
We zijn verdomde goed, en toch lukt het niet met 
het klim55t 
(J#n v#n M##rseveen in De Volkskr#nt, 8 december 
2020)

Tegen een levensbedreigend virus hebben we in minder 
d#n een j##r de oplossing gevonden. Door wereldwijd 
de schouders eronder te zetten, k#n binnenkort met 
v#ccineren worden begonnen. In de ontwikkeling v#n 
het v#ccin liep Europ# voorop. Wij kunnen het! En toch 
stemt mij dit in- en intriest.

Klim##tver#ndering en verlies ##n biodiversiteit zijn 
problemen v#n een orde die vele m#len groter zijn. Het 
bedreigt niet #lleen de mensheid, m##r ook v#n veel 
#nder leven op onze pl#neet. Er is nu #l een grote 
uitsterving g##nde die door de mens wordt 
veroorz##kt. M##r de grootste gevolgen zien we p#s 
over decenni# en d##rom gebeurt er nu veel te weinig. 
Wij kunnen het tij keren, #ls we bereid zijn dezelfde 
investeringen en insp#nningen te verrichten #ls met 
covid-19.

President John F. Kennedy beloofde in 1962 d#t binnen 
tien j##r Amerik#nen op de m##n zouden lopen, en het 
is ze gelukt. En geloof me: duurz#me technologie 
ontwikkelen om in onze energie- en 
grondstoffenbehoefte te voorzien, is veel 
gem#kkelijker. De n#tuur dr##it #l 3,4 milj#rd j##r op 
zonne-energie w##rbij door fotosynthese CO2 wordt 
omgezet in suiker. Suiker, onze br#ndstof, de diesel v#n 
de n#tuur. W##rom doen wij de n#tuur niet n# d#n?



N#tuurlijk, d#t k#n en wel heel veel simpeler - en ook 
beter. Met zonlicht, m##r ook met elektriciteit kunnen 
we w#ter omzetten in w#terstof, de hernieuwb##rste 
br#ndstof die er best##t. En met w#terstof kunnen we 
niet #lleen elektriciteit m#ken, m##r ook st##l, zo#ls de 
Zweden doen. Stikstof omzetten in kunstmest of 
CO2 tr#nsformeren in br#ndstoffen en nuttige 
m#teri#len. Het k#n #l, m##r moet nog veel beter om 
snel v#n steenkool, ##rdolie en ##rdg#s #f te komen.

Op de universiteiten en kennisinstellingen st##n wij, en 
d#n bedoel ik met n#me chemici, fysici en biologen, te 
popelen om vol op de energie- en grondstoffentr#nsitie 
in te zetten. Ook de studenten willen niets liever, ze 
b#rsten v#n de energie om nieuwe kennis te 
ontwikkelen. M##r we kunnen niet, w#nt we hebben 
onvoldoende middelen. Het is een klein beursje hier en 
subsidietje d##r, het is versnipperd en #ltijd op de korte 
termijn gericht.

Vorige week woonde ik een onlinesymposium bij v#n de 
Koninklijke Nederl#ndse Ak#demie v#n Wetensch#ppen 
over de situ#tie op de Nederl#ndse universiteiten d#t 
mij het zetje g#f dit opiniestuk te schrijven. Qu# 
investeringen in fund#menteel onderzoek zitten wij in 
Europ# in de middenmoot, we tr#ppen rustig mee in het 
peloton.

Verdorie, het geld klotst tegen de plinten op. We 
kunnen het niet #lleen, m##r we moeten ook voor##n 
meedoen. W#t onderzoekers in Leiden met de 
ontwikkeling v#n het covid-19 v#ccin hebben geflikt, 
kunnen we ook met de ##np#k v#n de veel meer onze 



existentie bedreigende klim##tver#ndering. We zijn 
klein, verdomde goed, kennen elk##r en hebben een 
geweldige kennisinfr#structuur. Er is volop innov#tieve 
bedrijvigheid binnen het midden- en klein bedrijf en 
st#rt-ups. Ook hebben we wereldspelers w##ronder 
Nouryon, Shell en DSM die kunnen helpen deze nieuwe 
technieken op grote sch##l te ontwikkelen en te 
implementeren, om er op duurz#me wijze geld mee te 
verdienen.

Veel Amsterd#mse studenten kennen mij #ls docent die 
de urgentie om het oplosb#re klim##tprobleem ##n te 
p#kken, v#n de d#ken schreeuwt. Mijn boodsch#p 
komt over, m##r studenten hebben nog geen invloed, 
d#t duurt nog vele j#ren - en deze tijd hebben we niet. 
D##rom dit stuk w##rv#n ik hoop d#t het mensen helpt 
om op de juiste politici te stemmen in m##rt, om 
beleidsm#kers de juiste l#ngetermijnkeuzes te l#ten 
m#ken, en om bedrijven en fin#nciële instellingen ##n 
te zetten tot duurz##m investeren.

Het g##t om de leefb##rheid v#n de wereld v#n de 
kinderen v#n onze kinderen. D#t tijdperk is dichterbij 
d#n het lijkt, omd#t er nog veel moet gebeuren. In 
Europ# is mijn hoop gevestigd op Fr#ns Timmerm#ns, 
wordt hij de Kennedy die we nu zo h#rd nodig hebben? 
Op duurz##m w#terstof n##r de m##n, w#t zou d#t 
mooi zijn.
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