
Fijn dat u er bent. 
 
Mijn naam is Bart Braun en ik ben wetenschapsjournalist. Als u al ooit iets van 
mij gelezen heeft, dan kent u mij waarschijnlijk van Mare, het 
universiteitsblaadje hier in Leiden. Twee weken terug kreeg ik een mailtje; of ik 
een column zou willen voorlezen over de Large Hadron Collider, donkere 
energie en zo meer. Die mail was geadresseerd aan mij, en aan Vincent Icke.  
Vincent Icke, theoretisch sterrenkundige, expert op het gebied van life, the 
universe and everything, dat snap ik. Zou ik ook wel als columnist willen als ik 
een café had. Maar die andere geadresseerde, ik dus, dat was zeker een 
vergissing? Ik schrijf af en toe wel eens wat over quantums en zo, maar dat 
betékent niets. Als ik snapte waar ik over schreef, heette het geen journalistiek. 
Niet alleen u moet het nou zonder Vincent Icke doen, maar ik helaas ook. Ik ben 
bioloog, en ik heb geen seconde de pretentie dat ik u iets kan vertellen dat de 
hoofdspreker van vanavond, meneer Van Vulpen, niet beter weet. Maar toch. 
Als ik het goed heb begrepen, berust de natuurkunde vandaag de dag op een 
uitgebreid stelsel rekensommen, het zogeheten Standaardmodel. Uit die 
rekensommen blijkt dat er een zogeheten Higgs-boson moet bestaan. En de 
Large Hadron Collider is een apparaat waarmee je zulke bosonen kunt maken. 
Natuurkundigen kunnen zo eindelijk verifiëren of hun sommen wel kloppen. Het 
apparaat kost zes miljard euro, even aannemende dat hij niet nog vaker stuk 
gaat. En aannemende dat hij inderdaad niet een zwart gat creëert dat de aarde 
vernietigt, wat de prijs zou drukken omdat hij dan niet meer afbetaald hoeft te 
worden. 
Staat u er wel eens bij stil in wat een gezegende maatschappij wij leven? Er is 
een groep natuurkundigen die zegt ‘wij hebben zes miljard nodig om te kijken of 
onze sommetjes wel kloppen’ en nièmand, nièmand zegt ‘nou, ga dan maar snel 
andere sommetjes maken, jong.’ Europa gunt de natuurkundigen gewoon zo’n 
mooi apparaat. 
En 6 miljard euro is natuurlijk helemaal niet duur. Nederland koopt JSF’s 
waarvan de prijs nu nog een raadsel is, maar in elk geval al meer dan tien keer 
zoveel. Als bank hoor je er tegenwoordig niet meer bij als er niet enkele 
tientallen miljarden jouw kant opgesmeten worden. CERN, de voorloper van 
LHC, ontwikkelde ooit het HTTP:// protocol dat u elke keer gebruikt als u een 
webpagina opent. Niet eens expres, maar gewoon, omdat dat handig was bij het 
onderzoek naar elementaire deeltjes. Als de Fortis nou ook even zoiets doet met 
het geld van Wouter Bos, hoort u mij nooit meer klagen over overheidssteun aan 
bedrijven. Maar toch. 
Waarom lukt het de natuur- en de sterrenkundigen nou steeds om zulke enorme 
bedragen ingekopt te krijgen, en de biologen niet? Volgende week is er een 
Science Café in Naturalis, een organisatie die al jaren uit wil groeien tot het 
Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. Dat moet 50 miljoen kosten, en dat 
geld komt er maar niet. De evolutionaire stamboom van de mens is nog steeds 
een onoverzichtelijke puinhoop, maar even een tiental echt grote expedities 
erdoorheen jassen is er niet bij. 



Op wereldschaal stelde Edward Wilson (voor de natuurkundigen onder u: dat is 
de Richard Feynmann van de biologie) ooit voor om de complete biodiversiteit 
in kaart te brengen zolang die er nog is. Kost een paar miljard, maar dan heb je 
ook wat. Niet alleen theoretische kennis over hoe het leven op aarde ontwikkeld 
is, maar ook praktische kennis die leidt medicijnen, voedsel en nieuwe 
producten die ik niet zou kunnen verzinnen. Toen hij het voorstel indiende was 
al meteen duidelijk dat het nooit uitgevoerd zou worden.  
Maar waarom nou niet? Waar de natuurkundigen zes miljard krijgen, moeten 
overal in Nederland de biologen het veld ruimen en maar hopen dat ze in het 
middelbaar onderwijs nog welkom zijn. Het is niet dat ik de Europese 
natuurkunde dat lot toewens, maar ik gun de biologen die zes miljard net ietsje 
meer. Wat moeten ze daar nou voor doen?  
Ik heb werkelijk geen idee. Maar ik ben dan ook geen Vincent Icke. 
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