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De belofte van het vaccin
Corona en het publiek begrip van wetenschap

Ongeduldig wordt er op vaccins gewacht. Terwijl ik dit schrijf is net bekend gemaakt dat AstraZeneca

voor de zomer een stuk minder vaccins aan de EU kan leveren dan eerder beloofd. Iemand heeft

uitgerekend dat dit neerkomt op 2 tot 3 miljoen minder vaccins voor Nederland. Redding: uitgesteld.

Op dit moment is de hoop op - en de winstgevende belofte van - een vaccin zo ongeveer het enige

wat niet volledig overstroomt van ambiguïteit. Elke andere maatregel, elke andere manier om het

virus op te nemen in het collectief, wordt zonder enige terughoudendheid bekritiseert. En terecht: de

consequenties van welke maatregel dan ook zijn niet mals. Zelfs de onschuldig klinkende

maatregelen blijken vaak diep in te grijpen. Het vaccin is daarop een opvallende uitzondering. Het lijkt

de enige ‘maatregel’ zonder verregaande, complexe gevolgen. Het vaccin heeft nog iets weg van de

klassieke apolitieke wetenschappelijke vinding. Het kan nog enigszins teren op de vanzelfsprekende

autoriteit van wetenschap als hebber van het laatste woord. Enigszins, zeg ik, want er bestaat

natuurlijk ook een groep ‘anti-vaxxers’ die voor het gemak altijd alleen maar gekarakteriseerd worden

door iets waar ze tegen zijn: vaccinaties. Een positieve definitie van deze bonte club mensen blijkt

lastiger, en dit heeft alles te maken met het contrast wat de karakterisering schept: de een ‘gelooft’ in

vaccinatie (en wetenschap), de ander niet. Deze paradoxale situatie, dat wetenschap het moet

hebben van een bepaald geloof, geeft al aan hoe precair de situatie is. Het is verbonden met een

ander probleem, namelijk dat de wetenschap wordt gedefinieerd - en zichzelf definieert - als alles wat

ze niet is (niet irrationeel, niet emotioneel, niet de waan van de dag, etc) Dit wraakt zich eens te meer

tijdens de huidige situatie. Het is daarom interessant om eens wat dieper in de belofte van het vaccin

te duiken, omdat het de relaties tussen wetenschap, publiek en politiek zo zichtbaar maakt. Het

vaccin laat iets belangrijks zien over wat we het ‘publieke begrip van wetenschap’ plegen te noemen.

het laat vooral zien dat de manier waarop deze drie begrippen - publiek, begrip en wetenschap - nu

met elkaar verbonden worden leidt tot een situatie waarin wetenschap opeens een geloofskwestie

wordt, het publiek een stel passieve eindgebruikers, en begrip vooral neerkomt op blind vertrouwen.

Is het voorstelbaar dat de huidige situatie, inclusief de hyperfocus van ‘het publiek’ op elke

wetenschappelijke scheet, aanleiding zou kunnen zijn voor een realistischer begrip van diezelfde

wetenschap?

Peter Daszak, een ecoloog gespecialiseerd in besmettelijke ziekten en specifiek in zoönosen, wordt in

2004 geïnterviewd voor tv over zijn werk. Het interview wordt afgewisseld met beelden van een

toeristische grot, waar mensen vrolijk rondlopen tussen de pissende en poepende vleermuizen. Hij

waarschuwt, met zichtbare angst in de ogen, voor de mogelijkheid dat hier op een willekeurig ogenblik

een nieuwe pandemie kan beginnen. Er hoeft maar één toerist op het verkeerde moment in te

ademen, en - en we weten wat er dan kan gebeuren. Daszak wordt nu op sommige plekken

opgevoerd als profetisch ziener. Dat kennen we natuurlijk van andere crises. Terugkijkend



waarschuwingen op waarde schatten is een koud kunstje. De kloof die er echter schuilt tussen een

waarschuwing uit het verleden en een in het heden is door niks te overbruggen. Van de een kan de

waarde altijd bewezen worden, voor de ander is altijd een zekere leap of faith nodig. Het heeft dan

ook weinig betekenis om ons nu af te vragen waarom we Daszak’s waarschuwingen niet serieus

namen als we ons niet tegelijkertijd afvragen waarom wat in bredere zin de relatie tussen wetenschap

(en de wijze waarop zij wordt gefinancierd) en waarschuwing is. Daarom is het belangrijk om te

bedenken dat de financiering van Daszak’s onderzoeksprogramma PREDICT in 2019 stopgezet

werd. Zoals Daszak zelf ook aangaf viel de 250 miljoen dollar die het team ontving om te voorspellen

waar en hoe een volgende pandemie zou kunnen ontstaan in het niet bij de ruim 5 miljard die de

Amerikaanse overheid spendeerde aan het bevechten van het Ebolavirus. Maar dat mocht niet baten.

De redenering ligt voor de hand: de waarde van zoiets als de bestrijding van Ebola is te bewijzen,

maar een waarschuwing kan zijn waarde nooit bewijzen. In 2018 waarschuwde Daszak’s team het

WHO voor een mogelijke nieuwe ziekteverwekker die tot een pandemie zou kunnen leiden. Disease

X, zoals ze deze hypothetische ziekte hadden genoemd, zou waarschijnlijk ontstaan op een plek in de

wereld waar mensen en wilde dieren bijeengedreven werden door economische ontwikkelingen. Het

zou zich waarschijnlijk een tijd lang onopgemerkt kunnen verspreiden, omdat de symptomen overeen

zouden komen met andere ziektes. Het zou zich even makkelijk verspreiden als de griep, maar

dodelijker zijn. Het moge duidelijk zijn, zoals Daszak zelf ook benadrukt in een opiniestuk in The New

York Times in februari van vorig jaar: het is zinnig om eens stil te staan bij de vraag of covid-19 deze

mysterieuze, hypothetische ziekte uit hun waarschuwingsrapport was.

Wederom: het is niet de bedoeling om de waarschuwing achteraf als een bewijs voor het een of ander

op te vatten. Daszak’s suggestie is om stil te staan bij de gedachte - iets wat niks te maken heeft met

een bewijs. Maar wat is een wetenschap zonder bewijs? Op basis waarvan moeten we de ene

waarschuwing dan serieus nemen, en de andere niet? Een net andere, maar vergelijkbare vraag:

welke wetenschappelijke beloften moeten we serieus nemen? Als het over beloften gaat in plaats van

waarschuwingen, verandert opeens het hele landschap. Beloften, daar kunnen we wel wat mee. Denk

weer aan de beloften over de vaccins, maar ook aan beloften over het opschroeven van de productie

van mondkapjes, sneltesten, beademingsapparatuur, etc - mits er natuurlijk niet al te moeilijk wordt

gedaan over exportregels en dat soort dingen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen de twee,

tussen een belofte en een waarschuwing? Is het niet net zo waar dat een belofte ook om een leap of

faith vraagt? Een belangrijk verschil is in ieder geval dat een belofte altijd een reactie is op een helder

gedefinieerd probleem. De huwelijksbelofte is een antwoord op het ‘probleem’ van mensen die elkaar

op een later moment wellicht eventjes niet uit kunnen staan. Bij de belofte van de een aan de ander

om nooit meer vreemd te gaan al net zo. De belofte vult het gat tussen het lastige en het wenselijke.

Daar is een specifiek soort vertrouwen of zelfverzekerdheid voor nodig. Niet voor niks zijn we over het

algemeen voorzichtig met beloften: “ik ga het proberen, maar ik kan het je niet beloven…” In de

promise economy is de betekenis van een belofte inmiddels wel wat verschoven. De belofte heeft

veel aan plechtigheid ingeboet. Profiteor, de publieke verklaring, to profess, de uitspraak die een bond

creëert omdat hij publiek wordt gemaakt - inmiddels is de belofte verworden tot een vast ingrediënt



van elke partij die een slaatje wil slaan uit de ‘uitdagingen’ waar de mensheid voor komt te staan.

Zelfverzekerdheid is de uitgangspositie. “Het gaat ons gewoon lukken.”

Met de waarschuwing zit het anders. De waarschuwing vereist geen eenduidige probleemdefinitie.

Natuurlijk, datgene waarvoor gewaarschuwd wordt kan eenduidig zijn  (“pas op, een auto”) maar een

antwoord op de vraag welke reactie wordt vereist blijft onbeantwoord. Een waarschuwing levert een

bijdrage aan een bepaald probleem (de straat oversteken), maar pretendeert niet het probleem te

beheersen. Een waarschuwing kan je naast je neerleggen, maar op eigen risico. Dat is ook het

verschil met een dreigement: bij een dreigement is het (impliciet) duidelijk wat er staat te gebeuren als

er niet op deze of gene manier gehandeld wordt, een waarschuwing vraagt helemaal niets in het

bijzonder. Dat is natuurlijk ook meteen de zwakte van de waarschuwing. Wie zegt dat de

waarschuwing niet gewoon angstzaaierij is? De tegenwerping is belangrijk, omdat het aangeeft dat de

waarde van de waarschuwing nooit helemaal gestabiliseerd kan worden. Is dit paniekzaaierij om

simpelweg meer van dit ene dure spulletje te verkopen? Of is dit iets waar we daadwerkelijk aandacht

aan dienen te besteden? De echte waarde van een waarschuwing kan altijd pas achteraf worden

vastgesteld, maar vaker helemaal niet, omdat datgene waarvoor gewaarschuwd werd niet gebeurde.

Was het daarom een slechte waarschuwing? De waarschuwing creëert dus een soort zone van

onzekerheid, die de gewaarschuwde als het goed is enige angst inboezemt. Als je wordt

gewaarschuwd dat de brug waar je van plan was overheen te lopen behoorlijk instabiel is, dan let je,

-als je al gaat - in ieder geval goed op hoe je de brug oversteekt. Waarschuwing, angst en

oplettendheid zijn dus op belangrijke manieren met elkaar verbonden.

De zelfverzekerde mens heeft geen boodschap aan waarschuwingen. Hij heeft een hekel aan de

instabiliteit ervan. De waarschuwing zou kunnen leiden tot twijfel, en dus tot vertraging, en hij weet

hoe rampzalig dat is in tijden van crisis. Hij wil vaste grond onder de voeten, en dan doorpakken. Hij

wil in staat zijn om beloften te doen, en daarnaar te handelen - come what may. Tegenwoordig vinden

we de zelfverzekerde mens niet meer alleen in de wereld waarin-ie werd geboren, die van het

kapitalisme, maar ook in praktijken die in ieder geval niet altijd - en in het beste geval nog steeds niet

- bevangen zijn van deze noodzaak om de twijfel in de ban te doen: de wetenschap en de politiek. Dit

is precies de situatie die Isabelle Stengers beschrijft in haar essay uit 2009, In Catastrophic Times. De

wetenschap, gedwongen om partnerships aan te gaan met de industrie, dient zich liever niet bezig te

houden met onderzoek waarvan niet precies duidelijk is waar het voor bedoeld is (daar valt immers

geen patent voor aan te vragen, cru gezegd) en moet zich dientengevolge steeds meer hullen in het

jargon dat de venture capitalist goed verstaat: uitdagingen, kansen, beloften. Drie dingen zijn dan

noodzakelijk: een duidelijk probleem, een mogelijkheid om daarop in te springen, en de zekerheid dat

het tweede ook echt gaat gebeuren.

De staat heeft ondertussen in de afgelopen vijftig jaar zozeer het roer uit handen gegeven aan grote

bedrijven dat zij, onmogelijk nog bij machte om invulling te geven aan de vraag wat nu precies de

problemen zijn, zich de taak heeft aangemeten om het publiek uit te leggen waarom dat wat er staat



te gebeuren helaas-maar-noodzakelijk is. Als dit allemaal wel erg van dik hout zaagt men planken

klinkt, dan zou ik de aandacht willen vestigen op het voorbeeld van C-TAP (COVID-19 Technology

Access Pool), het orgaan van de WHO dat is bedoeld om zonder winstoogmerk noodzakelijke

middelen tegen covid-19 te ontwikkelen. Landen en bedrijven wordt gevraagd om kennis en middelen

te delen om zo, gezamenlijk, in het algemeen belang te kunnen reageren op de noden omtrent

covid-19. Afgezien van een paar kruimels van de grote farmaceutische bedrijven, een bescheiden

financiële bijdrage van rijke landen hier en daar, is de pool aan kennis veel en veel te leeg om

daadwerkelijk bijvoorbeeld vaccins te kunnen produceren. Wat is er gebeurd? Leren we op de

middelbare school niet allemaal dat de wetenschap draait om het delen van kennis ten behoeve van

allen, ten behoeve van de collectieve zoektocht naar waarheid? Zonder al te veel uit dit voorbeeld te

willen persen, is het toch op z’n minst opvallend dat de wetenschap, in een situatie die zo

overduidelijk om het delen van kennis vraagt, volledig gevangen zit in de netten van intellectuele

eigendomsrechten.

Stengers’ schets is een karakterisering, geen beschrijving, maar ze helpt ons om de huidige

coronasituatie als een gewaarschuwd mens te benaderen. Het karakter dat Stengers the guardian

noemt, de voogd of de bewaker, is handig om mee te denken. De bewaker is degene die zich

verantwoordelijk voor ons voelt, voor het publiek dat in toenemende mate ongerust wordt over de

wereld zoals die in de laatste eeuw in elkaar geknutseld is. De bewaker is niet per se degene die

machtig is ten opzichte van dit publiek - verre van, vaak - maar die het als zijn taak ziet om het publiek

de feiten te presenteren en hen tegelijkertijd te kalmeren. “Wij hadden het ook graag anders gezien,

maar het kan nu eenmaal niet anders, we hebben geen keuze” en ook “we begrijpen uw angst,

frustratie en boosheid.” De bewaker van Stengers heeft dus nog maar weinig overeenkomsten met de

politicus die, gezonden door de burger, de intellectuele strijd aangaat over de beste manier om de

samenleving in te delen. De bewaker is opgegroeid in een wereld waarin de staat nog maar

betrekkelijk weinig invloed kan uitoefenen op ingrijpende ontwikkelingen, verkeert dus geenszins in de

waan dat de staat de loop van de geschiedenis onder controle heeft, en is dus vooral op zoek naar

een manier om het publiek zich in hun lot te laten schikken. Het is in dit licht dat we de adhoccerige

manier waarop politici zich op ‘de feiten’ baseren moeten zien. ‘De feiten’ worden er vooral bijgehaald

op het moment dat iemand zich afvraagt of we het ook anders zouden kunnen aanpakken. Denk

bijvoorbeeld terug aan de wilde verhalen over wat we na corona allemaal anders zouden gaan doen.

Zijn niet bijna al deze speculaties inmiddels ‘getoetst’ aan de zogenaamd realistische eisen?

Van de politicus blijft dus niet veel meer over dan een soort doorgeefluik: hij dient het publiek uit te

leggen dat wat er gebeurt en staat te gebeuren gebaseerd is op de wetenschappelijke feiten. Het is

een omwonden manier om te zeggen dat hij - en zij, het publiek - er niks aan kunnen doen, en dat

ieder ander in zijn plaats precies hetzelfde had gedaan. Maar hij is geenszins een neutraal

doorgeefluik, aangezien er wordt verwacht dat hij de orde bewaart. Als het monster dat de noodzaak

van de bewaker legitimeert is er altijd de angst voor paniek, voor anarchie, voor anything goes. Voor

QAnon, voor desinformatie, anti-vaxxers, etc. Het is niet mijn bedoeling om deze laatste groepen op



het schild te hijsen als stoere rebellen die het tegen de gevestigde orde op durven nemen - dat zou

simpelweg het schema omdraaien. Maar de wetenschapper die weerstand slechts kan opvatten als

een cognitief gebrek is iemand die ten onrechte denkt het probleem zonder omwegen, zonder moeite,

zonder ‘externe’ informatie te kunnen definiëren. Maar wat is precies ‘het’ probleem tijdens deze

coronacrisis? Het gevaar is dat men deze vraag te snel beantwoordt. Wie te snel denkt dat de situatie

in kaart is gebracht, gaat vervolgens zonder zorgen aan de slag. Is degene die zonder angst

voortstuwt, zonder bang te zijn dingen over het hoofd te zien, zonder de knagende twijfel dat er

misschien méér aspecten aan het probleem zitten dan in eerste instantie gedacht - is diegene niet de

voorzichtigheid vergeten die ook eigen is aan de wetenschappelijke praktijk?

Het gaat er dus om te beseffen dat de huidige situatie (of we de coronacrisis nu opvatten als aparte

gebeurtenis of als symptoom van de klimaatmutatie) in eerste instantie een vraag is, een

waarschuwing, en dat we moeten leren lachen om iedereen die op ernstige toon zegt precies te

weten wat er moet gebeuren. Niet uitlachen met het zelfvertrouwen van iemand die het beter weet,

maar zoals je grinnikt om iemand die wonderen beloofd. Een wonder kan niet beloofd worden.Jje mag

er op hopen, maar een wonder is nooit gegarandeerd en zeker niet verdiend.

Ik begon dit stuk met de vraag wat er op dit moment te leren valt over het publieke begrip van

wetenschap. Of er in plaats van het versterken van de loopgraven een ‘publieke reorganisatie’

mogelijk is, een andere indeling van het landschap, maar dan één zonder bovenaanzicht, zonder de

pretentie dat deze indeling van tevoren bepaald zou kunnen worden. Andere rollen, andere relaties,

andere mogelijkheden om kennis te produceren en te laten ‘landen’ in de samenleving. Het is hiervoor

dan wel echt nodig dat wetenschappers zich niet laten mobiliseren tegen het publiek, zich niet laten

gebruiken voor het probleem dat de bewaker op zich heeft genomen: om het publiek door middel van

onbetwijfelbare feiten tot stilte te manen. De rol van de bewaker is uitgespeeld. In In Catastrophic

Times merkt Stengers op dat zijn positie steeds minder houdbaar naarmate de tegenstrijdigheid van

zijn boodschap aan het publiek duidelijker wordt: aan de ene kant drukt hij op ons hart dat we zelf ons

steentje bij moeten dragen, onze carbon footprint moeten verkleinen, maar aan de andere kant mag

dit geenszins tot gevolg hebben dat er minder geconsumeerd wordt, want daar hangt onze

economische groei en internationale positie vanaf. Zien we niet precies hetzelfde in de coronacrisis?

Het duivels dilemma dat onze bewakers slapeloze nachten bezorgt is dat tussen twee soorten

gezondheid: die van het volk en van de economie. Niet alleen zou ons dit moeten dwingen om stil te

staan bij de vraag wat er hier precies onder volksgezondheid en ‘de economie’ wordt verstaan, maar

vooral moeten we ons niet laten chanteren door het valse dilemma. Covid-19 is een gebeurtenis, een

waarschuwing. Het virus eist niks in het bijzonder. Het autoriseert geen enkele manier van handelen.

We moeten er iets mee, maar wat? Dat is de vraag die geen wetenschap - maar ook geen publiek, en

zeker geen bewaker - kan beantwoorden. Een antwoord kan alleen maar langzaam geproduceerd

worden, hortend, stotend, zonder garanties.



Maar wat betekent dat? Wat betekent het om ‘langzaam’ een antwoord te produceren? De vraag is

extra relevant omdat in tijden van crisis snelle actie een zelflegitimerend karakter krijgt. Belangrijk

dus, om niet te denken dat we in een crisis zitten. Hoewel we het steevast over de coronacrisis

hebben, is het duidelijk dat we de grote risico’s rondom de verspreiding van zoönosen moeten zien

als een aspect van wat Stengers ‘het binnendringen van Gaia noemt.’ Een crisis is van voorbijgaande

aard, maar we kunnen eerder méér dan minder zoönosen verwachten de komende tijd - zoals ook

Peter Daszak aangeeft. Zoönosen, aardbevingen, overstromingen, etc - deze fenomenen op blijven

vatten als crises, en dus als geïsoleerde incidenten, is een modernistische truc die we niet meer

kunnen blijven opvoeren. De geest is uit de fles: de aarde reageert op ons handelen. Wat wil dit

zeggen? Het betekent op z’n minst dat de wetenschap niet meer automatisch kan dienen als de

institutie die ons vaste grond onder de voeten biedt. Paradoxaal genoeg hebben we haar daarom des

te meer nodig. Maar dan wel een wetenschap die haar praktijk presenteert als een mogelijke bijdrage

aan een probleem dat haar te boven gaat, niet als de enige juiste manier om het probleem te vatten.

Een wetenschap die zich mengt in de onzekerheid die ons allemaal omvat. Niet om te concluderen

dat de wetenschap net als iedereen “ook maar wat doet”, maar om te benadrukken dat een

wetenschap die doorheeft dat de waarde van haar praktijk immanent aan het probleem is met meer

oog voor de mogelijke gevolgen van haar interventies zal handelen. Het management van de

ongewenste gevolgen van ‘wetenschappelijk beleid’ kunnen immers niet langer uitbesteed worden

aan de bewaker, die dus ook niet langer de taak zal hebben om gewapend met ‘de feiten’ de

gedesinformeerde burger terecht te wijzen. Desinformatie wordt dan ook (nog) weer een ander aspect

van het probleem, en daarmee wordt het publiek, en de vraag welke kennis op welke manier kan

bijdragen aan wat dan weer het ‘publieke belang’ genoemd kan worden, onderdeel van de

wetenschappelijke praktijk. Het publiek is dan dus niet meer een stel passieve ‘eindgebruikers,’

hopend dat ontwikkelingen de goede kant op gaan, zoals de Iphone-gebruiker die hoopt dat bij de

volgende generatie telefoon niet ook nog het poortje voor oordopjes weggeïnnoveerd is.

Een wetenschap, kortom, die de waarschuwing serieus neemt. Dit vereist dus ook dat ‘wij,’ het

publiek, realistischere en betere vragen aan ‘de wetenschap’ stellen. Dat we doorhebben dat beloften

weinig te maken hebben met de wetenschappelijke praktijk, maar vooral met de kapitalistische

machine die haar in toenemende mate aan het verorberen is. Dit raakt ook aan Stengers’ weerzin

tegen wat zij de ‘revanchistische logica’ noemt: ja, de wetenschap heeft schuld aan het gemak

waarmee zij zich heeft laten gebruiken voor het kapotmaken van allerlei ‘pre-moderne’ praktijken,

maar dat is nog geen reden om nu op een soort boontje-komt-om-zijn-loontje-manier toe te kijken

terwijl precies hetzelfde met de wetenschap gebeurt. Wetenschap moet verdedigd worden, maar dan

wel een wetenschap die haar taak niet tegengesteld aan maar samen mét het publiek definieert. Een

wetenschap die geen beloftes maakt maar mogelijkheden serieus neemt, die geen dreigementen

maakt maar waarschuwt.

Alle hoop is nu gevestigd op het vaccin. Het vaccin dat de belofte in zich draagt dat we, in ieder geval

voor eventjes, door kunnen gaan zoals we deden. Een oplossing voor het probleem, gegeven dat je



het probleem met bijna dichtgeknepen ogen bekijkt. De farmaceutische industrie heeft weer bewezen

een onmisbare schakel te zijn geweest in deze oplossing en staat heldhaftig klaar voor het volgende

helder gedefinieerde probleem. Ondertussen blijven wij zitten met de minder helder te definiëren

problemen, de problemen die, hoewel minstens even urgent, zich niet snel en gemakkelijk laten

grijpen - laat staan beheersen. Wat doen we met die problemen? Waarom is het zo moeilijk om een

positieve beschrijving te geven van een wetenschap die zich dit soort problemen aantrekt? Precies

omdat ze zich niet kan definiëren door zich af te zetten tegen de irrationele ander. Precies omdat een

wetenschap die het publieke belang dient het wel uit z’n hoofd laat om dat belang van tevoren te

definiëren. En ook juist omdat deze wetenschap zich vaker zal bedienen van voorzichtige taal, van

waarschuwingen, van antwoorden die behoren aan de plek waar de vraag gesteld werd.


