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Instant Happiness



Tijdens dit Oerol College werden geen 
PowerPoint of andere dia’s vertoond.

De volgende dia’s geven alsnog een 
samenvatting van het college.
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De voorstelling

Instant Happiness gaat over grote 
vragen:
• We zitten gevangen in een globaliserende wereld 

tussen hyperconsumentisme (in het Westen) en 
uitbuiting (in het Oosten)

• Kunnen we zelf iets doen?

…en gebruikt kleding als voorbeeld.
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Gouden beloftes…
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Uit de gouden zakken komt een 
eindeloze reeks modegrillen



Afgunst over wat de ander heeft 
leidt tot strijd
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En ziet: de mens is niet alleen 
consument, maar ook wolf
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Een enkele onschuldige 
houdt stand, slechts even…



Na de kledingverslaving toch 
weer dichter bij zichzelf
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Het einde: naakt op een berg 
van kleding afval

10



Cello8ctet Amsterdam & Via Berlin
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Mijn achtergrond

• Hoogleraar aan de Universiteit van 
Maastricht: 
• Ik onderzoek hoe wetenschap en techniek kunnen 

helpen om grote maatschappelijke problemen aan 
te pakken,

• in Nederland (bv. democratie, nanotechnologie) 
en ook internationaal (bv. handweven in India)

• Voorzitter NWO-WOTRO:
• NWO-WOTRO financiert, samen met MinBuZa, 

wetenschappelijk onderzoek naar 
ontwikkelingsvraagstukken
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Kunst zet de agenda
• Wat kunnen wij hier (Westen) doen aan grote 

problemen daar (Oosten, Zuiden)

• Arbeidsomstandigheden in textielfabrieken 
Bangladesh

• Armoede in keten van katoenboeren-spinners-
wevers-naaiers in India

• Kloof tussen arm en rijk 
• Moeilijke en belangrijke vraag voor ons allen: 

• voor consumenten, burgers, kunstenaars, 
en ook voor wetenschappers

• En voor wie dat nog niet ziet: 
ga naar Instant Happiness 13



Dagmar Slagmolen en Cello8ctet 
kiezen ervoor om:

• De voorstelling bij ons, in het Westen, 
te lokaliseren
(hoewel de aanleiding was: het instorten van een textielfabriek 
in Bangladesh)

• Dit is moeilijk:
• Hoe maak je een globaal West-Oost 

probleem duidelijk door maar één kant te 
tonen?

• Maar noodzakelijk:
• Ze wilden niet voor de ander (in het Oosten) 

spreken 14



Ook de wetenschapper…

…heeft dit zelfde probleem:
• Wat doet een Nederlandse prof in India?
• Wat kan een Nederlandse onderzoeker 

zeggen over de situatie in India? 
• Hoe vermijd ik de postkoloniale valkuil?

Ik geef eerst een voorbeeld uit 
wetenschappelijk onderzoek in India; 
daarna vertel ik wat we in NL proberen te doen.
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Eerste voorbeeld: 
innovatie in handweven in India

• Katoen-textiel industrie in India: eeuwen oud 
en van hoge kwaliteit (totdat de Britse kolonisator 
kwam, maar dat is een ander verhaal)

• 6 jaar geleden: crisis in handweven door 
sterke prijsstijging katoen

• Standaard reactie zou zijn:
• Harder werken
• Mechaniseren 

• Wat deden sommige groepen handwevers? 
Jamdani!  (leg ik hierna uit)

• En het werkte: ze kregen weer inkomen 16
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Jamdani techniek
(traditioneel, arbeidsintensief, moeilijk)



Jamdani innovatie
• Wevers konden Jamdani gaan 

gebruiken (hoewel dat moeilijker en 
arbeidsintensiever is) doordat:

• Ze ook de computer en de mobiele 
telefoon gingen gebruiken:
• Dat versnelde processen als 

marktverkenning, ontwerp, weefgetouw 
opspannen, verkoop

• Daardoor meer tijd voor handweven zelf 
(met de Jamdani techniek)
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Ons wetenschappelijk 
onderzoek:

• Kon verklaren hoe Jamdani (ogenschijnlijk 
een ‘achterwaartse’ innovatie) echt een 
innovatie was die de wevers hielp

• Doordat we niet alleen de machine 
(weefgetouw) analyseerden maar het hele 
socio-technisch ensemble 
(weefgetouw+computer+wever+coöperatie+markt+…)
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Wat doet wetenschappelijk 
onderzoek?

• Laat zien dat wereld anders in elkaar zit dan 
we oppervlakkig denken

• Houdt spiegel voor aan wevers:
• “jullie zijn niet ouderwets en achterlijk, maar 

innovatief”
• … en dit leidt tot vergroting eigenwaarde en 

nieuwe inzichten om verder innoveren
• Geeft beleidsadvies aan Indiase regering:

• Stop handwevers niet in bijstand of museum
(huidig beleid)

• Maar investeer in innovatieprogramma’s
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Terug naar Nederland

• Cello8ctet en Via Berlin waarschuwen: 
wij zijn onlosmakelijk onderdeel van 
probleem van slechte situatie van textiel 
arbeiders in Oost en Zuid

• Vraag in Oerol college :
Wat kan wetenschappelijk onderzoek 
doen?
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‘Sustainable Development Goals’

• SDGs zijn vorig jaar door alle landen in 
VN aangenomen

• SDGs gaan over voedsel, gezondheid, 
veiligheid & vrede, klimaat, energie, 
verdeling armoede-welvaart …

• SDGs gelden voor alle landen en niet 
alleen de ontwikkelingslanden
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Voor realisering SDGs…

• … is ook wetenschappelijk onderzoek nodig
• Rol voor NWO-WOTRO als financier van 

onderzoek naar globale, inclusieve 
duurzaamheid

• Net als bij Indiaas handweef-onderzoek:
• Samenwerking met niet-wetenschappers is 

noodzakelijk ☛
• Min. Buitenlandse Zaken
• Bedrijven
• NGOs
• NWO-WOTRO
• Universiteiten 23

Global Goals 
Charter



We leven in een wereld…

• …waarin 1% van de wereldbevolking de 
helft bezit van alle geld en middelen ter 
wereld (en u en ik zijn deel van die 1%!)

• Dit kan zo niet doorgaan, want is 
niet duurzaam (ecologisch, sociaal, 
economisch, cultureel…)

• Hoe maken we die kloof kleiner, of 
voorkomen we tenminste dat hij nog 
groter wordt? 24



Opnieuw uitvinden:

Onze consumptie- en levensstijlen
Onze productiesystemen

Onze internationale relaties
Onze maatschappijen
Onze democratieën

Onszelf
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Terug naar het begin
• Cello8ctet en ViaBerlin zetten grote 

uitdagingen op agenda
• Wetenschappelijk onderzoek kan 

daarop antwoorden, door:
• Maatschappelijk engagement aan te gaan 

(zoals veel wetenschap toch al doet)

• Onderzoek te doen samen met:
• Ambachtsmensen
• NGOs
• Bedrijven
• Politici en beleidsmakers 26



Links 
• Cello8ctet Amsterdam:

http://www.cello8ctet.com

• ViaBerlin:
http://www.viaberlin.nl

• Wiebe Bijker:
https://www.maastrichtuniversity.nl/w.bijker

• Annapurna Mamidipudi:
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.mamidipudi

• NWO-WOTRO:
http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/wotro

• Global Goals Charter (SDGs):
http://www.globalgoals.org/nl/

• SDG Charter Netherlands:
http://www.worldconnectors.nl/nederlandse-charter-voor-nieuwe-ontwikkelingsdoelen-uniek-
de-wereld/

• Nederlandse ontwerper Jolijn Fiddelaers: 
www.ixxcreates.com; www.karigar.nl

• Foto’s zijn van: Nichon Glerum en Nelleke van der Vleuten
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