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‘De wereld is zo 
ingewikkeld niet’
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B
ij de lezingen die ik geef, en ik geef 

ze regelmatig, zitten er meestal 

wel een paar mensen in het 

publiek die me vragend aansta-

ren: "Waar ken ik die vent van?" Ik herken dat 

gestaar vaak wel en leg dan uit dat het ver-

moedelijk komt vanwege het tv-programma 

'Proekonijnen', waar ik een klein rolletje in 

heb. Het is heel vreemd om vanwege zo'n 

programma herkend te worden. Het speelt 

maar een kleine rol in mijn leven en wordt 

in een paar weekenden opgenomen. Maar 

omdat het wekelijks uitgezonden wordt en 

ook nog eens link herhaald heet het meer 

impact dan ik in eerste instantie vermoedde.

Ik schaamde mij in het verleden een beetje 

voor Proekonijnen. Of misschien is het eer-

lijker om te stellen dat ik niet zeker wist wat 

anderen van het programma zouden vin-

den, en daar een beetje onzeker van werd. 

Er lopen schaars geklede dames door het 

beeld en het wordt gepresenteerd door de o 

zo populaire Dennis en Valerio, op wie vele 

meisjes en dames verliefd zijn – dat weet ik 

vanwege de rijen voor de studio. En onder-

tussen beweert BNN dat het hier om een 

wetenschappelijk programma gaat. Die voe-

len doorgaans een stuk ernstiger. Moet ik 

hier wel aan meedoen? Heb ik me regelma-

tig afgevraagd. Ik ben ook professor aan een 

universiteit. Die van Leiden. Hoe zal men 

daar aankijken tegen mijn rol in dit show-

programma?

Ondertussen, nu al weer vier seizoe-

nen verder, voel ik me bijzonder senang bij 

'Proekonijnen', vind ik het júíst een weten-

schappelijk tv-programma, en realiseer ik 

me dat het programma bijzonder goed bij 

me past.

Dennis en Valerio stellen zélf vragen die 

ze zélf proberen te beantwoorden. Een mooi 

voorbeeld is de vraag of je als man kunt erva-

ren hoe pijnlijk een bevalling is. Mooie vraag 

toch? In plaats van zich te wenden tot weten-

schappers in labjassen die van alles kunnen 

vertellen over de biologische oorsprong van 

pijn en over wat er allemaal gebeurt in een 

vrouwenlichaam tijdens een bevalling, gaan 

Dennis en Valerio zelf op onderzoek uit. In 

de onderhavige vraag binden ze een kastje 

voor hun buik dat stroomstootjes afgeet. 

Als gevolg daarvan trekken de buikspie-

ren samen en het idee is dat het aan barens-

weeën doet denken. Ik weet natuurlijk niet 

of dat werkelijk zo is, en dat weten Den-

nis en Valerio zelf ook niet, maar ik vind de 

houding prijzenswaardig en wetenschappe-

lijk. "De wereld is zo ingewikkeld niet", lijkt 

'Proekonijnen' te zeggen. "Stel vragen, wees 

nieuwsgierig en u mag heus zelf op onder-

zoek uitgaan."

En precies dat probeer ik met mensen te 

bereiken. Bovendien op een luchtige en toe-

gankelijke manier. Waar ik me voorheen een 

beetje schaamde voor mijn link met Proeko-

nijnen, realiseer ik me tegenwoordig dat de 

combinatie van onbevangen nieuwsgierig-

heid en daadkracht een mooie is. En ik gun 

iedereen iets meer van díe combinatie. 

FILOSOFIE

prof. dr. Bas Haring

‘De alledaagse vraag naar 
wetenschap’

Bas Haring denkt & vraagt, schrijft & spreekt. Op een heldere en prikkelende manier probeert hij wetenschap en 
ilosoie betekenis te geven voor UW leven. Dat doet hij door het schrijven van boeken, columns en het maken van tv-
programma's. Bas Haring is hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel 'publiek begrip van wetenschap' 
bekleedt en hij is oprichter van het masterprogramma 'Media Technology' voor creatieve wetenschap.
basharing@speakersacademy.nl
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