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Welkom! En gefeliciteerd: jij behoort tot de eer-
ste lezers van het papieren tijdschrift van De Focus. 
Sinds 2015 zorgen wij er via onze website voor dat de 
scripties van allerlei soorten studenten voor een bre-
der publiek toegankelijk worden gemaakt. In het jaar 
daarvoor, 2014, kwamen de oprichters van De Focus bij 
elkaar vanwege een probleem dat ze allemaal zagen: 
het merendeel van de bachelor- en masterscripties dat 
door studenten wordt geschreven, verdwijnt na één of 
enkele keren te zijn gelezen voorgoed in de archieven. 
Als we bedenken dat universiteiten de plaats zijn waar 
kennis wordt gedeeld, vergroot en uitgediept, is deze 
stand van zaken betreurenswaardig. Hoewel scripties 
kwalitatief niet altijd kunnen tippen aan het werk van 
beroepsmatige wetenschappers, zorgen de kwantiteit 
en diversiteit van scripties voor een enorme schat aan 
kennis. Deze wordt op dit moment onvoldoende benut. 

Stel je het alternatief eens voor: een bruisende intel-
lectuele gemeenschap die zich gezamenlijk verdiept in 
de grote en kleine vraagstukken van de wereld om zich 
heen. De scriptie is in veel gevallen de meest zelfstan-
dige wetenschappelijke onderneming in het leven van 
de student. Het is dé manier om een volwaardige rela-
tie aan te gaan met de academie. Een grotere rol voor 
scripties zou een enorme vooruitgang betekenen voor 
zowel de academische gemeenschap als de studenten 
zelf. Wij van De Focus hopen met ons platform een 
kleine bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van 
deze gemeenschap. Wij geven studenten de mogelijk-
heid om hun scriptie onder begeleiding van onze des-
kundige redactie te herschrijven tot een aantrekkelijk 
en toegankelijk journalistiek artikel. 

Wat vormt voor scriptieschrijvers de motivatie om 
hun kostbare tijd hieraan te spenderen? De vorm van 
een populair wetenschappelijk artikel stelt studenten 
in staat om nog één keer inhoudelijk in te gaan op 
het hoogtepunt van een aantal jaar studeren. Dit keer 
staat echter centraal wat er nu precies zo interessant 
en relevant is aan het onderzoek. Als auteur bied je 
jezelf, maar ook anderen de gelegenheid om actief te 
refl ecteren op wat jou al deze jaren heeft beziggehou-
den. Bovendien nodigt deze toegankelijkheid uit tot 
discussie, wat het eigen denken over de materie vaak 
sterk bevordert. Of het nu een brug is naar een acade-
mische loopbaan, of een afscheid van de universiteit: 
zo’n artikel vormt een kroonstuk op de carrière tot nu 
toe. 

Deze fi losofi e lijkt zijn vruchten af te werpen: in de 
vijf jaar sinds de oprichting van De Focus heeft onze 
website zich gevuld met een behoorlijk aantal interes-
sante artikelen, waarvan wij ter gelegenheid van ons 
jubileum een selectie hebben gemaakt. Dit multidisci-
plinaire tijdschrift behandelt een verscheidenheid aan 
onderwerpen, onderzocht vanuit een verscheidenheid 
van perspectieven. Bovendien zijn ze van onmisken-
bare relevantie voor hedendaagse vraagstukken, zoals 
de acceptatie van ‘buitenstaanders’, verduurzaming, 
confl ict en culturele identiteit. Het zijn artikelen die 
je hopelijk met plezier zult lezen. De stukken zijn ge-
schreven in een toegankelijke stijl die de verbeelding 
prikkelt, voorzien van een minutieuze onderbouwing, 
iets wat in het tijdperk van clickbait-journalistiek 
soms ver te zoeken is. 

Graag bedanken wij alle voorgaande besturen van De 
Focus. In het bijzonder bedanken we de oprichters, 
die het concept hebben bedacht en de cruciale eerste 
stappen hebben genomen tot haar verwezenlijking. Ook 
willen we de universiteiten bedanken, waarmee we 
actief werken aan de integratie van outreach in het 
onderzoeksproces, bijvoorbeeld via de ontwikkeling 
van LibGuides. Bijzonder dankbaar zijn we voor de steun 
van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, die geholpen heeft in het dekken van de 
kosten en binnenkort een deel van de distributie voor 
haar rekening zal nemen. Ten slotte gaat onze dank uit 
naar de tientallen auteurs en redacteurs, zonder wie 
we geen inhoud zouden hebben. Dankzij deze brede 
steun zorgen we ervoor dat elke student in Nederland 
straks weet dat toegankelijke publicatie binnen hand-
bereik ligt. Zo hopen we dat studeren en onderzoek 
doen een mooiere en vruchtbaardere ervaring wordt.

Namens het bestuur van De Focus wensen wij je veel 
leesplezier, 

Thom Hamer (voorzitter 2017-2020)
Werner Mohr (voorzitter 2020-heden)

Beste lezer,



Ook schrijven voor
De Focus?

Heb jij zelf een interessant stuk
geschreven? De Focus is altijd op
zoek naar creatieve denkers en
scherpe schrijvers. Stuur je idee
in, wij nemen contact met je op.

Steun ons!

Ondanks het enthousiasme van
onze vrijwilligers kan De Focus
zonder financiële steun niet
voortbestaan of groeien. We zijn
volledig afhankelijk van donateurs;
wil jij de wetenschap verder
helpen? Scan dan de QR-code of ga
naar www.de-focus.nl/donatie!

Redacteur worden?

Doe jij niets liever dan teksten
net wat scherper neerzetten en
taalkundig helemaal in orde maken?
Kom dan onze jonge experts
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met een motivatie en je cv naar
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Keeping Keeping 
outer space outer space 
clean and clean and 
safesafe

Legal responsibilities for damage 
caused by space junk
By: Anne Klein Entink



Space debris is all the ‘junk’ that is floating around the Earth and 
in space. Over the past decade, the amount of space debris has 
increased significantly, which can lead to several problems. This 
article addresses the problem of space debris and discusses the 

international liability for the damage that it causes.



he launch of the fi rst-ever satellite 
Sputnik 1, on the fourth of October 
1957, marks the beginning of the 
Space Age. From this moment onward, 
thousands of satellites and space mis-

sions followed. When objects are sent to space – 
with the exception of spacecrafts – they remain 
there even when they no longer serve a useful pur-
pose. All these ‘useless’ objects that revolve around 
the Earth are referred to as ‘space debris’. Space 
debris can be old satellites, rocket stages (used in 
missile launches), or materials that got lost during 
space missions. As a result of explosions, collisions 
and ongoing launches, the amount of space de-
bris has grown considerably. In fact, from the late 
twentieth century onward, more than 29,000 large 
objects (10 cm and larger), 750,000 medium-sized 
objects (1cm - 10cm) and over 166 million small 
debris objects (1 mm - 1 cm), have materialized 
from more than 5,400 space launches.[1]

While we tend to think that space is enormous, 
most space junk is located in the Low Earth-orbit, 
which is approximately between 350 and 1,400 km 
above the surface of the Earth. The objects travel 
around the Earth with with speeds of up to 29,000 
km per hour.[2] Therefore, space debris poses a 
major threat not only to the sustainability of the 
space environment, but also to the functioning of 
satellites, human spacecraft and the International 
Space Station.[3] In 2015 for example, three astro-
nauts had to seek shelter when a piece of space 
debris threatened to crash into the International 
Space Station. In addition, space debris objects 
eventually return to Earth. A large number of these 
objects will burn in the atmosphere, but some 
larger objects may survive this trip and become a 
threat to citizens. With regard to the possible ac-
cidents that can be caused by space debris, the 
following legal questions may arise: (1) Who can 
fi le a claim for compensation? (2) Who can be held 
liable in case an astronaut gets injured by space 
debris? And (3) Who bears the burden of proof in a 
space debris accident?

The Legal framework of space activities: the 
outer space treaty and liability convention
The General Assembly of the United Nations adop-
ted the Outer Space Treaty (OST) in 1967.[4] The aim 
of the OST was to maintain international peace and 
preserve space for peaceful exploration and for 
the benefi t of all mankind. The articles in the OST 

regarding liability are explained in detail in the Li-
ability Convention (LC).[5] The treaties are legally 
binding for the state parties under international 
law, which means that states are bound to act in 
accordance with their treaty-based obligations.

The parties that can make a claim for the damages 
they suff ered is therefore limited to states that are 
party to the treaties. In addition, nationals of the 
specifi c launching state and foreign nationals that 
were participating in the operation of that space 
object are both excluded from the scope of eligi-
ble claimants.[6] Thus, on the basis of the LC, nei-
ther an injured Russian astronaut can fi le a claim 
against Russia nor can an injured French astronaut 
in a United States spaceship fi le a claim against the 
United States.

The LC defi nes who is internationally liable for 
space objects with the term ‘launching state’, 
which means: ‘(i) a State that launches or procures 
the launching of a space object, or (ii) a State 
from whose territory or facility a space object is 
launched.[7]’ According to this terminology, even if 
a state has played a very modest role in the space 
mission – for example, by simply facilitating the 
launch pad – that state can be held liable. In ad-
dition, the LC distinguishes two types of liability, 
depending on where the damage occurs: absolute 
and fault liability. Both types will now be examined 
in the context of space debris.

Absolute liability
Article II of the LC provides a defi nition of absolute 
liability:

‘A launching state shall be absolutely 
liable to pay compensation for damage 

caused by its space object on the surface 
of the Earth or to aircraft in fl ight.’[8]

In this situation, the injured state will have to prove 
the national origin of the debris object; that is, the 
owner of the space-object.[9] In addition, the in-
jured state must prove that the damage which oc-
curred is a result of the debris object in question.[10]

The term ‘damage’ entails direct damages, mean-
ing damage caused directly by one space object to 
another. Nonetheless, since the line of causation is 
unclear, it is uncertain if indirect damag e s are in-
cluded.[11] For example, it may occur that a Dutch 
debris object collides with an Italian satellite and 
the latter causes damage to a German space craft. 
Which state is then responsible?
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Fault liability 
Article III of the LC concerns fault liability:

‘In the event of damage being caused 
elsewhere than on the surface of the 

Earth to a space object of one launching 
State or to persons on board by a space 
object of another launching State, the 
latter shall be liable only if the damage 
is due to its fault or to the fault of per-

sons for whom it is responsible.’[12]

In this situation, the injured state will have to 
prove the fault of the person responsible for the 
space debris object. However, there are neither 
standards for ‘fault’ nor are there ‘standards of 
care’ or traffi  c rules for space objects.[13] As a 
matter of fact, the creation of debris is not for-
bidden and can be seen as a consequence of the 
exploration of space.[14] Nonetheless, the inter-
national community has adopted a considerable 
number of international policies and guidelines 
with regard to the mitigation of space debris in 
rcent years in order to safeguard space and fu-
ture space missions. The widely supported Space 
Debris Mitigation Guidelines, created by the UN 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 
contain measures to avoid and limit the release 
of debris during space missions and prevent po-
tential break-ups and collisions. Unfortunately, 
the guidelines are not binding under interna-
tional law and therefore cannot be enforced be-
fore a court. Nevertheless, they could imply a 
certain standard of care for states in relation to 
accidents with space debris, a responsibility to 
control their space objects.[15]

Application
The claim from Canada for the crash of the Kos-
mos-954 is the only claim that has ever been 
presented on the basis of the LC. In 1978, the 
Soviet Union satellite Kosmos-954 crashed in 
an unpopulated area in northwestern Canada. 
The satellite contained 50 kilograms of urani-
um-235, which contaminated a piece of land the 
size of Austria with radioactive waste. However, 
the case was ultimately settled not under the 
Convention, but by diplomatic means according 
to a protocol between the two states.[16] As de-
scribed in this article, the terminology of the 
LC articles is vague and therefore it is ambigu-
ous when a claim can be made successfully. As 
such, it seems that injured states are hesitant 
to invoke the LC and will attempt to solve their 
disputes through diff erent mechanisms.

With the need to spread internet across the 
world, it seems a new space competition has 
begun. Amazon is planning to bring 3,200 com-
munication satellites into space. In addition, 
the ambitions of Elon Musk’s company extend 
even further with his company eventually wants 
to send more than 12,000 satellites into space.
[17] These developments will obviously increase 
the risk of possible accidents between space ob-
jects. In this regard, it seems a matter of time 
before liability issues will need to be addressed. 
In order to deal with future disputes regarding 
the liability in debris accidents, the terminology 
in the LC’s liability articles will need to be re-
fi ned by the international community. De Focus
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She obtained her master’s degree 
in International and European 
Union law at Radboud University 
in Nijmegen. In addition, she has 
a special interest in Public Inter
national Law and International 
Space Law.
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erplichte inburgering in Nederland 
is niet nieuw. Het bestaat al sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw.[1]

Hoewel de doelstelling hiervan in gro-
te lijnen hetzelfde is gebleven, name-

lijk het bevorderen van integratie via kennis van de 
Nederlandse taal en samenleving, is het wettelijk 
kader veelvuldig veranderd.[1] Inburgering is dan 
ook een ingewikkeld en vaak beladen onderwerp 
dat vanuit veel verschillende perspectieven kan 
worden benaderd. Desondanks blijft er één gege-
ven overeind: de inburgeringsprocedure moet geen 
struikelblok zijn, maar een hulp-
middel op weg naar een plek in 
de samenleving. Daar heeft uit-
eindelijk iedereen baat bij, met 
op de eerste plaats de vluchte-
ling zelf.

Dit blijkt echter niet altijd het 
geval te zijn. ‘Het inburgerings-
beleid gaat op de schop. En dat 
is hard nodig’, aldus Vluchteling-
werk Nederland.[2] Vanwege veel-
voorkomende frustraties rondom 
het huidige beleid, zal er vanaf 
2020 een nieuw beleid worden 
doorgevoerd. Veranderingen in 
het beleid zijn van alle tijden 
en het is hierbij steeds de vraag 
hoe we betere inburgering en 
participatie kunnen stimuleren. 
Arbeidsparticipatie kan namelijk 
een belangrijke rol spelen bij 
integratie. Het hebben van een 
baan kan helpen bij het opbouw-

V
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en van een leven in een nieuwe maatschappij. Be-
langrijk hierbij zijn economische onafhankelijk-
heid, plannen voor de toekomst en contact met 
andere burgers.[3] Omgekeerd blijkt ook dat inbur-
gering kan bijdragen aan het vinden van een baan. 
Voor vluchtelingengroepen kunnen veranderingen 
in het inburgeringsbeleid dus van groot belang zijn.

De mate waarin inburgering bijdraagt aan arbeids-
participatie is afhankelijk van de huidige positie 
van de vluchteling. Het gaat hier voornamelijk om 
de positie op de arbeidsmarkt: is de vluchteling 
werkloos en op zoek naar een baan of überhaupt 
niet op zoek naar een baan? Ook blijken kenmerken 
als geslacht en opleidingsniveau een rol te spelen. 
Om erachter te komen wat nu precies de invloed 
is van een inburgeringsdiploma op de arbeidsparti-
cipatie, werden voor dit onderzoek verschillende 
groepen vluchtelingen geïnterviewd. Aan de hand 
hiervan kon worden onderzocht of inburgering 
daadwerkelijk bijdraagt aan de kans om uiteinde-
lijk een baan te vinden. Een deel van de vluchte-
lingen had al een inburgeringsdiploma, een ander 
deel was nog bezig of gestopt met het traject en 
een deel is hier, om uiteenlopende redenen, nooit 
aan begonnen.

De kern van het inburgeringsbeleid
Het inburgeringsproces is oorspronkelijk bedoeld 
als hulpmiddel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Me-
morie van Toelichting uit 1996, waarin het hoofd-

doel van de toenmalige Wet inburgering nieuw-
komers is beschreven als:

‘Immigranten, die het voornemen hebben zich 
langdurig in Nederland te vestigen, zo spoedig mo-
gelijk in de gelegenheid te stellen zich zelfstandig 
een positie in de samenleving te verwerven.’[4]

De Wet inburgering nieuwkomers moest een oplos-
sing bieden voor het probleem dat veel nieuwko-
mers over onvoldoende kennis en vaardigheden be-
schikken, waardoor zij in een achterstandssituatie 
kunnen raken en lastig een weg vinden in de Ne-
derlandse samenleving.[5] Het inburgeringsbeleid 
zou drie niveaus van zelfredzaamheid bevorderen: 
sociale, educatieve en professionele zelfredzaam-
heid. In het laatste geval gaat het vooral om het 
kunnen vinden van betaald werk.[6] Een mooie doel-
stelling, maar de vele negatieve ervaringen rond-
om inburgering roepen de vraag op in hoeverre dit 
proces daadwerkelijk als hulpmiddel dient.

Sinds de invoering van de Wet inburgering in 2013 
werd het inburgeringsbeleid aangepast en de rol 
van gemeenten geminimaliseerd. Hun eigen cursus-
aanbod en begeleiding maakten plaats voor een 
consumentenmarkt, waar inburgeraars zelf konden 
kiezen uit inburgeringscursussen van verschillende 
aanbieders. Daarnaast werd de verantwoordelijk-
heid voor de voorbereiding en het halen van het in-
burgeringsexamen bij de inburgeraar zelf gelegd.7] 
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Bij het behalen van het examen binnen drie jaar 
werd een eventuele lening kwijtgescholden. Werd 
het examen niet behaald binnen de gestelde tijd, 
dan moest de lening worden terugbetaald en kon-
den er fi nanciële sancties volgen.[8] Deze wet gaat 
uit van het idee van zelfredzaamheid en eigen ver-
antwoordelijkheid.

Deze combinatie van zelfredzaamheid, verplich-
ting tot resultaat en fi nanciële sancties zorgt voor 
veel frustratie en negatieve ervaringen rondom 
inburgering. Zowel letterlijk als fi guurlijk betalen 
vluchtelingen een hoge prijs voor inburgering. ‘Dit 
werkt niet goed’, schrijft Tamar de Waal, rechtsfi -
losoof gepromoveerd op inburgering in de EU, voor 
de Correspondent. ‘Je kunt moeilijk verwachten 
van nieuwkomers die hier arriveren met kennis- en 
taalachterstanden – én trauma’s, als het om vluch-
telingen gaat – dat ze als geïnformeerde consumen-
ten op een commerciële taalmarkt de juiste keuzes 
kunnen maken.’[9] Sinds de invoering van de nieu-
we wet is het slagingspercentage voor het inburge-
ringsexamen dan ook fl ink gedaald. Van de eerste 
groep onder de nieuwe wet is 33 procent binnen de 
inburgeringstermijn geslaagd. Dit staat tegenover 
een slagingspercentage van gemiddeld 78 procent 
in de periode 2007-2012.[10] Daarnaast heeft DUO 
inmiddels 2.704 boetes uitstaan bij nieuwkomers 
die te langzaam inburgeren.[11]

In 2020 zal een nieuw beleid in de praktijk worden 
gebracht. Dit betekent onder andere dat gemeen-
ten hun oude rol weer oppakken en opnieuw ver-
antwoordelijk worden voor het regelen van inbur-
gering. Daarnaast wordt het taalniveau aangepast 
aan het persoonlijk niveau van de inburgeraar naar 
een zo hoog mogelijk, maar haalbaar niveau.[11] Ten 
slotte zal inburgering vanaf 2020 meer in de prak-
tijk plaatsvinden. Want waar je grammatica leert 
in de klas, leer je Nederland pas echt kennen door 
ontmoetingen met Nederlanders en het opdoen 
van werkervaring. Hiervoor komt in het nieuwe be-
leid meer ruimte.[11]

‘Werkt’ inburgering?
Wat is nu precies het eff ect van het behalen van 
een inburgeringsdiploma op de arbeidsparticipatie 
van vluchtelingen in Nederland? Uit interviews met 
Iraanse, Iraakse, Afghaanse en Somalische vluchte-
lingen komt naar voren dat het niet van belang is 
of vluchtelingen een inburgeringsdiploma hebben 
behaald of juist nooit aan het traject zijn begon-
nen. De kans op een baan vanuit een werkloze po-
sitie is hetzelfde. Opvallend genoeg zijn het juist 
de vluchtelingen zonder diploma, degenen die dus 
wél met het traject begonnen zijn maar deze niet 
hebben afgemaakt, die makkelijker aan werk ko-
men. Deze groep heeft zelfs een grotere kans op 
een baan dan de vluchtelingen die wel een diploma 
hebben behaald. Dit roept de vraag op of de zwaar-
wegende resultaatverplichting wel zo eff ectief is. 
Voor de groep vluchtelingen die niet tot de be-
roepsbevolking behoort, wat betekent dat ze geen 
baan hebben maar hier ook niet naar op zoek zijn, 
blijkt het echter anders te liggen. Het inburgerings-
traject heeft voor hen wel degelijk een positieve 
invloed op de kans om uiteindelijk aan het werk te 
gaan. Dit geldt zowel voor vluchtelingen met een 
inburgeringsdiploma als zonder, mits ze ooit zijn 
begonnen aan het traject. Het inburgeringstraject 
kan voor deze groep dus daadwerkelijk van groot 
belang zijn. 

Een belangrijk verschil tussen de groepen is dat het 
percentage laagopgeleiden en vrouwen hoger is in 
de groep vluchtelingen die niet bij de beroepsbe-
volking hoort dan in de groep die op zoek is naar 
een baan.[*] Het vrouw zijn wordt door onderzoe-
kers vaker genoemd als een van de hoofdredenen 
om als vluchteling niet tot de beroepsbevolking te 
behoren. Veel vrouwen zorgen voor de kinderen en 
werken in het huishouden. Een geringe beheersing 
van de Nederlandse taal en traditionele opvatting-
en over de rol van de vrouw spelen hierbij een be-
langrijke rol.[12] Om beter te kunnen begrijpen of 
en waarom specifi eke vluchtelingengroepen meer 
baat hebben bij inburgering dan anderen, is ver-
diepend onderzoek op dit gebied nodig, bijvoor-
beeld door middel van diepgaande interviews met 
deze specifi eke groepen.

Inburgering op maat
De sterke focus van het huidige inburgeringsbeleid 
op het verplicht behalen van een diploma, met bij-
behorende sancties, lijkt dus vooral een struikel-
blok te vormen voor inburgeraars. Zo komen werk-
loze vluchtelingen met diploma niet makkelijker 
aan een baan dan vluchtelingen zonder diploma. 

‘Waar je grammatica leert 
in de klas, leer je Neder-
lands pas echt kennen 
door ontmoetingen met 
Nederlanders en het op-
doen van werkervaring.’
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Noot
[*] Het gaat hierbij om de beschrijvende statis-
tiek van dit onderzoek. Binnen de logistische 
regressies is er gecontroleerd op onder andere 
geslacht en opleidingsniveau. Dit betekent dat 
er een duidelijke trend zichtbaar is, maar er 
statistisch gezien nog niet met volledige zeker-
heid kan worden gezegd dat vrouwen en laagop-
geleiden meer baat hebben bij inburgering.

Dit is mogelijk te wijten aan de tijd en energie die 
nodig zijn om een baan te zoeken, terwijl er an-
derzijds ook tijd en energie moet worden gestoken 
in het behalen van het inburgeringsdiploma. 

Voor één groep blijkt inburgering echter wel posi-
tief te zijn. Vluchtelingen met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben juist baat bij de inbur-
geringsprocedure, en vinden op deze manier vaak 
wel een betaalde baan. Doordat deze groep vooral 
bestaat uit vrouwen en laagopgeleiden, kan het in-
burgeringsbeleid juist voor hen van groot belang 
zijn voor een betere positie op de arbeidsmarkt. 
Voor deze groep lijkt het nieuwe inburgeringsbe-
leid dat in 2020 van start gaat dan ook een po-
sitieve ontwikkeling. Een taalcursus naar niveau 
biedt hen de ruimte om de eerste stappen te zet-
ten in hun inburgeringstraject. Daarnaast zorgt de 
vernieuwde rol van gemeenten ervoor dat zij niet 
verdwalen in een ingewikkelde consumentenmarkt 
met verschillende cursusaanbieders. Het valt ech-
ter te betwijfelen of  het vernieuwde inburgerings-
beleid ook een positief effect zal hebben op de ar-
beidsparticipatie van werkzoekende nieuwkomers. 
De Focus

‘Voor vrouwen en laag- 
opgeleiden lijkt het 
nieuwe inburgerings-
beleid een positieve 
ontwikkeling.’
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Hoe speltheorie 
hernieuwbare 
energie goedkoper 
kan maken

Door: Max Muller



e afgelopen decennia zijn duurzame 
vormen van energie steeds belang-
rijker geworden. De energieproductie 
van deze hernieuwbare bronnen is ech-
ter wel variabel (soms waait het hard, 

maar soms is het windstil). Daardoor is het lastig 
om goede voorspellingen te maken. Om toch een 
accuraat beeld te krijgen van de energieproduc-
tie, vraagt de netbeheerder de producenten van 
hernieuwbare energie om zélf voorspellingen te 
doen. En om ze te prikkelen om goede voorspel-
lingen te maken, deelt de netbeheerder boetes 
uit aan slechte voorspellingen. Maar kunnen de 
producenten dat wel? Worden er hoge boetes uit-
gedeeld? En wat als de producenten samen zou-
den werken? Zou dit de boetes kunnen verlagen 
en daarmee hernieuwbare energie goedkoper 
kunnen maken?

De (on)voorspelbaarheid van hernieuwbare 
energie
Producenten van energie leveren hun energie aan 
consumenten middels het elektriciteitsnetwerk. 
Dat netwerk wordt gereguleerd en gecontroleerd 
door de landelijke netbeheerder TenneT, die er-
voor zorgt dat de consumptie en productie van 
elektriciteit continu gelijk aan elkaar zijn. Wan-
neer dit niet het geval is, kunnen er storingen 
ontstaan, of in het ergste geval stroomuitval. De 
netbeheerder wil dit dus koste wat kost voor-
komen. Hiervoor moet hij prognoses maken. Op 
basis van die prognoses voor consumptie en pro-
ductie kan hij inschatten hoeveel producenten in 
de toekomst meer of minder moeten produceren. 
Op deze manier houden ze gelijke tred met de 
consumptie. Met kolen- of gascentrales kan men 
betrekkelijk eenvoudig de productie van elektri-
citeit verhogen of verlagen. Wanneer het pro-
ductieniveau eenmaal is aangepast, kunnen deze 
centrales dit niveau vasthouden en een constante 
stroom van elektriciteit leveren.
De opkomst van hernieuwbare energiebronnen, 
zoals zonnepanelen en windmolens, maakt de 
taak van de netbeheerder echter lastiger. Zoals 

hierboven benoemd, schommelt de elektriciteits-
productie van hernieuwbare energiebronnen nog-
al. Deze schommelingen zijn afhankelijk van het 
weer. Als gevolg hiervan wordt de productie vari-
abel. Bovendien is het weer vaak moeilijk te voor-
spellen. Daarom wordt de productie ook onzeker.
Het is voor de netbeheerder ondoenlijk om voor 
alle hernieuwbare energiebronnen in Nederland 
accurate voorspellingen te doen voor hun ener-
gieproductieniveaus. Daarom worden de produ-
centen van energie vereist om zélf voorspellingen 
te doen. Vervolgens moeten ze die voorspellingen 
doorgeven aan de netbeheerder. Op basis van 
deze voorspellingen kan de netbeheerder beslui-
ten hoeveel energie er met conventionele ener-
giebronnen moet worden opgewekt.
Eigenaren van hernieuwbare energiebronnen heb-
ben een prikkel nodig om goede voorspellingen te 
doen. In dat kader deelt de netbeheerder boetes 
uit voor slechte voorspellingen. De belangrijkste 
vraag die ik voor mijn scriptie heb onderzocht, 
is de volgende: Worden de boetes per producent 
lager, wanneer ze hun voorspellingen bij elkaar 
optellen? Met behulp van coöperatieve speltheo-
rie heb ik laten zien dat de gemiddelde boete per 
producent inderdaad lager wordt wanneer ze dit 
doen. Bovendien heb ik gekwantifi ceerd in hoe- 
verre die boete daalt.

Straff en voor slechte voorspellingen 
verschillen
Om eigenaren van hernieuwbare energie aan te 
sporen om zo goed mogelijke voorspellingen te 
doen, stelt de netbeheerder dus boetes in. Hoe 
slechter de voorspelling van de energieproductie, 
hoe hoger de boete. In Nederland wisselen deze 
boetes enorm. Ze variëren van dag tot dag, en de 
boetes zijn ook nog eens anders voor onder- en 
overproductie.
In Spanje is de situatie simpeler. Daar is de hoogte 
van de boete altijd recht evenredig met de groot-
te van de voorspellingsfout. Met andere woorden: 
de hoogte van de boete groeit lineair met de 
voorspellingsfout. Het maakt hierbij niet meer uit 
of het om onder- of overproductie gaat: de boete 
voor de productie van te veel of te weinig elektri-
citeit blijft gelijk.
Hoe goed zijn de eigenaren van de hernieuwbare 
energiebronnen eigenlijk in het voorspellen? Hier 
is experimenteel onderzoek naar gedaan. De vol-
gende grafi ek[1] laat in het rood zien wat de pro-
centuele voorspellingsfout is van de eigenaar van 
een windmolen wanneer die een voorspelling doet 
van zijn energieproductie voor de komende dag.  
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Dus 24 uur in de toekomst is de voorspellingsfout:

We zien dat de eigenaar van de windmolen meestal 
een vrij goeie voorspelling doet: de kansdichtheid 
bij een genormaliseerde voorspellingsfout van nul 
procent is vrij groot. Maar er is ook een kans dat 
die een voorspellingsfout van 0,1ste deel te veel 
of te weinig energie maakt. Dit komt overeen met 
een voorspellingsfout van 10 procent. Bovendien 
zien we hier ook een zwarte lijn die grofweg de 
experimentele data volgt. Deze grafi ek heet de 
“normale verdeling”. Dit is een veelvoorkomende 
verdeling in de wetenschappen.[2]

Als we uitgaan van de Spaanse situatie is de hoog-
te van de boete zoals gezegd recht evenredig met 
de grootte van de voorspellingsfout. Als we dus 
willen weten wat de verdeling is van de boete, 
moeten we kijken naar de absolute grootte van de 
voorspellingsfout. De voorspellingsfout is dus ver-
deeld als de absolute waarde van de normale ver-
deling (oranje grafi ek). De absolute waarde van 
de normale verdeling komt neer op de halfnorma-
le verdeling. Die geeft dus de boete weer (groene 
grafi ek). Op de x-as staat de hoogte van de boe-
te. De y-as geeft de bijbehorende kansdichtheid 
van die boete aan. In de volgende grafi ek[3] kun je 
deze grafi eken met elkaar vergelijken:

Je ziet dat de halfnormale verdeling alleen maar 
een positieve kansdichtheid heeft wanneer de uit-
komst ook positief is. Intuïtief is dit duidelijk: de 
boete kan alleen een positief geldbedrag zijn! Het 
is nooit zo dat je een negatieve boete hebt. In dat 
geval zou je geld krijgen in plaats van te moeten 
betalen.
Traditiegetrouw doen alle individuele eigenaren 
van hernieuwbare energiebronnen een voorspel-
ling over hun eigen energieproductieniveau. Daar-
na krijgen ze ieder ook hun eigen boete. Ze nege-
ren de voorspellingen van hun collega’s. Maar wat 
als ze dit niet zouden doen? Wat als ze zouden 
proberen samen te werken om hun boetes te re-
duceren?

De voordelen van samenwerking
Precies dit scenario heb ik wiskundig uitgewerkt in 
mijn scriptie – met behulp van stochastische coö-
peratieve speltheorie.[4] In plaats van de boetes 
van iedere speler te berekenen op basis van zijn 
individuele voorspellingsfout, kunnen we ook de 
voorspellingsfouten van beide spelers bij elkaar 
optellen. Vervolgens kunnen we hiervan de boete 
berekenen, waarna we deze gezamenlijke boete 
verdelen over de eigenaren.
Wat blijkt? Wanneer twee spelers (eigenaren van 
hernieuwbare energiebronnen) op deze manier sa-
menwerken, kunnen ze hun verwachte kosten met 
bijna 30 procent reduceren! De boete per speler 
komt dus aanzienlijk lager uit dan in het traditio-
nele geval waarin niet wordt samengewerkt. Ook 
de situatie met drie spelers kan worden bekeken 
worden. In deze situatie daalt de boete per speler 
maar liefst met 42 procent. De daling van de boe-
te wordt dus nóg groter wanneer we een speler 
toevoegen. Op basis van deze gegevens kunnen 
we een trend signaleren: hoe meer spelers deel-
nemen aan het samenwerkingsverband, hoe lager 
de boete per speler wordt.
Als we deze redenering doortrekken, komen we 
tot de conclusie dat de boete per speler nagenoeg 
nul wordt wanneer een grote hoeveelheid spelers 
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samenwerkt. In het geval van eigenaren van her-
nieuwbare energiebronnen is het niet ondenkbaar 
dat dit gebeurt. Er zijn namelijk veel mensen[5] en 
coöperaties[6] die dergelijke energiebronnen bezit-
ten. Het merendeel van de grote energiebedrijven 
is helaas nog niet heel duurzaam.[7]

Er zitten echter enkele haken en ogen aan deze 
berekeningen. We zijn er bijvoorbeeld vanuit ge-
gaan dat de spelers allemaal even goed zijn in 
voorspellen. In werkelijkheid is dit niet het geval. 
Windmolens zijn bijvoorbeeld één dag in de toe-
komst minder voorspelbaar dan zonnepanelen. Dit 
kunnen we opmaken uit de afbeelding[8] hierboven. 
Voor de berekeningen maakt dit gelukkig niet heel 
veel uit. De kosten per speler dalen nog steeds per 
extra speler in het samenwerkingsverband, alleen 
dalen de kosten van de spelers niet met hetzelf-
de percentage. Ook nu kunnen de kosten voor alle 
spelers bijna nul worden, maar er zijn meer spelers 
nodig om dit te bewerkstelligen.
Een ander aspect dat we nog niet mee hebben ge-
nomen in onze berekeningen zijn de zogeheten 
correlaties tussen de voorspellingsfouten. Dit zit 
als volgt: we hebben tot nu toe aangenomen dat er 
geen verband bestaat tussen de voorspellingsfou-
ten van de spelers. Maar in het geval van hernieuw-
bare energiebronnen is dat niet realistisch. Zeker 
wanneer ze dicht bij elkaar staan.

Intuïtief gezien is dit niet lastig te doorzien. Be-
schouw bijvoorbeeld twee windmolens. De ene 
windmolen staat in Den Haag, de andere staat in 
Leiden. Wanneer beide eigenaren een voorspelling 

doen over hun energieproductieniveaus, zullen 
de voorspellingsfouten meestal veel op elkaar lij-
ken. Dit komt doordat het weer in Den Haag vaak 
ongeveer hetzelfde is als het weer in Leiden. De 
sterkte van het verband tussen de voorspellings-
fouten kunnen we kwantifi ceren met behulp van 
de correlatiecoëffi  ciënt. Uit experimenten blijkt 
dat de grootte van de correlatiecoëffi  ciënt tussen 
de voorspellingsfouten afneemt naarmate de af-
stand tussen de hernieuwbare energiebronnen gro-
ter wordt. De resultaten van dit onderzoek worden 
weergeven in de grafi ek hieronder.[9]

Met de wiskundige berekeningen in mijn scriptie 
heb ik kunnen laten zien dat de reductie van de 
kosten afneemt naarmate de correlatiecoëffi  ciënt 
groter wordt. In combinatie met de resultaten hier-
boven kunnen we dus concluderen dat samenwer-
king een grotere kostenreductie oplevert wanneer 
de hernieuwbare energiebronnen ver van elkaar 
verwijderd zijn. Hoe groter de afstand, hoe beter.
In Nederland zijn de afstanden helaas betrekkelijk 
klein. Als de spelers zich beperken tot samenwer-
king in nationaal verband, zullen de kosten daarom 
nooit naar nul convergeren.

‘Hoe groter de afstand tussen 
de energiecoöperaties, hoe 
beter.’
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Merk op dat alle bovengenoemde resultaten 
gelden voor het Spaanse geval. In de Neder-
landse situatie dalen de boetes ook. Door ons 
ingewikkelde boetesysteem is het echter lastig 
om te kwantifi ceren in welke mate de boete 
per speler precies daalt. Hoewel je ervan uit 
kan gaan dat de algehele trend vergelijkbaar 
is met de Nederlandse situatie, is er meer on-
derzoek nodig om nauwkeurige resultaten te 
vinden voor ons land.

Democratische en lokale energie
In Nederland zijn steeds meer mensen lid van 
een zogeheten energiecoöperatie. Een ener-
giecoöperatie is een soort kruising tussen een 
bedrijf en een vereniging. Mensen in de coöpe-
ratie investeren gezamenlijk in hernieuwbare 
energiebronnen. Ze verdienen vervolgens geld 
met de opbrengsten van de verkoop van de 
elektriciteit die de bronnen genereren. Daar-
naast maken ze kosten door onder andere boe-
tes voor voorspelfouten.De leden van de coö-
peratie beslissen op een democratische manier 
wat er met het overgebleven geld en de ener-
giebronnen moet gebeuren.
Als energiecoöperaties zelf verantwoordelijk 
zijn voor het doen van voorspellingen (dit is het 
geval wanneer ze programmaverantwoordelijk 
zijn) zijn ze dat als coöperatie in het geheel. 
Ze kunnen in dat kader een externe partij in-
huren die de voorspellingen voor hen doet, of 
ze kunnen enkele leden aanwijzen die deze 
taak op zich nemen. Op dit moment kiezen ze 
meestal voor de eerstgenoemde optie, aan-
gezien een dergelijke partij hier gespeciali-
seerd in is. Uit de resultaten hierboven blijkt 
echter dat de boetes lager uit komen te vallen 
als coöperaties samenwerken. Daarom zal het 
aantrekkelijker worden om voortaan de voor-
spellingen zelf uit te voeren.
Omdat iedereen in een dergelijke coöperatie 
evenveel macht heeft en men zelf beslist wat 
er met de energiebronnen gebeurt, hebben 
mensen veel meer controle over het verloop 
van de energietransitie. Zo wordt er niet van 
bovenaf – door bijvoorbeeld de gemeente of 
de landelijke overheid – beslissingen genomen 
over waar de zonnepanelen of de windmolens 
komen te staan, hoeveel er moeten komen en 
wat ermee moet gebeuren. Bovendien verdie-
nen de leden er geld aan. Op deze manier blijft 
de omzet van hernieuwbare energie binnen de 

lokale gemeenschap en gaat die niet verloren 
aan grote, anonieme en internationale bedrij-
ven. Aangezien de leden van de energiecoö-
peratie samen voortdurend bespreken hoe ze 
vooruit kunnen, worden de onderlinge banden 
tussen de dorpelingen en stadsbewoners ver-
sterkt. Derhalve wordt er zowel monetair als 
sociaal kapitaal geschapen.
Al deze voordelen in acht nemend ben ik van 
mening dat lokale energiecoöperaties een spil 
kunnen en zouden moeten vormen in de ener-
gietransitie. Daarom zijn de hierboven genoem-
de wiskundige retaten voornamelijk aan die 
coöperaties gericht. Door de boetes wordt hun 
energie duurder. De speltheorie laat zien dat 
ze nu samen goedkoper hernieuwbare energie 
kunnen produceren.
Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding 
van energiecoöperaties in Nederland, helpt het 
om te bekijken waar de windcoöperaties zich 
bevinden. De kaart hieronder laat dit in blauw 
zien. De kaart is gemaakt met behulp van data 
uit een publicatie[6] van Hier Opgewekt, een 
bureau dat de ontwikkelingen omtrent energie-
coöperaties in Nederland bestudeert.
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We zien dat de gemeente Veere in zuidwest Zee-
land een windcoöperatie heeft. Nu is de vraag: 
met welke coöperatie kan de gemeente het bes-
te samenwerken om haar kosten te reduceren 
voor de voorspellingsfout? Met behulp van de 
in dit artikel beschreven resultaten kunnen we 
deze vraag beantwoorden. Aangezien de bespa-
ring het grootst is wanneer de andere gemeente 
zo ver mogelijk weg is, kan de windcoöperatie 
uit Veere het best samenwerken met de wind-
coöperatie van Eemsmond, uit het noorden van 
Groningen. Op deze manier wordt de grootste 
kostenreductie gerealiseerd.
Door samenwerking zijn de energiecoöperaties 
dus minder geld kwijt aan boetes door voorspel-
fouten. Hierdoor kunnen ze hun elektriciteit voor 
een lagere prijs aanbieden om meer klanten te 
werven, of een hogere winstmarge krijgen bij de 
huidige vraag. Bovendien zijn ze niet meer af-
hankelijk van externe, gespecialiseerde bedrij  -
ven om hun voorspellingen te doen. Al deze voor-
delen in acht nemend blijkt maar weer eens dat 
samenwerking een sleutel vormt voor een 
succesvolle energietransitie. De Focus
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Israel and Egypt have closed 
Gaza off  from the world. This 
blockade hinders the ability 
of human rights workers to 
travel into Gaza, where 80 
percent of people rely on hu-
manitarian assistance. This 
article examines the legali-
ty of this underexposed im-
pediment of travel by Egypt 
in light of International Hu-
manitarian Law.

For many years, Israel occupied 
the Palestinian Territories on 
both the West Bank and in Gaza, 
and arguably East-Jerusalem as 
well. However, following the 
Oslo Accords, Israel disengaged 
from the Gaza Strip in 2005.
[1] Hamas, which is considered 
a terrorist organization by Is-
rael, the EU, the US and many 
more, won the Palestinian elec-
tions and is currently governing 
Gaza.[2] Following Hamas’ elec-
toral win, Israel imposed even 
harsher restrictions on Gaza 
than it had before, resulting 

in a blockade. Israel now con-
trols Gaza’s airspace, territorial 
waters and their shared border 
crossings.[3] In the south, Gaza 
shares its borders with Egypt. 
The relationship between Egypt 
and Gaza has never been an 
easy one. Throughout history, 
Egypt has at times controlled 
(part of) Gaza.[4] The buff er 
zone between Gaza and Egypt 
has, furthermore, seen many 
hostilities. Egypt has – like Isra-
el – mostly closed its crossings 
with Gaza.[5] Israel and Egypt 
have in that sense cut Gaza off  
from the rest of the world.

This blockade by Israel and 
Egypt aff ects Gaza in many 
ways. In February 2018, Al Ja-
zeera reported that the block-
ade had already resulted in a 
thousand deaths.[6] The UN Se-
cretary-General has criti-
cized the blockade by Israel 
and even called it ‘collective 
 punish  ment’.[7] Access to medi-
cine, education and the global 
economy are restricted, re-

sulting in extreme poverty and 
unemployment.[8] Human Rights 
Watch has reported that the 
travel restrictions are aff ect-
ing the ability of human rights 
workers to enter Gaza. This is 
very harmful to the Palestini-
ans,[9] especially since 80 per-
cent of people living in Gaza 
are reliant on humanitarian as-
sistance.[10]

The conduct of Israel regarding 
these travel restrictions, the 
blockade and the occupation of 
Gaza has been the subject of 
many researches and articles. 
I will take a diff erent point of 
view and examine the conduct 
of Egypt. I will look at the le-
gality of the travel restrictions 
on human rights workers as im-
posed by Egypt in the recent 
years and specifi cally at the Ra-
fah Crossing between Egypt and 
Gaza. However, Israel’s actions 
are referred to as well, due to 
their immense impact both on 
Gaza as well as on the duties of 
Egypt.

Cutting Gaza off 
from the world

Humanitarian access in Gaza: a legal or a moral obligation?

By: Maren Klein
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What rules apply?
International Humanitarian Law 
(IHL) is part of the framework 
of international law and regu-
lates how States should act in 
three situations: during times 
of international and non-in-
ternational armed confl ict, as 
well as during occupation.[11] It 
exists to regulate the conduct 
of States during times of armed 
confl ict and occupation. It tries 
to aid human rights workers and 
ensure that both civilians and 
combatants are respected and 
protected.[11] IHL tries to ba-
lance military and humanitar-
ian necessities.[12] The type of 
confl ict infl uences which body 
of IHL applies.[13] IHL provides 
for rules on the protection of 
civilians and combatants, and 
it provides for rules on the 
methods and means of warfare.
[14]

Due to Israel’s power over Gaza 
it can, arguably, be considered 
to be occupying Gaza. The re-
lationship between Gaza and 
Egypt, however, is diff erent. 
Establishing the applicability of 
IHL with regard to Egypt is a lot 
easier. Gaza and Egypt are not 
currently in an armed confl ict, 
nor is there currently any sort 
of occupation. As such, none of 
the three situations in which 
IHL is applicable applies to the 
relationship between Egypt and 
Gaza. IHL does, therefore, in 
principle, not apply. But Egypt 
does not get away that easily. 
As we will see, Egypt still has 
certain duties under IHL.

The Rafah Crossing
Both Israel and Egypt are heavi-
ly controlling their land borders 
with Gaza. On top of that, it is 
important to note that Israel 
controls the airspace and ter-
ritorial waters of Gaza, which 

means the border with Egypt is 
even more important for Pales-
tinians. (Unspecifi ed) security 
reasons are referred to as the 
raison d’être for this blockade 
of the Gaza Strip.[15] The Rafah 
Crossing in the South is the only 
crossing point between Egypt 
and Gaza. In the North, Erez 
functions as the only crossing 
point for persons between Isra-
el and Gaza.[16] I will now dis-
cuss more extensively the rules 
and procedures of the Rafah 
Crossing.

How to cross Rafah
The strict rules at the Erez 
crossing and the blockade of 
Gaza’s airspace and territorial 
waters by Israel make the Ra-
fah Crossing an essential route 
to the outside world for all of 
Gaza’s residents.[17] The Gaza-
Egypt border is about 12 kilo-
meters long, with Rafah as the 
only point of crossing for per-
sons between the two States.
[18] Since 2005 the Rafah Cross-
ing has been subject to strict 
procedures. Over the past 13 
years, Egypt has changed its 
policy multiple times. At times 
Rafah was open almost daily. 
Since mid-2013 Rafah has, how-
ever, been mostly closed.[19] On 
the days that Rafah was open, 
Egypt, like Israel, only allowed 
certain categories of people to 
cross, such as those in urgent 
need of medical care. At other 
times the crossing was closed 
completely.[20]

The low-point was 2017, when 
the crossing was only open for 
24 out of 365 days.[21] The ev-
er-changing policy and opening 
periods at Rafah result in a lack 
of clarity. Even those who do 
meet the travel requirements 
are unsure when they will be 
able to travel. As of August 
2017, Egypt had a waiting list 
of 30,000 names meeting the 
travel requirements.[17]

In other words, Egypt has im-
posed serious measures to re-
strict travel through Rafah. 
Egypt is in that sense not only 
restricting travel of regular ci-
vilians, but it also hinders the 
ability for much-needed human 
rights workers to enter Gaza, 
and (Palestinian) human rights 
workers to exit.[9] The good 
news is that in 2018, Egypt has 
been more lenient in opening 
Rafah. During Ramadan, Egypt 
opened the crossing, which 
was the longest consecutive 
period that Rafah has been 
opened since 2013.[22] In August 
of 2018, Egypt decided to open 
the Crossing on a more regular 
basis.[23] But the unpredictabili-
ty of past decisions makes it un-
clear if this situation will con-
tinue, especially since Hamas 
and the Palestinian Authorities 
are having some diffi  culties on 
their side of the border.

How restricting travel is 
(il)legal
Egypt has, thus, imposed two 
main travel restrictions that 
hinder human rights workers, 
namely: 1) requiring permits; 
2) opening Rafah irregularly, 
with the number of open days 
dropping to 24 in 2017. As we 
saw before, there is no armed 
confl ict in Gaza, and Egypt 
is not occupying Gaza. This 
means that in principle, IHL 

‘The good news is that 
in 2018, Egypt has been 
more lenient in opening 
Rafah.’

Cutting Gaza off 
from the world
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does not apply. However, be-
cause IHL tries to off er as many 
safeguards as possible, Egypt in-
directly still has several duties 
under IHL. First of all, IHL re-
quires free passage of relief con-
signments, relief equipment and 
relief personnel by the parties 
to the confl ict and by each other 
State that has ratifi ed the Fourth 
Geneva Convention and/or the 
Protocol, which Egypt has done.
[24] The International Committee 
of the Red Cross explains that 
the obligation to give free pas-
sage applies to others than the 
parties to the confl ict if ‘their 
geographical position is such 
that the passage of relief con-
signments over 
their territory 
is ne cessary, 
or even sim-
ply useful, and 

that an appeal has been made 
to them in this respect’.[25] As 
neighboring State and party fac-
tually in control of the Rafah 
Crossing, Egypt therefore has an 
obligation to allow humanitarian 
supplies, including relief person-
nel, to cross, especially since 
such relief is extremely neces-
sary for the Palestinians.[26]

This obligation may be restricted 
to a certain extent, for example 
by setting up time schedules, 
prescribed routes or requiring a 
permit, as long as such restric-
tions are proportional. How-
ever, opening Rafah only a few 
days each year severely hinders 
the work of human rights work-

ers and is 
not propor-
tional. The 
situation in 
the North-

ern Sinai has been unstable for 
years, with terrorist attacks 
taking place across Egypt. Still, 
even though rapid and unim-
peded travel is relative, and 
protecting against terrorist at-
tacks is important, the current 
security concerns cannot justify 
opening Rafah only 24 out of 365 
days. The humanitarian crisis in 
Gaza should require Egypt to do 
everything in its power to help 
the Palestinians. Even with good 
security reasons, closing Rafah 
most days is both disproportion-
al and contrary to international 
humanitarian law.
Furthermore, the Internation-
al Court of Justice has stated 
that all States have to ‘ensure 
compliance by Israel with in-
ternational humanitarian law’.
[27] Additionally, the Fourth Ge-
neva Convention, on protection 

‘Current security 
concerns cannot justify 
opening Rafah only 24 
out of 365 days.’
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of civilians during armed confl ict, 
establishes the obligation for all 
States to ensure that no one vio-
lates the provisions of the Conven-
tion.[28] The ICRC has explained this 
as ‘everything which can be done 
by a State to avoid acts contrary to 
the Convention being committed or 
repeated’. According to non-profi t 
organization Gisha this means that 
Egypt has an obligation to open the 
crossing to avoid complicity in Isra-
el’s violations imposed through Is-
rael’s blockade of Gaza.[26] In other 
words, because Israel restricts the 
travel of human rights workers, 
Egypt has an obligation to ensure 
the passage of relief personnel.
De Focus

Maren Klein (1996) studies at Radboud 
University in Nijmegen where she received 
a bachelor’s degree in International and 
European Law and is currently pursuing a 
master’s in Human Rights and Migration. 
For several years now, Maren has been 
active as a volunteer for UNICEF the Neth
erlands, currently holding the position of 
Coach. She has a huge interest in and pas
sion for human rights, politics and other 
cultures. At the moment, she lives in New 
Delhi, India, where she is doing an intern
ship at the political department of the 
Netherlands Embassy.

About the author

P.23

De
 F

oc
us



P.24

De
 F

oc
us

Wetenschap 
dicht bij huis

Interview met hoogleraar Andy van den Dobbelsteen

Door: Eline van Oosterhout



oe breng je wetenschappelijke 
kennis over op een groot publiek? 
In het najaar van 2019 spra-
ken we over dit onderwerp met 
hoogleraar Andy van den Dobbel-

steen bij de TU Delft. Hij is daar hoogle-
raar Climate Design and Sustainability aan 
de faculteit Bouwkunde. Bovendien is hij 
erg begaan met het ontsluiten van weten-
schappelijke kennis bij het brede publiek, 
ook wel outreach genoemd. Met zijn meest 
recente project probeert hij de Elfsteden-
tocht nieuw leven in te blazen. ‘Ik denk dat 
er te weinig kennis wordt gedeeld vanuit 
de wetenschap.’ 

Andy, hoe ben je geïnteresseerd geraakt 
in duurzaamheid en waarom ben je er 
professioneel mee verder gegaan?
‘Het zaadje is bij mij eigenlijk geplant in 
de jaren zeventig, met de televisieserie 
Barbapapa. Dit was een erg maatschappe-
lijk verantwoord programma dat ook onder-
werpen als duurzaamheid behandelde. Ook 

mijn opa en oma hebben bijgedragen aan 
mijn interesse, met hun eigen moestuin. Ik 
heb deze ervaringen meegenomen toen ik 
opgroeide en uiteindelijk heb ik dus zelfs 
mijn carrière om duurzaamheid laten draai-
en. Uiteindelijk heb ik Civiele Techniek ge-
studeerd, maar ik merkte dat ik Bouwkun-
de het leukst vond, omdat daar toentertijd 
meer aandacht was voor duurzaamheid. Na 
mijn afstuderen heb ik de dienstplicht ge-
weigerd, en in plaats daarvan een vervan-
gende dienstplicht gedaan op de faculteit 
Bouwkunde. Ik ben daar gepromoveerd en 
werd, na een tijd te hebben gewerkt bij 
het adviesbureau Duurzaam Bouwen, in 
2009 hoogleraar. Ik ben nu 26 jaar in dienst 
bij de TU Delft en vroeg gespecialiseerd in 
duurzaamheid. Je wordt al snel specialist 
als bijna niemand zich bezighoudt met het-
zelfde onderwerp.’

Op de website van de TU Delft is te le-
zen dat je slimme, duurzame ontwerpen 
begeleidt die oplossingen bieden voor het 
klimaatprobleem. Kun je wat voorbeel-
den noemen?
‘Ik heb inmiddels honderdveertig studenten 
begeleid bij hun afstuderen, maar ik heb 
vooral studenten ondersteund tijdens de 
Solar Decathlon projecten. In 2019 hebben 
we een wereldrecord aan prijzen gewonnen 
voor ons concept, namelijk het ombouwen 
van een leegstaand kantoor tot een duur-
zame fl at met woningen. Wat ik studenten 
aan het begin van hun bachelor leer is “slim 
bioklimatisch ontwerpen”. Dit is het maxi-
maal gebruik maken van de lokale omstan-
digheden waarin een gebouw staat, want 
dit zijn we als mensheid verleerd. De ge-
bouwen die nu worden ontworpen, zouden 
overal kunnen staan. Alles ziet er hetzelfde 
uit en daar moeten we vanaf, want dit kost 
ontzettend veel energie. Het hedendaag-
se koelsysteem van gebouwen corrigeert 
de fout van de ontwerper, maar ik probeer 
studenten die fout te laten voorkomen door 
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meteen een duurzaam systeem te maken, 
waardoor er minder energie wordt ver-
bruikt. In die zin heb ik dus veel meer stu-
denten begeleid, maar zelf heb ik maar 
een paar ontwerpen gemaakt, omdat ik 
geen architect ben.’ 

Je zegt op je persoonlijke pagina van de 
TU Delft dat je belangrijkste missie het 
overdragen van kennis en informatie is. 
Je probeert mensen te laten zien waar 
een probleem zit, wat er gebeurt als we 
niks veranderen en hoe we de goede 
kant op kunnen gaan. Wat is voor jou de 
beste manier om dit te doen?
‘Je begint altijd bij data. Die data wordt 
informatie en die informatie wordt uit-
eindelijk kennis. Als wij studenten leren 
om op een slimme manier te ontwerpen 
met de gegevens die ze daarvoor nodig 
hebben, dan moeten ze dat op een gege-
ven moment zelf kunnen. Mijn benadering 
naar mijn studenten toe is altijd meer-
voudig. Ik probeer ze aan de hand van 
wetenschappelijke onderzoeken te waar-
schuwen voor wat er misgaat in de we-
reld. Bijvoorbeeld over de dreigingen die 
er aan zouden kunnen komen voor zowel 
de leefkwaliteit als voor het voortbestaan 
van Nederland zoals wij het kennen. Neem 
bijvoorbeeld overstromingen. We zouden 
veel meer water moeten opslaan en ge-
bruiken. Dit voorkomt namelijk enorme 
pieken in het afstromen van het water, 
wat weer overstromingen voorkomt en 
drinkwater bespaart. Dit is erg relevant 
met de watertekorten en droogte wereld-
wijd. Aan de ene kant waarschuw ik dus 
dat onze leefwijze impact kan hebben op 
andere delen van de wereld. Aan de ande-
re kant vertel ik hoe je daar oplossingen 
voor kunt bedenken. We moeten bijvoor-
beeld weer leren ontwerpen met groen.’ 

Waarom is outreach volgens jou 
belangrijk?
‘Ik denk dat er nog te weinig kennis wordt 

gedeeld vanuit de wetenschap. Ik vind dat 
het een van onze taken als wetenschap-
pers is om het publiek op de hoogte te 
houden van onderzoeken. Als ik de moge-
lijkheid heb, grijp ik zelf altijd de kans 
aan om iets te presenteren aan het grote 
publiek. Nu iedereen een mening heeft 
over de klimaatdiscussie is het onze taak 
zin en onzin van elkaar te scheiden. Out-
reach is niet alleen belangrijk voor kennis-
uitwisseling, maar ook om te inspireren en 
nieuwe oplossingen te delen. Mensen vin-
den mijn presentaties vaak leuk, omdat 
ik niet alleen wijs op een probleem, maar 
ook voorbeelden van reeds gerealiseerde 
projecten laat zien. Ik vertel zowel over 
de projecten waar mijn studenten aan 
werken als over tienduizend ideeën die
nog zouden kunnen worden uitgevoerd.’

‘Ik heb laatst in Friesland een project 
gelanceerd om de Elfstedentocht weer 
plaats te laten vinden en te koppelen aan 
de energietransitie. Dit wil ik doen door 
warmtepompen aan te sluiten op de Elf-
stedenroute. Warmtepompen trekken 
normaal gesproken ergens warmte uit en 
staan dat af, zoals een koelkast. Het om-
gekeerde is echter ook mogelijk, als je 
warmte uit het oppervlaktewater van de 
Elfstedenroute haalt, koel je het af, dat 
is simpele natuurkunde. Met de klimaat-
verandering wordt de kans op een Elfste-
dentocht natuurlijk steeds kleiner, maar 
door de warmtepompen heb je een grote-
re kans op bevriezing in de winter, en met 
de onttrokken warmte kun je huizen ver-
warmen. Dit project heeft ook te maken 
met outreach, omdat we onze kennis in de 
praktijk toepassen. Mijn Elfstedentocht-
idee is nog niet serieus opgepakt door de 
media, maar het gaat wel echt gebeuren. 
Ik ben in contact met Gerrit Hiemstra, die 
in een van de dorpjes langs de Elfsteden-
route woont, om in samenwerking met 
warmtepompbedrijven deze winter te be-
ginnen met proeven bij zijn huis.’
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Eline van Oosterhout woont en 
werkt momenteel op Samos, Grieken
land en coördineert daar een project 
dat zich richt op vrouwelijke vluchtelin
gen. Met haar brede interesse vond ze 
het altijd lastig om een focus te vinden 
(tijdens haar studie Liberal Arts and 
Sciences aan de Universiteit Utrecht 
besloot ze zich na twee jaar te special
iseren in sociale geografie), maar heeft 
die nu gevonden in humanitair werk. 
Daarnaast is ze betrokken bij De Focus 
als woordvoerder.

Over de auteur

Heb je tips voor studenten om opgedane 
wetenschappelijke kennis bij het brede 
publiek te krijgen?
‘Probeer tijdens je studie al met de prak-
tijk in contact te komen, door bijvoor-
beeld af te studeren op een praktisch 
project. Ik stimuleer studenten ook om te 
publiceren als ze een goed project heb-
ben uitgevoerd en daar help ik ze dan ook 
bij. Alumni adviseer ik om nog meer te 
publiceren dan ze nu al doen. Dit geeft 
meer bekendheid voor jezelf, maar het 
is ook belangrijk om je kennis te delen. 
Vakbladen leest natuurlijk niet iedereen, 
dus het brede publiek moet ook de kans 
krijgen informatie te vergaren. Ik sla 
nooit evenementen af waar ik voor wordt 
gevraagd. En natuurlijk gebruik ik sociale 
media: dit is een perfect middel om op 
makkelijke wijze je kennis wereldwijd te 
verspreiden.’ De Focus
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én van de kenmerkende aspecten van 
het Nederlandse Limburg is het meer-
talige landschap, waar niet alleen 
Nederlands, maar ook andere talen 
worden gesproken door inwoners, mi-

granten, toeristen en bezoekers. Naast al deze 
talen wordt ook nog steeds het Limburgs frequent 
gesproken. Dit diverse talige landschap in Limburg 
is onder andere terug te vinden in de peuterspeel-
zalen, waar kinderen met diverse talige achter-
gronden (zoals Turks, Nederlands of Limburgs) met 
elkaar in contact komen in de klas. Toch worden 
deze talen niet allemaal gelijkwaardig gebruikt: 
sommige talen worden gestimuleerd, waar andere 
worden vermeden.

Dit talige en sociale verschil roept vele vragen op. 
Namelijk, wat betekent ‘een meertalige peuter-
speelzaal’ nu precies voor een specifi ek persoon 
of specifi eke groep (denk dan aan leid(st)ers, kin-
deren en ouders, allemaal met verschillende ach-
tergronden)? Welke verschillen in taalgebruik zijn 
er tussen ‘groepen’? En wanneer gebruikt iemand 
een bepaalde taal, en met wie? Dit onderzoek 
gaat na in hoeverre er sprake is van sociale, en 

dus talige ongelijkheid op de peuterspeelzalen in 
Eijsden-Margraten.

‘ne Ploens inne literatuur! (Een duik in de 
literatuur!)
In dit onderzoek zijn er verschillende perspec-
tieven toegepast om het meertalige landschap 
te analyseren. Allereerst wordt er vanuit het 
oogpunt van ‘taalsocialisatie’ gesteld dat “[h]et 
taalverwervingsproces sterk wordt beïnvloed door 
het proces een bekwaam lid van de maatschappij 
te worden” en “[h]et worden van een bekwaam 
lid in de maatschappij grotendeels gerealiseerd 
wordt door taal(gebruik) en opgedane kennis over 
de functies, sociale distributie en interpretaties in 
verschillende sociaal gespecifi ceerde situaties”.[1]

Vervolgens bestaat er in de wetenschappelijke li-
teratuur geen volledige consensus over de voor- en 
nadelen van ‘meertaligheid’. Zo blijkt uit onder-
zoek dat tweetalige kinderen in één taal een be-
perktere woordenschat hebben dan hun eentalige 
leeftijdsgenootjes,[2] terwijl uit ander onderzoek 
juist blijkt dat dit specifi ek voor tweetalig Lim-
burgs-Nederlands sprekende kinderen niet geldt. 

E
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Kalle v’r Limburgs, Kalle v’r Limburgs, 
of spreken wij of spreken wij 
Nederlands?Nederlands?
Het meertalige landschap op de peuterspeelzalen in 
Eijsden-Margraten

Door: Gino Morillo Morales



Zij scoren boven het landelijk gemiddelde op Ne-
derlandse woordenschattoetsen.[3]

Ten derde is het taalbeleid op de peuterspeel-
zaal van belang aangezien dit het gedrag van de 
leid(st)ers beïnvloedt. In het taalbeleid van Spe-
lenderwijs, de overkoepelende organisatie waar 
de peuterspeelzalen in de gemeente onder val-
len, staat dat het Nederlands de voertaal is en 
daarnaast leid(st)ers ook een streektaal mogen 
spreken, maar vooral in de individuele communi-
catie met het kind.[4]

Ook talige accommodatie, het bewust of onbewust 
aanpassen (convergeren) of laten verschillen (di-
vergeren) van de manier van spreken,[5] is in een 
meertalige omgeving van belang. Accommodatie 
kan symmetrisch zijn (beide sprekers passen zich 
evenveel aan elkaar aan) of asymmetrisch (één 
spreker past zich meer aan dan de ander), en kan 
omhoog plaatsvinden (bijvoorbeeld iemand met 
een Limburgs accent die ‘Hollandser’ probeert te 
klinken) of omlaag.

’t Miertalige landjsjap in Eèsjde-Mergraote 
(Het meertalige landschap in Eijsden-Mar-
graten)
Het ‘meertalige landschap’ op de peuterspeelza-
len in Eijsden-Margraten bestaat uit leidsters die 
Limburgs en/of Nederlands spreken en kinderen 
die Limburgs en/of Nederlands spreken en/of een 
andere taal van thuis uit meekrijgen. Omdat niet 
alle kinderen (gelijkwaardig) aan al deze talen 
worden blootgesteld op de peuterspeelzalen, be-
tekent ‘meertalig landschap’ zeker niet ‘uniform 
landschap’.

Leidsters socialiseren specifi eke groepen kin-
deren op verschillende wijzen. Een voorbeeld 
hiervan is dat kinderen die van huis uit Nederlands 

meekrijgen door de leidsters worden gesociali-
seerd in het gebruik van het Nederlands, zowel in 
individuele communicatie (1) als groepscommuni-
catie (2), bijvoorbeeld als volgt:

(1) Een leidster tegen Sarah (NL): “Ben jij bang 
voor beren?”
(2) Een leidster tegen een gemengde groep: “Wie 
wil nog een beetje drinken?”

De leidsters vermijden het gebruik van het Lim-
burgs met de Nederlandssprekende kinderen, dus 
wanneer een leidster Limburgs spreekt, weten zij 
dat de boodschap niet voor hen is bedoeld. Bo-
vendien convergeren de Limburgssprekende leid-
sters asymmetrisch richting Nederlandssprekende 
kinderen (3) (deze leidsters passen zich wel aan 
de kinderen aan, maar andersom niet).

(3) Giulia (NL) tegen een leidster (LIM): “Een groot 
worstje [heb ik gemaakt]!”
De leidster tegen Giulia: “Ja, een groot worstje!”

Bij kinderen onderling is het ingewikkelder. Wan-
neer Nederlandssprekende kinderen met elkaar 
spreken, kunnen zij simpelweg Nederlands blijven 
spreken. Maar wanneer een Limburgssprekend 

Zij scoren boven het landelijk gemiddelde op Ne-
derlandse woordenschattoetsen.[3]

Ten derde is het taalbeleid op de peuterspeel-
zaal van belang aangezien dit het gedrag van de 
leid(st)ers beïnvloedt. In het taalbeleid van Spe-
lenderwijs, de overkoepelende organisatie waar 
de peuterspeelzalen in de gemeente onder val-
len, staat dat het Nederlands de voertaal is en 
daarnaast leid(st)ers ook een streektaal mogen 
spreken, maar vooral in de individuele communi-
catie met het kind.[4]
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kind met een Nederlandssprekend kind praat, 
past een Nederlandssprekend kind zich niet aan 
(4).

(4) Tim (LIM) tegen Maria (NL): “Ich woor dich 
gèt aan ’t vertèlle. Veur waare mit de fi ets
van mama…”
Maria onderbreekt Tim: “Ja, maar ik […]”

Als er (talige) accommodatie plaatsvindt tus-
sen Limburgs- en Nederlandssprekende kinde-
ren (wat niet vanzelfsprekend is, zie 5), dan is 
het asymmetrisch: het Limburgssprekende kind 
spreekt dan Nederlands, maar andersom ge-
beurt het niet (6).

(5) Sem (NL) tegen mij (LIM): “Waar zijn de an-
dere blokken?”
Ik tegen Sem: “Daar zijn de blokken.”
Max (LIM) tegen Sem: “Dao ligke die jao!”

(6) Tim (LIM) tegen Maria (NL): “Als we gaan sla-
pen en dan wakker worden dan gaan we zwem-
men.”
(Iets later)
Maria tegen Tim: “Het is ochtend!”
Tim tegen Maria: “Het is ochtend!”
Maria tegen Tim: “Hee, zullen we gaan zwem-
men?”
Tim tegen Maria: “Jaaa!”
Maria tegen Tim: “Het is een mooie dag om te 
gaan zwemmen! De handdoek mee, en alles nog 
veel meer.”
Tim tegen Maria: “Alles nog veel meer!”
Maria tegen Tim: “Jippie we gaan zwemmen!”

Omdat leidsters hun taalkeuze afstemmen op 
het kind en de Limburgssprekenden hun taal-
keuze afstemmen op de Nederlandssprekenden, 
kan er worden gezegd dat de Nederlandsspre-
kende kinderen niet actief deelnemen aan de 
tweetaligheid van de peuterspeelzaal (slechts 
af en toe horen zij het Limburgs in de achter-
grond). Dit (taal)gedrag wordt versterkt door 
het taalbeleid, waarin staat dat het Nederlands 
de taal is waarin gecommuniceerd dient te wor-
den door leid(st)ers, en dat de regionale taal 
(Limburgs) vooral voor individuele gesprekken 
dient.[6] Op deze manier wordt het Limburgs 
beperkt tot het individuele domein, en slechts 
onder Limburgssprekenden.

Voor de kinderen die met het Limburgs opgroei- 
en betekent dit dat zij worden gesocialiseerd 
in het gebruik van het Nederlands in educati-
onele contexten die hiërarchisch zijn bepaald. 
Het Nederlands is de taal van instructie (bij-
voorbeeld in instructieliedjes, zoals “Wij gaan 
opruimen”), terwijl het Limburgs dient voor de 
individuele gesprekken. Omdat het Nederlands 
in meer contexten wordt gebruikt – en sociaal 
belangrijkere contexten, zoals groepscommuni-
catie en  instructies – is het de taal met de ho-
gere status. Fields vermeldt dat “[…] talen ge-
lijkwaardig zijn, maar de sociale context waarin 
communicatie plaatsvindt ongelijkheid tussen 
talen veroorzaakt” (mijn vertaling).[7]

Deze patronen observeer ik ook in gesprekken 
met de leidsters. De leidsters bevestigen de ho-
gere status van het Nederlands ten opzichte van 
het Limburgs. Ze vermelden dat ze in de kring 
bewust Nederlands spreken, omdat misschien 
niet iedereen Limburgs verstaat. Een gedachte 
die zo ‘natuurlijk’ is geworden dat er niet wordt 
stilgestaan bij het tegenovergestelde geval: be-
wust Nederlands spreken in groepscommunica-
tie is ook een vorm van divergeren (afwijken) 
van de Limburgstalige kinderen. De leidsters 
vermelden wel dat het dialect belangrijk is en 
zij blij zijn dat ze nog steeds Limburgs mogen 
spreken op de peuterspeelzalen (in tegenstel-
ling tot de basischool). Toch passen zij in hun 
taalpraktijken, zoals eerder vermeld, een dui-
delijke hiërarchische verdeling tussen beide ta-
len toe, waarin kinderen worden gesocialiseerd. 
Bovendien, als er geaccommodeerd wordt tus-
sen kinderen, is dit eenrichtingsverkeer. Ook 
op deze manier wordt de hogere status van de 
Nederlandssprekende kinderen, die niet aan 
het Limburgs worden blootgesteld, in de socia-
le orde nogmaals bevestigd, waardoor de twee  
talen in de praktijk ongelijk zijn.

Deze taalpraktijken worden ook, zoals eerder 
vermeld, verder gestimuleerd door taalbeleid. 
Volgens het huidige taalbeleid van Spelender-
wijs is het Nederlands de taal voor groeps-
communicatie en is het Limburgs beperkt tot 
individuele communicatie, waardoor een Ne-
derlandstalig kind eenvoudig om het Limburgs 
heen kan, maar een Limburgstalig kind niet om 
het Nederlands heen kan.
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Gino Morillo Morales is geboren en op
gegroeid in Limburg. Na zijn BA in Spaan
se Taal en Cultuur aan de Radboud Univer
siteit behaalde hij ook zijn research master 
‘Language and Communication’ (Taalkun
de) en maakte hij deel uit van de denktank 
‘European Culture’ van de Radboud Hon
ours Academy aldaar. 
Tijdens zijn master heeft hij het onder
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Over de auteur
Wie zuut ’t miertalige landjsjap d’r oet 
oppe peutersjpeelzale? (Hoe ziet het 
meertalige landschap eruit in de peuter-
speelzalen?)
Samengenomen is Nederlands de hoogste taal 
in de sociale orde, want het is de taal die in 
de meeste sociale en educationele activitei-
ten wordt gehanteerd, in groepscommunicatie 
wordt gebruikt, en hiërarchisch is gedefinieerd. 
Het Limburgs daarentegen wordt in minder be-
langrijke, individuele gesprekken gebruikt en 
alleen met Limburgstalige kinderen. Dit wordt 
mede bevestigd door het accommodatiegedrag 
(de taalpraktijken van de leid(st)ers bijvoor-
beeld), het taalbeleid en opvattingen van de 
leid(st)ers. Ze geven aan dat ze blij zijn dat ze 
nog Limburgs mogen spreken op dit niveau, maar 
zeggen ook dat het Nederlands belangrijker is 
in de maatschappij. Zodoende leren kinderen al 
snel dat deze talen in de praktijk ongelijk zijn, 
het Limburgs lager staat dan het Nederlands en 
een dat het Limburgs een exclusieve taal is die 
alleen dient voor degenen die van huis uit Lim-
burgs meekrijgen. Met een goede verspreiding 
van kennis over twee- en/of meertaligheid, een 
gelijkwaardiger taalbeleid tussen het Limburgs 
en Nederlands zoals dat er ook op de Friese SF-
BO-peuterspeelzalen met Fries en Nederlands is, 
en een inclusiever taalgebruik, kunnen we er-
voor zorgen dat het Limburgs behouden blijft en 
doorgegeven wordt aan een volgende generatie 
die plat kalt (Limburgs spreekt). De Focus
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Hoe zou u reageren als een ex-gedetineerde 
terugkeert in de samenleving en in uw wijk komt 
te wonen? En wat zou u ertoe drijven om mee 
te doen aan een buurtprotest tegen de terug-
keer van de ex-gedetineerde? Jaarlijks keren er 
in Nederland ongeveer 33.000 ex-gedetineerden 
terug in de maatschappij,[1] waarvan rond de 
1.500 plegers zijn van ernstige gewelds- en ze-
denmisdrijven.[2] Hoewel het grootste deel van 
deze herintredingen zonder veel commotie ver-
loopt, gaan enkele gevallen gepaard met grote 
maatschappelijke onrust in de (beoogde) woon-
omgeving. Deze onrust ontstaat vooral wanneer 
de gepleegde misdrijven ernstiger zijn.[3] Dit 
komt de terugkeer van de ex-gedetineerde, en 
de maatschappelijke veiligheid, niet ten goede.

In 2016 zaten ruim 35.000 gedetineerden in een 
gevangenis of huis van bewaring.[4] Met uitzonde-
ring van enkele levenslang gestraften keren deze 
gedetineerden op een dag terug in de samen-
leving. Een ‘zachte landing’ in de samenleving 
is hierbij van groot belang, niet alleen voor de 
ex-gedetineerde maar ook voor de maatschap-
pij. Uit studies blijkt namelijk dat sociale uitslui-
ting de kans op recidive kan vergroten.[5]

Reacties van omwonenden op de terugkeer van 
een ex-gedetineerde hangen in grote mate af 
van de aard van het delict. Over de terugkeer 

van een fraudeur zullen buurtbewoners bijvoor-
beeld onderling praten, maar de kans op groot 
buurtprotest is klein. Ex-gedetineerden die meer 
maatschappelijke onrust veroorzaken, zeker 
wanneer onschuldige slachtoff ers zoals vrouwen, 
kinderen of omstanders zijn betrokken, zijn pe-
doseksuelen, moordenaars en terroristen. Deze 
ex-gedetineerden hebben meer met elkaar ge-
meen dan in eerste instantie lijkt. Ten eerste 
worden zij na hun overtreding vaak opgesloten 
voor langere tijd. Hierdoor hebben ze grote kans 
om hun sociale netwerk buiten de gevangenis te 
verliezen. Daarnaast brengt de herintreding van 
deze drie groepen een golf van onrust met zich 
mee, met name met betrekking tot de vrees de 
vrees dat ze het opnieuw zullen doen.

Collectief protest ontstond bijvoorbeeld naar 
aanleiding van de terugkeer van zedende-
linquenten Benno L. in Leiden en Sytze van der 
V. in Amersfoort. De huisvesting van de twee 
zedendelinquenten veroorzaakte ware heksen-
jachten. Aan de andere kant zijn er ook gevallen 
waar buurtprotesten, tegen de verwachting in, 
uitbleven. Denk bijvoorbeeld aan de terugkeer 
van Volkert van der G., de moordenaar van Pim 
Fortuyn. Hoewel er gevreesd werd voor demon-
straties tegen zijn terugkeer, werden er in zijn 
woonplaats Apeldoorn geen protesten gevoerd 
door omwonenden. Zijn buurtbewoners eerder 
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Terugkeer van ex-gedetineerden

Boze, bange, of 
betrokken buren?



bereid om mee te doen aan protest als het een ze-
dendelinquent betreft? En waarom doen mensen 
eigenlijk mee aan buurtprotest?

Van buurtfeest tot buurtprotest
De bereidheid om mee te doen aan politiek pro-
test is in de afgelopen decennia fl ink toegenomen.
[6] Buurtprotest is een manier om verantwoorde-
lijkheidsgevoel en sociale betrokkenheid uit te 
dragen en lijkt de laatste jaren inderdaad steeds 
meer voor te komen. Toch leidt de terugkeer van 
een ex-gedetineerde niet altijd tot protest, ter-
wijl buurtbewoners wel verontwaardigd of ang-
stig kunnen zijn. Hoewel 
een bepaalde situatie grote 
verontwaardiging kan op-
roepen, kan er niet zonder 
meer van worden uitgegaan 
dat alle betrokkenen ook 
altijd daadwerkelijk deel-
nemen aan een collectief 
protest. Het proces naar 
deelname aan protest kan 
worden opgedeeld in vier 
stappen.[7] In de eerste stap wordt een individu 
een sympathisant, met potentie om gemobiliseerd 
te worden. Met andere woorden: iemand is het 
eens met het standpunt van het protest dat wordt 
gevoerd. In de tweede stap wordt het individu 

actief benaderd, oftewel het 
wordt een doelwit voor mobili-
satie, bijvoorbeeld als een ini-
tiatiefnemer van protest langs 
de deuren gaat om buurtbe-
woners te overtuigen om mee 
te doen. Vervolgens maakt het 
individu een keuze om wel of 
niet deel te nemen. In de der-
de stap raakt het individu ge-
motiveerd om daadwerkelijk 
te participeren, en ten slotte 
worden eventuele barrières 
overkomen in de vierde stap. 
In deze laatste stap wordt 
overgegaan van intentie naar 
feitelijke deelname.

Waarom protesteren?
Waarom neemt een individu deel aan collectief 
protest? De resultaten van dit masterscriptie-on-
derzoek laten zien dat als het gaat om de terug-
keer van pedoseksuelen, moordenaars en terroris-
ten, buurtbewoners mee zouden doen aan protest 
om hun emoties te ventileren en/of omdat ze 
hiermee hun normen en waarden willen uitdra-
gen. Met andere woorden, gevoelens van boos-
heid, angst en een bepaalde ideologie motiveren 
buurtbewoners om mee te doen aan protest. Maar 
het moet ook benoemd worden dat buurtbewoners 
in dit onderzoek maar in beperkte mate bereid 

waren tot protest.[8] Hoe-
wel (vooral Amerikaanse)
literatuur ons doet ge-
loven dat met name de 
terugkeer van zedende-
linquenten felle reacties 
oproept,[9] komt dat uit 
dit onderzoek niet naar 
voren. Een groot aantal 
mensen heeft begrip voor 
de terugkeer van de ex-ge-

detineerde en vindt dat de ex-gedetineerde een 
nieuwe kans verdient. Anderzijds zijn er ook in alle 
drie de situaties (pedoseksuelen, moordenaars, 
terroristen) een aantal mensen die fel reageren 
en de delinquenten niet in hun buurt wil hebben.

‘Een groot aantal
mensen heeft begrip voor 
de terugkeer van de ex-
gedetineerde en vindt 
dat diegene een nieuwe 
kans verdient.’
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Inge Bruijns studeerde Crisis & Security 
Management aan de Universiteit van Lei
den. Na een bachelor European Studies 
kreeg ze steeds meer interesse in confl ict 
studies en sociale wetenschappen. Haar 
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werkt ze bij de Vereniging van Nederlandse 
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Over de auteur

Kijk uit met sensatiebeluste informatie en 
populistische uitspraken
Het blijft lastig om te voorspellen wanneer daad-
werkelijk ophef zal ontstaan in een wijk. Soms 
kunnen onvoorspelbare factoren van doorslagge-
vende invloed zijn op het ontstaan van onrust. 
Toch geven de uitkomsten van het onderzoek ons 
het volgende mee wat betreft beleid omtrent de 
terugkeer van ex-gedetineerden:

Gezien eerdergenoemde uitkomsten is het be-
langrijk dat geëmotioneerde buurtbewoners de 
ruimte krijgen om hun emoties te ventileren. 
In sommige gevallen waarin een ex-gedetineer-
de terugkeerde naar zijn of haar oude buurt zijn 
bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten georganiseerd, 
om zo buurtbewoners te informeren over de situa-
tie en om hen ruimte te geven om vragen te stel-
len. Dit gebeurde bijvoorbeeld na de terugkeer 
van Volkert van der G. Toch moet bij dergelijke in-
formatiebijeenkomsten een kanttekening worden 
geplaatst. Zoals is beschreven in dit onderzoek is 
er grote diversiteit in de sociale reacties als een 
ex-gedetineerde terugkeert naar de buurt. Zo zijn 
er actievoerders die, omdat de situatie tegen hun 
principes ingaat. Actievoerders die uit morele 
overweging handelen zijn vaak niet uit op concre-
te oplossingen. Zij kunnen zich niet vinden in het 
uitgangspunt dat een gedetineerde na het uitzit-
ten van zijn of haar straf het recht heeft om terug 
te keren naar de samenleving. Dit maakt het lastig 
om bijvoorbeeld tijdens buurtbijeenkomsten met 
hen te overleggen en tot gezamenlijke oplossingen 
te komen. Het hangt van het type onrustzaaier af 
welke benadering passend is.

Een ander aandachtspunt is dat plegers van zware 
seksuele delicten in het publieke debat veel aan-
dacht krijgen. De representatie van een pedofi el is 
bijvoorbeeld in de media vaak op sensatie belust. 
Hiernaast mengen politici zich vaak in de discus-
sie op basis van politieke opportuniteit en doen 
populistische uitspraken en voorstellen om de 
maatschappij tegen dit ‘kwaad’ te beschermen. 
Het lijkt alsof zedendelinquenten tot de folk de-
vils van de samenleving behoren. Een begrijpelijk 
gevolg is een gevoel van angst en verontwaardi-
ging onder de betrokken buurtbewoners. Terwijl 
de laagste recidivecijfers in eerdere onderzoeken 

juist worden gevonden onder zedendelinquenten 
en levensdelinquenten. Daarnaast wordt de kans 
op recidive juist vergroot door sociale isolatie.

In het licht van bovenstaande informatie is het 
een interessante, en misschien ook wel gerust-
stellende uitkomst dat in dit onderzoek eigen-
lijk heel weinig protestbereidheid was. Daarnaast 
waren mensen niet in hogere mate bereid om mee 
te doen aan protest als het een zedendelinquent 
betrof, dan wanneer het om een moordenaar of 
terrorist ging. Deze uitkomst laat zien dat het, 
vooral voor media en politici, van belang is om uit 
te kijken met sensatiebeluste informatie en po-
pulistische uitspraken. Juist voor geluiden uit de 
buurt als ‘iedereen verdient een nieuwe kans’ of 
‘het opjagen van de zedendelinquent vergroot de 
kans op nieuw misbruik’ moet ook ruimte zijn. Ho-
pelijk komt dit de maatschappelijke veiligheid ten 
goede. De Focus

‘Het lijkt alsof 
zedendelinquenten 
de folk devils van de 
samenleving zijn.’
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Op basis van acht maanden etnografi sch 
veldwerk met (voormalig) straatkinderen in 
Malawi komt Tanja Hendriks tot de conclusie 
dat “thuis” niet alleen een plek is waar ie-
mand is geboren of vandaan komt, maar voor-
al ook een beginpunt van waaruit mensen hun 
leven vorm gaan geven. In de praktijk behelst 
‘thuis’ dus zowel iemands roots als routes.

Wat is een “thuis”? Wanneer je mensen hiernaar 
vraagt, zullen sommige hun huis voor je beschrij-
ven: de fysieke constructie waar hun spullen 
staan en waar zij zich thuis voelen. Anderen zul-
len juist vertellen over hun relaties: hun geliefde, 
hun gezin, kinderen en familie die maken dat zij 
zich ergens thuis voelen. En ook al is de betekenis 
van een thuis voor iedereen heel persoonlijk, de 
meeste mensen zullen het idee dat een thuis veilig 
is - je beschermt tegen regen, wind en zonneschijn,
maar ook tegen de grote boze buitenwereld - on-
derschrijven. Er zijn echter ook veel mensen voor 
wie dit positieve beeld van thuis niet per se lijkt 
op wat zij in hun leven hebben meegemaakt. Denk 
aan mensen die vanwege confl icten hun thuis heb-
ben verlaten, slachtoff ers van huiselijk geweld of 
mensen die vanwege armoede niet langer thuis 
konden of wilden blijven. Soms worden mensen die 
niet leven op een plek die als een “thuis” gezien 
wordt, beschreven als dak- en thuisloos. Dit is bij-
voorbeeld het geval voor straatkinderen. Met het 

label “straatkinderen” worden kinderen bedoeld 
die leven op straat, want volgens overheden en 
hulpinstanties kan de straat geen thuis zijn. Het 
aangenomen gebrek aan een thuis ligt dus ten 
grondslag aan de manier waarop over deze groep 
wordt gesproken.[1] Hulpverleners conceptualise-
ren “thuis” als de plek waar de jongeren vandaan 
kwamen vóórdat ze op straat gingen leven.[2] Dit is 
dan ook de reden dat opvangcentra voor straatkin-
deren over het algemeen tot doel hebben om ze 
tijdelijk op te vangen, alvorens  ze  ‘terug  naar  
huis’  te  sturen  en  op  die  manier ‘duurzaam’ van 
de straat te halen. Dit is ook de manier waarop een 
groot opvangcentrum in Blantyre (Malawi) ope-
reert. Hun pogingen om straatkinderen opnieuw 
te integreren in hun thuisgemeenschap blijken 
in de praktijk echter een stuk weerbarstiger dan 
op (beleids)papier. Tijdens eerdere bezoeken aan 
Malawi zag ik jongeren die opnieuw waren geïnte-
greerd steevast weer terug in de stad: ze wilden 
niet terugkeren naar de plek die ze doelbewust 

Roots & Routes
Wat voormalig straatkinderen ons leren over “thuis”

Door: Tanja Hendriks

‘Hulpverleners 
conceptualiseren 
“thuis” als de plek 
waar jongeren vandaan 
kwamen vóórdat ze op 
straat gingen leven.’
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verlaten hadden, ze wilden vooruit! Voelen zij 
zich nog thuis op de plek die door het integratie-
beleid als zodanig voor hen wordt aangemerkt? Of 
hebben ze misschien een nieuw thuis voor zich-
zelf gecreëerd? En wat betekent “thuis” dan?

Thuis in de academie
Door de jaren heen is er in de academische wereld 
veel nagedacht over de betekenis van het con-
cept ‘thuis’. Volgens de beroemde fi losoof Han-
nah Arendt is de zoektocht naar een thuis een in-
tegraal onderdeel van de menselijke conditie: het 
is wat ons mens maakt.[3] Deze universele behoef-
te om je ergens thuis te voelen, betekent echter 
niet dat alle mensen hier op dezelfde manier over 
denken. In de Westerse wereld wordt “thuis”vaak 
geassocieerd met een vaste locatie, namelijk de 
plek waar iemand is geboren.[4] De fi losoof Martin 
Heidegger stelde bijvoorbeeld dat het mens-zijn 
gedefi nieerd wordt door “dwelling”: het thuis zijn 
en fysiek construeren, bijvoorbeeld door bouwen, 
van een thuis op een specifi eke plek.[5] Deze ma-
nier van denken raakt aan complexe sociale dyna-
mieken van in- en uitsluiting: wie mag waar zijn 
thuis creëren? Kunnen meerdere mensen op één 
plek hun thuis hebben? Mogen mensen de plek 
die zij hun thuis noemen met geweld afbaken-
en en voorkomen dat ook anderen daar hun thuis 
creëren?

De bovenstaande punten maken inzichtelijk 
dat thuis een zeer krachtig emotioneel en al-
lesbehalve neutraal concept is: het bestaat in 
een sociaal spanningsveld dat het begrip zelf 
deels creëert. Waar iemand thuis ‘hoort’, zich 
thuis voelt of zich graag thuis zou willen gaan 
voelen, is voor een groot deel namelijk ook af-
hankelijk van de goedkeuring en erkenning van 
anderen.[6]

In een wereld waarin steeds minder mensen hun 
hele leven doorbrengen op de plek waar zij ooit 
werden geboren, is onderzoek doen naar de ma-
nier waarop mensen een thuis voor zichzelf cre-
eren zeer relevant: het is een steeds groter on-
derdeel van onze dagelijkse werkelijkheid.[7] Hoe 
kunnen mensen die een thuis voor zichzelf pro-
beren te creëren hierin worden bijgestaan? Maar 
ook, wat betekent het voor mensen die niet wordt 
toegestaan een thuis te creëren op een bepaalde 
plek? Wat betekent het voor mensen die worden 
gezien als dak- en thuisloos, zoals straatkinderen 
en –jongeren? Mijn acht maanden durende etno-
grafi sche veldwerk in Blantyre, Malawi, stond in 
het teken van deze vragen. Ik sprak met (voorma-
lig) straatkinderen en -jongeren over hun thuis, 
thuis in het algemeen, ging op huisbezoek en luis-
terde naar hun dromen voor de toekomst.

Thuis in Malawi
Kumbukani is een voormalige straatjongen van 
begin 20. Hij werd geboren in een klein dorpje, 
zijn vader was al overleden en zijn moeder stierf 
tijdens de bevalling. Hij werd opgevoed door een 
tante in een ander dorpje, maar vanwege aan-
houdend huiselijk geweld liep hij weg. Via om-
zwervingen kwam hij uiteindelijk terecht in Blan-
tyre. Het opvangcentrum waar ik hem acht jaar 
geleden heb leren kennen neemt hem op en pro-

‘Waar iemand thuis 
“hoort”, zich thuis voelt 
of zich graag thuis zou 
willen gaan voelen, is 
voor een groot deel ook 
afhankelijk van de goed-
keuring en erkenning 
van anderen.’
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beert hem uiteindelijk drie verschillende keren, 
op drie verschillende plekken, te reïntegreren. 
Als ik hem hier naar vraag, moet hij zijn giechels 
onderdrukken. “Je hebt dus drie plaatsen die je 
thuis noemt, maar je woont in geen van allen?” 
vraag ik hem, helemaal in de war. ‘Mijn thuis is in 
Zomba, dat heb ik je al zo vaak verteld!’ zegt hij, 
licht geïrriteerd.

Ondanks Kumbukani’s voornemen om uiteinde-
lijk een stuk grond in Blantyre te kopen, daar een 
huis op te bouwen en zijn gezin te stichten, blijft 
hij refereren naar Zomba als ik hem vraag naar 
zijn thuis. Hij heeft er nooit gewoond, hij is er 
niet opgegroeid én hij was er in het verleden niet 
welkom. Maar hij wil er nu wel heen als ik vraag 
of ik een keer mee mag. We kopen cadeaus voor 
zijn familie en rijden via allerlei omwegen naar 
het dorpje omdat Kumbukani de weg niet meer 
weet. Eenmaal aangekomen duurt het lang voor-
dat iemand hem herkent. Hij is opgelucht als we 
aan het eind van de middag weer vertrekken. ‘To-
morrow I’ll work again’, zegt hij opgetogen tegen 
me. Hij verdient geld met het doen van kleine 
karweitjes voor restaurants om de huur van zijn 
huisje in Blantyre te betalen. En toch ziet hij dit 
huisje, waar hij nu alweer een paar jaar woont, 
niet als zijn thuis. ‘Mijn thuis is in Zomba’, houdt 
hij vol.

In het aanduiden van zijn geboortedorp als zijn 
thuis volgt Kumbukani een bekend patroon: de 
meeste Malawianen spreken op deze manier over 
thuis. Gezien het feit dat Malawi één van de minst 
geürbaniseerde landen in Afrika is, is het niet ver-
bazingwekkend dat het begrip “thuis” nauw ver-
bonden is met de rurale gebieden: het merendeel 
van de bevolking is daar immers geboren en groot 
geworden.[8] Tegelijkertijd is de Malawiaanse be-
volking ook altijd al heel mobiel geweest: sinds 
de 19e eeuw wordt Malawi bijvoorbeeld geken-
merkt door grootschalige arbeidsmigratie naar de 
omliggende landen. Er waren dus altijd al Malawi-
anen die hun thuis verlieten en op nieuwe plekken 
een bestaan opbouwden. De laatste jaren trekken 
steeds meer Malawianen naar de stad en het land 
is nu één van de snelst urbaniserende landen in 
Afrika.[9] Dit maakt waarschijnlijk dat het aloude 
verhaal over “thuis” als verbonden aan een dorp 
in de praktijk meer onder druk komt te staan.

Mobiliteit en het concept “thuis” lijken zich op 
het eerste gezicht wellicht lastig tot elkaar te 
verhouden: denk aan de dynamieken van in- en 
uitsluiting die in Heideggers denken helder naar 
voren komen. In het meest extreme geval lijkt 
thuis dan te verworden tot een soort stoelen-
dans: opgestaan is plaats vergaan. Tegelijkertijd 
is ook Arendts punt van de eeuwige zoektocht 
naar “thuis” zichtbaar in het leven van straatkin-
deren en dit onderstreept het fl uïde karakter van 
het concept: mensen creëren steeds opnieuw een 
thuis, soms in bekende en soms in nieuwe plek-
ken. Ook het levensverhaal van Kumbukani laat 
veel mobiliteit zien. Dit maakt het interessant dat 
in de Malawiaanse context “thuis” toch steevast 
terugverwijst naar een onbeweeglijk beginpunt, 
iemands geboortedorp. Hoe gaan (voormalig) 
straatkinderen en –jongeren daar mee om?

Door “thuis” zo te verankeren, ook al gaat het 
in de praktijk om een plek waar je niet kan of 
wil wonen, lijken (voormalig) straatkinderen en 
–jongeren paradoxaal genoeg een manier te heb-
ben gevonden om hun verdere mobiliteit te faci-
literen: door zeker te weten dat je ergens ‘thuis 
hoort’, kan je vanuit dat beginpunt je eigen weg 
zoeken en een nieuw thuis proberen te creëren. 
Memory, een vriendin van Kumbukani die ook op 
straat heeft gewoond, verwoordt het als volgt: 
‘Home is always home, but if you want to go for-
ward in life, you have to keep moving’. Thuis, 
verbonden aan een ruraal dorp, is een (sociale) 
connectie met hun roots en daarmee vormt het 
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het begin van hun routes door het leven.[10]

Tijd voor een bredere defi nitie van thuis
De gangbare gedachte dat je thuis bent waar je 
vandaan komt, verbonden aan een fysieke plek, 
wordt door Malawiaanse (voormalig) straatkin-
deren en –jongeren deels onderschreven en 
deels weersproken: ze herhalen het verhaal dat 
hun thuis in een dorp is en blijven vervolgens 
zelf mobiel bij de gratie van het beginpunt dat 
dit “thuis” hun biedt. Thuis biedt en genereert 
dus tegenstrijdige ervaringen: het is zowel een 
plek om aan te ontsnappen, als een potentiele 
plek om naartoe te vluchten. Door de huidige 
reïntegratiepolitiek van hulpinstanties en na-
tionale overheden, worden straatkinderen en 
-jongeren nu telkens teruggebracht naar het 
dorp waar hun leven begon. En dat terwijl zij 
nu juist in de stad onderweg hopen te zijn naar 
een betere toekomst. Om de ervaringen van 
(voormalig) straatkinderen en –jongeren be-
ter te begrijpen zou het concept “thuis” dus 
veel breder moeten worden opgevat, zodat het 
zowel roots als routes omvat. Op die manier 
krijgen straatkinderen en –jongeren de kans om 
hun dromen na te jagen en een toekomst voor 
zichzelf te creëren op de plek waar zij zich het 
meest thuis voelen – ongeacht of dit in hun ge-
boortedorp is. Zoals antropoloog Michael Jack-
son stelt: ‘In the end, home is not a place that 
is given, but an experience born of what one 
makes of what is given.’[11] De Focus
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Tinder 
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romance
The logic of virtual perfection 
and its downsides
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t is not very often that you fi nd profound 
philosophical insights in the fi eld of dat-
ing applications and internet matching 
sites. However, the dating application 
Tinder off ered us a rare case of uninten-

tional depth when it launched its slogan ‘It’s like 
real life, but better’. The advantage of the ap-
plication over ‘real-life encounters’ was further 
outlined by Tinder CEO Sean Rad. In his expla-
nation, Rad specifi cally pointed out that in the 
virtual we are shielded from rejection, disap-
pointment and humiliation because we are of-
fered a level of control unknown in ‘real life’.[1]

By only letting you speak to people in whom you 
have shown interest, and who have indicated that 
the interest is mutual, Tinder off ers the pleasures 
of dating life without the malignant element of 
rejection.

In its apparent innocence, this sentiment beau-
tifully exposes an important aspect, not only of 
dating platforms, but of advanced virtual systems 
today. After studying the use of virtual systems in 
various social spheres, I found that online dating 
apps like Tinder can give us an understanding of 
the way in which the virtual is deployed in our 
current society, as well as its eff ects.

The fi rst observation to make here is the most 
obvious one. It concerns the way in which the slo-
gan very directly stipulates how the development 
of the virtual is often motivated by the promise 
to be ‘like the real but better’. Generally speak-
ing, virtual systems seem to be introduced as an 
opportunity to off er us practically any aspect of 
life stripped of its negative components. This 
goes hand in hand with another key term in vir-
tual development: effi  ciency. The technology is 
presented as a means to improve existing meth-
ods for certain socially valued goals by optimiz-
ing effi  ciency. Not only does the virtual bring the 
promise of eradicating negative aspects present 
in all sorts of situations, it often claims to do so in 
the service of a preexisting social value or goal. 
In the case of Tinder, this second point manifests 
itself in the absence of any intention (its eff ect 
notwithstanding) to alter or renew our notions 
of romance, fl irting, love and so on. Instead, it 
seems to present itself as a more effi  cient en-
hancement of our existing methods for pursuing 
our ‘conventional’ romantic goals.

The pure romance of Tinder
Counterintuitive as it may seem, the dating app, 
just like other matching sites, perfectly fi ts the 
ideas of traditional romanticism. And although 
Tinder has been widely criticized as anti-roman-
tic, or as heralding the end of romance itself, 
upon closer examination, it seems that quite the 
contrary might be the case.

Now, how can this ‘meat swipe machine’ be com-
patible with any romantic ideal we hold? When 
one examines the core belief of these matching 
websites and dating apps, it becomes clear that, 
as philosopher Alain de Botton points out,[2] these 
applications and websites are rooted in the strong 
romantic belief that as long as we are connected 
with the right person, ‘true’ love will be the re-
sult. That is, classic romanticism dictates that in 
order to experience true love we are required to 
fi nd the ‘one special person’ that is just perfect 
for us. Virtual systems have ‘helped’ us with this 
overwhelming task of fi nding ‘the one’ by vastly 
expanding our set of options and by building al-
gorithms that assist us in the selection options. 
With the help of algorithms that carefully map 
our preferences and calculate the personality 
traits we desire, science can now help us to im-
prove, modernize and optimize the search for a 
perfect match.

This means that virtual dating systems are basi-
cally in the service of increasing our chances of 
fi nally fi nding the right person. And by perfect-
ing our means to reach this truly romantic goal, 
applications like Tinder do not lack romantic in-
tentions but, if anything, should be considered 
too romantic. This romanticism is even evident in 
the neurotic restlessness with which some frantic 
Tinder users move from date to date and from 
partner to partner (as can for example be seen in 
the Netfl ix documentary Love Me Tinder). What 
we see here is not a corruption of romance but 
simply the magnifi ed version of romantic ideals 
aided by technological possibilities. Is the ques-
tion that incessantly haunts the users of these 
systems – what if there is an even better match 
for me out there? – not in fact a purely romantic 
one?

I

‘It’s like real life, but 
better.’ ‘Is the question that inces-
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Consequences of technologically intensi-
fi ed romanticism
So romanticism is therefore implicit in digital 
dating practices. In what way does this reveal 
anything about virtual systems? First of all, it 
shows us how virtual systems promise us ‘real 
life without negative aspects’ and as such off er 
us a technological perfection of, in this case, 
the romantic ideal. This might in and of itself 
not be groundbreaking, but, when juxtaposed 
with its actual results, an interesting puzzle 
arises. As anyone familiar with these programs 
knows, ‘perfect romance’ isn’t the fi rst thing 
that comes to mind when talking about e-dat-
ing. For many, dating apps like Tinder are more 
related to casual sex, adultery and superfi cial-
ity than to life partners and meaningful rela-
tions. Even when we set aside the group that 
just seeks these sort of fl eeting encounters, 
it seems like genuine romantic intentions are 
more often hindered than aided by the endless 
virtual possibilities. To rephrase this problem 
as a question: does the assertion that we are 
more satisfi ed with our relationship because 
we choose from a larger sample,[3] really hold 
up?

Logically speaking, one would expect to see 
our relationship satisfaction and life satisfac-
tion go up as these life improving applications 
continue to evolve. In real life, however, the 
consequences are far less unambiguously pos-
itive. In comparison to ‘offl  ine’ encounters, 
the digital machinery in 
which more and more of 
our dating life is taking 
place has been associat-
ed with higher breakup 
rates,[4] less partner 
choice satisfaction,[5]

and lower self-esteem.[6]

The overwhelming 
number of possibilities 
brings forward a sense of ‘disposability’, and 
what we see in response is a tendency toward 
minimal commitment and short-term invest-
ments, diminishing the likelihood that we will 
invest energy in working through diffi  culties. 
Although research is undecided about the cul-
tural infl uence online matchmaking has and 
will have, there is at least one contradiction 
they should take into consideration: how the 
very means of romantic perfection often seem 
to bring about the exact opposite. The true 
concern then is not if we still value commit-
ment and a sense of belonging, but the growing 

discrepancy between what we claim to value 
and what we actually achieve. We should ques-
tion the way in which the meaning and in fact 
the very structure of our interpersonal rela-
tionships are being reshaped by virtualization.

What we have seen so far, after addressing 
the implicit romanticism and the adverse ef-
fects of dating applications like Tinder, is that 
the promise of a scientifi cally perfect match 
strangely seems to bring about a contradicto-
ry result. Of course we could say that this is 
the logical consequence of taking the romantic 
ideal (the idea of one special ‘somebody’ for 
everyone) to the extreme by means of a tech-
nologically driven system. A more interesting 
approach, however, is to locate this contradic-
tion within the dynamics of the virtual itself.

Dating, fi nance, and drone warfare
After studying several cases of social domains 
that are predominantly virtual, I claim that 
this contradiction should not surprise us. On 
the contrary, it is a pattern that is discerna-
ble in almost all of the cases I have studied 
so far. To discuss the most evident examples, I 
will briefl y go over the domains of fi nance and 
drone warfare to locate the same dynamic, and 
point out some striking similarities in outcome 
as well as in guiding principles.

In fi nance, a sector that is now arguably even 
more virtual than ICT, technology has enabled 

banks to perform purely dig-
ital transactions with vir-
tual products, automatically 
bought and sold by comput-
ers. The promise in this sector 
resembles the general virtual 
promise: virtual systems can 
bring wealth without material 
limitations. That is, the trade 
in virtual products does not 

require the production of any tangible prod-
ucts. Banks could create not only money, but 
also purely digital fi nancial products that had 
no basis in reality. This potential for strictly 
virtual value creation is why the fi nancial sec-
tor was one of the fi rst industries that fully em-
braced the computer development in the sev-
enties and eighties. Their desire for advanced 
profi t calculations and incredible tra ding 
speed, eventually even free from human short-
comings, was a fully rational one when viewed 
from the sector’s urge for optimal effi  ciency 
in fi nancial gains. The result, how ever, was far 
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less rational, with an infl ated system bolstered by 
purely virtual products such as derivatives. A sys-
tem where a substantial part of the transactions 
was performed by autonomous systems in so called 
High Frequency Trading, computers that complete 
transactions in only milliseconds, each time mak-
ing a little bit of profi t. Instead of a perfected 
fi nancial system, the ‘effi  ciency’ induced by vir-
tualization led to such an instability in the world 
economy, that when US housing prices fell in the 
summer of 2007, the result was the second biggest 
fi nancial crisis in the 
history of the econo-
my. After the system 
of fi nancial innova-
tion, made global by 
information technology, fully imploded in 2008, 
two remarkable things stood out: the fi rst be-
ing that no-one could be considered responsible. 
In fact, despite the trillions of dollars of losses, 
estimated at $120,000 for every American (man, 
woman or child),[7] and the staggering increase of 
unemployment and homelessness, only one banker 
was convicted.[8] The second, even more remark-
able, result was that the bankers themselves felt 
no responsibility. The sector had eff ectively traded 
personal involvement for effi  ciency, thereby min-
imizing responsibility and promoting dissociation 
from moral emotions.

Just as with Tinder, we see how in the world of 
fi nance the very same system that optimizes effi  -
ciency profoundly infl uences the reasoning and 
responsibility of the individual that interacts with 
it. As a result, despite the numerous diff erences 
between dating app systems and fi nancial systems, 
it is not diffi  cult to see how not only their initial 
promise, but also their guiding principles seem to 
correspond, short investments and little commit-
ment. Precisely these principles seem leading in 
advanced warfare too. Modern warfare is no longer 
symmetrical, where two more or less equally pow-
erful nations fi ght each other with professional 
armies either to oppose a rival, or to expand the 
nation-state by conquering and possessing enemy 
territory. Modern warfare is amorphous, highly im-
balanced when it comes to power (e.g. US versus 
Iraq), and mainly consists of a series of short in-
terventions to eliminate a risk. Drone warfare is 
the most recent and most revealing example in 
this regard. Introduced as the latest development 
in technologically advanced warfare that further 
perfects the military quest for precision weapon-
ry,[9] the implicit promise of drone warfare is a ‘war 
without casualties’. These Unmanned Aerial Vehi-

cles, operated from airbases thousands of miles 
away from the area of deployment, are a key asset 
in the US ‘peace missions’ in the Middle East, and 
enable the American military to perform precision 
strikes that, due to the perfected accuracy of the 
strikes, not only limit the number of casualties on 
the US side, but also limit the number of civilian 
casualties. At this point it is not diffi  cult to see 
how the promise of ‘war without casualties’ re-
sembles the promises that fueled virtualization in 
the previous sectors. Here too a sense of commit-

ment or responsibility seems 
to be eliminated in working 
with these systems. As drone 
pilot and former senior airman 
with the US air force Michael 

Haas describes in relation to his pilot work: ‘You 
had to kill off  part of your conscience’. [10] And, 
as one might expect, in the case of drone warfare 
the results are no less contradictory than those in 
the previous two cases. In the attempt to eliminate 
41 listed targets, the ‘precision strikes’ of the US 
killed 1,147 people.[11] As a joint study of Stanford 
and New York Law Schools reported, ‘The number 
of ‘high-level’ targets killed as a percentage of to-
tal casualties is extremely low—estimated at just 
2%’.[12] The report adds that ‘evidence suggests 
that American strikes have facilitated recruitment 
to violent non-state armed groups, and motivated 
further violent attacks’. Drone strikes, as virtual 
perfection of counterterrorism measures, seem to 
create more terrorists than they kill.

The base logic of virtuality
Where does this leave us? The cases presented 
strongly suggest that there is a pattern to be dis-
cerned in various domains that are predominant-
ly virtual. I have described this pattern most in 
depth for the dating app Tinder, which beautifully 
demonstrates this dynamic. In all fairness, there 
is still a lot left for me to research about the ex-
act dynamic of virtuality and its actual eff ects as 
there is also a lot more to be said about the cases 
and the line of argumentation I have presented so 
far. Nevertheless, I believe that what we have seen 
in these cases can be described as a sort of ‘base 
logic of virtuality’. In its most elementary form the 
logic comes down to this: the implicit undermin-
ing by technological systems of the very principle 
these systems aim to perfect.

This pattern is far from limited to the cases de-
scribed here. Take for example social media, an-
other social sphere that qualifi es as predominantly 
virtual, where the same dynamic can be seen. In 

‘The implicit promise of 
drone warfare is a ‘war 
without casualties’.
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fact, an American study on social media almost 
literally described this base logic of virtuality 
when it concluded that ‘on the surface, Face-
book provides an invaluable resource for fulfill-
ing the basic human need for social connection. 
Rather than enhancing well-being, however, 
these findings suggest that Facebook may un-
dermine it’. [13] In healthcare, where we are now 
introducing ‘e-consults’, we see signs that seem 
to point toward the same pattern, with patients 
now claiming that the ‘lack of personal contact’ 
is the main reason for avoiding these systems.[14]

To conclude, what I have claimed here is that 
there is a logic common to many, if not all, so-
cial domains that are predominantly virtual. 
This logic is one in which virtual developments 
are justified as an improvement in efficiency 
and often presented as offering us ‘a thing with-
out its negative aspects’. However, despite the 
aim to perfect in all of the described areas, the 
use of virtual systems backfires. This raises a lot 
of questions. What is it in our interaction with 
these systems that subverts the optimizing po-
tential of these systems? What sort of subjectiv-
ities are produced by these new forms of tech-
nology? Or more broadly, can this virtual logic 
be traced back to certain power relationships, 
and in what way does it confirm or alter these 
existing power structures?

These are just some of the many questions I hope 
to write more about in the future. I am aware of 
the fact that the cases discussed here might not 
cover all fields that are becoming rapidly more 
virtual. But I believe that at the very least they 
show that we should always critically examine 
the development of virtual systems, often pre-
sented as a self-evident step in the pursuit of 
progress. After all, it seems that the promise to 
be ‘like real life, but better’ disfigures reality 
instead of perfecting it. De Focus

Afterword (2019): 
Does technology perfect our lives the way we 
expect it to? I use the word ‘does’ intentionally 
here, as opposed to the word ‘will’, because 
our society is more technology-driven than 
ever, and we can already assess its effect on 
our society. In the three years since I wrote this 
article, the rate of development in technology 
has increased even more dramatically. As some-
one currently working on artificial intelligence 
and ethics, I expected that re-reading my essay 
on virtual technologies from almost three years 

ago would be a painful affair. Despite my best 
efforts to disagree, however, I must admit that 
much remains to be said for the central claim 
that some existential element seems to elude 
us in our understanding of virtual systems. One 
could easily say that me agreeing with my past 
self merely signals a lack of intellectual devel-
opment on my part. And of course, much can be 
nuanced, clarified and elaborated upon. Over-
all, I think the past three years have proven 
the questions raised in this article to be just as 
relevant, if not more relevant than they were 
in 2017.
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