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Voorwoord 

Mijn interesse in de rol van kennis en kennisontwikkeling in structurele veranderingen 
loopt als een rode draad door mijn studietijd van de afgelopen tien jaar. Ze ontwikkelde 
zich gedurende mijn studententijd in Maastricht, waar ik cultuur- en 
wetenschapsstudies studeerde. Ik heb deze periode ervaren als jaren van grote vrijheid, 
waarin ik volop de ruimte kreeg om allerlei onderwerpen te verkennen. Vormend 
waren niet alleen de vakken die ik koos in het kader van mijn specialisatie in politieke 
cultuur en de constructie van identiteit, maar ook mijn ervaringen in allerlei 
commissies en het student-assistentschap dat ik heb vervuld in het kader van een 
onderzoek onder leiding van Wiebe Bijker, Roland Bal en Ruud Hendriks.  
Mijn scriptie vormde het voorlopige culminatiepunt van mijn interesse in de rol van 
kennis in verandering. Deze was gebaseerd op een analyse van drie disciplinaire 
vertogen. Ik onderzocht in hoeverre deze drie vertogen theoretische en praktische 
aanknopingspunten boden voor het construeren van een kosmopolitische vorm van 
burgerschap. 
Toen eind 2005 een promotieplek beschikbaar kwam om onderzoek te verrichten naar 
de rol van kennis in het bewerkstelligen van transities richting een duurzame 
samenleving, leek mij dit een logische vervolgstap. Gelukkig deelden mijn promotor 
John Grin en co-promotor Chunglin Kwa die mening. Ik ben hun veel dank 
verschuldigd voor de vrijheid die zij mij gegeven hebben verschillende wegen te 
verkennen, maar ook voor het hameren op het maken van beargumenteerde keuzes en 
het expliciteren daarvan in presentaties en rapporten.  
Uitdagend waren de drie cursussen die ik heb gevolgd bij de Netherlands Graduate 
Research School for Science, Technology and Modern Culture (WTMC); over 
grenzenwerk met Susan Leigh Star, over kennis van milieu en milieubeleid met Steven 
Yearley en over het thema technologie en democratie. Deze cursussen hebben ook 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek door de context die ze verschaften 
voor kennismakingen met andere promovendi en hun onderzoek. 
Evenveel heb ik gehad aan de cursussen die werden georganiseerd vanuit het 
Knowledge Network for System Innovations and Transitions (KSI). De commentaren 
van mijn collega’s bij KSI hebben in niet geringe mate bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit boek. Johan Schot en Jan Rotmans wil ik danken voor hun 
kritische maar immer constructieve commentaar op mijn werk; en ook voor hun 
inspanningen om, samen met die andere ‘J’,van het KSI-netwerk een zowel in 
intellectueel als collegiaal opzicht stimulerende omgeving te maken.  
Voor hun verfrissende commentaren wil ik de deelnemers aan de sessies bedanken 
tijdens de verschillende nationale en internationale conferenties waar ik mijn werk heb 
mogen presenteren.  



TUSSEN WETTEN EN WETEN

 
Zonder de bereidheid van de vele geïnterviewden om hun kostbare tijd te investeren in 
mijn onderzoek had dit boek niet tot stand kunnen komen. Ik heb van vele persoonlijke 
privé-archieven gebruik mogen maken, die mij toegang verschaften tot 
onderzoeksmateriaal dat ik anders waarschijnlijk niet onder ogen had gekregen. Ik wil 
hen op deze plek danken voor hun enthousiaste medewerking aan dit project.  
Voor hun commentaar en steun in de afgelopen jaren wil ik in het bijzonder bedanken 
Bertien Broekhans, Ludo Costongs, Jantine Grijzen, Erica ter Haar, Eline van 
Haastrecht, Mieke van Hemert, Laurens Hessels, Gerben Korthouwer, Anne Loeber, 
Katharina Paul, Niels Schoorlemmer, Tjerk-Jan Schuitmaker, Lydia Sterrenberg, 
Victor Toom, Esther Turnhout, Niki Vermeulen en Anne Wesselink.  
Norbert, op momenten dat mij deze onderneming boven het hoofd dreigde te groeien 
stond jij klaar met de nodige opbeurende en relativerende woorden. Ik kijk uit naar 
onze toekomst, die wij binnenkort met zijn drieën mogen gaan invullen.  

Haarlem, januari 2011 


