Maud van den Eijnden
Steeds maar wordt benadrukt dat het zo belangrijk is dat we als academici midden in de samenleving
moeten blijven staan. Wat speelt er eigenlijk in de samenleving? Nou, de top-drie nieuwe woorden
van 2019, door Van Dale uitgeroepen zijn:
Boomer: baby boomers (1946-1964)
Klimaatspijbelaar: iemand die spijbelt om aandacht van de politiek te trekken naar
klimaatproblemen.
Klimaatdrammer: iemand die de noodzaak van klimaatmaatregelen benadrukt, tot ongenoegen van
zijn/haar sociale kring. Dit zijn overigens meestal geen boomers.
Het is dus wel duidelijk wat Nederland bezighoudt. Het nadenken over die klimaatproblematiek kan
in ernstige gevallen ook leiden tot vliegschaamte (ook een nieuw woord, dat net niet de top-3
haalde), met het idee dat zo CO2 wordt verminderd. De winnaar van de scriptieprijs voor de
éénjarige master, Maud van den Eijnden, draagt hier haar steentje aan bij, door de maatschappelijke
acceptatie van een andere klimaatmaatregel, ondergrondse CO2-opslag, te onderzoeken.
U snapt dat deze opslag draagvlak vanuit de omgeving nodig heeft om succesvol te kunnen worden
geïmplementeerd. Nu vraagt u zich af hoe je dat draagvlak dan kunt creëren, en het antwoord blijkt
niet moeilijk te raden, namelijk hoe je voor wat dan ook draagvlak creëert: geld geven. Geld geven
aan omwonenden.
Hier kleven wat haken en ogen aan. Eén van de bevindingen van Maud was dat dit alleen werkt als je
dit geld geven institutionaliseert, dus door de overheid oplegt. Als je dit niet doet, wordt het gezien
als omkoping en dat wordt dan weer als negatief gezien. Ze heeft het onderzoek verrassend genoeg
niet uitgevoerd op psychologiestudenten, maar in het gemeentehuis in Leiden voor een meer
representatieve onderzoekspopulatie, wat de commissie een zeer goed idee vond. De commissie was
onder de indruk van haar elegante onderzoeksopzet, en natuurlijk de maatschappelijke relevantie
van haar onderzoek. Haar resultaten zullen als onderdeel van een internationaal onderzoeksproject
zelfs worden gebruikt door beleidsmakers en bedrijven op het gebied van ondergrondse CO2-opslag.
Alle lof voor deze goed leesbare en maatschappelijk waardevolle scriptie.
Hartelijk gefeliciteerd met de scriptieprijs 2019, Maud!

