
nd
nederlands dagblad christelijk betrokken

prijs € 1,50 zaterdag € 2,50

  jaargang 69 nr. 18.306   www.nd.nl  redactie@nd.nl  0342 411711  woensdag 8 mei 2013

419°

Willeke
nd.nl/cartoons

geloof Veel mensen willen wel bidden, maar weten niet hoe pagina 2

buitenland Er dreigt een milieuramp na het treinongeluk in België pagina 3

binnenland Terug naar de jaren dertig en vijftig in een museumhuis pagina 5

economie Huizenkopers blijven verzot op de aflossingsvrije hypotheek pagina 9

Marktwerking, 
hoe ook door 

sommigen 
bejubeld, kan 
niet zonder 

regels.
commentaar op 3

0123456789ab-
cdefghijklm-
nopqrstuvwxyz

00000000000001111111111111222222222222222333333333333444444444444455555555555666666666666666666777777777778888888888888888888999999999999999999aaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbb------

ndwinkel

0012222333444455567789aabb
ccccdddeeffggghhhiiijjkkllmmm--
nnnn vvvwwwxxxyyyyzzzzz
cccdddddeeeeeffgghhhhiiijjkkklll
nnnnnnnnnnnnnn vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkk
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ndwinkel.nl/lostfi lms
zie pagina 

€ 15,99
actieprijs
€ 11,99

8
advertentie

 …Een nieuw fenomeen op Nederlandse 
universiteiten: onderzoekers die zelf 
geld binnenhalen via crowdfunding.

 …Ze betrekken het publiek bij – voor-
alsnog kleine – projecten en geven een 
beloning in ruil voor de donaties. 

 ▶ Groningen
De Noordse stern vliegt elk jaar van de 
Noordpool naar de Zuidpool en weer 
terug. Wie 250 euro doneert aan een 
project van Maarten Loonen, weten-
schapper aan het Arctisch Centrum van 
de Rijksuniversiteit Groningen, mag 

een van deze vogels een naam geven en 
kan vervolgens het reisschema van de 
vogel volgen. Loonen wil de Noordse 
sterns voorzien van een geolocator om 
hun trek in kaart te brengen en te kij-
ken welk effect de klimaatverandering 
heeft op de vogels. Daarvoor heeft hij 
40.000 euro nodig. Om dat bijeen te 
vergaren, schakelt hij het publiek in. 
Crowdfunding, het financieren van pro-
jecten met particuliere donaties, is een 
nieuw fenomeen in de wetenschap. 
Loonen is de eerste wetenschapper die 
ermee experimenteert aan de Groning-
se universiteit. De gevers krijgen iets 

terug voor hun donatie. Dat varieert 
van dankbaarheid (jegens degenen die 
een tientje geven) tot een ‘eigen vogel’ 
(250 euro) tot een huiskamerlezing 
plus alle andere beloningen (1000 
euro). De actie van Loonen is succesvol, 
na een maand staat de teller op 14.000 
euro. 

opkomst
Crowdfunding is in opkomst en Neder-
land loopt daarin voorop. Uit onderzoek 
van Douw&Koren crowdfunding ad-
viesbureau bleek dat in 2012 in ons 
land 14 miljoen euro via deze methode 

werd opgehaald. Dat is een vervijfvou-
diging ten opzichte van 2011. Met het 
geld werden 570 projecten in diverse 
sectoren van de samenleving gefinan-
cierd. In de wetenschap staat crowd-
funding nog in de kinderschoenen, zegt 
crowdfunding-expert Simon Douw. ‘De 
eerste acties zijn anderhalf jaar geleden 
begonnen in Amerika en in Nederland 
komen ze nu ook van de grond. Er zijn 
nog niet zo veel successen. Dat komt 
doordat wetenschappers niet altijd 
goed duidelijk maken wat de eindhori-
zon van het onderzoek is.’ 

▶ ▶ vervolg op pagina 3

Aaldert van Soest nd.nl/binnenland

Vaker crowdfunding op universiteit

De hongerstaking, die eerder deze 
week begon onder vluchtelingen in 
diverse detentiecentra, breidt zich 
uit. In Rotterdam weigeren 111 
asielzoekers te eten – en als er over 
een week niets veranderd is, zullen 
ze ook niet meer drinken. In het 
detentiecentrum bij Schiphol zou het 
gaan om acht mensen. Daarmee is het 
aantal hongerstakers op één dag 
bijna verdubbeld.

De cijfers over Rotterdam komen van de 
werkgroep Deportatie Verzet en het 
Meldpunt Vreemdelingendetentie, die 
in nauw contact staan met de asielzoe-
kers. Met de hongerstaking protesteren 
zij tegen de manier waarop ze worden 
behandeld in detentie. ‘Het gaat ze niet 
om het bemachtigen van een verblijfs-
vergunning’, zegt Ariëtte Reijersen, 
woordvoerder van het meldpunt.
‘Deze mensen worden al jaren behan-
deld als criminelen. Als ze naar de recht-
bank of het ziekenhuis moeten, worden 
ze geboeid. Per dag zitten ze zestien uur 
in hun tweepersoons cel. Ook zijn er 
weinig activiteiten en wordt er veel ge-
bruikgemaakt van isoleercellen’, stelt 
Reijersen. ‘Dan komt er vanzelf een mo-
ment waarop ze het zat zijn. Dat is nu.’
Een woordvoerder van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie kon het aantal 
hongerstakers in Rotterdam niet beves-
tigen – een eigen telling van het minis-
terie kwam uit op 68 vluchtelingen. Vol-
gens de hulporganisaties komt dit 
verschil doordat veel asielzoekers geen 
handtekening wilden zetten op de pa-
pieren van de Dienst Terugkeer en Ver-
trek, iets wat het ministerie eveneens 
niet wilde bevestigen.

geen contact
De situatie in het detentiecentrum bij 
Schiphol is onduidelijk. Beide organisa-
ties kregen gisteren plotseling geen con-
tact meer met de asielzoekers. ‘Zeer 
zorgwekkend’, noemt de woordvoerder 
van Deportatie Verzet dit. Volgens haar 
kan dit betekenen dat de hongerstakers 
beperkingen zijn opgelegd. ‘Die kunnen 
op Schiphol makkelijker worden opge-
legd dan in Rotterdam.’ Het aantal van 
acht stakers komt uit een telling van het 
ministerie.

Volgens Anton van Kalmthout, hoogle-
raar vreemdelingenrecht aan de Univer-
siteit Tilburg, is de kans groot dat staats-
secretaris Fred Teeven (Veiligheid en 
Justitie) deze golf aan hongerstakingen 
zelf veroorzaakt heeft. De bewindsman 
gaf een man uit Kameroen eind vorige 
maand binnen enkele dagen een ver-
blijfsvergunning, nadat hij in dorststa-
king was gegaan. Teeven lag toen zwaar 
onder vuur om de dood van de Russi-
sche asielzoeker Alexander Dolmatov, 
en het vermoeden bestaat dat hij met de 
ingreep verdere problemen wilde voor-
komen.

olievlek
‘De olievlek aan hongerstakingen die je 
nu ziet, is precies de reden waarom de 
overheid doorgaans nooit ingaat op de 
eisen van hongerstakers’, zegt Van 
Kalmthout. ‘Het kan deze asielzoekers 
niet ontgaan zijn dat deze man uit Ka-
meroen succes had met zijn actie, al kan 
ik dat niet bewijzen. Tegelijkertijd be-
staat de uiteindelijke voedingsbodem 
voor deze stakingen, de slechte behan-
deling in detentie, al jaren.’
Massale hongerstakingen als deze zijn 
‘zeer bedreigend’ voor de overheid, stelt 
de hoogleraar. ‘Hongerstakingen komen 
vaak voor in detentie, maar dat zijn in-
dividuele acties. Die worden vaak ge-
broken door de asielzoeker in de isola-
tiecel te plaatsen. Maar dat kun je niet 
met 111 mensen doen. Die kunnen el-
kaar versterken en bemoedigen, en het 
zo heel lang volhouden.’
‘Hun eisen zijn redelijk. Teeven heeft 
een gigantisch probleem als hij hier 
geen oog voor heeft’, vervolgt de hoog-
leraar. Daarmee doelt hij op de rappor-
ten van nationale en internationale or-
ganisaties als Amnesty International en 
de Ombudsman, die zich de afgelopen 
jaren keerden tegen het gevangen zet-
ten van vluchtelingen. ‘Die stelden dat 
er alternatieven moeten komen voor de 
detentie. Dat is prima mogelijk, ook 
zonder de wet te veranderen.’
Voor de staatssecretaris zit er weinig 
anders op dan zijn beleid te herzien. 
‘Geen zinnig mens accepteert het als er 
nu iemand overlijdt doordat hij weigert 
beleid te veranderen, zeker als hij dat 
met één pennenstreek kan doen.’ <

redactie binnenland nd.nl/binnenland

Meer asielzoekers 
in hongerstaking

 ▶ Rotterdam

beeld novum / Freek van den Bergh
De Akte van Abdicatie gaat naar het 
Nationaal Archief. De akte waarin 
prinses Beatrix vorige week afstand 
deed van de troon, is gisteren 
overgebracht naar Den Haag, waar het 
document het jongste archiefstuk in de 
collectie wordt. In het document staat 
dat de akte in dat archief moet worden 
opgenomen. Dat gebeurt ‘nadat deze 
van het grootzegel van het koninkrijk is 
voorzien’, zo blijkt uit de tekst die 
directeur van het kabinet Chris 
Breedveld vorige week voorlas. 
Alle akten van abdicatie – drie tot nu 
toe – zijn ondergebracht in het 
Nationaal Archief. <



3
nederlands dagblad

 woensdag 8 mei 2013

ndmeedenken.nlga naar

nd contact

 algemeen 0342 411 711 redactie
 abonneeservice@nd.nl redactie@nd.nl
 familiebericht@nd.nl kerk@nd.nl
 www.nd.nl opinie@nd.nl

Babymelkpoeder
Het lijkt voor de Nederlandse fabrikanten van melkpoeder 
een luxeprobleem. Als gevolg van gesjoemel een aantal 
jaren geleden met Chinese melkpoeder, waardoor minstens 
zes baby’s kwamen te overlijden, is er in China veel vraag 
naar dit product uit betrouwbare landen. 
Vooral melkpoeder uit Nederland is gewild en dus kopen 
handelaren dit poeder op en sluizen dat door naar China, 
waar het voor ruim het dubbele verkocht wordt. Prima 
staaltje van marktwerking zou je zeggen: Chinese ouders 
blij, omdat ze zeker zijn van een goed product voor hun 
jonge kinderen. De Nederlandse producenten blij, omdat 
ze sinds 2009 aanzienlijk meer melkpoeder verkopen. En 
de opkopers blij, omdat deze nog wat aan de nieuwe 
handel verdienen.

Maar zo simpel ligt het niet. Marktwerking, hoe ook door 
sommigen bejubeld, kan niet zonder regels, omdat er 
anders altijd wel iemand de dupe wordt. In dit geval zijn 
dat de Nederlandse ouders, die steeds vaker geconfron-
teerd worden met lege schappen in de winkels. Diverse 
maatregelen zijn al genomen. Zo hebben producenten hun 
productie opgeschroefd en mag een klant in veel winkels 
nu al niet meer dan vijf, drie of zelfs één product per keer 
meenemen. Het heeft inmiddels tot een nieuw woord 
geleid: babymelkpoederrunner. Ofwel iemand die stad en 
land afreist om zo veel mogelijk van het Nederlandse 
product op te kopen, zodat er toch ruime hoeveelheden 
naar China verscheept kunnen worden. Zelf zegt deze 
babymelkpoederrunner zich van geen kwaad bewust te 
zijn, omdat hij niets onwettigs doet. Het is immers niet 
verboden een product in de Nederlandse winkel te kopen.

Dat is het inderdaad niet, maar het doorsluizen naar China 
is dat wel. Daarom is het goed dat minister Ploumen 
(Buitenlandse Handel), op handelsmissie in China, de 
problemen vandaag met haar Chinese collega’s bespreekt. 
Beide landen moeten er serieus werk van maken dat 
producten voor de Nederlandse markt (met alleen Neder-
landstalige etikettering en uitleg) niet naar China verhan-
deld kunnen worden. Daarvoor zal de Chinese overheid 
corruptie onder douanebeambten moeten aanpakken, 
zodat de melkpoeder toch niet illegaal de grens overgaat. 
Het Nederlandse bedrijfsleven kan de problemen onder-
vangen door meer melkpoeder speciaal voor de Chinese 
markt te produceren. Tegen normale prijzen, zodat de 
tussenhandelaren vanzelf het nakijken hebben. 
Bizar bij dit alles is dat Nederlandse fabrikanten al melk-
poeder in China produceren, maar dat deze vanwege het 
wantrouwen tegen een etiket ‘made in China’ te weinig 
door Chinezen worden gekocht. En daar schuilt het wezen-
lijke probleem. Een goed functionerende markt heeft 
immers naast regels en handhaving daarvan, vooral aan 
één ding behoefte: vertrouwen. Overheid en bedrijfsleven 
in China zullen daar na het melkpoederschandaal in 2008 
nog hard aan moeten werken. 

Marc Janssens

Maakt u 
zelf kunst 
en wilt u 
exposeren 
bij het ND?

“QUOTE”Het volk wil dat het regime valt, 
scanderen betogers. Maar wat 
wil het volk daarná?

▶ ▶ zie pagina 13: Jonge Arabische filmmakers zijn angst kwijt

Het treinongeluk in België, waarbij 
dodelijke chemische stoffen vrijkwa-
men, is veroorzaakt doordat de 
Nederlandse machinist een spoorsein 
negeerde en veel te snel reed. 

Dat blijkt uit een noodoproep van de 
treinbestuurder meteen na het ongeval, 
waarvan de Belgische krant De Morgen 
de tekst kon inkijken.
Vier dagen na het treinongeval kampt 
de Vlaamse gemeente Wetteren, waar 
de trein ontspoorde, nog steeds met de 
gevolgen. 
Gisteren werden boven een riooldeksel, 
op 200 meter van de plaats van het on-
geval, toxische waarden gemeten tot 
achtmaal hoger dan de dodelijke waar-
den. Vermoedelijk is verontreinigd blus-
water achtergebleven in een oud riool-
stelsel. De vrees bestaat dat flinke 
voorjaarsbuien de vrijgekomen gifstof-
fen verder verspreiden.
Zo’n honderd geëvacueerde inwoners 
die maandag naar huis waren terugge-
keerd, werden gisterochtend in allerijl 
opnieuw geëvacueerd. Een viertal men-
sen meldde zich in het ziekenhuis met 
klachten aan de luchtwegen. In totaal 
zijn in de nasleep van het ongeval één 
dode en 102 gewonden gevallen. Zo’n 
vijftig omwonenden, die het dichtst bij 

het treinwrak wonen, kunnen mogelijk 
twee weken lang niet naar huis.
Teruggekeerde bewoners kregen het ad-
vies hun huis grondig schoon te maken 
en onverpakte voedingsmiddelen weg 
te gooien. Ze mogen voorlopig geen 
grondwater gebruiken en geen groen-
ten of fruit uit eigen tuin eten. Onder-
zoekers controleren op verschillende 
plaatsen het grondwater en de bodem. 
De goederentrein, die de extreem giftige 
stof acrylnitril vervoerde, ontspoorde 
zaterdagochtend bij een spoorwissel. 
Uit de noodoproep van de Nederlandse 
machinist blijkt dat de man een spoor-
sein negeerde en te snel reed. Het sein 
waarschuwde treinbestuurders om af te 
remmen tot 40 kilometer per uur, maar 
de machinist bleef 80 kilometer per uur 
rijden en trok zelfs verder op.

remmen
Pas vlak voor de wissel besefte de ma-
chinist zijn fout toen hij een tweede sein 
zag. Hij ging bruusk remmen, waardoor 
de met vloeistoffen gevulde trein insta-
biel werd en ontspoorde. ‘Ik ben door 
het sein gegaan’, zei de machinist in de 
noodoproep. ‘En toen zag ik ineens die 4 
(seintaal voor 40 kilometer per uur, 
red.) voor me.’ Volgens sommige Belgi-
sche media had de machinist geen licen-

tie om op de Belgische spoorwegen te 
rijden, waardoor hij niet alle seinen 
kende. Dit wordt echter ontkend door 
DB Schenker Rail, het transportbedrijf 
waarvoor de machinist werkte. ‘Onze 
bestuurder was volledig bevoegd om in 
België te rijden’, aldus de woordvoerder. 
‘Hij was een ervaren machinist en had 
alle nodige examens afgelegd.’
De woordvoerder wil niet bevestigen 
dat de Nederlandse machinist te snel 
reed. ‘We willen niet vooruitlopen op de 
officiële onderzoeken.’ Er lopen in Bel-
gië twee onderzoeken naar de omstan-
digheden van het ongeluk, één door het 
Openbaar Ministerie en één door een 
onderzoeksorgaan. 
Ondertussen klinkt in België steeds 
meer kritiek op de hulpverlening en de 
communicatie na het ongeval. De bij-
stelling van de evacuatiegebieden, de te 
snelle terugkeer van inwoners en het 
dodelijke slachtoffer tonen volgens cri-
tici dat de bevoegde instanties de geva-
ren voor de volksgezondheid systema-
tisch hebben onderschat. Ook het 
parlement stelde gisteren vragen over 
het optreden van provinciegouverneur 
Jan Briers, verantwoordelijk voor het 
rampenplan. Die verwierp de kritiek, en 
zei dat er gemakkelijk veel meer doden 
hadden kunnen vallen. <

Leen Vervaeke / vk nd.nl/buitenland

Nederlandse machinist 
giftrein negeerde sein

 ▶ Brussel

▶ ▶ vervolg van pagina 1
Daarnaast moet een project tastbaar en 
aanraakbaar zijn, aldus Simon Douw. 
‘Ik zie wel mogelijkheden voor 
crowdfunding in de wetenschap, maar 
het duurt even voordat daarover kennis 
in een branche ontstaat.’
In september het eerste Nederlandse 
platform voor crowdsourcing en 
crowdfunding in de wetenschap: 
Flintwave. ‘In Amerika is een aantal van 
die platforms’, zegt David van Harts-
kamp die het platform samen met een 
compagnon oprichtte. ‘Maar volgens 
mij zijn wij de enige in Europa die deze 
dienst aanbieden. Er staan inmiddels 
dertien wetenschappelijke projecten 
op. De afgelopen maand zijn er vier 
bijgekomen en er zit een aantal in de 
pijpleiding. Wij horen verder van 
beleidsmakers op universiteiten dat ze 
er in de toekomst iets mee willen.’

nieuw oor
Een van de in het oog springende 
projecten op Flintwave is van Ernst Jan 
Bos, promovendus aan het VU medisch 
centrum, onder de kop ‘Printen van 
nieuwe oren’. Bos doet onderzoek naar 
oorreconstructies voor mensen die door 
verbranding een oor zijn kwijtgeraakt. 
Hij probeert een mal te ontwikkelen 
van volledig afbreekbaar materiaal, 
waarin hij een gel van lichaamseigen 
cellen (kraakbeen en stamcellen) kan 
gieten. Zo zou een nieuw oor kunnen 
aangroeien. ‘De vorm van het oor is 
heel complex’, legt Bos uit. ‘Een 
3D-print is een goede manier om een 
mal te ontwikkelen. Mijn onderzoek 
wordt gefinancierd door het Brand-
wondencentrum, maar het zou erg 
helpen als ik een 3D-printer kan 
aanschaffen. Dat kost tussen de 40.000 
en 50.000 euro. Dat geld probeer ik via 
crowdfunding bij elkaar te krijgen.’
Zo’n printer is een overzichtelijk 
project. ‘Je moet één beperkt doel 
vaststellen voor crowdfunding’, denkt 
Bos. ‘Dan hoef je ook niet te veel 
moeilijke informatie te geven.’ Bos is 
vooral blij met de positieve aandacht 

die zijn project heeft gekregen. De 
financiën stromen vooralsnog mondjes-
maat binnen; de teller staat op bijna 
1000 euro. 
Hoewel hij toekomst ziet voor crowd-
funding in de wetenschap, is het geen 
wondermiddel, zegt Van Hartskamp. 
‘Een project van 15.000 euro is haalbaar 
in Nederland, maar ik zou niet teveel 
daarboven gaan zitten. Tenzij je 
bijvoorbeeld subsidie hebt waarmee je 
promotie kunt maken voor het project. 
Dan is er meer mogelijk.’
Om een actie succesvol te maken, is het 
verstandig om beloningen te geven, 
zoals de ‘eigen Noordse stern’ van 
vogelonderzoeker Maarten Loonen. Ook 
Bos doet dat. Voor 100 euro heb je een 
hoorcollege, voor 500 euro een 
3D-print van je eigen oor. Op die laatste 
optie heeft overigens nog niemand 
ingetekend. Simon Douw benadrukt het 
belang van deze beloningen. ‘Weten-
schappers moeten in de gaten krijgen 
dat ze iets terug kunnen geven. Anders 
kom je niet verder dan klassieke 

donatiecampagnes. De kracht van 
crowdfunding is juist dat je de handen 
ineen slaat met het publiek.’ 
 ‘Je moet beloningen bedenken die leuk 
zijn voor de gever en die de onderzoe-
ker niet al teveel kosten’, legt Van 
Hartskamp uit. ‘Misschien dat het 
volgen van een “eigen” vogel mensen 
sneller aanspreekt dan een medisch 
onderzoek. Toch denk ik dat juist bij 
medische projecten in de toekomst 
crowdfunding een grote rol zal gaan 
spelen. Het steunen van een specifieke 
onderzoeksgroep is voor sommige 
gevers interessanter dan een groot 
fonds als KWF Kankerbestrijding. Aan 
de andere kant kan een grote stichting 
veel makkelijker reclame maken door 
middel van spotjes.’
Bos wijst erop dat het belangrijk is dat 
ook de grote fondsen blijven bestaan. 
‘Voor een onderzoek naar één specifiek 
kanker-gen is het moeilijk een 
crowdfunding-project op te zetten. 
Maar dit soort fundamenteel onderzoek 
is wel heel belangrijk.’ <

Aaldert van Soest nd.nl/binnenland beeld ap / Dan Jolin

Voor vijfhonderd euro een 
3D-print van je eigen oor

Wie een onderzoeksproject naar de trek van de Noordse stern financieel steunt, 
mag als beloning een van deze vogels een eigen naam geven. 
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