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Tine de Moor en Jan Luiten van Zanden: ‘Historici stellen te weinig de vraag naar de maatschappelijke relevantie van wat ze doen.’

Debat, daar draait het
om in de relatie van
Spinoza-winnaar Jan
Luiten van Zanden met
zijn hoofddocent Tine
de Moor. Deel 11 van
een reeks over
geleerde generaties.

‘W

ij hebben een soort werkplaats waarin onderzoekers samenwerken in
teams. Daardoor ontstaan heel
mooie artikelen die je nooit individueel zou kunnen krijgen. Voor gezellen en promovendi is die omgeving veel idealer dan in je eentje
achter een boek zitten, wat gebruikelijker is in ons vakgebied.’ Samenwerken is de passie van de Utrechtse
economisch historicus Jan Luiten
van Zanden en zijn hoofddocent Tine de Moor. Bij hun onderzoeksthema – de invloed van samenwerking
op economisch succes – én bij hun
onderzoeksmethoden. De Moor: ‘Ik
heb een groot internationaal project rond het delen en openbaar maken van onderzoeksgegevens en gezamenlijke studies. Je komt zoveel
verder als onderzoekers niet op hun
onderzoeksdata blijven zitten.’
De 35 medewerkers van de
Utrechtse onderzoeksgroep laten elkaar hun ‘halffabricaten’ zien in
tweewekelijkse bijeenkomsten. Dat
geschiedt met een kritische, open,
eerlijke en billijke houding, stelt De
Moor: ‘Zo’n debatcultuur was ik niet
gewend in Vlaanderen, waar ik ben
opgeleid. Daarvan heb ik veel ge-

leerd. In een paar weken wist ik precies waar iedereen mee bezig was,
wat me in Gent in jaren niet is gelukt. Ik heb hier ook geleerd hoe je
onderzoek kunt delen. En bij Jan
Luiten durfde ik met gekke ideeën
te komen.’
‘Tine denkt heel beeldend, in schema’s, stroomdiagrammen, plaatjes.
Ze is sterk in presentaties. Ik was
traditioneler, dacht dat alleen de inhoud telde. Over hoe je een verhaal
verpakt, heb ik veel van haar opgestoken. Uiteindelijk moet je mensen
overtuigen, meenemen in je verhaal.’ Dat verhaal is de geschiedenis
van de wereldeconomie: nationaal,
regionaal, vooral mondiaal. Wat,
bijvoorbeeld, verklaart armoede?
Dat een deel van de wereld arm en
een ander deel rijk is, hangt dat samen met instituties of met de manier waarop wordt samengewerkt?
De hypothese is dat samenwerking
economische bloei bevordert, bijvoorbeeld bij het bewerken van gemeenschappelijke grond, bij de productie van goederen en bij handel.
‘We proberen zoveel mogelijk gegevens uit alle windstreken aan elkaar te knopen. Die kennis is maatschappelijk relevant, bijvoorbeeld
omdat we dan beter begrijpen wat
er nu in Afrika aan de hand is’, zegt
Van Zanden, die zijn obsessie voor
openheid van bronnen en het opzetten van internationale databestanden deelt met De Moor. ‘Collega’s steken veel energie in het verzamelen
van data, die vervolgens vaak in een
la verdwijnen, terwijl ze van onschatbare waarde zijn voor het beschrijven van de economische wereldgeschiedenis.’ De Moor: ‘Het
vergt durf je databestanden open te
gooien. Internationale samenwerking maakt nieuwe thema’s bereik-

Prof. Jan Luiten van Zanden (55)
Hoogleraar global economic history, Utrecht
en leerstoel in Groningen. Studie
ontwikkelingseconomie en geschiedenis
(VU), promotie agrarische geschiedenis
(Wageningen). NWO-Spinozalaureaat 2003.

Dr. Tine de Moor (36)
Studie geschiedenis (Gent en Londen) en
milieukunde (Antwerpen). Sociaaleconomisch proefschrift (Gent, 2003).
In 2004 postdoc, in 2007 docent bij
Van Zanden.

baar, zoals onderzoek naar het effect van veranderingen in huishoudens. Dat mensen in West-Europa
vijf jaar later trouwen dan elders,
beïnvloedt de economie.’
De Moor is een enthousiaste druktemaker, Van Zanden de onverstoorbaarheid zelf. Ze delen een kamer en
de meester erkent dat hij soms opgelucht is als zijn gezel een deel van
de week thuis in Gent werkt. ‘Tine is
heel enthousiast en neemt alles aan.
Af en toe vraag ik haar of weer een
project wel verstandig is, maar ik
heb niet het idee dat ik haar kan
remmen.’ De Moor: ‘Jan Luitens belangrijkste taak is mij intomen. Ik
stel mijzelf geen limieten, waardoor
ook dingen fout gaan. Ik ben heel
nieuwsgierig en beschouw veel als
een intellectuele uitdaging. Vaak
zeg ik geen nee omdat ik iets wil terugdoen voor de onderzoeksgemeenschap, waarvan ik zelf veel
vraag, zoals openbaarmaking van
bronnen. Jan Luiten is erg rustig: take it easy. Daarin geef ik hem niet
meer altijd gelijk.’ Van Zanden: ‘Ik
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ben weleens te laconiek. Ik delegeer
op natuurlijk wijze, dat zou Tine
ook vaker moeten doen. Voor mij is
het geen existentiële kwestie meer
te bewijzen dat ik iets ben.’
Maar met onderzoek is Van Zanden verre van laconiek. ‘Ambitie
houdt het werk leuk. Ik vind het een
uitdaging veel aspecten te verbinden.’ De Moor: ‘Jan Luiten heeft een
geheugen als een olifant en is heel
snel. Hij ziet steeds een nieuwe invalshoek en heeft overal antwoord
op. Bijna onmenselijk. De eerste
keer dat hij geen antwoord had, was
dat schrikken voor mij. Hij is sterk
in het zien van grotere verbanden
en het bredere verhaal achter een
onderzoek. Daardoor zie ik ook
meer nieuwe mogelijkheden en onderzoeksvelden in mijn onderzoek.’
De Moor heeft een eigen onderzoeksveld met zeven medewerkers
en Van Zanden vindt haar enorm gegroeid: ‘De relatie tussen leermeester en leerling is het best als de senior aanvaardt dat de gezel groeit. Het
is het ultieme plezier te zien hoe
Tine haar vleugels uitslaat en steeds
eigenwijzer wordt. Ze houdt iets
van onrust, waardoor ze steeds
nieuwe dingen wil. Ze blijft voortdurend vragen waarvoor we dit allemaal doen, wat de maatschappelijke relevantie is. Dat is ontzettend
nodig in ons vak.’ De Moor: ‘Historici stellen die vraag te weinig. We kijken vooral achterom, terwijl we dat
juist moeten doen om vooruit te
kunnen kijken.’ Wat haar eigen toekomst betreft, kijkt De Moor niet zo
vooruit. ‘Ik heb het hier zeer naar
mijn zin. Het onderzoek zit enorm
in de lift, mede door onze unieke samenwerking. Ik hoef hier voorlopig
niet weg.’

Maarten Evenblij

elaas zijn ze er steeds
meer: mensen die niet weten dat de aarde ooit werd
bewandeld door natuurkundige
Richard Feynman. Ze missen iets,
bewijst de biografie-in-stripvorm
Feynman van scenarist Jim Ottaviani en tekenaar Leland Myrick. In
272 pagina’s laten zij zien wat
voor ongewone snuiter die Feynman was: een flamboyante rokkenjager en intellectuele allesvreter, die aan de atoombom werkte,
de Nobelprijs won voor zijn bijdragen aan de quantum-elektrodynamica, maar ook bongo speelde, in Brazilië rondhing en een
deel van zijn theoretisch-natuurkundig werk deed in topless bars.
En nu is daar dus Feynman als
stripfiguur, of pardon, als personage in een graphic novel. Een verfrissende en oorspronkelijke aanpak, die ons in korte tableau’s
langs de essentiële biografische
elementen voert: zijn opvoeding,
de huwelijken, het Manhattan
Project (waar Feynman zich grappig genoeg bekwaamde in het
kraken van brandkasten) en zelfs
zijn bijdrage aan het onderzoek
naar de ramp met het ruimteveer
de Challenger. Een rijk palet. Tekenaar Myrick heeft zichtbaar
moeite dat tempo bij te houden,
getuige meerdere verschrikkelijke inzinkingen, halverwege het
boek, in zijn verzorgde tekenstijl.
Ottaviani was er kennelijk alles
aan gelegen zo veel mogelijk
fraaie uitspraken en krankzinnige bezigheden mee te nemen.
De keerzijde is dat de fysica het
onderspit delft. Terwijl we Feynman zien rondlopen met kanjers
als Bohr, Fermi en Einstein, bekruipt je toch het gevoel: wat
dééd die Feynman eigenlijk? Het
antwoord komt pas op het eind,
als Ottaviani en Myrick hem een
lezing laten geven over quantumelektrodynamica. Ze gaan meteen nat: Feynmans uitleg is ook
na drie keer lezen niet te volgen.
Een gemiste kans. Eerdere nonfictiestrips lieten zien dat het medium tal van bijzondere grafische
mogelijkheden biedt om complexe wetenschap uit te leggen.
Aan de andere kant: was het niet
Feynman die zei dat hij de quantumfysica zelf niet eens begreep?
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BAS HARING
Over Diederik Stapel en zeven miljard mensen

E

r zijn twee actuele onderwerpen
waarover ik wat kwijt wil. Alletwee
voldoende behandeld in de krant
en toch kan ik de neiging niet onderdrukken er ook wat over te schrijven. Diederik
Stapel en zeven miljard.
Maandagmiddag, net na de persconferentie over Stapel zou ik een college geven over onconventioneel, creatief wetenschappelijk onderzoek. Ik gebruik Diederik Stapel al jaren als een inspirerend
voorbeeld maar het leek me dat ik dat
maandagmiddag beter niet kon doen; ik
kon beter stilstaan bij het zojuist uitgekomen rapport.
‘Was Diederik Stapel niet gewoon een
briljante man die het verkeerde vak gekozen heeft?’, vroeg uiteindelijk één van de
studenten. ‘Hij kon toch bijzonder goed
experimenten ontwerpen? Had hij niet
beter een kunstenaar of visionair kunnen
worden?’ Ik vond het een mooi, mild oordeel. Maar genoeg over Diederik Stapel. Ik

wil hem alleen
nog aanraden
de film Catch me
if you can te bekijken: hij loopt
goed af.
Over naar de
zeven miljard.
Sinds een paar
dagen leven er
zeven miljard
mensen op onze
planeet. Wie de zeven miljardste precies
is weten we niet en dus hebben verschillende landen hun eigen zeven miljardste
aangewezen. Dat we niet weten wie de zeven miljardste is, kan verschillende oorzaken hebben:
1) Er is een zeven miljardste mens; we
hadden kunnen weten wie het is; maar
we weten het niet.
2) Er is een zeven miljardste mens;
maar we kunnen er niet of nauwelijks

achter komen wie dit is.
3) Er is helemaal geen zeven miljardste
mens.
Het eerste lijkt een beetje het geval te
zijn. Dat biedt mogelijkheden voor de
acht miljardste: ‘We gaan het de volgende
keer heel anders doen: als de achtmiljardste geboren wordt – in 2023 – dan gaan we
op 1 januari een wereldwijde en super
precieze volkstelling houden. We gaan
precies bijhouden wie er waar en wanneer geboren wordt zodat we exact weten
wie de acht miljardste is.’ Toch gaat dit
niet werken, vrees ik.
Stelt u zich een hele grote pot met knikkers voor. De vraag ‘Hoeveel knikkers zitten er in de pot?’ is van bovenstaande eerste categorie: u weet niet hoeveel knikkers er in de pot zitten, maar u had het
kunnen weten. De volgende vraag is van
de tweede categorie: ‘Wat is de productiedatum van de bovenste knikker in de
pot?’ Het is ondoenlijk om de juiste da-

Misschien,
opperde een
student, was
Stapel beter
kunstenaar
geworden

tum te achterhalen, maar er bestaat een
antwoord.
Stelt u zich nu voor dat u de grote bak
met knikkers langzaam leeg kiepert, en
dan vraagt: ‘Hoeveel knikkers zitten er nú
in de bak?’ Dan bestaat er helemaal geen
antwoord. Let wel: de bak is nog niet leeg,
hij is aan het leegstromen. Welke knikkers zitten er nog in de bak, en welke zitten er net buiten? Dat is volkomen arbitrair.
Zo zit het ook met dat zeven miljardste
kind. Tijdens de geboorte van zo’n kind
komen er duizenden andere baby’s bij en
gaan er duizenden oude mensen dood.
Het is niet alleen niet weetbaar wie de zeven miljardste mens op aarde is, er bestaat helemaal geen zeven miljardste
mens. Het enige wat we met zekerheid
weten is een maand geleden er nog geen
zeven miljard waren, en dat het er over
een maand meer dan zeven miljard zullen zijn. Meer weten we niet.

