sociologie
Op 26 november staat in Rotterdam 
weer een Nacht van de Sociologie op het 
programma. In deze Nacht vindt in de 
drie zalen van debatpodium Arminius een 
keur aan lezingen, debatten en theater 
plaats. Robert Putnam wordt geïnterviewd 
over zijn nieuwste boek Upswing. Daar
naast is er de presentatie van het door 
Rudi Laermans geschreven essay Gedeelde 
Angsten, en laat Raoul Heertje zijn licht 
laten schijnen op een actueel sociologisch 
thema.

Verder onder meer: een gesprek met de 
voorzitter van de Onderwijsraad over de 
erfelijkheid van intelligentie: zorgt deze 
voor een tweedeling in Nederland? Tevens 
wordt voor de eerste keer De Sociologi
sche Bril uitgereikt, de prijs voor het beste 
sociologische boek van het jaar. Tot slot: 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een Rotterdamse nachtwandeling of dan
sen op de muziek van DJ Pepper. Kaarten 
(zowel voor de zaal als livestream) zijn 
verkrijgbaar via Arminius in Rotterdam.

SAMENSTELLING: JACOB MOERMAN

“Ik ga niet ontkennen dat voor veel mensen 
werk over zelfontplooiing gaat. Ik kan zelf in 
mijn werk ook dingen doen die ik heel mooi 
vind. Maar er zitten een paar gevaren aan. 
Het idee dat we moeten houden van ons 
werk maakt ons buitengewoon kwetsbaar 
voor uitbuiting. Waarom zouden we nog 
betaald moeten worden, eigenlijk? We doen 
ons werk toch uit passie? En waar liggen de 
grenzen van werk, als werk ook liefde is?”
MARGUERITE VAN DEN BERG IN VRIJ 
NEDERLAND VAN 7 OKTOBER.

Het aantal singles in ons land groeit zo 
snel, dat over niet al te lange tijd de meeste 
Nederlanders langdurig of zelfs levenslang 
vrijgezel zullen zijn. In steden als Amster
dam en Rotterdam woont nu al bijna de 
helft van de inwoners alleen én heeft geen 
liefdesrelatie. In 2055 woont naar verwach
ting achter de helft van álle Nederlandse 
voordeuren één persoon zonder liefdesre
latie (dus ook geen latrelatie).
ROANNE VAN VOORST IN DE STANDAARD 
VAN 9 OKTOBER.

In Brazilië is plastische chirurgie opgeno
men in het ziekenfonds, omdat – aldus een 
populaire slogan – ‘iedereen het recht heeft 
op schoonheid’. Als ik dit vertel, schieten 
mensen meestal in de lach. Het wil er niet 
in dat schoonheid een recht is. Maar wat 
is het dan? Een gelukje? Een talent? Het 
resultaat van inspanning? Een privilege? 
In de 21ste eeuw zal deze vraag zich steeds 
harder aan ons opdringen.
GISELINDE KUIPERS IN DE GROENE 
AMSTERDAMMER VAN 23 SEPTEMBER.

“Het duurde in die affaire lang voordat 
tot controlemachten als het parlement 
en de bestuursrechter doordrong dat de 
bureaucratie wel degelijk zwaar in de 
fout was gegaan. Tot dan toe kreeg een 
klagende burger of zijn advocaat vaak te 
horen: wegwezen jij! Dat was gedrag van 
een machtstaat: een staat die niet wordt 
getemperd door het recht. Onderschat die 
toeslagenaffaire dus niet.”
KEES SCHUYT IN DE GROENE 
AMSTERDAMMER VAN 16 SEPTEMBER.

Samenweten.nl
Samenweten stimuleert wetenschappers 
en samenleving om kennis en ervarin
gen uit te wisselen en biedt beide een 
helpende hand hoe dat aan te pakken. Dit 
najaar lanceerde de organisatie een eigen 
website.

Op het online platform kunnen weten
schappers terecht voor allerlei informatie 
en inspiratie op het gebied van maat
schappelijke betrokkenheid bij weten
schap. Er is een uitgebreid aanbod te 
vinden van workshops voor onderzoekers 
en projecten die leiden tot vernieuwing 
van public engagement door wetenschap
pers. Daarnaast deelt elke week een 
onderzoeker zijn of haar ervaringen met 
wetenschapscommunicatie op een blog.

Verder toont de website diverse 
initiatieven die een toekenning hebben 
ontvangen uit Wetenschapscommunica
tie door Wetenschappers: Gewaardeerd!, 
het pilotfonds dat wetenschappers on
dersteunt die zich structureel inspannen 
voor wetenschapscommunicatie.
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COLUMN

I
K ONTMOET BERT IN EEN 
rumoerig café in het kader van 
mijn onderzoek naar kwets
bare bewoners in Amsterdam. 

Aan de telefoon had hij mij al laten weten 
dat het geen zin heeft om naar hem toe 
te komen, want hij woont tijdelijk op een 
kamertje bij zijn moeder. Bert bestelt een 
koffie en laat allereerst weten dat hij een 
echte Amsterdammer is en er geen doekjes 
om windt. “Kijk, de kern van mijn hele ver
haal is dat ik veertig jaar iedere dag veel te 
veel dronk”, vertelt hij. “En op een gegeven 
moment heb ik een vrouwtje leren kennen. 
We werden verliefd en zij wilde graag een 
kind. Ik had zelf al twee zoons, dus ik was 
niet onvruchtbaar.” Hij lacht smakelijk, en 
gaat verder: “Dus getrouwd en niet lang 
daarna werd Mark geboren.”

Bert is een geboren verteller, zoveel is 
duidelijk: “Elsa, had een hele goeie baan 
bij een groot bedrijf. En omdat zij zoveel 
weg moest werd ik huisvader. Ik had een 
uitkerinkje, zij verdiende goed geld, dus 
samen lukte het prima.” Een donkere blik 
verschijnt nu in zijn ogen: “Maar dat was 
niet goed voor ome Bert. Want als iedereen 
naar werk was en naar school, dan zat ik 
thuis. En dan zat ik daar met mijn biertje 
op de bank. En ja, op een gegeven moment 
wilde Elsa ook niet meer met mij getrouwd 
zijn. En nou kom ik eigenlijk op het rele
vante stuk van het verhaal...” Bert neemt 
een grote slok van zijn koffie en zet zijn lege 
kopje met een klap neer op tafel. “Dus ik 
had geen werk, geen huwelijk en geen huis. 
En mijn zoontje bleef natuurlijk bij mama. 
Dus papa had eigenlijk helemaal niks meer. 
En papa liep met hele zware zelfmoord
plannen rond. Op een gegeven moment 
ben ik naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
gelopen en ik heb bij de receptie gezegd: 
ik wil niet meer leven, maar ik kan ook niet 
dood.”

Bert werd onmiddellijk opgenomen in 
de crisisopvang. Hij is nog steeds ontzet
tend blij dat hij die stap genomen heeft. 
“Ik heb toen voor mezelf besloten om die 
deur helemaal dicht te doen. Want ik heb 

me nog nooit zo goed gevoeld en ik wil 
absoluut niet meer drinken.”

En zijn jongste zoon? Ziet hij die nog? 
Plotseling opent zijn hele gezicht. “Ja, en 
hij is helemaal dol met mij. Eigenlijk heeft 
hij nu pas een papa. Papa doet nu huiswerk 
met ‘m, waar papa nooit geduld voor had. 
Papa gaat met ‘m naar discozwemmen. 
Papa gaat op woensdag met ‘m naar Artis. 
Dus hij heeft papa terug.” En verlangt hij 
nog wel eens naar de drank? “Drank is 
geen optie”, zegt Bert duidelijk. “Geduld is 
een optie. En acceptatie. Soms wil ik echt 
wel schreeuwen van binnen. Maar het 
heeft geen zin. Ik voel nu weer dingen. Ik 
leef weer! En zou ik dan een biertje gaan 
drinken? Echt niet!”

Bert houdt woord. Een half jaar later 
is hij nog steeds volkomen nuchter en 
gezond. Hij heeft een flatje gevonden, waar 
Mark om de week bij hem komt logeren. 
Bert heeft zichzelf terug, of liever gezegd, 
iemand in zichzelf gevonden die hij nog 
niet kende. Als we op zijn balkonnetje in de 
zon zitten zegt hij zacht: “Weet je, ik kom er 
wel. Ik zit boven op m’n berg en ik ben een 
kasteel aan het bouwen. En elk dingetje 
dat ik tegenkom, goed of slecht, is een 
legoblokje.” 

Beeld THERESAMUTH, PIXABAY

FENNEKE WEKKER

“Ik zit boven 
op m’n berg 
en ik ben een 
kasteel aan 
het bouwen.”

Legoblokjes
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Politiek:
ZWETEN, FRONSEN EN WALGEN

E GEBRUIKEN VAAK LICHA-
melijke metaforen om ons 
stemgedrag te duiden. We 
stemmen met ons hoofd, of 

ons hart, of onze onderbuik. Beslissingen 
vanuit de onderbuik of het hart contraste
ren vaak met die van het hoofd. Het is het 
bekende onderscheid tussen de emo
ties en de ratio. Maar dit onderscheid is 
inmiddels enigszins achterhaald. Emoties 
kunnen niet uit worden geschakeld, en 
beïnvloeden daardoor onze gedachten. 
Het hoofd werkt in samenspraak met de 
onderbuik en het hart. Maar hoe en wan
neer? En bij wie?

Dit vroegen wij – eenvoudige huis, 
tuin en keukenpoliticologen – ons vijf jaar 
geleden af. De vragen motiveerden ons om 
een geheel nieuwe onderzoekslijn op te 
zetten, die ons ertoe bracht onder anderen 
motorfans en jonge evangelisten met al
lerlei draadjes aan te sluiten op meetappa
ratuur. Hier volgt een kort verslag van onze 
avonturen en bevindingen. 

W

OM DE PAKWEG VIER JAAR GEBRUIKEN WE ONZE 
VINGERS EN HANDEN OM TE STEMMEN. IN NEDERLAND 
GEBEURT DAT NOG ALTIJD MET EEN STEMPOTLOOD. WE 
STEMMEN DUS MET ONS LICHAAM, ZOU JE KUNNEN 
ZEGGEN. MAAR HOE VERHOUDT DAT STEMGEDRAG 
ZICH PRECIES TOT DE GEEST? EEN OVERZICHT VAN VIJF 
JAAR ONDERZOEK DOOR HET HOT POLITICS LAB BIEDT 
INZICHT IN DE EIGENAARDIGE WISSELWERKING TUSSEN 
ONDERBUIK EN VERSTAND.
Tekst GIJS SCHUMACHER, BERT BAKKER, MATTHIJS ROODUIJN & MAAIKE HOMAN

Beeld HOT POLITICS LAB

ESSAY

LOWLANDS SCIENCE
In de zomer van 2016 vertrokken wij met 
een overvolle auto richting Lowlands. 
Naast kampeerspullen hadden wij een 
fysiologisch lab ingepakt. Het doel van de 
trip was niet om leuke bandjes te zien of tot 
diep in de nacht mee te beuken op techno
beats. Wij waren onderdeel van Lowlands 
Science, een dorpje waarin verschillende 
wetenschappers hun onderzoek uitvoer
den. Ons doel was om fysiologische reac
ties op politieke boodschappen te meten 
en te verklaren. Deze fysiologische reacties 
zijn tekenen van emoties waar mensen 
zich vaak niet eens bewust van zijn. Wij 
noemen dit ook wel affectieve reacties. 
Daarover later iets meer.

Wij wilden deze affectieve reacties 
peilen omdat dit een kernaanname vormt 
in het baanbrekende werk over motivated 
reasoning van de politicologen Charles 
Taber en Milton Lodge. Hun experimen
ten tonen aan dat individuen met sterke 
gevoelens over politiek redeneren op een 

manier die het eigen wereldbeeld beves
tigt. Zo accepteren zij snel argumenten 
uit hun eigen politieke kamp, en steken 
zij energie in het actief verwerpen van 
de argumenten van het andere politieke 
kamp. Taber en Lodge namen aan dat 
dit gemotiveerde redeneren veroorzaakt 
wordt door de snelle, onbewust, affectieve 
reacties.

Voordat we naar Lowlands afreisden, 
hadden we specifiek drie verwachtingen. 
Ten eerste vermoedden we dat mensen 
met meer politieke kennis meer opwinding 
zouden ervaren in hun reactie op politieke 
boodschappen. Ten tweede verwachtten 
we dat mensen met extremere opvattingen 
sterkere opwinding zouden ervaren. En 
ten derde leek het ons waarschijnlijk dat 
mensen die een politieke boodschap horen 
waar ze het niet mee eens zijn negatieve 
affectieve reacties zouden ervaren, terwijl 
mensen die een boodschap horen waar 
ze het wel mee eens zijn positieve reacties 
zouden ervaren.
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We ontdek
ten dat deze 
filmpjes in
derdaad affec-
tieve reacties 
veroorzaken.

We ontdek
ten dat deze 
filmpjes in
derdaad affec-
tieve reacties 
veroorzaken.

Om deze verwachtingen te toetsen moes
ten we mensen met heel verschillende ken
merken naar het lab lokken: mensen met 
meer en minder politieke kennis, mensen 
met extreme en minder extreme opvat
tingen over de politiek, en mensen met 
uiteenlopende standpunten over allerlei 
belangrijke politieke onderwerpen. Om 
het mensen wat gemakkelijker te maken 
mee te doen met onze studie besloten we 
het lab naar de mensen toe te brengen; na 
Lowlands kregen we de smaak te pakken 
en verzamelden we ook data bij TT Assen, 
de EO Jongerendag, de kermis in Tilburg en 
het mediamuseum in Hilversum.

MEETAPPARATUUR
Aan het begin van de studie vroegen we 
deelnemers naar hun opvattingen over een 
aantal actuele thema’s en hun kennis over 
de politiek. Daarna sloten we ze aan op 
onze meetapparatuur. Met die apparatuur 
konden we vaststellen hoe ze fysiologisch 
reageren op stimuli. Opwinding maten 

we door middel van huidgeleiding die 
werd vastgelegd door twee electroden (zie 
afbeelding 1). Hoe meer opwinding een 
persoon ervaart, hoe hoger de huidgelei
ding. De richting van de affectieve reacties 
hebben we gemeten aan de hand van de 
activiteit van spieren in het gezicht. De 
activatie van de spier boven de wenkbrauw 
(corrugator) meet negatief affect, terwijl 
de spier op de wang (zygomaticus) positief 
affect meet (zie afbeelding 2).

Eenmaal aangesloten op onze instru
menten, kregen de proefpersonen een 
aantal korte filmpjes over politieke thema’s, 
zoals immigratie, klimaat, EU en inko
mensongelijkheid, te zien. Voor elk onder
werp hadden we een linkse versie en een 
rechtse versie. De proefpersonen zagen 
willekeurig één van deze versies.

We ontdekten dat deze filmpjes inder
daad affectieve reacties veroorzaken. Bo
vendien bleek dat mensen met extremere 
standpunten over deze onderwerpen, zoals 
verwacht, meer lichamelijke opwin

Afbeelding 1: Fysiologische reacties op de vingers.
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Maakt het uit 
dat mensen 
affectief 
reageren op de 
politiek? Ja!

ding ervaren wanneer ze naar politieke 
boodschappen kijken en luisteren. We 
vonden geen bewijs dat mensen met meer 
politieke kennis meer opwinding ervaren 
tijdens het luisteren naar politieke bood
schappen.

Ook toont ons onderzoek aan dat men
sen negatieve affectieve reacties ervaren 
wanneer ze geconfronteerd worden met 
politieke boodschappen waar ze het niet 
mee eens zijn. We vonden geen bewijs dat 
het luisteren naar boodschappen waar 
men het wel mee eens is positieve affec
tieve reacties oplevert. Politiek is misschien 
toch niet zo leuk als we dachten.

BOOS, BANG OF ENTHOUSIAST
Maakt het uit dat mensen affectief reageren 
op de politiek? Ja! We hebben mensen 
voor en na de filmpjes gevraagd naar hun 
opvattingen over de thema’s die in de 
filmpjes aan de orde kwamen. Daaruit 
blijkt dat mensen die meer opwinding en/
of negatieve affectieve reacties ervaren ook 
eerder geneigd zijn hun opvattingen aan te 
passen. Sommige mensen passen hun me
ning aan in de richting van het getoonde 
filmpje, maar andere mensen doen precies 
het omgekeerde. Het filmpje versterkt hun 
positie. Vervolgonderzoek moet uitwijzen 
waarom dit verschil in reactie optreedt.

Tot slot vroegen we of mensen boos, 
bang of enthousiast werden van de film
pjes. Het fascinerende is dat deze reacties 
niet samenhangen met de fysiologische 
reacties. Met andere woorden, sommige 
mensen fronsten flink in ons experi
ment, maar gaven vervolgens aan dat ze 
helemaal niet boos waren. Deze uitkomst 
is overigens niet per se onverwacht, maar 
sluit aan bij eerdere studies die zogeheten 
zelfrapportages van emoties vergelijken 
met fysiologische reacties. Juist het feit dat 
fysiologische reacties niet samenhangen 

Mensen halen 
dus letterlijk 
hun neus op 
voor de tegen
partij.

wordt rechts (conservative in de Ameri
kaanse context) gezien als mensen die een 
sterkere voorkeur hebben voor traditie, hië
rarchie en groepsnormen dan links (liberal 
in de Amerikaanse context).

We deden deze studie na om te con
troleren of wij de fysiologische metingen 
correct uitvoerden. We kwamen er al snel 
achter dat de fysiologische reacties op de 
dreigende plaatjes niet samenhangen met 
de politieke opvattingen van de deelne
mers. Onze eerste gedachte was dat wij de 
boel verprutst hadden. Maar bevriende 
onderzoekers – Kevin Arceneaux en Claire 
Gothreau uit Philadelphia – bleken precies 
dezelfde bevindingen te hebben. We beslo
ten nog een studie te doen en deze te pre
registreren. We legden dus vooraf vast wat 
we gingen doen en maakten dit publiek. 
Wederom vonden we geen samenhang 
tussen de fysiologische reactie op de drei
gende plaatjes gebruikt door Oxley et al. 
en een rechtse ideologie. Bij elkaar hadden 
wij circa twintig keer zoveel deelnemers als 
de originele studie. Het probleem was dus 
niet onze apparatuur. Het was de originele 
studie die niet klopte.

Met betrekking tot die dreigende 
plaatjes: dat waren bijvoorbeeld plaatjes 
van een blaffende hond, een slang, spin 
of pistool. Maar soms waren ze ook echt 
walgelijk. Een kotsende man. Poep in een 
toilet. Dat werk. Hoe reageren mensen 
hierop? Ook hier biedt het gezicht aanwij
zingen van affectieve processen.

MORELE OVERTREDING
Mensen zeggen vaak dat ze walgen van 
politici. Maar is dat ook echt zo? Om dit te 
onderzoeken deden wij in 2019 een nieuw 
experiment in ons lab in Amsterdam en op 
het Inscience Festival in Nijmegen.

Wij vroegen mensen eerst op welke 
partij zij absoluut niet zouden stemmen 
(tegenpartij) en op welke partij wel (eigen 
partij). Vervolgens lieten we ze neutrale 
foto’s zien van de partijleiders van de eigen 
partij en de tegenpartij. Wij vroegen deel
nemers om hun emoties, zoals walging, 
te rapporteren. Daarnaast registreerden 
we gedurende de studie de activiteit van 
de labii levatorspier. Deze spier zit naast 
je neus (zie afbeelding 2) en relateert aan 
walging. De deelnemers in onze studie 
rapporteerden meer walging als zij de 
leider van de tegenpartij zagen in vergelij
king met de leider van de eigen partij. Ook 
registreerden wij meer activiteit in de labii 

met zelfrapportages van emoties geeft aan 
dat onbewuste, affectieve processen een 
onafhankelijke rol spelen bij het verwerken 
van politieke informatie. Dit betekent ook 
dat simpelweg vragen of iemand boos of 
bang is niet voldoende is om de rol van 
emoties in de politiek te begrijpen.

Wij wekken tot nu toe wellicht de indruk 
dat het eenvoudig was om die fysiologische 
reacties te meten. Dat was het geenszins. 
Geen van ons had een achtergrond hierin, 
en we moesten dus aan de bak om ons te 
herscholen. Om te controleren of we het 
goed deden probeerden wij een bestaande 
studie te repliceren. Alleen: dat pakte hele
maal anders uit.

DONKER TOEKOMSTBEELD
In 2008 publiceerde het toonaangevende 
tijdschrift Science een studie van Douglas 
Oxley en collega’s, die liet zien dat rechtse 
mensen een sterkere fysiologische reactie 
hebben op dreigende plaatjes dan linkse 
mensen. Deze studie werd veelvuldig 
geciteerd en de auteurs mochten ook 
aanschuiven bij de grote tvshows in de 
Verenigde Staten. Een studie met impact 
dus. In de discussie over de polarisatie in 
de westerse wereld wordt het werk van 
Oxley et al. aangevoerd om een donker 
toekomstbeeld te schetsen. De verschillen 
tussen linkse en rechtse mensen zit volgens 
hen zelfs onder de huid.

In de originele studie in Science sloten 
Oxley et al. in totaal 46 deelnemers uit 
Lincoln aan op apparatuur die mat hoeveel 
zweet de handen afgeven in reactie op 
dreigende plaatjes zoals een grote spin 
op het gezicht van een man. In reactie op 
dreigende plaatjes bleken mensen die een 
rechtse ideologie aanhangen een sterkere 
fysiologische reactie hebben dan mensen 
die een linkse ideologie aanhangen. Hierbij 
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levatorspier als mensen de leider van de 
tegenpartij zagen. Mensen halen dus letter
lijk hun neus op voor de tegenpartij.

In het tweede deel van onze studie lieten 
wij mensen opnieuw foto’s zien van de 
partijleiders. Dit keer hoorden de deel
nemers een geluidsfragment waarin de 
politicus werd beschuldigd van een morele 
overtreding. Er werd bijvoorbeeld beweerd 
dat de politicus op een luxe vakantie is ge
weest, betaald door een bedrijf in ruil voor 
het steunen van een wetsvoorstel dat in het 
voordeel is van het bedrijf. In deze conditie 
walgden de deelnemers van de leiders van 
hun eigen partij. Sommige participanten 
rapporteerden walging, andere spanden 
onbewust de spier naast de neus aan.

Opnieuw vonden wij dat de fysiologische 
reacties niet samenhangen met de zelfrap
portages. Dus sommige mensen halen hun 
neus op voor de leider van de partij waar 
ze de grootste hekel aan hebben, maar rap
porteren geen walging. Bij andere mensen 
is het precies andersom. Dit merkwaardige 
verschil is een van die onderwerpen die we 
momenteel oppikken in ons onderzoek. 
Een mogelijk antwoord is dat mensen 
simpelweg verschillen in de mate waarin ze 
hun emoties kunnen benoemen of regule
ren. Een ander mogelijk antwoord is dat we 
misschien soms heel gemotiveerd zijn om 
te signaleren dat we tegen specifieke ideeën 
of leiders zijn, maar dat dit toch een beetje 
een toneelstukje is. We weten het nog niet.

UIT DE HAND GELOPEN
Vijf jaar geleden begonnen we met ons 
eerste ‘experimentje in een tentje’, op een 
festivalterrein. En nu lijkt het allemaal een 
beetje uit de hand te zijn gelopen. Enkele 
studies zijn al gepubliceerd, maar er zit 
veel in de pijplijn: bijvoorbeeld een studie 

naar fysiologische reacties op populistische 
retoriek, een studie naar of wij gezichts
uitdrukkingen van politici overnemen, 
een boekproject om te analyseren welke 
mensen heftiger op politiek reageren, en 
een project dat onderzoekt hoe emoties 
in samenhang met persoonlijkheid het 
stemgedrag bepalen. Het heeft onze blik op 
de politiek veranderd.

Wij – de drie oprichters van het Hot Po
litics Lab – zijn  geschoold in theorieën die 
nadruk leggen op de cognitieve, rationale 
processen van politiek en informatiever
werking. Het affectieve, onbewuste aspect 
wordt nog vaak genegeerd in onderzoek. 
Maar niet meer door ons. 
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Afbeelding 2: Fysiologische reacties in het gezicht.
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Geweld onder
Nederlandse jongeren

RIE MANNEN OP DE GROND 
gevonden, twee bloedend 
met steekwonden.’, meldt het 
nieuwsbericht. Op de website 

van Rijnmond nieuws staat een foto van de 
plek waar het drama zich afspeelde. Het is 
de locatie waar mijn thaiboksvereniging 
tijdens de coronapandemie trainde. Daar, 
op 200 meter van de ingang van het Eras
mus MC, overleed een van de drie mannen 
van het bericht, na een reanimatiepoging.

Hoe en wat er precies is gebeurd, zijn 
we nooit te weten gekomen. Een ander 
artikel beschrijft alleen dat het ging 
om een ‘verkeerd gevallen opmerking’. 
Weken daarna liepen nabestaanden nog 
langs onze trainingen. Er groeide een 
grote haag van bloemen, kaartjes en lege 
Hennessyflessen om het slachtoffer te 
herdenken.

TOENAME
Het lijkt vaker te gebeuren. Een geweld
dadig incident waarbij mensen worden 
neergestoken, zonder duidelijke reden. 
Ook al is er het een en ander aan te merken 

‘D

ALHOEWEL IN NEDERLAND HET AANTAL ZAKEN VAN 
MOORD EN DOODSLAG DE AFGELOPEN JAREN IS 
AFGENOMEN, LIJKT HET AANTAL STEEKINCIDENTEN 
ONDER JONGEREN TOE TE NEMEN. WAT ZIJN 
DE VERKLARINGEN VOOR GEWELD ONDER 
JONGEREN? OVER MORALISERENDE SENTIMENTEN, 
STRAATCODES, CULTURAL DOPES EN DE VERMEENDE 
INVLOED VAN SOCIALE MEDIA EN DRILLRAP.
Tekst FLORIS MOSSELMAN Beeld BEELD MART PRODUCTION, PEXELS

op de gepubliceerde cijfers van politie en 
gemeenten (dat steekincidenten pas na 
de eerste paar high-profilemediazaken 
bijgehouden werden, wat zou kunnen heb
ben gezorgd voor een selectiebias) en daalt 
het aantal zaken van moord en doodslag 
al jaren op rij, onder adolescenten lijkt het 
aantal incidenten met steekwapens toe te 
nemen.

Naast cijfers merken ook jongerenwer
kers dat jongeren vaker wapens dragen. 
En een intensivecarearts vertelt dat hij 
steeds vaker jongeren ziet die ‘zichzelf per 
ongeluk’ op de gekste plekken hebben 
gestoken of gesneden. Al zijn de cijfers nog 
niet onomstreden en lijkt ook veel van dit 
fenomeen op een morele paniek, de meeste 
indicatoren wijzen op een toename.

DRILLRAP
Nu is de vraag wat deze stijging veroor
zaakt, en zoals vaker met sociale vraag
stukken die veel mediaaandacht krijgen 
ontstaat er een moraliserend sentiment 
met semiwetenschappelijke theorieën die 
de boventoon voeren in het debat. Een 
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Helaas is er 
door de decen-
tralisering van 
2015 een lap
pendeken van 
verschillende 
zorgorganisa
ties ontstaan.

van de meest zichtbare verklaringen in het 
medialandschap is dat de consumptie van 
drillrap en rivaliteit tussen drillrapgroepen 
gewelddadig gedrag veroorzaken. Naast 
de morele afkeuring van de inhoud van de 
muziek, waarin dreigen met geweld in veel 
nummers sterk aanwezig is, wordt aan
genomen dat jongeren door consumptie 
van bepaalde culturele goederen deviant 
gedrag gaan vertonen als cultural dopes: 
dat zij als robots de cultuur volgen die hen 
wordt aangeboden.

Dat mensen als dopes acteren op de in
formatie die zij consumeren is al een aantal 
decennia uit de gratie bij de meeste sociale 
wetenschappers, maar dit idee duikt nog 
regelmatig op in maatschappelijke debat
ten. Robby Roks en Jeroen van den Broek 
hebben onderzoek gedaan naar de link 
tussen geweld en drillrap in Rotterdam, zij 
bestudeerden hiervoor duizenden berich
ten op sociale media, muziek van de dril
lers en keken of zij deze konden verbinden 
aan daadwerkelijke geweldsincidenten. 
Hun conclusie is in lijn met eerder onder
zoek over het verband tussen culturele 
consumptie en gedrag; er was geen direct 
verband waar te nemen tussen online 
drillrapuitdagingen en bedreigingen, en 
confrontaties in de echte wereld.

CODE VAN DE STRAAT
Een andere gangbare verklaring voor 
gewelddadig gedrag is de zogenoemde 
code van de straat. Een bepaald script dat 
mensen zich eigen maken, een bepaalde 
set van regels waarin wordt voorgeschre
ven dat men niet over zich heen moet laten 
lopen; dat mensen altijd moeten laten zien 
hun ‘mannetje te staan’ als zij ‘uitgedaagd’, 
‘getest’ of gedisrespect worden. Volgens 
de theorie ontstaat deze code in onveilige 
gebieden waar statelijke instituties als zorg, 
onderwijs en justitie niet voor voldoende 
veiligheid zorgen. Door gevoelens van on
veiligheid nemen mensen deze straatcode 
aan, om zichzelf te beschermen tegen de 
‘gevaarlijke ander’. Door bij voorbaat stevig 
van je af te bijten en door er uit te zien als 
iemand die geweld niet schuwt, voorkom 
je slachtoffer te worden, zo wordt gedacht. 
Helaas hebben mensen die de code sterk 
uitdragen juist méér kans om slachtoffer te 
worden, iets wat jongerenwerkers nu ook 
over proberen te brengen op jongeren die 
een mes bij zich dragen.

VELDWERK
Alhoewel het bestaan van deze straatcode 
in meerdere achterstandswijken (verspreid 
over de wereld) bevestigd is, zien we in 
Nederland dat de steekincidenten zich 
niet alleen tot onveilige wijken beperken. 
Ook in relatief rijke en veilige gemeenten 
komen steekincidenten voor. Zo ook tij
dens mijn veldwerk in 2019 – nog voor veel 
van de high-profilemediazaken – in een 
welgesteld overwegend protestants dorp. 
Daar lieten jongeren mij op een avond 
lachend een video zien, waarin zij met 
bivakmutsen op met een ploertendoder en 
machete staan te zwaaien. Gedurende mijn 
veldwerk van een jaar zijn er minimaal 
twee steekincidenten en negen geweld
dadige conflicten geweest onder de twintig 
jongeren die ik regelmatig tegenkwam.

Daarnaast is het ook zo dat zelfs in de 
onveiligste wijken in Nederland de meeste 
jongeren eigenlijk geen mes bij zich dragen 
of verstrikt raken in gewelddadige situaties, 
terwijl zij wel degelijk de code van de 
straat kennen en uiten. De straatcode als 
verklaring voor steekincidenten is daarom 
problematisch.

DE GEWELDSSITUATIE
De oorzaak van een maatschappelijk pro
bleem onderzoeken zonder dat probleem 
an sich eerst goed te bestuderen zal 
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voor veel slechte analyses zorgen. Als we 
willen begrijpen waarom een plant groeit 
moeten we niet alleen naar de zon, bodem 
en lucht kijken. De plant zelf observeren, 
onder een microscoop leggen en zien 
welke processen hierin plaatsvinden, is 
minstens zo belangrijk. Pas daarna kunnen 
we kijken hoe deze processen in de plant 
zich verhouden tot de omgevingsfactoren.

Als we willen begrijpen waarom een si
tuatie wel of niet uit de hand loopt, waarom 
er soms wel en soms geen geweld wordt 
gebruikt als er een conflict is, moeten we 
de situaties zelf bestuderen en de analyse 
niet alleen op de achtergrondfactoren en 
verklaringen baseren. Hoe verloopt een 
conflictsituatie precies? Wat ervaren men
sen in de interacties die hierin plaatsvin
den? Welke emoties zijn er aanwezig en 
wat is de aanleiding en het gevolg van de 
situatie voor de mensen die aanwezig zijn?

Als men leest dat er een steekpartij is 
ontstaan over een ‘verkeerd gevallen op
merking’ is het belangrijk om te weten wat 
de opmerking precies was, en nog belang
rijker, wat deze betekende voor de mensen 
die erbij betrokken waren. Hoe voelde dit 
voor de aanwezigen en hoe veranderde 
of bevestigde dit de onderlinge relaties en 
verhoudingen?

AANWEZIGE RELATIES
Ook in mijn onderzoek zijn de relaties die 
de jongeren met elkaar en anderen hebben 
essentieel als er conflicten plaatsvinden. 
De betekenis en de gevoelens die de inter
acties voor hen hebben is sterk afhankelijk 
van de aanwezige relaties in de situatie. 
Toen Joeri (17) tijdens mijn veldwerk 
grappend ‘kechie, kechie, kechie, kechie’ 
(sletje/hoertje) zei tegen Fayenne (15) was 
er niets aan de hand omdat hij een vriend 
was. Maar toen Paul (19) het zei werd ze 
boos en belde ze haar broer om Paul ter 
verantwoording te roepen. Ze zei tegen 
Joeri: “Ja maar van jou kan ik het accepte
ren toch, maar niet van een of andere jalla 
(sukkel) loser toch.” Waarop Paul reageerde 
met: “Wie noem je jalla kankerhoer! Doe 
alsjeblieft niet praten man, ik boss (sla) je 
kankerhard.”

Afhankelijk van de relaties die tijdens 
dit soort interacties actief zijn, kan een op
merking zeer schadelijk zijn of aanvoelen 
en een (gewelddadig) conflict tot gevolg 
hebben. In dit geval noemde Paul Fayenne 
een ‘kech’ omdat zij had ‘gechild met een 
guy in een auto’. De verdere details ken 

ik niet, maar wel de sociale gevolgen als 
een meisje de status van ‘kech’ krijgt; dan 
wordt er constant achter haar rug over haar 
gesproken en gegrapt en worden ‘disres
pectvolle’ opmerkingen en geweld jegens 
zo’n meisje ook sneller gebruikt.

In dit geval vocht Fayenne uiteinde
lijk twee keer met de vriendin van Paul, 
Rachel, die voelde dat zij haar vriend 
moest beschermen aangezien Fayenne 
hem aanviel en hij als man geen vrouw kon 
slaan. De volgende dag spraken Rachel en 
Fayenne elkaar onder begeleiding van jon
gerenwerkers en legden ze hun verschillen 
bij. Pas als dit soort situationele dyna
mieken en hun context begrepen worden 
in een gebied kunnen we uitzoomen en 
analyseren hoe dit relateert aan achter
grondverklaringen als de aanwezigheid van 
een straatcode, maatschappelijke margina
lisatie, sociaaleconomische status, sociale 
mediadynamieken, masculiniteit, etc.

VOORMALIGE DADERS
Er is niet één variabele aan te wijzen als 
oorzaak voor de toename van messenge
weld. Het enige wat nu duidelijk is dat een 
bepaalde som der delen in de samenleving 
aanwezig is, een structuur, die dit soort 
interacties toelaat. Welke structuren hier 
precies aan bijdragen kunnen we ach
terhalen door analyse, te beginnen bij de 
situaties zelf.

Schotland was in 2005 een van de meest 
gewelddadige westerse landen, met 137 
zaken van moord of doodslag op vijf 
miljoen inwoners. Na een groot landelijk 
gecoördineerd preventieplan (bewust 

geen losse subsidieprojecten) waarin deze 
incidenten werden gezien als veroorzaakt 
door armoede, ongelijkheid en wanhoop, 
daalde het aantal doden door geweld naar 
59 in 2018. Het plan bestond uit structu
rele investeringen op meerdere terreinen; 
armoede, veiligheid, mentorprogramma’s 
en voorlichting op scholen. En wat er 
centraal stond was dat alles in samenwer
king met lokale gemeenschappen verliep. 
Dat het startpunt van het ontwerpen van 
een aanpak gebaseerd was op de geleefde 
wereld van de mensen. Ook voormalige 
daders werden betrokken om begeleiding 
en beleid vorm te geven.

Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat de 
betrokken partijen beter in konden spelen 
op lokale sociale structuren en daarmee 
anticipeerden op de conflictsituaties die er 
waren. Cruciaal hiervoor was kennis over 
de geleefde wereld van de jongeren zelf, 
waar deze conflicten over gingen en wat ze 
voor hen betekenden.

INTEGRAAL BELEID
Tijdens mijn veldwerk informeerde ik de 
gemeente over de waargenomen proble
men onder de jongeren, inclusief mijn 
perspectief op een mogelijke aanpak; 
vanuit kennis over de leefwereld van de 
jongeren integraal beleid formuleren. Dit 
houdt in dat school, politie, wijkteams, jon
gerenwerk en andere betrokken partijen in 
goed samenwerkingsverband opereren en 
allemaal in staat zijn om op de wereld van 
jongeren in te spelen. Essentieel hiervoor 
zijn de jongerenwerkers die veel kennis 
hebben over wat er speelt onder jongeren 
en ook als weinigen in staat zijn heersende 
conflicten op te lossen. Zij kunnen diege
nen met serieuze problematieken weer 
aansluiting met de samenleving te geven.

Helaas is er door de decentralisering van 
2015 een lappendeken van verschillende 
zorgorganisaties ontstaan, waardoor een 
integrale structurele aanpak moeilijk is 
geworden, vooral in stedelijke gebieden. 
Deze organisaties delen weinig informatie 
met elkaar, (a) door de algemene verorde
ning gegevensbescherming, en (b) doordat 
zij concurreren voor gelden vanuit de 
gemeente en hun primaire bedrijfsvoering 
hierop is gericht. Als we jongerenproble
men effectiever willen aanpakken, dan 
moet dat mijns inziens meer naar het 
voorbeeld van Schotland: structureel en 
integraal. Met als startpunt de geleefde 
wereld van de jongeren zelf. 

FLORIS MOSSELMAN IS ALS 
ONDERZOEKER EN PHD-
KANDIDAAT ONDERDEEL 
VAN HET GROUP-VIOLENCE 
ONDERZOEKSPROGRAMMA, 
VERBONDEN AAN DE FACULTEIT 
DER MAATSCHAPPIJ- EN 
GEDRAGSWETENSCHAPPEN 
VAN DE UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM.
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SOCIOBLOGIE

Tekst FRANK VAN BEEK

Beeld MANFRED RICHTER, PIXABAY

VERSTROMINGEN, ORKANEN, 
bosbranden, hittegolven: 
het jaar 2021 heeft met haar 
extreme weer voor velen de 

klimaatcrisis opnieuw volledig op de kaart 
gezet. Onheilspellende berichtgeving kan 
zorgen voor gevoelens van angst, onze
kerheid, machteloosheid en woede. De 
indruk dat beleid en industrie achter de 
feiten lopen, helpen daar allicht niet bij. 
Psychologen hebben voor dit fenomeen 
reeds een begrip bedacht: klimaatangst. 
Dit fenomeen lijkt vooral kenmerkend bij 
jongere generaties. Een survey, besproken 
in Nature, lijkt de verspreiding van deze 
gevoelens ook te bevestigen. In tien landen 
is 60% van de 10.000 bevraagde jongeren 
erg bezorgd of extreem bezorgd over de kli
maatverandering. Maar liefst 45% geeft ook 
aan dat deze gevoelens een impact hebben 
op het dagelijkse leven.

GEBOORTESTAKERS
Klimaatangst kan een aanzienlijke impact 
hebben op de keuzes die mensen maken, 
zo bewijzen ook de vrouwen van de Britse 
organisatie BirthStrike, opgericht in 2018 
door muzikante Blythe Pepino. Zolang 
de toekomst van de planeet er niet beter 
uitziet, verkondigden deze geboortestakers 
geen kinderen meer op de wereld te zullen 
zetten. De toekomst is te onzeker en te 
onveilig door de nakende ecologische ramp 
en consequente instorting van de bescha
ving. Het gaat om een beperkte groep vrou
wen, onder wie vooral klimaatactivisten.

Eerder dan een oplossing, door bij
voorbeeld de voetafdruk te verminderen 
met minder kinderen, is er sprake van 
een noodkreet, en een roep tot actie. “Ik 
wil weldegelijk kinderen, geef me een 
toekomst, zodat ik er kan krijgen”, aldus 

Pepino in een documentaire. Onder de 
moedeloosheid schuilt er dus ook een 
hoopvolle noot. De geboortestakers geven 
niet zomaar in stilte toe aan defaitisme, 
maar maken hun gefnuikte kinderwens 
publiek kenbaar. Zo hopen ze die poli
tiek te maken, en mensen te mobiliseren 
rond klimaatverandering. Volgens Pepino 
zouden we nooit in een situatie mogen zit
ten waarin we bang zijn om kinderen op de 
wereld te zetten. Of, zoals ze het aangeeft in 
een artikel in The Guardian: de keuze om 
geen kinderen te nemen is oke, maar deze 
keuze te moeten nemen is dat niet.

DIEPMENSELIJKE KEUZES
Deze en meer vragen spelen zich duidelijk 
in het hoofd af van mensen die erg met 
klimaatverandering bezig zijn. Dat toont al
leszins een ander initiatief in de Verenigde 
Staten met een gelijkaardig thema, het 
project The Conceivable Future, letterlijk 
vertaald: de denkbare toekomst. Daar
naast betekent to conceive ook zwanger 

worden. Meghan Kallman (socioloog) en 
Josephine Ferorelli (schrijfster, illustrator 
en yogainstructeur) verzamelen sinds vijf 
jaar getuigenissen over de impact van de 
klimaatcrisis op keuzes met betrekking tot 
het krijgen van kinderen en ouderschap. 
Op de website van het project zijn al onge
veer negentig getuigenissen terug te vinden 
in tekstvorm, in audio en video.

Beide oprichtsters zijn ook klimaatac
tivisten die zelf erg worstelen met deze 
vragen en keuzes. Zo vertelt Kallman in een 
interview in The Atlantic hoe ze gedu
rende een bepaalde periode in haar leven 
dagelijks het nieuws uitkamde op zoek 
naar een positief nieuwsbericht, om maar 
iets te vinden dat haar genoeg geruststel
ling zou kunnen bieden om toch een kind 
te durven nemen. The Conceivable Future 
neemt daarbij zelf geen stelling in voor of 
tegen, maar wil vooral onderzoeken hoe 
het klimaatvraagstuk een negatieve impact 
heeft op onze meeste intieme en diepmen
selijke keuzes.   

O

DE DENKBARE
toekomst
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STEPHAN SANDERS OVER ZIJN 
ZOEKTOCHT NAAR HET GELOOF

R IS IN GODSCHAAMTE IN 
ieder geval één passage te 
vinden die boekdelen spreekt. 
Hierin beschrijft Stephan 

Sanders hoe hij als dertienjarige ziek in 
bed ligt. Op zijn nachtkastje bevindt zich 
een stapel boeken van de katholieke en 
homoseksuele volksschrijver Gerard Reve. 
“Ja, ik was er blijkbaar vroeg bij”, geeft hij 
nu aan. “Het lezen van Reve was voor mij 
op die leeftijd een fantastische ervaring. 
Ik was me er niet eerder van bewust dat je 
op die manier óók een boek zou kunnen 
schrijven. Zó persoonlijk en zó mooi, het 
was voor mij verpletterend.” Speelde zijn 

E

IN FEBRUARI 2016 BESLOOT STEPHAN SANDERS 
VOOR HET EERST SINDS LANGE TIJD WEER NAAR DE 
KERK TE GAAN. ZIJN RELIGIEUZE WENDING GING 
GEPAARD MET EEN GROTE HOEVEELHEID SCHAAMTE, 
EEN GEVOEL DAT HIJ UITVOERIG HEEFT BESCHREVEN 
IN ZIJN LAATSTE BOEK GODSCHAAMTE. EEN GESPREK 
OVER ZIJN ACHTERGROND, ZIJN IDENTITEIT, EN 
VOORAL ZIJN ZOEKTOCHT NAAR HET GELOOF.
Tekst JACOB MOERMAN Beeld IVO VAN DER BENT

INTERVIEW

ontluikende homoseksualiteit op dat mo
ment al een rol? “Nee, dat geloof ik niet, dat 
kwam pas later. Ik werd aanvankelijk vooral 
gegrepen door de taal en de intimiteit. En 
ik vond het een waanzinnig idee dat je die 
boeken gewoon in de winkel kon kopen of 
lenen in de bibliotheek. Voor mij beteken
de Reve een opening naar een nieuwe we
reld. En ik vond het bijzonder dat ook mijn 
moeder die boeken las. Op het moment 
dat ik grieperig in bed lag met een boek van 
Reve in mijn handen, reageerde ze met de 
opmerking dat ik daar wel eens van op zou 
kunnen knappen.”

Godschaamte is een uitermate persoon

lijk boek geworden, waarin Sanders zijn 
hele geschiedenis heeft doorgespit. Zijn 
middelbare schooltijd, zijn studie filosofie 
en politicologie, de relatie met zijn familie 
(zowel zijn adoptieouders als zijn biologi
sche ouders), zijn opvoeding en de dood 
van zijn moeder – alles heeft in het boek 
een plek gekregen. Met als rode draad een 
hunkering naar betekenis en geloof.

Heeft hij geen moeite gehad met het per
soonlijke karakter van het boek? “Niet toen 
ik het schreef”, geeft Sanders te kennen. 
“Aanvankelijk vond ik het wel erg griezelig. 
Kwetsbaar, ook. Ik ben nu al dertig jaar co
lumnist, dus ik weet inmiddels wel hoe het 

      Tegen de 
stroom in
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“Als je alleen 
maar gaat 
spreken van 
blacks en 
whites, dan 
vind ik dat 
linke soep.”

is om jezelf kwetsbaar op te stellen. Alleen: 
als je bezig bent om zo’n verhaal te schrij
ven, voel je jezelf nu juist onkwetsbaar. En 
dat is nodig. Ik probeer altijd al schrijvend 
ergens achter te komen. Dát is voor mij het 
grote avontuur.”

UITGESPROKEN LINKS
Als middelbare scholier behoorde hij tot 
‘de alternatievelingen’, zo blijkt uit God-
schaamte. Sanders: “Ik ging naar het 
lyceum in Oldenzaal. Als zestienjarige koos 
ik voor de alfarichting. Maar ik volgde ook 
de lessen wiskunde, dat vak had je nodig 
om filosofie of politicologie te kunnen stu

deren. Ik belandde in een klas met slechts 
twaalf kinderen, drie jongens en negen 
meisjes. Mijn alternatieve kant uitte zich 
vooral in mijn kleren. Ook droeg ik vaak een 
petje, of een haarband. Een echte puber, te
gen de stroom in. Ik had een enorm dedain 
voor de kinderen die doorsnee waren.”

Op basis van zijn columns met, volgens 
sommigen, een hoog VVDgehalte (voor 
onder meer Vrij Nederland en De Nieuwe 
Koers) zou je het misschien niet verwach
ten, maar als middelbare scholier was San
ders uitgesproken links. “Tegen kernener
gie. En heel erg voor macrobiotisch eten.” 
En natuurlijk ook tegen kernwapens? 
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“Auschwitz was 
voorbij, maar 
de Goelag 
Archipel 
bestond nog 
steeds.”

“Nee, daar was ik, ook later als student, nu 
juist vóór. Ik was zeer anticommunistisch. 
Vreemd eigenlijk, want er waren volgens 
mij vrijwel geen communisten meer in 
Nederland te vinden, en zeker niet in 
Oldenzaal. Ik was gegrepen door het idee 
dat we ons zo ver mogelijk zouden moeten 
houden van de oorlog. Auschwitz was 
voorbij, maar de Goelag Archipel bestond 
nog steeds. Ik was echt woedend over de 
situatie achter het IJzeren Gordijn en vond 
dat de Russen totaal niet te vertrouwen 
waren.”

Tijdens zijn studie Politieke Wetenschap
pen aan de Universiteit van Amsterdam, 
vanaf 1979, was zijn anticommunistische 
houding bepaald niet verdwenen. “Politi
cologie aan de UvA was in die tijd een zeer 
linkse faculteit. Marxistisch. Met docenten 
die lid waren van de Communistische 
Partij Nederland. Ik geloof dat zo’n tachtig 
procent van de lesstof promarxistisch was. 
Dat heette toen Confrontatiestudies. Die 
colleges hielden in dat er een burgerlijke 
wetenschap was, versus een marxistische 
wetenschap. En die twee moest je dan met 
elkaar vergelijken. Daardoor werd mijn 
anticommunistische houding alleen maar 
sterker. Er liepen gelukkig ook andere men
sen rond in de UvA. Ik ben afgestudeerd 
bij Connie van der Maesen. Een heel leuke 
en open vrouw, weliswaar ook zeer links, 
maar niet dogmatisch.”

FRANSE DENKERS
Sanders werd tijdens zijn studie kandidaat
assistent in de vakgroep van Abram de 
Swaan, binnen de afdeling Sociologie van 
de Verzorgingsstaat. “Ik gaf colleges aan 
eerstejaars studenten. Vanuit die vak
groep gaf ik ook lessen binnen de afdeling 
Homostudies. Ik was vooral geïnteresseerd 
in de Franse denkers, onder wie Michel 
Foucault, die vanuit die afdeling werd 
geïntroduceerd in Nederland. Er was een 
soort homolijn tussen Amsterdam en Pa
rijs. Daar werd het blad Gai pied gemaakt, 
veelal over de flikkeridentiteit. De homo’s 
vonden we burgerlijk, de flikkers claimden 
hun eigen ruimte, buiten de geaccepteerde 
seksuele ideeën om. Razend interessant, 
vond ik, ook omdat ik veel mensen uit de 
academische wereld ontmoette.”

Het lag in de lijn der verwachting dat 
Sanders na zijn kandidaatassistentschap 
een academische carrière tegemoet ging, 
maar het liep allemaal anders. “Ik werd nog 
tijdens mijn studie redacteur van het tijd

schrift De Groene Amsterdammer. Nadat 
ik was afgestudeerd, slokte het schrijven en 
lezen al snel al mijn tijd op. En dat beviel 
me uitstekend. Ik kreeg van de toenmalige 
hoofdredacteur Martin van Amerongen 
veel ruimte om essays te schrijven, over 
allerlei onderwerpen.”

In boekvorm debuteerde Sanders in 
1989 met Gemengde ervaring, gemengde 
gevoelens, een essay naar aanleiding van de 
affaire rond de schrijver Salman Rushdie, 
over wie in dat jaar een fatwa was uitge
sproken door de Iraanse moslimgeestelijke 
Khomeini. Sanders: “Ik was en ben een fel 
tegenstander van het zogeheten cultuur
relativisme. Ik vind niet dat je verwerpelijke 
zaken goed moet willen praten. Zo van: die 
mensen aan de andere kant van de wereld 
doen de meest vreselijke dingen, omdat 
ze nu eenmaal op die manier cultureel 
gevormd zijn. Dat vond ik lariekoek. En dat 
vind ik nog steeds, eigenlijk. Maar goed, dat 
boekje over Rushdie zorgde in 1989 voor 
de nodige ophef, omdat ik inging tegen de 
heersende linkse opinie. Mensen plaatsten 
mij automatisch ter rechterzijde van het 
politiek spectrum, omdat ik het niet auto
matisch opnam voor minderheden.”

Na zijn debuut was het soms moeilijk uit 
te maken of Sanders zich toelegde op het 
schrijven van journalistieke stukken of fic
tie. De verhalen in zijn bundel Ai Jamaica! 
uit 1992 lijken op reportages, terwijl zijn 
columns uit de bundel Connie Francis, of 
de onschuld van Amerika uit 1993 veel ge

meen hebben met korte verhalen. Sanders: 
“Ik schrijf het liefst fictionele verhalen die 
sterk tegen de werkelijkheid aanleunen. Of 
herinneringen, die heel dicht op de huid 
zitten. Zoals in Godschaamte, de werkelijk
heid in een verbeelde vorm weergeven.”

ZWART-WITVERHOUDINGEN
Sanders gaat zich de komende jaren toeleg
gen op het schrijven van een boek over de 
zwartwitverhoudingen in Nederland. “Ik 
erger me mateloos aan de zwartwitdis
cussie, die vanuit de Verenigde Staten is 
overgewaaid naar Nederland. Daarboven 
waart de geest van de negentiendeeeuwse 
Jim Crow en zijn one-drop rule, namelijk 
dat slechts één druppel zwart bloed ervoor 
zorgt dat een persoon zwart is. Ik vind dat 
racistisch. Maar tot mijn verbijstering zie 
je dat momenteel de antiracisten deze 
indeling over hebben genomen. Ook zij 
delen de wereld in wit of zwart in. En dan 
is er ook nog een categorie met ‘mensen 
van kleur’, waar ik dus onder zou moeten 
vallen. Dat is echt complete waanzin. 
Gevaarlijk, ook. Omdat je daarmee dat 
negentiendeeeuwse construct van Crow 
en de zijnen weer helemaal optuigt.”

Zijn komende boek bestaat uit een serie 
portretten van schrijvers die zich tussen 
de twee polen in bewegen. “Vanaf de 
jaren vijftig zijn er verschillende schrijvers 
geweest, zowel mannelijke als vrouwelijke, 
die zich tegen die tweedeling van zwart en 
wit hebben gekeerd. Over deze schrijvers 
maak ik verschillende portretten, soms 
in de vorm van een interview. Het moet 
resulteren in het grote bruine kleurboek, 
of iets dergelijks.” Tegen de intentie van de 
Black Lives Matterbeweging wil hij zich 
hierin niet keren. “De essentie van die 
beweging is natuurlijk terecht, namelijk 
dat er in de Verenigde Staten op volkomen 
ondeugdelijke gronden door de politie veel 
vaker zwarte mensen worden neergescho
ten dan witte mensen. Het is logisch dat je 
tegen dat brute geweld in opstand komt. 
Maar als je alleen maar gaat spreken van 
blacks en whites, dan vind ik dat linke soep. 
Dat brengt ons namelijk weer voor een 
belangrijk deel terug naar dat verwerpe
lijke negentiendeeeuwse gedachtegoed. 
Je blijft dan steken in het denken over ver
schillende rassen. Terwijl er in feite maar 
één ras bestaat, namelijk het menselijke 
ras.”

Daar komt volgens Sanders ook nog eens 
bij dat je de Verenigde Staten niet kunt 
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“Wat moet  
je met een  
religie zonder 
een moeder
figuur?”

vergelijken met Nederland. “Ik heb een 
aantal malen in Amerika gewoond. En dat 
onvoorstelbaar diep doorvoelde racisme, 
dat je daar aan kunt treffen, is gelukkig in 
Nederland niet aanwezig. Nederland heeft 
daar namelijk geen geschiedenis in. Ik zal 
je een voorbeeld geven. Een zwarte Ame
rikaanse vriendin van mij, woonachtig in 
Harlem in New York, kwam in Nederland 
op bezoek. Het leek mij leuk om samen 
met haar naar het station van Haarlem te 
gaan. Toen ze dat gebouw zag, met ook de 
wachtruimtes voor de eerste, tweede en 
derde klas, ging ze er automatisch vanuit 
dat die indeling er is op basis van huids
kleur. Ze wilde nauwelijks geloven dat 
Nederland die indeling heeft op basis van 
rijkdom.”

Sanders benadrukt dat hem de zwart
witdiscussie ook om persoonlijke redenen 
na aan het hart ligt: “Ik ben geadopteerd 
en opgevoed door blanke Nederlandse 
ouders, maar voortgekomen uit een 
gekleurde ZuidAfrikaanse vader en een 
blanke Nederlandse moeder. Mijn zusje 
was half Indisch en half Antilliaans, en mijn 
ouders hadden twee Indonesische pleeg
kinderen. Waar het mij om gaat is dat we 
ons moeten realiseren dat er geen zuivere 
rassen bestaan. We hebben te maken met 
honderden mengvormen van kleur. En ik 
vind het belangrijk om dat hele palet op 
tafel te leggen.”

VAN HET PADJE
Voor Godschaamte was de aanzet dat San
ders door dagblad Trouw werd uitgenodigd 
om een reeks essays te schrijven over zijn 
verhouding tot het geloof. “Vanwege een 
column die ik in 2014 in Vrij Nederland 
had gepubliceerd. Die eindigde met de 
zin: ‘En ik denk dat ik volgend jaar maar 
eens gelovig ga worden.’ Ik kreeg door die 
zin overigens niet alleen die uitnodiging, 
maar ook veel mailtjes en brieven van 
lezers. Sommigen begrepen niets van mijn 
opmerking. Ze dachten dat ik volledig 
van het padje was geraakt.” Sanders vond 
dat hij dan ook maar naar de kerk moest 
gaan. “Ik was niet alleen nieuwsgierig 
naar mijn eigen geloofsbeleving, maar ook 
naar die van anderen. En naar hoe het is 
om gezamenlijk het geloof te beleven en 
te praktiseren.” Naar de kerk was hij sinds 
zijn twaalfde jaar nooit meer geweest. Tot 
die ene zondagochtend in februari 2016, 
toen hij de Amsterdamse SintNicolaaskerk 
betrad. Met als resultaat: de wekelijkse rou

tine van het zondagse kerkbezoek. “Ik vond 
het aanvankelijk zeer moeilijk om naar die 
kerk te gaan, ik heb daar ongeveer vier jaar 
over gedaan. Maar na die eerste keer was 
het vrij gemakkelijk om het kerkbezoek 
voort te zetten.” Wat ook had geholpen: zijn 
vriendschap met het schrijversechtpaar 
Willem Jan Otten en Vonne van der Meer. 
“Het helpt echt als je al mensen kent die 
ook naar de kerk gaan. Na verloop van 
tijd zie je steeds meer bekende gezichten. 
Daardoor voel je je niet meer alleen, in zo’n 
imposant gebouw. Dat maakt het kerkbe
zoek gemakkelijker.”

Werd hij misschien ook gedreven door 
de wens om te worden opgenomen in 
een gemeenschap? “Ik voelde inderdaad 
sterk de behoefte om ergens bij te willen 
horen, te worden opgenomen in een groter 
geheel. En dat is uiteindelijk een religieus 
verlangen geworden. Dat heeft misschien 
ook te maken met mijn achtergrond. En ik 
heb zelf geen kinderen. Dan weet je dat in 
je hele familiegeschiedenis het spoorlijntje 
na jou ophoudt te bestaan.” Daar komt nog 
eens bij dat zijn moeder óók katholiek was. 
“Toen ik haar begroef, besefte ik ineens dat 
met haar dood het geloof in de familie San
ders ook ten einde was gekomen. En toen 
dacht ik: mijn moeder heeft mij als kind 
aangenomen, het zou zo mooi zijn als ik nu 
haar geloof aanneem. En die gedachte, dat 
besef, is uiteindelijk de bodem van God- 
schaamte geworden.” Hoe ziet die schaam
te er precies uit? “Eerst schaam je je voor je 

vrienden, en daarna ga je je ook nog eens 
voor jezelf schamen, omdat het zoeken van 
steun bij God ook kan worden gezien als 
een teken van zwakte. Maar die schaamte 
heeft ook iets moois, vind ik. Die schaamte 
past ook wel bij God, iets ontzagwekkends 
dat alles en iedereen overstijgt. Er is dus 
een vorm van schroom nodig, denk ik, die 
je vervolgens moet zien te overwinnen.”

MOOIE MENGELMOES
Waarom viel zijn keuze overigens op de 
roomskatholieke kerk? “Die heeft vooral te 
maken met mijn moeder. En natuurlijk met 
mijn innige band met de boeken van Ge
rard Reve. Ik ben ook van de Mariaverering. 
Wat moet je met een religie zonder een 
moederfiguur? Als je op zoek bent naar een 
moeder binnen het geloof, kom je al heel 
snel uit bij het katholicisme. Daarnaast 
vind ik het prettig dat binnen dat geloof 
ook ruimte is voor bijgeloof. Veel mysteri
euze elementen van heidense, Griekse en 
Egyptische religies zijn erin opgenomen. 
Een mooie mengelmoes.”

En hoe staat Sanders tegenover het feit 
dat de katholieke kerk het huwelijk van 
een homopaar niet wil zegenen? “Ik vind 
dat natuurlijk jammer, maar dat is voor mij 
geen reden om het katholicisme de rug toe 
te keren”, reageert hij. “Kijk, er bestaat een 
roomskatholieke doctrine, uitgeschreven 
door het Vaticaan in Rome. Maar daarnaast 
heb je de praktijk, namelijk de mensen 
die je in je eigen kerk tegenkomt. En ik 
zie in mijn kerk iedere week aardig wat 
homo’s en lesbo’s rondlopen. Dáár heb ik 
meer mee te maken dan met het Vaticaan. 
Daarnaast is het natuurlijk altijd goed als 
er nog iets kan veranderen. Er is binnen 
het katholicisme dus gelukkig ook nog iets 
waartegen ik me af kan zetten en waarte
gen ik kan strijden.” 

Godschaamte 
van Stephan 
Sanders is 
verschenen bij 
uitgeverij Van 
Oorschot in 
Amsterdam.
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Opkomst en
ondergang
HET DRAAGVLAK VOOR DE NEDERLANDSE 
MISSIES IN AFGHANISTAN
EIND AUGUSTUS 2021 STONDEN DE CAMERA’S VAN DE WERELD MEER DAN EEN WEEK 
LANG, 24 UUR PER DAG, GERICHT OP HET VLIEGVELD VAN KABUL, DE HOOFDSTAD VAN 
AFGHANISTAN. VIA ZOWEL DE ‘KLASSIEKE MASSAMEDIA’ (TELEVISIE EN RADIO) ALS DE SOCIALE 
MEDIA ZAGEN WE VRESELIJKE, ONGECENSUREERDE BEELDEN VAN MENSEN DIE HET LAND 
PROBEERDEN TE ONTVLUCHTEN VOOR DE TALIBAN. HOE HEEFT HET NIEUWSONDERWERP 
‘AFGHANISTAN’ DE AFGELOPEN TWINTIG JAAR DE PUBLIEKE OPINIE GEVORMD?
Tekst MANUEL KAAL Beeld AMBER KLAY, PIXABAY
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N
EDERLAND VERKEERDE 
die zeven dagen van eind au
gustus bijna in een collectieve 
verstandsverbijstering. En 

de publieke opinie ging al gauw tegen het 
overheidshandelen in. Zeven op de tien 
Nederlanders waren ontevreden over het 
handelen van de Nederlandse overheid, 
waarbij vooral de trage repatriëring van 
tolken en andere Afghanen die de Neder
landse militairen in Afghanistan geholpen 
hadden, het moest ontgelden, zo bleek uit 
een peiling van het televisieprogramma 
EenVandaag, uitgevoerd kort na de defini
tieve terugtrekking.

Voor de opvang van Afghanen in 
Nederland stonden Nederlanders daags 
na de ongeregeldheden in Kabul veelal 
open, volgens een onderzoek van Ipsos 
van eind augustus 2021. Maar samen met 
de sensationele berichtgeving in de media, 
ebde ook de empathie van de Nederlandse 
bevolking weg. Een maand later was een 
significant groter deel van de Nederlanders 
tegen opvang van Afghanen (van 12% naar 
17%), ook als deze voor de Nederlanders 
hadden gewerkt. Zelfs voor de opvang van 
deze groep waren minder mensen te por
ren (van 35% naar 28%).

ALLERLEI MODELLEN
De Nederlandse deelname aan de interven
tie in Afghanistan kan als een dergelijk issue 
worden beschouwd. Er zijn allerlei modellen 
die de opkomst en spreekwoordelijke on
dergang van issues beschrijven. De meeste 
fases in deze modellen zijn vaak logisch te 
begrijpen en komen overeen met andere op
komstmodellen, zoals het innovatieadaptie
model van Rogers, dat vaak in de marketing
wereld wordt gebruikt. In zijn boek Strijden 
om de publieke opinie onderscheidt Jaap van 
Ginneken de volgende stappen:

1. Het nonissue; er is nog niks aan de 
hand, het issue is nog niet bekend.

2. Vage onvrede; subjectieve bewustwor
ding van het issue bij een kleine groep 
mensen.

3. Eerste probleemdefinitie; het issue wordt 
bekend, soms door een ‘oer gebeurtenis 
of nieuws’.

4. Bredere stellingname; overgrote deel van 
media en publiek nemen kennis van het 
issue en nemen standpunten in, soms 
afhankelijk van een ideologie.

5. De ‘gestolde opinie’; het issue wordt 
besproken in de media en de meerder

heid van de bevolking vormt een (eigen) 
mening.

6. Feitelijke maatregelen; de ontstane situ
atie leidt tot handelen van een overheid 
of bedrijf.

7. Slotfase: dood of wederopstanding; het 
issue is ‘uitgeput’ of wordt latent of mani
festeert zich (later) op een andere manier.

Dwars door deze levensloop loopt de 
nieuwsvoorziening. Nieuws is datgene 
wat nieuw is, opvallend en belangrijk. Het 
richt zich in de eerste plaats op events, 
gebeurtenissen en het ongewone, in plaats 
van op structurele ontwikkelingen. En de 
nieuwsverzameling gebeurt onder steeds 
hogere tijdsdruk, waarbij kwaliteit het vaak 
aflegt tegen snelheid. Sensatie wint het 
daarbij vaak van duiding en relativering. 
Een gebeurtenis kan een issue zo van fase 1 
naar fase 4 of 5 katapulteren. 

De Nederlandse aanwezigheid in Afgha
nistan kan als een issue, als nieuws en als 
een vorm van sensatie worden beschouwd. 
Dat niet alle fases in de levensloop van 
issues overeenkomen, of zelfs maar even 
lang duren, moge duidelijk zijn.

Ook het vertrekpunt van analyse kan 
vragen oproepen, zeker als er bij de analyse 
data worden gebruikt, in de vorm van 
mening en attitudes in de publieke opinie, 
of dagen en jaren. De grafiek (zie volgende 
pagina) geeft geeft een beeld van het 
verloop aan mediaberichtgeving over het 
issue ‘Afghanistan’.

Ondanks alle belemmeringen kunnen we 
een poging ondernemen om de nieuwsvoor
ziening met betrekking tot Afghanistan in 
kaart te brengen. Hieronder volgt een korte 
chronologische opsomming van de impact 
van Afghanistan, gedurende twintig jaar voor 
Nederlanders vaak een latent onderwerp, 
maar af en toe terugkerend als er sprake was 
van ingrijpend handelen. Voor Afghanen 
was dit nooit een passief onderwerp en heeft 
onze nieuwsbeleving, en als resultaat het 
handelen, vaak reële gevolgen gehad. 

Na twintig jaar aanwezigheid in Afghani
stan eisten de Taliban dat de Amerikaanse 
militairen en al haar partners vóór 31 au
gustus 2021 het land in het MiddenOosten 
verlaten zouden moeten hebben, nadat de 
Amerikanen zelf al hadden aangekondigd 
het land te willen verlaten. Ook Nederland 
stopte in 2020 met de missies. Echter, de 
steun onder de bevolking voor de Neder
landse missies in Afghanistan was al veel 
eerder verloren. 

STELLINGNAME 
Toen het Amerikaanse leger in oktober 
2001 Afghanistan binnenviel, was de steun 
onder de Nederlandse bevolking groot. 
Driekwart van de Nederlandse bevolking 
(75%) was aanvankelijk voorstander van 
de militaire actie door de VS. Het waren 
de maanden waarin toenmalig president 
van de Verenigde Staten George Bush jr. 
een war on terror uitriep met de fameuze 
woorden Either you are with us, or you 
are with the terrorists. Bush stelde andere, 
vooral westerse landen, voor de keuze: 
beken kleur, neutraliteit bestaat niet. De 
VS rekende op zowel politieke als militaire 
steun van haar bondgenoten binnen de 
NAVO en de rest van de westerse wereld. 

Ook de VN en de NAVO namen stel
ling, na het aannemen van een resolutie 
waarin de aanslagen van 11 september 
werden beschouwd als een gewapende 
aanval. Nederland nam onder leiding van 
premier Kok, en aanvankelijk met grote 
steun van de Nederlandse bevolking, deel 
aan diverse operaties in Afghanistan. Twee 
derde van de Nederlandse bevolking (66%) 
stond eind december 2001 achter het 
besluit van de regering om Nederlandse 
militairen deel te laten nemen in de strijd 
tegen het terrorisme in Afghanistan. Zo 
vertrokken begin 2002 twee fregatten voor 
beveiligingstaken van de Nederlandse 
marine naar de Arabische wateren. Kort 
daarna werden ook diverse F16’s en ander 
ondersteunend vliegend materieel in het 
MiddenOosten gestationeerd. 

VEELVULDIG GEPREZEN
Eenmaal in Afghanistan brokkelde de 
steun voor de missie snel af. In 2005 – vier 
jaar na de Amerikaanse inval – steunde nog 
maar één op de drie Nederlanders (33%) 
de uitzending van militairen naar Afghani
stan, 45% was inmiddels tegen. Voorstan
ders waren voornamelijk te vinden onder 
CDAstemmers (46% van de CDAstem
mers was voor) en VVDstemmers (48% 
voor). Tegenstanders waren met name de 
SP en GroenLinksstemmers (60% was 
destijds tegen), alhoewel de fractie van 
GroenLinks voor Nederlandse deelname 
had gestemd.

Nog voor de laatste Nederlandse militair 
uit Uruzgan was vertrokken, werd in 2010 
in Nederland al gewerkt aan een nieuwe 
missie in Afghanistan. In april van dat jaar 
vroegen verschillende politieke partijen in 
de Tweede Kamer aan de regering om 
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te onderzoeken of ons land kon meedoen 
aan een politietrainingsmissie. Omdat 
het kabinet demissionair was, werd er 
nog geen besluit genomen. Dat was aan 
het volgende kabinet, zo wij nu weten het 
kabinet Rutte I. In 2011 besloot dit kabinet, 
nadat het door haar westerse bondgenoten 
veelvuldig geprezen was voor haar aanwe
zigheid en deelname in het land, om mee 
te doen aan de politietrainingsmissie in de 
provincie Kunduz in NoordAfghanistan.

In Nederland was er op dat moment 
brede steun voor deelname van missies in 
internationaal verband, vooral als er een 
bijdrage zou moeten worden geleverd aan 
de opbouw van een land. Zo was in 2011 
85% voorstander van een Nederlandse 
bijdrage aan een opbouwmissie in het 
buitenland en was twee derde voorstander 
van deelname aan vredesmissies. Twijfel 
was er eveneens, zeker als het ging om de 
situatie in Afghanistan. Ook over de politie
missie in Afghanistan (met name binnen 
D66 en GroenLinks) bestond er twijfel of 
deelname aan deze missie wel goed zou 
zijn voor de Nederlandse reputatie. Vier op 
de tien Nederlanders (42%) gaven aan dat 
een dergelijke missie goed zou zijn voor 
de internationale reputatie van Nederland, 
waarschijnlijk vooral bij haar westerse 
bondgenoten. Een derde van de Nederlan
ders (34%) vond deelname niet goed voor 
de Nederlandse reputatie.

ANGST VOOR TERRORISME
In 2012, een jaar na aanvang van de 
politiemissie, was de steun voor de mis
sie gedaald tot nog slechts 19% van de 

Nederlanders. Slechts drie op de tien 
Nederlanders (31%) geloofden nog dat de 
missie werkelijk bijdroeg aan de veiligheid 
in Afghanistan, terwijl een kleine minder
heid van 8% dacht dat de missie, met als 
doel het opbouwen van een politiemacht, 
de kans op terroristische aanslagen in 
Nederland zou verkleinen.

AlQaida en de Taliban waren voor de 
Amerikanen de gezichten van het kwaad. 
Nog altijd is de angst voor (islamitisch ge
oriënteerd) terrorisme in Nederland hoog, 
in 2017 vond 20% van de Nederlanders 
dreiging van terroristische aanslagen een 
belangrijk onderwerp voor de stemkeuze. 
Deelname aan militaire acties zou ook 

stabiliteit, veiligheid en democratie in de 
regio moeten brengen, het motto waarmee 
de Amerikanen en de rest van de westerse 
bondgenoten het MiddenOosten bin
nentrokken, al lijkt daar weinig van terecht 
te zijn gekomen.

De druk die de Amerikaanse regering 
legde op haar bondgenoten om te partici
peren in haar strijd tegen het terrorisme, 
met al haar motieven, brengt een zekere 
democratische spanning met zich mee. 
De Nederlandse regering stemde telkens 
in met hernieuwde activiteiten in Afghani
stan. En dat terwijl de Nederlandse bevol
king al lange tijd niet meer achter de mis
sies in Afghanistan stond en grotendeels 
vond dat de druk van Amerika genegeerd 
mocht worden.

KRAMPACHTIG
Onder druk van de Amerikanen namen 
veel westerse landen in het begin van dit 
decennium deel aan de oorlog tegen het 
terrorisme in met name Afghanistan. De 
shock van de terroristische aanvallen op 11 
september 2001, de ‘oergebeurtenis’ die 
het issue van terrorisme op de kaart zette, 
zorgde voor een massale eensgezindheid 
voor het handelen van de Amerikaanse en 
andere westerse militairen.

Begin 2006, toen het onderwerp in 
verschillende vormen steeds terugkwam 
in de media en publieke opinie, was er veel 
verdeeldheid onder de Nederlandse be
volking en binnen de Nederlandse politiek 
over de continuering van de Nederlandse 
missie. Gedurende de jaren daarna werd 
‘Afghanistan’ in relatief opzicht een meer 
‘latent’ onderwerp en nam de steun van 
de Nederlandse bevolking ten aanzien van 
de Nederlandse missies in Afghanistan af.  
Desondanks zorgde druk van buitenlandse 
overheden er diverse malen voor dat Ne
derland tóch deelnam aan vervolgmissies, 
maar vooral na 2011 was de discussie over 
dit onderwerp min of meer gestold.

Met de uiteindelijke terugtrekking van 
de Amerikanen en de andere bondge
noten, leek het issue de afgelopen jaren 
ook in de laatste fase als ‘nonexistent’ 
of ‘dood’ weg te vallen. De krampachtige 
westerse terugtrekking, met veel gevolgen 
voor Afghanen die voor Nederland hadden 
gediend, zorgde voor een wederopstanding 
van het onderwerp. Het zal vooral om die 
reden voorlopig nog niet uit het publieke 
debat en van het politieke toneel zijn 
verdwenen. 

MANUEL KAAL IS KWANTITATIEF 
ONDERZOEKER BIJ KANTAR 
PUBLIC (VOORHEEN TNS 
NIPO). DAAR ONDERZOEKT HIJ 
PUBLIEKE OPINIE, POLITIEKE 
VOORKEUR EN STEMGEDRAG. 
DAARNAAST IS HIJ BUITEN-
PROMOVENDUS AAN DE 
UNIVERSITEIT LEIDEN EN 
REDACTEUR VAN SOCIOLOGIE 
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Bron: Google Trends zoekterm: ‘Afghanistan’ regio: Nederland. *Google Trends gaat niet verder 
terug dan 2004. Zoekresultaten zijn geïndexeerd op hoogste waarneming; januari 2006 hercal-
culeerd excl. augustus 2021.
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COLUMN

‘J
E GAAT HET PAS ZIEN ALS 
je het doorhebt’, stelde Johan 
Cruijff ooit. Maar als we iets 
doorhebben, betekent het niet 

automatisch dat we iets ook meteen zien. 
Volgens mij hebben de meesten namelijk 
wel door dat mannen oververtegenwoor
digd zijn in het gevangeniswezen, in tbs
klinieken, eerder sterven en desondanks 
een onevenredige druk leggen op het 
zorgstelsel, en dat ze veelvuldig betrok
ken zijn bij geweld gericht op de andere 
sekse, zoals mishandeling, aanranding, en 
verkrachting.

Tien jaar geleden benoemde Jan Willem 
Duyvendak in het tijdschrift De Groene 
Amsterdammer mannelijkheid al als een 
van de tien grootste problemen. Het is 
dus niks nieuws dat mannen oververte
genwoordigd zijn bij verkeersongevallen, 
voetbalvandalisme, rellen, extreemrechtse 
groeperingen, motorclubs, inbraak, over
vallen en druggerelateerde criminaliteit. En 
als dat aan het licht komt, hebben we het 
vaak over ‘criminelen’, ‘criminele jongeren’ 
of ‘relschoppers’. Recentelijk nog, toen een 
groep jongens uit Urk zich verkleedde als 
nazi’s en op straat liquidaties naspeelde, 
spraken verschillende media zoals de 
Volkskrant en de NOS over ‘Urker jongeren’. 
Het is zoals het in 1996 in het boek Wel 
feministisch, niet geëmancipeerd werd 
verwoord: ‘Zoals zo vaak wordt de term 
jongere gebruikt wanneer alleen jongens 
worden bedoeld. Vooral criminele jongens 
worden steevast als jongeren benoemd 
[…]. Geweld is zelden mannengeweld.’

Het resultaat is dat  mannelijkheid nau
welijks wordt geproblematiseerd. Want het 
is de norm. En als gevolg daarvan kan vrou
welijkheid daardoor wél eenvoudig worden 
geproblematiseerd. Voorbeelden van 
bekende ‘krantenkoppen’ te over. Zoals: 
‘Wat is er mis met Nederlandse meiden?’ 
Of: ‘Waarom werken vrouwen niet?’ Of het 
nu gaat om de cover van de TINA of de titel 
van een documentaire op NPO3, het is in 
Nederland heel gewoon om vrouwen te 
bevragen en als groep te problematiseren. 
Want vrouwen ‘werken te weinig’, ‘zorgen 
te veel’, ‘zijn te zacht’, ‘kiezen voor parttime’, 

de kern van het creëren van een afwijking 
is dat de norm verzwegen kan blijven.

Zo is het ‘normaal’ om aan een vrouw in 
een topfunctie te vragen hoe ze haar baan 
combineert met het moederschap, of om 
in het televisieprogramma Op1 aan Ingrid 
Thijssen, de voorzitter van VNONCW, te 
vragen of zij wel one of the boys kan zijn. 
Vreemd zou het daarentegen zijn om 
aan Rem Koolhaas te vragen hoe hij zijn 
vaderschap combineert met zijn positie 
als ‘starchitect’. Of om aan Mark Rutte te 
vragen hoe het is om als man de minister
president te zijn.

Zolang manzijn de norm is, zorgt 
die norm ervoor dat vrouwen zich altijd 
moeten verantwoorden en ook altijd te 
bevragen en te problematiseren zijn. Het 
zou verfrissend zijn als we die norm eens 
ter discussie zouden durven stellen. Te 
beginnen door mannen zelf. 

Beeld FREE-PHOTOS, PIXABAY

MARK VAN OSTAIJEN

Mannengeweld

‘willen teveel’, ‘kiezen te weinig exacte vak
ken’ en ‘onderhandelen niet goed genoeg’.

Begrijp me niet verkeerd, het is me niet 
te doen om hier het verschil tussen de 
seksen te problematiseren, alsof er geen 
verschil zou mogen zijn. Integendeel. Het 
is mij echter te doen om welke verschillen 
omgevormd worden tot een probleem. 
Want seksegerelateerde problematise
ringen worden bij vrouwen vaker aan hun 
vrouwzijn gekoppeld, terwijl het manzijn 
als factor van ongewenst gedrag veelal 
onbenoemd blijft. De norm bevraag je niet, 
die bestaat bij de gratie van wat Abram de 
Swaan het ‘vanzelfzwijgende’ noemt. 

Waarom is de beschavingsachterstand 
van Nederlandse jongens nooit onderdeel 
van nationale zorg? Of waarom vraagt geen 
enkele politicus zich af wat er zo crimi
nogeen is aan Nederlandse mannen? Dat 
komt omdat mannelijkheid de norm is. En 
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overgangSELF-TRACKING IN DE

ELF-TRACKING KAN OP 
uiteenlopende aspecten van 
het leven of lichaam betrek
king hebben. Maar wat self

trackingactiviteiten vaak gemeen hebben, 
is dat iemand ze is gaan doen om inzicht 
te krijgen in een bepaalde verandering – 
bijvoorbeeld in een menstruatiecyclus – of 
dat iemand ze is gaan doen om iets te 
willen veranderen – zoals het gewicht of de 
sportpresentaties.

Een dergelijke monitoring van het leven 
en lichaam is natuurlijk niet nieuw. Al 
eeuwenlang vragen mensen zich af welk 
gewicht ze hebben of houden ze dag
boeken bij over de fysieke gesteldheid. 
In selftracking draait het echter om iets 
(relatief) nieuws: er wordt gebruik gemaakt 
van digitale technologieën. De opkomst 
van mobiele apparaten en digitale sensors 
maakt het mogelijk om zeer gedetail
leerd, langdurig en op grote schaal leven 
en lichaam te monitoren. Tegenwoordig 
is bijvoorbeeld bijna elke smartphone 
standaard uitgerust met een stappentel
ler, dragen veel mensen de hele dag een 
Fitbit om hun pols, of houden zij trouw elke 
nacht hun slaappatroon bij.

Een groot deel van de trackingtechno

S

SAMEN MET DE FITBIT GAAN HARDLOPEN. OF IN EEN APP 
REGELMATIG DE CALORIEËN TELLEN. DIT ZIJN SLECHTS 
TWEE VOORBEELDEN VAN ZOGEHETEN SELF-TRACKING. 
STEEDS MEER VROUWEN IN DE OVERGANG MAKEN 
HIER GEBRUIK VAN. HET ONDERZOEK MONITORING 
MENOPAUSE BIEDT NIEUWE INZICHTEN.
Tekst MARJOLEIN DE BOER Beeld STOCK.ADOBE.COM

logieën wordt ontwikkeld voor (en door) 
mannen en als ‘genderneutraal’ gepre
senteerd. Maar het is opvallend dat er de 
laatste tijd ook steeds meer technologieën 
in de markt worden gezet die zich speciaal 
op vrouwen richten. Zo zijn er ‘feminien
ogende’ fitness en afval apps of apps waar
mee vrouwen het verloop van hun men
struatiecyclus kunnen tracken. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er steeds meer 
onderzoek gedaan wordt naar vrouwen en 
selftracking. Dit soort onderzoek richt zich 
vaak op relatief jonge vrouwen. Die groep 
bevindt zich immers in de reproductieve 
leeftijd èn is opgegroeid met technologieën 
als een smartphone.

EEN BLINDE VLEK
In het onderzoek naar selftracking wordt 
er echter een grote en potentieel interes
sante groep vrouwen vergeten: vrouwen 
in de overgang. Deze groep bestaat in 
Nederland momenteel uit ongeveer 1,6 
miljoen vrouwen. De overgangsfase begint 
doorgaans rond de 45 en kan wel tien 
jaar duren. Deze vrouwen maken grote 
lichamelijke (en mentale) veranderingen 
door. Naast een onregelmatiger wordende 
menstruatiecyclus – en uiteindelijk het 

stoppen ervan – ervaren veel vrouwen 
ook lichamelijke klachten, zoals opvlie
gers, nachtzweten, een droge(re) vagina, 
hartkloppingen, depressie, slapeloosheid, 
migraine en gewrichtspijn.

Gezien de variëteit van deze veranderin
gen en de mogelijk grote impact ervan, is 
te verwachten dat deze vrouwen een breed 
scala aan selftrackingtechnologieën 
gebruiken. Bijvoorbeeld speciale meno
pauzeapps, zoals Menopro of Hot Flash 
Sisters. Maar ook Fitbits, digitalehartritme
monitors, en apps die seksuele functi
onaliteit, slaap, of het gemoed tracken. 
Momenteel is het gebruik en de impact 
van deze technologieën in de overgang 
echter een blinde vlek in de wetenschap
pelijke literatuur. We weten niet welke type 
apps vrouwen in de overgang gebruiken, 
hoe zij deze gebruiken en welke impact 
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Monitoring 
Menopause 
bouwt onder 
meer voort 
op inzichten 
vanuit de tech
niekfilosofie 
en postfeno
menologie.

het gebruik ervan heeft op de ervaring van 
henzelf en hun lichaam. Het doel van het 
onderzoek Monitoring Menopause is om 
hier inzicht in te bieden.

MEDIËRENDE TECHNOLOGIEËN
Monitoring Menopause bouwt onder meer 
voort op inzichten vanuit de techniek
filosofie en postfenomenologie. Deze 
stromingen binnen de filosofie vertrekken 
vanuit de assumptie dat niet alleen onze 
individuele intenties of sociale structuren 
onze ervaringen en activiteiten ‘mediëren’, 
maar ook onze omgang met technolo
gieën. Dit wil zeggen dat technologieën de 
manier waarop wij de wereld, onszelf, en 
ons lichaam bezien en tegemoet treden, op 
diepgaande wijze vormgeven.

Deze mediërende rol kan verschillende 
vormen aannemen. Zo kunnen techno
logieën een verlengstuk van ons lichaam 
worden waardoor wij ons idealiter niet 
meer bewust zijn van deze technologie. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met een bril: 
we kijken erdoorheen en zien de wereld 
scherper, maar de bril zelf zien we vaak 
niet meer. Daarnaast zijn er technologieën 
die een bepaald soort zienswijze van de 
wereld opleveren, maar die wel vragen om 

expliciete aandacht. We zouden hierbij 
kunnen denken aan een thermometer. Dit 
apparaat moet bewust afgelezen worden, 
en als zodanig verwijst het naar iets wat 
niet direct zichtbaar is, namelijk de warmte 
of kou in de lucht. Hier kunnen we ons dan 
vervolgens op kleden.

Hierbij moet benadrukt worden dat deze 
mediërende rol van technologieën niet 
neutraal is. Technologieën zijn normatief: 
zij worden dikwijls door en voor bepaalde 
cultureel geaccepteerde en ideale lichamen 
en mensen ontworpen. Een bril, bijvoor
beeld, veronderstelt een redelijk symme
trisch gezicht en een lage neusbrug. Ook 
worden technologieën vaak zodanig ont
worpen dat zij wenselijk gedrag en ervarin
gen stimuleren. Zo stuurt de stappenteller 
op onze smartphone pushberichten door, 
om ons niet alleen te verleiden om naar de 
app te gaan, maar ook om meer te lopen.

Tegen de achtergrond van deze inzichten 
over normatief mediërende technologieën 
vindt ons onderzoek naar selftracking 
in de overgang plaats. Aan de hand van 
diepteinterviews met vrouwen in de over
gang proberen we inzicht te bieden in hoe 
selftracking invloed heeft op de ervaring, 
henzelf, hun leven, en natuurlijk de 
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Het invoeren en aflezen van 
informatie veronderstelt een 
expliciet bewustzijn van de 
technologie.
overgang. Hoewel de meeste geïnterviewde 
vrouwen niet aan digitale selftracking 
blijken te doen, zijn er ook vrouwen die 
selftrackingapps gebruiken om in kaart 
te brengen hoe hun lichaam en leven ver
andert. Voor enkele van de geïnterviewde 
vrouwen blijft het echter niet bij informatie 
verzamelen over het lichaam: zij proberen 
door middel van selftracking hun veran
derende lichaam te veranderen.

WEL OF GEEN ETEN
Een van deze vrouwen is Debbie (pseudo
niem). Debbie is 48 en zit sinds vijf jaar in 
de overgang. Die brengt voor haar uiteen
lopende veranderingen en klachten met 
zich mee. Haar gewichtstoename vindt ze 
een van de vervelendste. Ze vertelt dat ze 
in de overgang een grotere eetlust kreeg, en 
dat ze daardoor meer at en dus aankwam. 
Om weer af te vallen installeerde ze een 
calorieteller op haar telefoon. Ze legt uit: “… 
Dus toen ben ik hem [de calorietellerapp] 
gaan gebruiken. En inderdaad, […] je hoeft 
maar eigenlijk te scannen wat je gegeten 
hebt en je weet het: […] wel of geen eten 
[meer op die dag]!”

Deze quote laat goed zien hoe vrou
wen selftrackingtechnologieën kunnen 
gebruiken. Die functioneren als een soort 
thermometer, maar dan een waar je zelf 
eerst allerlei informatie in moet voeren. In 
Debbies geval voert een vrouw in wat ze 
heeft gegeten, hoeveel en wanneer, en ver
volgens leest ze af hoeveel calorieën ze op 
die dag tot zich heeft genomen. Het invoe
ren en aflezen van informatie veronderstelt 
een expliciet bewustzijn van de technolo
gie, wat vervolgens een bepaalde perceptie 
van de wereld oplevert die niet direct 
zichtbaar is, namelijk hoeveel calorieën ze 
heeft gegeten. Hier reageert Debbie dan 
weer op door wel of niet te eten.

NIET-WENSELIJK GEDRAG
Er vallen twee dingen op in Debbies 
gebruik van haar calorieteller. Allereerst 

het inherent normatieve aspect van deze 
manier van selftracking. Uit haar woorden 
blijkt dat er zoiets is als een ‘teveel aan ca
lorieën’: dan stopt ze namelijk met eten. In 
dit geval lijkt dit ‘teveel’ afgeleid te worden 
uit een vergelijking met een bepaald ge
middelde: ‘teveel’ is dan dus een bovenge
middelde hoeveelheid. 

Hoewel we niet weten naar welk 
gemiddelde Debbie impliciet refereert, 
is deze referentie niet opmerkelijk. Veel 
trackingtechnologie evalueert de inge
voerde informatie aan de hand van een 
(statistisch) gemiddelde en laat zien hoe 
de ingevoerde waardes zich verhouden 
tot dat gemiddelde. In selftracking is dit 
gemiddelde niet neutraal, maar vaak tot 
een ideaal verworden – het is iets waarnaar 
iemand streeft. Dit normatieve dictaat van 
het gemiddelde zit dikwijls ook ingebed 
in de selftrackingtechnologieën zelf: bij 
een bovengemiddelde waarde kleuren de 
cijfers bijvoorbeeld rood, om de gebruiker 
er zo van te doordringen dat deze niet
wenselijk gedrag vertoont.

Ten tweede valt op dat de ‘calorieself
tracker’ van Debbie niet zomaar te verge
lijken is met een thermometer. Het geeft 
inderdaad een bepaald beeld van de we
reld die eerst niet zichtbaar is, iets wat een 
thermometer ook doet. En de calorieteller, 
net als de thermometer, behoeft ook een 
expliciet bewustzijn van de technologie om 
deze te kunnen gebruiken. Maar de infor
matie die afgeleid wordt uit de calorieteller 
blijkt in Debbies geval dusdanig leidend 
voor haar gedrag dat we zouden kunnen 
stellen dat deze teller, net als een bril, een 
verlengstuk, of zelfs bijna een (gedeeltelij
ke) vervanging van haar lichaam wordt. Ze 
zegt namelijk dat ze, sinds ze de calorie
teller gebruikt, in de loop van de dag niet 
meer naar haar hongergevoel luistert, maar 
zich laat leiden door het aantal aangegeven 
calorieën in de teller voor de vraag of ze 
wel of niet eet. Met andere woorden, als 
het gaat om eten, luistert ze niet meer naar 

haar fysieke lichaam, maar alleen nog naar 
haar calorieteller.

DAGELIJKS LEVEN
In Debbies geval zien we dat selftracking 
haar ervaringen en gedrag op verschillende 
manieren medieert en vormgeeft. Haar 
expliciete interactie met de calorieteller le
vert haar niet alleen een bepaalde nieuwe 
perceptie van de wereld op. Omdat zij haar 
eetgedrag op vergaande wijze baseert op 
de informatie uit de calorieteller (en niet op 
haar knorrende maag), zouden we kunnen 
stellen dat deze teller als een extensie van 
haar lichaam functioneert.

In het onderzoek Monitoring Meno
pause analyseren we verhalen zoals die 
van Debbie, over technologiegebruik in de 
overgang. Hoe zetten vrouwen in de over
gang selftrackingtechnologieën naar hun 
hand – hoe veranderen of tweaken ze deze 
technologieën zodat zij beter voldoen aan 
hun behoeftes? En wat vinden vrouwen in 
de overgang van welke rollen selftracking
technologie zouden moeten hebben in 
hun dagelijks leven? Door een antwoord 
op dit soort vragen te formuleren, hopen 
we inzicht te krijgen in hoe technologieën 
zoals selftrackingapps een lichamelijke 
verandering als de overgang al dan niet 
beïnvloeden en vormen. 
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Parttime 
relativisme
ALS FILOSOFISCHE METHODOLOGIE

N 1906 PUBLICEERDE  
Walter Kaufmann resultaten 
van experimenten waarin hij 
de relatie tussen de snelheid 

en massa van elektronen had gemeten. Dat 
met toenemende snelheid ook die massa 
toenam was al bekend, maar Kaufmann 
beloofde, door preciezere metingen, fun
damenteel inzicht te kunnen verschaffen in 
de aard van het elektron. Hij had namelijk 
het experiment vormgegeven als een cru
ciaal experiment. Dit is een experimentele 
test die opgezet is om te beslissen tussen 
verschillende theorieën.

De keuze ging tussen enerzijds een 
specifieke versie van de Maxwelliaanse 
elektrodynamica, en anderzijds de speciale 
relativiteitstheorie die Albert Einstein 
een jaar voordien, in 1905, gepubliceerd 
had. Aangezien deze theorieën verschil
len aangaande de details van de massa
snelheidrelatie, zou een precieze meting 
direct kunnen tonen of het elektron in 
wezen elektrodynamisch of relativistisch is. 
Zijn resultaten, zo stelde Kaufmann, waren 
duidelijk incompatibel met Einsteins 

I

ALS WETENSCHAPSFILOSOOF ONDERZOEKT JAN POTTERS 
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theorie. De relativiteitstheorie moest dus 
als mislukt worden gezien, en het was nu 
duidelijk dat het elektron elektrodyna
misch van aard is.

 Cruciale experimenten zijn een vaak 
voorkomende praktijk in de fundamentele 
fysica. Het is echter de vraag of ze ook wer
kelijk zulke verwachtingen kunnen inlossen. 
Ze veronderstellen namelijk dat experimen
tele data gemakkelijk te classificeren zijn als 
behorende tot een specifieke, welomlijnde 
natuurlijke categorie, en dat de natuur ook 
werkelijk uit zulke categorieën bestaat. 
De reactie op Kaufmanns resultaten toont 
echter aan dat deze aanname niet vanzelf
sprekend is: de categorieën relativistisch en 

elektrodynamisch zijn niet louter natuurlijk, 
maar ook sociaal van aard.

FUNDAMENTELE BETEKENIS
Omdat Kaufmann aan zijn resultaten 
zo’n fundamentele betekenis gaf, zetten 
verschillende fysici zich onmiddellijk aan 
het werk om zijn experiment te herhalen. 
Het idee hierachter was dat, indien de 
resultaten herhaalbaar zijn, we dan goede 
evidentie hebben dat de experimenten 
adequaat zijn uitgevoerd, en dat de resulta
ten valide zijn en niet het gevolg van fouten 
of toeval. De resultaten waren echter nogal 
gemengd van aard: sommige resultaten 
werden gezien als gelijk aan Kaufmanns 
resultaten, andere werden gecategoriseerd 
als tegenstrijdig. De meeste echter gaven 
op hun beurt zelf aanleiding tot discussies 
over de vraag of ze compatibel of tegenstrij
dig waren met de originele resultaten. Dit 
opende bovendien een nieuwe discussie, 
omtrent de vraag welke experimenten goed 
waren uitgevoerd en welke niet: waren er 
fouten gemaakt door Kaufmann, door de 
wetenschappers die incompatibele 
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Cruciale 
experimenten 
zijn een vaak 
voorkomende 
praktijk in de 
fundamentele 
fysica.

resultaten hadden verkregen, of door 
iedereen?

Over het algemeen wordt aangenomen 
dat de relativistische snelheidmassa
relatie de juiste is. Direct experimenteel 
bewijs, zoals geleverd zou kunnen worden 
door de hier besproken experimenten, is 
echter niet voorhanden: een consensus 
aangaande welk experimenteel resultaat 
correct is, is er niet.

Op deze manier bekeken is de Kauf
mannepisode een voorbeeld van wat Harry 
Collins in zijn boek Changing Order heeft 
omschreven als een experimenters’ regress: 
wanneer twee of meer meetresultaten 
aangaande een nieuw fenomeen conflicte
ren, zo beargumenteert Collins, kunnen we, 
louter op basis van nieuwe metingen, niet 
besluiten welk resultaat correct is. Om te 
weten welke meting het fenomeen correct 
weergeeft, moeten we namelijk weten welke 
experimentele opstelling correct functio
neert, wat betekent dat we moeten weten 
welke opstelling de correcte meetwaarde 
geeft. Dat weten we echter enkel indien we 
weten welke opstelling correct meet, etc.

In termen van de Kaufmannepisode: 
om te weten welk meting correct is, moeten 
we weten of het elektron elektrodynamisch 
of relativistisch van aard is, maar dat weten 
we niet zolang we niet weten welke metin
gen goed zijn uitgevoerd. Zo geformuleerd 
wordt het duidelijk dat nieuwe experimen
tele metingen deze circulariteit niet kun
nen doorbreken, maar eerder aanleiding 
zullen geven tot meer discussie.

dit erop neer dat we aannemen dat de 
natuurlijke werkelijkheid op geen enkele 
manier bepaalt welke opvattingen we 
moeten hebben over die werkelijkheid. In 
de Kaufmannepisode nemen we dus aan 
dat de aard van het elektron niet door de 
relativiteitstheorie, noch door de elektro
dynamica wordt beschreven, noch door 
eender welke andere fysische theorie. De 
vraag is dan: aangenomen dat het elektron 
geen fysische natuur heeft, hoe kunnen we 
dan verklaren dat een bepaalde theoreti
sche beschrijving toch gezien gaat worden 
als correct?

Dit probleem kan als volgt worden 
aangepakt. We beginnen met de observatie 
dat, doorheen de gehele episode, verschil
lende categorisatiediscussies aangaande 
de geproduceerde data door elkaar lopen. 
Een eerste betrof de vraag of de data als 
duidelijk onder de elektrodynamica of on
der de relativiteitstheorie gecategoriseerd 
kon worden. Dit dispuut liep dan over in 
de vraag of de verschillende experimentele 
herhalingen als identiek gecategoriseerd 
konden worden: is een experiment dat een 
ander resultaat oplevert dan het origineel, 
nog hetzelfde als het origineel? Ten slotte 
gaf dit aanleiding tot de vraag welke expe
rimenten als goed uitgevoerd beschouwd 
konden worden, en welke niet.

Belangrijk om op te merken is dat deze 
discussies niet los van elkaar stonden. Door 
ze naast elkaar te leggen merken we dat de 
manier waarop de betrokken wetenschap
pers de experimentele data probeerden 

DOOR ELKAAR LOPEN
Nochtans doven zulke discussies na 
een tijd meestal uit met één theorie als 
overblijver, aldus Collins. Toegepast op 
de Kaufmannepisode roept dit de vraag 
op: hoe komt het dat de relativistische 
massasnelheidrelatie als correct wordt 
gezien, ook al is er geen direct experimen
teel bewijs? Deze vraag kan bestudeerd 
worden, volgens Collins, met behulp van 
een specifieke methodologische positie, 
namelijk relativisme. In het algemeen komt 
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te categoriseren, een link tot stand bracht 
tussen de vraag hoe de data natuurweten
schappelijk te categoriseren – vormen deze 
data evidentie voor een bepaalde theo
rie? – en de vraag hoe de kwaliteit van een 
wetenschapper te categoriseren – heeft de 
wetenschapper het experiment precies en 
correct uitgevoerd? Door te bestuderen hoe 
verschillende wetenschappers deze link 
invullen, is het dan mogelijk om de invloed 
van sociale, culturele en maatschappelijke 
factoren bloot te leggen: de evaluatie van 
een bepaalde dataset als evidentie voor 
een bepaalde theorie wordt dan namelijk 
tegelijkertijd een evaluatie van de vaardig
heid, academische positie, en de middelen 
ter beschikking van de wetenschapper die 
de dataset produceerde.

WETENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPPEN
In het geval van de Kaufmannepisode 
komen op deze manier verschillende van 
dergelijke factoren naar boven. Het feit dat 
Hendrik Lorentz en Max Planck, op dat 
moment twee zwaargewichten binnen de 
fundamentele fysica, zich uitspraken in het 
voordeel van de relativiteitstheorie, ook al 
was er legitieme kritiek van de elektrodyna
mische kant op hun visie. Het feit dat vele 
elektrodynamische fysici lange tijd zonder 
vaste aanstelling waren en van positie naar 
positie moesten verhuizen (een gegeven 
dat bij sommigen nog versterkt werd door 
antisemitisme). Het feit dat bepaalde 
herhalingen, met resultaten in het voor
deel van de relativiteitstheorie, werden 

uitgevoerd in instituten met een zekere 
autoriteit en bijbehorende middelen en 
materialen. Of het feit dat de elektrody
namische aanpak, in tegenstelling tot de 
relativiteitstheorie, niet echt een traditie 
heeft gekend in het schrijven van popu
lariserende handboeken.

Relativisme laat ons bovendien ook toe 
om te bestuderen hoe de acceptatie van 
een theoretische claim samengaat met de 
vorming van wetenschappelijke gemeen
schappen. De relativistische fysici zetten 
bijvoorbeeld al vroeg in op het schrijven van 
teksten, zoals artikelen en handboeken, die 
een samenvatting geven van de verschil
lende experimentele resultaten. Hierdoor 
waren ze in staat om een bepaald narratief 
naar voren te schuiven dat vervolgens opge
pikt werd door buitenstaanders wanneer ze 
wilden verwijzen naar de discussie – enkele 
jaren na Kaufmanns experimenten zien 
we dat het voornamelijk de relativistische 
teksten zijn die geciteerd worden.

Ook konden zwaargewichten zo
als Lorentz en Planck hun uitgebreide 
wetenschappelijke netwerk in de strijd 
gooien: ze schreven brieven aan an
dere vooraanstaande wetenschappers, ze 
spraken op grote conferenties, en ze zetten 
jonge onderzoekers in voor experimenteel 
onderzoek naar de relativiteitstheorie. 
Hierdoor verspreidde de relativistische 
boodschap zich niet enkel sneller, ze werd 
ook versterkt door de sociale factoren die 
ervoor werden gemobiliseerd.

BEHOEFTE VAN NATIESTATEN
Ten slotte kan zo’n studie ons ook inzicht 
geven in hoe wetenschap en maatschappij 
inherent verweven zijn. In de Kaufmann
episode, bijvoorbeeld, was er, zowel in 
uitvoeringen als in evaluaties van experi
menten, enorm veel aandacht voor pre
cisie. De manier waarop dit streven werd 
ingevuld kwam voort uit een specifieke 
maatschappelijke context: precisie, in de 
natuurwetenschappen rond het begin van 
de twintigste eeuw, was een praktijk die 
nauw verbonden was met de behoefte van 
natiestaten aan politieke, industriële en 
militaire ontwikkeling (zie bijvoorbeeld The 
Values of Precision van M. Norton Wise).

Deze praktijk vertaalde zich in zeer spe
cifieke vormen van onderwijs en weten
schappelijk onderzoek, die op hun beurt 
mede vorm gaven aan de manier waarop 
wetenschappers zoals Kaufmann precisie 
interpreteerden en in de praktijk brachten. 

Tegelijkertijd was ook de omgekeerde 
beweging mogelijk: specifieke interpre
taties van precisie, ontwikkeld in het 
wetenschappelijke laboratorium, vonden 
evengoed hun weg naar, bijvoorbeeld, de 
industrie of het leger, vaak door weten
schappers die een carrièreswitch maakten 
of er een bijverdienste op nahielden.

IEDEREEN RELATIVIST!
Iedereen relativist, zou ik zodoende 
zeggen! De studie naar het ontstaan van 
wetenschappelijke kennis kan er alleen 
maar wel bij varen. Jammer genoeg wordt, 
in bepaalde academische kringen, relati
visme nog steeds eerder gebruikt als een 
pejoratieve term om iemands inhoude
lijke claims bij voorbaat uit te sluiten. De 
oorzaken hiervan zijn menigvuldig, maar 
vaak worden deze in verband gebracht 
met de heftige reactie die er kwam van 
wetenschappers en filosofen op het werk 
van Collins en aanverwanten. Hen werd 
verweten dat relativisme de autoriteit van 
wetenschap volledig ondergroef, omdat de 
positie zou impliceren dat wetenschappe
lijke waarheid louter door sociale factoren 
wordt bepaald, en ons niets kan leren over 
de werkelijkheid.

Er zijn zeker en vast inhoudelijke 
kritieken te geven op hoe relativisme is 
uitgewerkt en aangewend. De hierboven 
geschetste kritiek mist echter doel. De Kauf
mannepisode relativistisch bestuderen be
tekent niet dat het bestaan van het elektron 
wordt ontkend. Het betekent wel dat je, me
thodologisch gesproken, aanneemt dat er 
altijd sociale factoren spelen in de manier 
waarop dat elektron wordt omgevormd tot 
een zeer specifiek studieobject, een object 
waarover experimenten waarheid kunnen 
produceren. Aangezien, zo lijkt me, reflectie 
over dit onderwerp niet zozeer schadelijk 
als wel nuttig en interessant kan zijn, kan 
ik niet anders dan mijn oproep herhalen: 
iedereen relativist (of toch op zijn minst af 
en toe, als methodologie)! 
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liefde
De taal der 

N DE WERELD VAN  
online dating lijkt vooral veel 
nadruk te liggen op de foto’s 
die iemand gebruikt om 

zich te presenteren aan de buitenwereld. 
Wetenschappelijk onderzoek naar online 
dating lijkt dit te bevestigen: een foto speelt 
een belangrijke rol in de indruk die men 
vormt van een potentiële partner. Veel 
datingwebsites geven echter ook de ruimte 
aan het gebruik van tekst, bijvoorbeeld in 
de vorm van een biografie waarin mensen 
zichzelf en hun verwachtingen van een 
partner kunnen beschrijven. Dit roept de 
vraag op of en hoe taal een rol speelt in 
de indrukken die mensen vormen in de 
wereld van online dating. Is deze rol inder
daad minimaal, en kijken mensen alleen 
naar foto’s? Of zou de minimale informatie 
die mensen in een online context hebben 
(in vergelijking met een offline context) 
ervoor kunnen zorgen dat ook taalgebruik 
een belangrijke rol speelt bij het vormen 
van een eerste indruk?

In haar proefschrift Language Use 
and Impression Formation: The Effects of 

I

HET IS EEN BEKEND GEGEVEN DAT EEN FOTO IN ONLINE 
DATING EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT. MAAR HOE 
ZIT DAT EIGENLIJK MET EEN TEKST? TESS VAN DER 
ZANDEN ONDERZOEKT DE ROL VAN TAALGEBRUIK 
IN ONLINE DATING IN HAAR PROEFSCHRIFT, DAT ZIJ 
OP 22 OKTOBER AAN DE TILBURG UNIVERSITY HEEFT 
VERDEDIGD.
Tekst JOSJE TEN KATE Beeld COTTONBRO, PEXELS

PROMOTIE

Linguistic Cues in Online Dating Profiles 
richt Van der Zanden zich op het verken
nen van taalgebruik in online dating, de 
rol van tekst ten opzichte van foto’s, en het 
effect van taalfouten en originaliteit op hoe 
aantrekkelijk mensen potentiële partners 
vinden. Op deze manier geeft haar pro
motieonderzoek een beeld van de rol van 
taalgebruik in online dating.

MOTIVATIES
Om een eerste indruk te vormen van de 
manieren waarop taal gebruikt wordt in de 
wereld van online dating, analyseerde Van 
der Zanden een groot corpus van teksten 
afkomstig van een bestaande datingsite. 
Hieruit blijkt dat taalgebruik beïnvloed 
kan worden door motivaties: “Mensen 
die een vaste relatie zochten benadrukten 
vaker positieve kenmerken die met name 
van belang zijn in een langetermijnrelatie 
zoals betrouwbaarheid en eerlijkheid. Ook 
refereerden ze meer naar zichzelf”, legt ze 
desgevraagd uit.

Na deze inventarisatie van teksten van 
datingsites, komt in het proefschrift van 

Van der Zanden de invloed van ver
schillende aspecten van taalgebruik op 
indrukvorming aan de orde. Allereerst 
richtte ze zich op de rol van taalfouten, met 
in het bijzonder aandacht voor de vraag of 
taalfouten een negatief effect hebben op 
hoe aantrekkelijk mensen op onlineda
tingsites gevonden worden, en of dit effect 
wordt versterkt wanneer een foto ont
breekt. In een experimentele studie kregen 
gebruikers van een datingsite verschil
lende datingprofielen te zien, die wel of 
geen taalfouten bevatten en een zichtbare 
of vervaagde foto. Van der Zanden: “We 
vonden inderdaad een negatief effect 
van taalfouten, en we zagen dat profielen 
met een wazige foto minder aantrekkelijk 
gevonden werden.”

Verder was het zo dat foto’s vooral effect 
hebben op hoe knap mensen iemand 
vonden (ofwel: fysieke aantrekkelijkheid), 
terwijl taalfouten effect hebben op hoe 
aardig mensen iemand vonden (ofwel: 
sociale aantrekkelijkheid). “Dit suggereert 
dat aantrekkelijkheid uit verschillende 
componenten bestaat”, geeft Van der Zan
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“Mensen ke
ken gemiddeld 
10 à 11 secon
den naar een 
profiel, waar-
van 80% naar 
de tekst.”

den aan. Om het effect op aantrekkelijkheid 
te verklaren, maakte ze onderscheid tussen 
verschillende typen taalfouten: fouten in 
grammatica of spelling, typfouten en infor
mele fouten zoals het gebruik van smileys 
en (veel) uitroeptekens. Het negatieve effect 
van deze fouten werd verklaard door as
sociaties met persoonlijkheidskenmerken: 
zo werden mensen die grammaticale en 
typfouten maakten gezien als minder intel
ligent, en daardoor minder aantrekkelijk. 
De invloed van typfouten op aantrekkelijk
heid werd verklaard door een associatie 
met slordigheid. 

AANTREKKELIJKHEID
Door te meten waar respondenten precies 
naar keken bij het beoordelen van een 
datingprofiel (met een eye-trackingstudie), 
onderzocht Van der Zanden hoe belangrijk 
tekst en taalfouten zijn ten opzichte van 
foto’s. Hoewel mensen over het algemeen 
eerst een foto bekeken, keken zij ongeacht 
de aantrekkelijkheid van de foto ook vrijwel 
altijd naar de tekst. “Mensen keken gemid
deld 10 à 11 seconden naar een profiel, 
waarvan 80% naar de tekst. Verder vonden 
we dat taalfouten een sterker negatief effect 
hebben op iemands beoordeling van fy
sieke aantrekkelijkheid bij een foto van een 
gemiddeld aantrekkelijk iemand”, vertelt 
ze. Dit kan betekenen dat wanneer een foto 
geen uitsluitsel geeft over aantrekkelijkheid, 
men meer informatie probeert te halen uit 
de bijbehorende tekst.

Naast taalfouten onderzocht Van der 
Zanden ook de invloed van originaliteit 
op hoe datingsitegebruikers aantrekkelijk
heid van anderen beoordelen. Zij kregen 
hiervoor verschillende profielteksten te 
zien, waarna ze vragen kregen over de ori
ginaliteit van de tekst, de aantrekkelijkheid 
van de schrijver, en hun inschatting van 
persoonlijkheidskenmerken, zoals intelli
gentie, gevoel voor humor, en ‘eigenaardig
heid’. Van der Zanden: “Wanneer mensen 
teksten origineler vonden, vonden ze de 
mensen ook grappiger, intelligenter en aan
trekkelijker.” De verwachting dat originelere 
teksten ook associaties kunnen oproepen 
met ‘eigenaardigheid’ werd niet bevestigd. 
“We vonden geen negatieve effecten van 
originaliteit.”

Om boven water te krijgen welke 
elementen een tekst nu origineel maken, 
analyseerde Van der Zanden vervolgens 
de gebruikte teksten. Ze vond drie soorten 
elementen: ten eerste stilistische kenmer

ken zoals het gebruik van metaforen, ten 
tweede zelfonthulling in de tekst, en tot 
slot het perspectief van waaruit de tekst 
geschreven was. Vooral de eerste twee ele
menten hadden verklarende waarde voor 
hoe origineel een tekst gevonden werd. 
“Originaliteit schuilt dus in hoe je schrijft 
en in wat je schrijft”, vat Van der Zanden 
samen.

ONAFHANKELIJKE PROCESSEN
Het promotieonderzoek van Van der 
Zanden laat zien dat taalgebruik een 
belangrijke rol speelt in online dating, en 

dat het invloed heeft op beoordelingen 
van aantrekkelijkheid, persoonlijkheid 
en datingpotentie. Verder merkt ze op 
dat aantrekkelijkheid uit verschillende 
componenten bestaat, die redelijk apart 
van elkaar beoordeeld lijken te worden. Zo 
hebben taalfouten vooral invloed op hoe 
mensen sociale aantrekkelijkheid inschat
ten, terwijl foto’s gerelateerd worden aan 
fysieke aantrekkelijkheid. “Dit lijken twee 
relatief onafhankelijke processen. De ogen 
van mensen bewogen niet steeds heen en 
weer, maar richtten zich eerst op de foto en 
vervolgens op de tekst.”

Gevraagd naar concrete tips geeft Van 
der Zanden aan dat alleen een foto niet 
genoeg is: “Ook niet als je heel aantrekke
lijk bent. Dus besteed, indien mogelijk, ook 
aandacht aan je tekst.” Daarnaast kan wat 
je schrijft, bedoeld of onbedoeld, allerlei 
indrukken geven over persoonlijkheids
kenmerken, zoals intelligentie. “Ook al ziet 
niet iedereen taalfouten, op degenen die 
ze zien maken ze een negatieve indruk. Dit 
geldt zelfs voor informele fouten, zoals het 
gebruik van smileys en populaire uitdruk
kingen.”

Dat naast taalfouten ook originaliteit 
van een tekst belangrijk is, kan wat Van 
der Zanden betreft dienen als een van vele 
mooie aanknopingspunten voor vervolg
onderzoek: “Hoe werken originaliteit en 
taalfouten samen? En wat weegt zwaarder? 
Het tonen van originaliteit of het maken 
van taalfouten?” 
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Het taboe rond
kernenergie

ET IS ALGEMEEN AANVAARD 
dat wie om het klimaat geeft, 
ook tegen kernenergie pleit. Dat 
is logisch: ecologisch gezien 

zijn de gevolgen van kernenergie onverant
woord. Ook ik was daarvan overtuigd, totdat 
ik drie jaar geleden naar het Nederlandse 
satireprogramma Zondag met Lubach 
keek. Presentator Arjen Lubach wees naar 
kernenergie als oplossing om CO

2
uitstoot te 

verlagen en betoogde dat kernenergie in het 
proces van overschakelen op hernieuwbare 
energie een mogelijkheid is. Het was voor 
het eerst dat ik een serieuze argumentatie 
voor kernenergie tegenkwam en dus besloot 
ik mij voor dit essay te verdiepen in het 
IPCCrapport waar Lubach naar verwijst, en 
dit naast de argumenten van milieuorgani
saties zoals Greenpeace en het World Wide 
Fund for Nature (WWF), oftewel het Wereld 
Natuur Fonds, te leggen.

In het bewuste rapport legt het Inter
governmental Panel on Climate Change 
(IPCC) verschillende scenario’s naast 
elkaar, elk met manieren om de opwar
ming van de aarde te beperken tot 1,5°C. 
Arjen Lubach haalde dit rapport aan om 
de aandacht te vestigen op het feit dat in de 
meeste scenario’s het aandeel kernenergie 
tegen het jaar 2050 stijgt. De voornaamste 
reden dat het aandeel in sommige scena
rio’s daalt, is ‘(…) omdat de toekomstige 
inzet van kernenergie beperkt kan worden 
door maatschappelijke voorkeuren die 

H

VORIG JAAR SCHREEF SOCIOLOGIE MAGAZINE VOOR 
DE VIJFDE KEER EEN ESSAYWEDSTRIJD UIT ONDER 
STUDENTEN SOCIALE WETENSCHAPPEN IN VLAANDEREN 
EN NEDERLAND. HIER VOLGT HET ESSAY VAN KATELIJNE 
SCHILTZ, ZIJ EINDIGDE OP EEN GEDEELDE DERDE PLAATS.
Tekst KATELIJNE SCHILTZ Beeld RAMBOLDHEINER, PIXABAY

ESSAY-
WEDSTRIJD

het achterliggend idee van deze scenario’s 
vormen.’ (de vertaling is van mij).

Ironisch genoeg begint Greenpeace haar 
betoog tegen kernenergie met te melden 
dat ‘(…) we een energiesysteem nodig 
hebben dat klimaatverandering tegengaat.’ 
Vervolgens gaat het standpunt niet over 
broeikasgassen, maar over de prijs, radioac
tief afval en het risico dat gepaard gaat met 
kernenergie. In Zondag met Lubach wordt 
een interview getoond met een medewerker 
van Greenpeace die zegt dat er inderdaad 
geen CO

2
uitstoot is en dat kernenergie 

niet bijdraagt aan de opwarming van de 
aarde, “maar er kleven andere nadelen aan 
kernenergie.” Het potentiële risico wordt 
opnieuw aangehaald als het voornaamste 
argument tegen kernenergie, terwijl er ei
genlijk maar twee referenties zijn – Cherno
byl en Fukushima. Zonder afbreuk te willen 
doen aan de ernst van deze rampen, is het 
merkwaardig om vast te stellen dat het hele 
argument staat of valt met de verwijzing 
naar een mogelijk event in een onbekende 
toekomst, wetende dat kernenergie hier en 
nu nuttig is in de strijd tegen klimaatveran
dering. En was dat niet net waar Green
peace haar betoog mee startte?

HET GROTE GEVAAR
Het WWF daarentegen vecht het lage
emissieargument aan door te beweren 
dat dit enkel gebruikt wordt door de sector 
zelf en sommige overheden die kernener

gie promoten. Zonder een waterdicht 
tegenargument te geven, verwijst het naar 
de plannen van verschillende landen – 
waaronder België – om kernenergie af te 
bouwen, waarna ze terugkomen op het 
argument van toxiciteit en het potentiële 
risico voor zowel mens als milieu. Ook hier 
wordt Chernobyl aangehaald als voorbeeld 
van het grote gevaar.

Samengevat komt het erop neer dat in de 
meeste klimaatmatigingsscenario’s van het 
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Ik kan mij 
geen enkele 
milieuorgani-
satie voor de 
geest halen die 
openlijk voor 
kernenergie 
strijdt.

KATELIJNE SCHILTZ IS 
MASTERSTUDENT AAN 
DE UNIVERSITEIT VAN 
ANTWERPEN.

IPCC het aandeel van kernenergie vergroot 
omdat er weinig tot geen CO

2
uitstoot is. 

Dit argument wordt door zowel Green
peace als WWF bekrachtigd noch ontkend 
in hun strijd tegen kernenergie. Nochtans 
starten beide organisaties hun betoog met 
de klimaatopwarming. Dit is een opmerke
lijke strategie; ze weerleggen het CO

2
argu

ment niet, maar leiden de aandacht ervan 
af door de focus op het potentiële gevaar te 
leggen. Waarom zou dit zo zijn?

SOCIAAL SYSTEEM
Ik begon dit essay met de stelling dat het 
vanuit ecologisch perspectief populairder 
is om tegen kernenergie te zijn. Wat Arjen 
Lubach in zijn show belicht, is het taboe 
dat bestaat rond kernenergie. En dit taboe 
wordt in stand gehouden door organisaties 
zoals Greenpeace en WWF.

Ten eerste bestaat er zoiets als path 
dependency, oftewel: je gaat verder in de 
wegen die je eerder al insloeg. Zeker in het 
geval van Greenpeace speelt dit een rol: het 
zou bijna onmogelijk zijn om haar positie 
tegen kernenergie om te draaien nadat deze 
organisatie zich er zo hard en luid tegen 
heeft verzet in de jaren 80. Hoewel het nu 
niet meer gaat over dumping van kernafval, 
zou het een vreemd gezicht zijn, moest 
Greenpeace nu pro kernenergie zijn. Publie
ke opinie en massamedia hebben er mede 
voor gezorgd dat Greenpeace een megafoon 
kreeg in haar protest, maar zorgen er nu ook 
voor dat ze gezichtsverlies zouden lijden als 

ze toegeven dat kernenergie een oplossing 
voor klimaatverandering zou zijn. Het is 
gemakkelijker om hieraan voorbij te gaan 
en de schijnwerper op iets aanstekelijkers te 
richten: het risico op een kernramp.

Ten tweede werd het standaard voor 
de milieubeweging om tegen kernenergie 
te zijn. Ik kan mij geen enkele milieuor
ganisatie voor de geest halen die openlijk 
voor kernenergie strijdt. Toen Natuurpunt 
een sponsorcontract aanging met Engie 
Electrabel barstte de hel al los, ook al ging 
dit enkel over financiële middelen. De 
milieubeweging is een netwerk, een sociaal 

systeem, dat functioneert op basis van be
paalde gestandaardiseerde overtuigingen. 
In het beste geval zijn deze gebaseerd op 
wetenschappelijke feiten – zoals de opwar
ming van de aarde en het smelten van de 
ijskappen. Het verschil tussen wetenschap 
en gestandaardiseerde overtuigingen is 
echter dat het ene dynamisch is en het 
andere iets minder.

VRAAG EN AANBOD
Toen de milieubeweging een standpunt 
tegen kernenergie innam, met het pro
bleem van kernafval in gedachten, was er 
geen consensus over klimaatverandering 
of een scenario om dit tegen gaan of af te 
remmen. Niemand stond er toen bij stil dat 
kernenergie misschien ook een oplossing 
kon bieden voor een ander probleem, en 
dat hernieuwbare energie niet voldoende 
was om de wereldwijde vraag op te vangen. 
De balans tussen vraag en aanbod is een 
interessante denkpiste. Maar wat als de 
aanbodzijde sneller moet groeien op 
kortere termijn dan dat we de vraagzijde 
kunnen doen krimpen?

Of kernenergie nu groen is of niet, is 
niet het punt van dit essay. Wat ik wilde 
onderzoeken is hoe het komt dat milieu
organisaties zoals Greenpeace en WWF 
– beide overtuigd dat we iets moeten doen 
aan klimaatverandering – het wetenschap
pelijke feit negeren dat kernenergie geen 
bedreiging vormt voor het klimaat, maar 
misschien zelfs een oplossing is. Op die ma
nier versterken zij het taboe rond kernener
gie en wordt een open discussie ontweken.

Vanuit sociologisch perspectief haalde 
ik twee mogelijke verklaringen naar voren: 
path dependency tegenover de publieke 
opinie en gestandaardiseerde overtuigin
gen van de milieubeweging. Er is geen 
gebrek aan kennis en wetenschap, maar 
er wordt voor gekozen om die weten
schap niet op te nemen in een overtuiging. 
Uiteindelijk verlegt die keuze enkel de 
kwestie in het debat en blijft de twijfel over 
kernenergie bestaan. 
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BOEKEN

DE RADICALISERINGSINDUSTRIE
Van pionieren naar professionaliseren
Annebregt Dijkman
Amsterdam: Amsterdam University  
Press, 2021
Pagina’s: 277
ISBN 9789463728539, €22,50

Vooral na de moord op Theo van Gogh in 
2004 zijn in Nederland velen beroepsmatig 
bezig met het voorkomen en bestrijden van 
radicalisering.  Organisatieantropoloog 
Annebregt Dijkman spreekt zelfs van 
‘de beroepspraktijk van radicalisering’, 
bestaande uit onder anderen jongeren
werkers, beleidsambtenaren, journalisten, 
wijkagenten, wetenschappers en beleids
makers. Zij ontfermen zich over bijvoor
beeld jongeren die de gedachten van het 
salafijihadisme aanhangen en bereid zijn 
om voor de terreurorganisatie Islamitische 
Staat te vechten. In haar boek onderzoekt 
Dijkman de mogelijkheden en beper
kingen van de professionalisering van 
deze beroepspraktijk. Ze spreekt over een 
radicaliseringsindustrie om te onderstre
pen dat het gaat om een complexe en in 
financieel opzicht vaak lucratieve beroeps
praktijk met eigen conferenties, instituties 
en vakbladen. Aangezien het oogmerk van 
deze beroepspraktijk het voorkomen en 
bestrijden van radicalisering is, is de vraag 
of hier niet van een deradicaliseringsin
dustrie moet worden gesproken. Dijkman 

alleen beschreven en analyseerden, maar 
ook verbonden met maatschappijkritiek. 
HansPeter Müller bespreekt in dit boek 
de verschillen en overeenkomsten van 
de tijdsdiagnosen van Tocqueville, Marx, 
Durkheim, Simmel en Weber. De manier 
waarop zij invulling hebben gegeven aan 
begrippen als democratie, klasse, solidari
teit, vreemdeling en bureaucratie kan ook 
in de 21ste eeuw nog gebruikt worden om 
het tijdsgewricht te duiden. Müller slaagt 
erin de klassieken uit de sociologie zo op 
te dissen dat hun actualiteit onmiskenbaar 
wordt. In het laatste hoofdstuk toont hij 
hoe hedendaagse sociologen als Klaus 
Dörre, Stephan Lessenich, Hartmut Rosa, 
Michael Burawoy en Luc Boltanski suc
cesvol in de voetsporen van hun voorgan
gers zijn getreden. Hun diagnosen van het 
huidige tijdperk laten eens te meer zien 
hoe belangrijk de sociologie is. 

DENKEN OVER SOCIAAL WERK
Samenleving, rechtvaardigheid en praktijk
Peter Raeymaeckers, Jeroen Gradener, Sylvie 
Van Dam, Sjoukje Botman, Kristel Driessens, 
Johan Boxstaens & Michel Tirions (red.)  
Leuven: Acco, 2021
Pagina’s: 430
ISBN 9789464143638, €48,50

Wie twijfelt over het nut van de sociologie 
zou dit boek over sociaal werk moeten 
lezen. Diverse auteurs laten hierin zien hoe 

gaat uitvoerig in op dertien spanningsvel
den (bijvoorbeeld standaardwerk versus 
maatwerk of een brede focus versus een 
focus op het jihadisme) waarmee profes
sionals in dit werk worstelen. Tot slot 
presenteert zij nog handreikingen voor 
een verdere professionalisering van de 
beschreven beroepspraktijk.

KRISE UND KRITIK
Klassiker der soziologischen Zeitdiagnose
Hans-Peter Müller
Berlin: Suhrkamp, 2021
Pagina’s: 419
ISBN 9783518298992,  €24,70

Sociologie is een relatief jonge weten
schappelijke discipline. Zij ziet het 
levenslicht als in de 19e eeuw problemen 
die onlosmakelijk verbonden zijn met 
de overgang van een traditionele naar 
een moderne samenleving systematisch 
onderzocht worden. Aanvankelijk gebeurt 
dat buiten de universiteit door Henri de 
SaintSimon, August Comte, Alexis de 
Tocqueville, Karl Marx en Herbert Spencer. 
Tussen 1890 en 1920 krijgt de sociologie in 
de academische wereld voet aan de grond 
door het werk van Émile Durkheim, Georg 
Simmel en Max Weber. De genoemde 
sociologen hebben gemeen dat zij de 
crisis die kenmerkend is voor hun tijd niet 

DE STRIJD TEGEN 
radicalisering

René Gabriëls
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speeld tegen de solidariteit met degenen 
die in zogenaamde ontwikkelingslanden 
wonen? Kan tegenwoordig nog geïsoleerd 
over een rechtvaardige verdeling van 
schaarse goederen in Nederland worden 
gesproken zonder daarbij het vraagstuk 
van mondiale rechtvaardigheid aan de 
orde te stellen?

Deze vragen dringen zich op na het 
lezen van deze behartenswaardige bundel 
over de toekomst van de sociale zeker
heid. Ondanks dat er aandacht is voor de 
Europese Sociale Pijler en de Europese 
arbeidsmarkt lijden de meeste bijdragen 
echter aan wat Ulrich Beck en anderen 
methodisch nationalisme noemen. Zonder 
een methodologisch kosmopolitisme dat 
de mondiale samenleving als vertrekpunt 
van analyses neemt, worden belang
rijke vraagstukken met betrekking tot de 
toekomst van de sociale zekerheid bij voor
baat buiten beschouwing gelaten, zoals 
solidariteit met mensen die niet in Europa 
wonen en de gevolgen van de externalise
ring van sociale en ecologische kosten.

Niettegenstaande deze kritiek bevat deze 
bundel veel interessante beschouwingen. 
Olaf van Vliet en Lars van Doorn wijzen 
op de toegenomen kwetsbaarheid van 
mensen als gevolg van de flexibilisering 
van de Europese arbeidsmarkt, die door 
de COVID19 pandemie alleen maar 
zichtbaarder is geworden. Een belang
rijke vraag die Mark Heemskerk opwerpt 
is of de vaste AOWleeftijd als geldige ont
slagreden beleidsmatig losgelaten moet 
worden. En Cok Vrooman reconstrueert 
in zijn bijdrage de wijze waarop de Ne
derlandse regelingen voor werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en bijstand tussen 
1980 en 2015 stapsgewijs sterk veranderd 
zijn en ‘over vrijwel de gehele linie een 
vermindering van de sociale bescher
ming’ inhoudt.

DE MEENT
Een vitale utopie 
Hans Achterhuis
Rotterdam: De Meent, 2021
Pagina’s: 48
ISBN 9789083112589, gratis.

JeanJacques Rousseau wees in het tweede 
deel van zijn Vertoog over de ongelijkheid 
(1755) op de desastreuze gevolgen die het 
aan het kapitalisme inherente eigendoms
recht heeft. Hans Achterhuis onderzoekt 
in dit boeiende boekje de mogelijkheid om 
deze gevolgen te vermijden door de idee 
van de meent, oftewel de commons, nieuw 
leven in te blazen. Met beide begrippen 
wordt verwezen naar een zich buiten het 
private domein bevindend gemeenschap
pelijk domein dat leden van een collectief 
zonder winstoogmerk mogen gebruiken 
om in hun levensbehoeften te voorzien. 
Hier geldt niet een exclusief eigendoms
recht, maar een inclusief gebruiksrecht. 
Bij de gemeenschappelijke domeinen van 
weleer ging het om het recht vee te weiden, 
hout uit de bossen te halen, te vissen 
en turf te steken. Na de Middeleeuwen 
verdwenen zij grotendeels als gevolg van 
het kapitalisme en het kolonialisme. In 
navolging van allerlei sociale bewegingen 
reitereert Achterhuis de kleinschalige 
utopie van de meent als alternatief voor 
gevaarlijke grootschalige utopieën als het 
communisme en het neoliberalisme. Een 
geslaagd voorbeeld van een contempo
raine meent is onder meer een gemeen
schappelijk landbouwbedrijf in de buurt 
van Deventer: de Hof van Twello.

RENÉ GABRIËLS IS VERBONDEN AAN DE FACULTEIT DER 
CULTUUR- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN VAN DE 
UNIVERSITEIT MAASTRICHT.

de sociologie een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan een theoretisch kompas waar
mee sociaal werkers in de praktijk uit de 
voeten kunnen. Zo’n theoretisch kompas 
is een referentiekader dat sociaal werkers 
nieuwe inzichten verschaft als ze via hun 
klanten met complexe maatschappelijke 
vraagstukken worden geconfronteerd. 
Gezien deze maatschappelijke vraagstuk
ken streeft het sociaal werk naar sociale 
verandering en sociale rechtvaardigheid. 
Voor een goed begrip van de mogelijkhe
den en beperkingen van sociale verande
ring wordt onder meer verwezen naar het 
werk van Ulrich Beck, Zygmunt Bauman en 
Richard Sennett.

Dick Geldof betoogt in zijn bijdrage dat 
sociaal werk behulpzaam kan zijn om de 
omgang met risico’s beter te begrijpen. 
In de geest van Bauman wijzen Sjoukje 
Botman en Michel Tirions erop dat het so
ciaal werk in de context van een vloeibare 
moderniteit (liquid modernity) mensen 
niet alleen moet helpen om te leren gaan 
met onzekerheden en gevaren, maar ook 
principes van menselijke waardigheid en 
sociale rechtvaardigheid moet waarborgen. 
Marcel Spierts en Jeroen Gradener vinden 
dat het sociaal werk van Sennett kan leren 
dat het bij het oplossen van lokale sociale 
problemen steeds oog moet hebben voor 
het wijdere nationale institutionele veld.
Aangezien het sociaal werk ook sociale 
rechtvaardigheid nastreeft, wordt in 
dit boek stilgestaan bij de normatieve 
dimensie van de handelingen van 
sociaal werkers. Daartoe worden tevens 
de benaderingen van sociale (on)
rechtvaardigheid van onder anderen John 
Rawls, Martha Nussbaum en Nancy Fraser 
in ogenschouw genomen. 

DE TOEKOMST VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID: DE MENSELIJKE MAAT  
IN EEN SOLIDAIRE SAMENLEVING
E.M.H. Hirsch Ballin; A.P.C.M. Jaspers;  
J.A. Knottnerus; H. Vinke (red.)
Amsterdam: Boom, 2021
Pagina’s: 369
ISBN 9789462909281, €47,00

Hoe verhoudt de interne solidariteit (met 
de leden van de eigen natiestaat) zich tot 
de externe solidariteit (met leden van een 
andere natiestaat)? Wordt de solidariteit 
met degenen die hetzelfde staatsburger
schap hebben door politici niet vaak uitge
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TIJDSCHRIFTEN

DE TIJDSCHRIFTEN PUILEN UIT VAN 
COVIDgerelateerd onderzoek. Bijna al dat 
onderzoek gaat over de negatieve gevol
gen van de pandemie, op met name onze 
mentale gezondheid en de ongelijkheid in 
levenskansen. Maar heeft COVID ons echt 
alleen maar ellende gebracht? Of is er ook 
iets goeds uit voortgekomen? Uw redacteur 
ging op zoek naar de positieve effecten van 
COVID, maar waarschuwt bij voorbaat om 
de slingers nog niet op te hangen.

VERTROUWEN
In het speciale coronanummer van Mens 
& Maatschappij (2021) wekt de titel van 
het stuk Meer dan een politieke vertrou-
wenspiek optimistische verwachtingen. 
Paul Dekker en collega’s rapporteren een 
toename in sociaal en politiek vertrouwen 
tijdens de eerste coronagolf in april 2020. 
Het is verleidelijk om die golf van opti
misme te interpreteren als een voorbeeld 
van het rally-around-the-flageffect (het 
idee dat burgers zich in tijden van crisis 
rond de politieke leiders gaan scharen), 
maar volgens de auteurs is er iets anders 
aan de hand. Hoge scores op de bekende 
meetinstrumenten voor sociaal en politiek 
vertrouwen duiden in deze context van 
crisis niet zozeer op positieve verwachtin
gen over de toekomst als wel op saamho
righeid en waardering voor het optreden 
van de regering.  En voor zover er sprake is 
geweest van saamhorigheid en waardering, 
een jaar later is daar weinig meer van over, 
zo merken de auteurs fijntjes op.

In hetzelfde themanummer zijn in het 
artikel met de onheilspellende titel Een 
pandemie van polarisatie? van Marijn  
Keijzer en  Kieran Mepham de gevolgen 
van COVID juist een reden voor opluch
ting. De verwachte sterke polarisatie in 
opvattingen over coronagerelateerde 
maatregelen blijkt niet op te treden: onder 
Nederlandse Facebookgebruikers is geen 
sprake van sterk homogene en ideologisch 
gefundeerde clusters van opinies.

crisis de ongelijkheid heeft vergroot, door
dat zij aanzette tot disaster capitalism – het 
gebruiken van een crisis voor het najagen 
van een neoliberale agenda.

Desondanks zien Powers en collega’s 
ook kansen om de ongelijkheid terug te 
dringen, namelijk via lokale initiatieven 
zoals wederzijdse hulpnetwerken en maal
tijddiensten. In European Societies (2021) 
wordt door Melissa Moralli en Giulia 
Allegrini beschreven hoe de economische 
en sociaal gemankeerde Italiaanse platte
landsgebieden zich snel aanpasten aan de 
crisissituatie, precies in de vorm van derge
lijke lokale gemeenschapsinitiatieven.

Op het gebied van het milieu houden 
de Belgische economen Sandra Rous
seau en Nick Deschacht ons eveneens een 
optimistisch beeld voor (Environmental 
and Resource Economics, 2020). Hun 
analyses op basis van data van digitale 
zoekmachines laten zien dat het begin van 
de crisis samenging met een sterke piek 
in het gebruik van natuurgerelateerde 
zoekwoorden zoals ‘natuur’ en ‘bos’, maar 
dat er niet meer dan voorheen gezocht 
werd op milieugerelateerde zoekwoorden, 
zoals ‘klimaatverandering’ en ‘circulaire 
economie’. Hoewel COVID dus niet direct 
tot meer milieubewustzijn leidde, zou de 
toenemende waardering voor de lokale 
natuur zich wel degelijk kunnen uitbetalen 
in een sterker milieubewustzijn, aldus de 
onderzoekers.

Uw redacteur is na het lezen van de 
tijdschriften niet overtuigd dat COVID ons 
veel goeds heeft gebracht, maar ziet wel 
een groot voordeel voor de nietgeabon
neerde tijdschriftenlezer. De crisis heeft 
namelijk een sterke impuls gegeven aan 
de praktijk van het open accesspubliceren: 
alle bovengenoemde artikelen zijn vrij 
toegankelijk. 

Verschillende 
artikelen pro
beren een treu-
rig stemmende 
boodschap een 
optimistische 
twist te geven.

ONS IETS GOEDS GEBRACHT?
Heeft COVID

Tekst RITA SMANIOTTO

Beeld RUDY AND PETER SKITTERIANS, PIXABAY

ONRECHTVAARDIGHEID
Verschillende artikelen proberen een treu
rig stemmende boodschap een optimisti
sche twist te geven. In een commentaarstuk 
in de Journal of Health Behavior (2021) 
introduceren Melanie Powers en collega’s 
de term ‘ecopandemische onrechtvaar
digheid’. Die term verwijst naar bestaande 
structurele verschillen in gezondheid op 
basis van inkomen en raciale afkomst, die 
zich dankzij COVID duidelijker hebben af
getekend. Daar komt nog bij dat de COVID
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VOETLICHT
EEN NIEUW BOEK, EEN ONTDEKKING, EEN BELANGRIJKE GEBEURTENIS… 
SOCIOLOGIE MAGAZINE BRENGT HET VOOR HET VOETLICHT.

OP EEN DOORDEWEEKSE DAG 
brengen alleen al in België gemid
deld meer dan tweeduizend koeriers 
allerlei pizza’s, burrito’s of sushi’s van 
restaurant naar klant. Herman Loos 
(docent Filosofie en Sociologie aan de 
hogeschool Odisee in Brussel en do
cent Sociologie aan de AP Hogeschool 
Antwerpen) besloot vorig jaar ook om 
als bezorger op de fiets te stappen.

Waarom?
In 2018 publiceerde ik mijn boek 
Menselijke grondstof, over bodemjobs, 
werk dat totaal geen sociale status 
heeft. Zoals de wijngaardsnoei. Naar 
aanleiding daarvan werd ik regelmatig 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
paneldiscussie over slecht betaald werk 
in Europa. En in die debatten kreeg ik 
meestal te horen dat het beroep van 
maaltijdkoerier zo verschrikkelijk moet 
zijn. Ik wilde dat eigenlijk niet geloven. 
Vandaar dat ik wilde ervaren of het echt 
zo erg is.”

Wat waren de meest negatieve erva
ringen?
“Het werk van koeriers wordt aan de 
man gebracht onder het mom van vrij
heid en gemak, dat je kunt werken wan
neer en zoveel je wilt. Daar blijkt in de 
praktijk niets van te kloppen. Als koerier 
ben je volstrekt afhankelijk van een app 
die je aanstuurt en bestellingen aan je 
doorgeeft. Het enige dat je kunt doen is 
een bestelling weigeren of accepteren. 
Maar verder heb je totaal geen invloed 
op deze app. Daarnaast heb je voortdu
rend te maken met lange wachttijden, 
in zowel de restaurants waar je een 
maaltijd op kunt halen, als bij de klant, 
die soms niet eens thuis blijkt te zijn.”

In uw boek verwijst u naar de Verelen-
dungstheorie van Karl Marx: hoe el
lendiger de leefomstandigheden van 
de onderklasse, hoe gemakkelijker 
deze voor een karretje te spannen is. 
Vooral deze theorie is van toepassing 
op de koeriers?
“Klopt. Hoe slecht de arbeidsomstan
digheden ook zijn, er zijn altijd wel 
mensen die zich voor bepaalde werk
zaamheden aanmelden. Deze mensen 
doen dit soort werk enkel omdat ze 
geen andere mogelijkheden hebben. 
Voor hen betekent het: zeer slecht 
betaald werk verrichten, of helemaal 

niets verdienen. Afgelopen week is 
uitgekomen dat in Brussel de helft van 
de koeriers geen verblijfsvergunning 
heeft.”

U verwijst ook naar Pierre Bourdieus 
definitie van het neoliberalisme: een 
programma met als doel de vernie
tiging van collectieve structuren die 
een zuivere marktlogica belemme
ren. Terecht?
“Ik ben er geen voorstander van om het 
neoliberalisme de schuld te geven van 
alle misstanden, het is een begrip waar 
volgens mij vaak te snel naar wordt 
verwezen. Ik denk dan ook niet dat we 
in een neoliberale samenleving leven, 
omdat er nog altijd veel collectieve 
structuren aanwezig zijn. Zoals een col
lectief arbeidsoverleg, of het minimum
loon. Structuren die de marktwerking 
bijsturen. Maar in de werkzaamheden 
van de maaltijdkoeriers zie je dat der
gelijke structuren totaal afwezig zijn. 
Het systeem gaat enkel en alleen uit 
van de marktwerking.”

Waren er ook positieve ervaringen?
“Zeker, het werk heeft me nooit stress 
opgeleverd. Die app gaf me veel ont
spanning, ook vanwege het spelele
ment. Naarmate je langer als koerier 
werkt, leer de kneepjes van het vak 
kennen en kun je steeds beter inschat
ten of je een opdracht wel of niet moet 
accepteren. Ook vind ik het vele en 
snelle fietsen aangenaam. Ik werk 
daarom zo nu en dan nog steeds als 
koerier. Maar niet meer voor bedrijven 
als Deliveroo.” 

Homo Deliveroo is verschenen bij uit
geverij EPO in Berchem, Antwerpen.

SINDS EEN AANTAL JAREN ZIJN DE MAALTIJDKOERIERS VAN DELIVEROO IN VEEL STEDEN NIET 
MEER WEG TE DENKEN UIT HET STRAATBEELD. HERMAN LOOS VOEGDE ZICH IN LEUVEN BIJ 
DIT LEGIOEN ZELFSTANDIGEN EN SCHREEF ER EEN BOEK OVER: HOMO DELIVEROO.

Tekst JACOB MOERMAN Beeld LIN STEENO

Homo Deliveroo

Herman Loos als maaltijdkoerier.



   Op zoek naar 
eeuwige roem?

oor alweer het zesde jaar op rij organiseert 
Sociologie Magazine een essaywedstrijd. 
Nederlandse en Vlaamse studenten binnen 
de sociale wetenschappen en geestesweten

schappen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel 
te nemen. Een essay telt rond de 1050 woorden, bevat 
maximaal twee referenties (boeken, artikelen) en is 
voorzien van een pakkende titel, duidelijk punt en 
heldere conclusie. De drie beste deelnemers krijgen 
een plek in Sociologie Magazine en een boekenbon 
ter waarde van 100, 50 of 25 euro. 

De deadline is 1 januari 2022.

Op zoek naar eeuwige roem? Stuur je inzending naar: 
redactie@sociologiemagazine.nl
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EN BESTAAT UIT EEN 
AANTAL REDACTEUREN 
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