wetenschap
BROEIKASGASSEN

Biologisch vee
stoot niet
minder uit
Biologische veehouderijen
stoten voor eenzelfde hoeveelheid vlees minstens evenveel
broeikasgassen uit als conventionele veehouderijen. Dat blijkt
uit een nieuwe analyse van
Duitse onderzoekers. Ruim
de helft van de uitstoot van
de landbouw is afkomstig van
veeteelt. De onderzoekers ontdekten dat biologische veeboeren weliswaar op stikstof
besparen, maar dat hun vee wel
meer methaan produceert.
Dat komt doordat biologische
dieren over het algemeen langzamer groeien dan hun gangbare soortgenoten. Daardoor
blijven ze langer in leven en
stoten ze uiteindelijk meer
methaan uit.
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Psychologie Narcisme is een aangeleerde overtuiging

Zelfbeeld ontspoort
Eddie Brummelman, ontwikkelingspsycholoog en nieuw lid van De Jonge
Akademie, doet onderzoek naar
narcisme bij kinderen. ‘Ik voel
compassie met narcistische kinderen
omdat ze zich voortdurend moeten
bewijzen om de liefde van anderen
te verdienen.’

ASTRONOMIE

Bizar zesvoudig
stersysteem
ontdekt
Australische astronomen hebben een opmerkelijk stersysteem ontdekt met maar liefst
zes sterren. Dit deden ze met de
Tess-ruimtelescoop van de
Nasa. Het systeem bevindt zich
op ongeveer 1900 lichtjaar afstand van de aarde. Het bestaat
uit drie dubbelsterren die elke
paar dagen om elkaar heen
draaien. De sterren in het systeem bewegen vanaf de aarde
gezien voortdurend voor elkaar
langs waardoor er veel ‘sterverduisteringen’ te zien zijn.
Astronomen weten niet goed
waarom sommige sterren in een
meervoudig stersysteem zitten
en andere niet. Verwacht wordt
dat het zesvoudige systeem ze
daar meer inzicht zal geven.

BIODIVERSITEIT

Kwart minder
bijensoorten
waargenomen
Het aantal bijensoorten dat op
aarde wordt waargenomen,
is sinds 1990 sterk afgenomen,
blijkt uit een studie van Argentijnse biologen. Ze analyseerden
een openbaar platform waarin
mensen gespotte bijensoorten
laten registreren. Hoewel het totale aantal bijenwaarnemingen
in de database sinds 2000 flink
is gegroeid, bleken er tussen
2006 en 2015 een kwart minder
soorten te zijn gesignaleerd dan
vóór 1990. Volgens de onderzoekers betekent dit dat veel
bijensoorten zo zeldzaam dat ze
nog nauwelijks worden waargenomen. De afname is mogelijk
een gevolg van de vernietiging
van leefomgeving, pesticidegebruik en klimaatverandering.

Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl).
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Yannick Fritschy.
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oewel vaak anders wordt gedacht, is narcisme niet zo
zeldzaam; het is
een persoonlijkheidstrek die
iedereen in meer
of mindere mate
heeft en waar
sommigen behoorlijk last van kunnen hebben.
Iets meer dan een eeuw geleden werd de term
voor het eerst gebruikt. “Het was ergens in het
jaar 1898 toen de Britse arts Henry Havelock Ellis de term narcisme introduceerde,” zegt ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman.
“Hij kwam erachter dat sommige van zijn patiënten het ﬁjn vonden om naakt voor de spiegel te liggen en naar zichzelf te kijken.”
Brummelman wordt dit voorjaar geïnstalleerd als nieuw lid van De Jonge Akademie, een
prestigieus platform van onderzoekers met een
scherpe visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Als ontwikkelingspsycholoog onderzoekt hij de zelfbeeldontwikkeling van kinderen en toonde hij aan dat overmatig prijzen kan
leiden tot narcisme. Zijn huidige onderzoek
richt zich op de rol van het zelfbeeld in het ontstaan van ongelijkheid.

Mensen gebruiken de term narcist te pas en te
onpas, maar wat is het precies?
“Het is een persoonlijkheidstrek die te maken
heeft met het gevoel van verheven zijn boven
andere mensen. Het betekent niet dat je tevreden bent met jezelf of dat je jezelf leuk vindt,
maar wel dat je de overtuiging hebt dat je specialer bent dan andere mensen en dus automatisch ook meer rechten hebt dan anderen.”
“Heel lang heeft het idee geleefd dat narcisme
ontstaat door een gebrek aan ouderlijke warmte
en liefde in de kindertijd. Kinderen zouden zich
als het ware van binnenuit opblazen om te compenseren voor het gebrek aan warmte.”
En dat is niet juist?
“Nee, we ontdekten dat dit idee niet klopt.

Samen met ouders en kinderen hebben we een
onderzoek opgezet en in kaart gebracht wat het
narcismeniveau van de kinderen is en hoeveel
warmte en liefde ze thuis ervoeren. Wat bleek?
Het gebrek aan liefde en warmte was niet voorspellend voor een narcistische ontwikkeling.
Wel kwamen we erachter dat als kinderen op
een voetstuk worden gezet en worden overspoeld met complimenten, dat bijdraagt tot
de ontwikkeling van narcisme. Narcisme is
een aangeleerde overtuiging die je opbouwt
op basis van boodschappen uit je sociale omgeving.”

U werkt veel met narcistische kinderen, hoe
kijkt u tegen hen aan?
“Eigenlijk voel ik compassie met ze. Narcistische kinderen moeten zich voortdurend bewijzen om de liefde van anderen te verdienen. Dat
maakt ze kwetsbaar.”
Als je als kind narcistisch bent, ben je dat dan
ook als volwassene?
“Het is veranderbaar. Bij de meeste mensen

‘Bij de meeste mensen
neemt narcisme na
de adolescentie en
vroege volwassenheid af ’

‘Hoe meer nadruk we leggen op individuele excellentie, hoe
eerder mensen uit ondergerepresenteerde groepen afhaken’
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Eddie Brummelman, ontwikkelingspsycholoog

met te veel pluimen
→ Ontwikkelingspsycholoog Eddie
Brummelman
ontdekte dat als
een kind te veel op
een voetstuk
wordt gezet, dat
bijdraagt tot de
ontwikkeling van
narcisme.

Eddie Brummelman
Deventer, 3 augustus 1987
Eddie Brummelman is universitair
docent aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij is cum laude gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht
en was Marie Skłodowska-Curie
fellow aan Stanford University. Zijn
onderzoek richt zich op de zelfbeeldontwikkeling van kinderen. In 2019
publiceerde hij het boek Bewonder
mij! Overleven in een narcistische
samenleving.
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neemt narcisme na de adolescentie en vroege
volwassenheid geleidelijk af. Zelfs bij mensen
met een narcistische persoonlijkheidsstoornis
– mensen die dus extreme niveaus van de persoonlijkheidstrek narcisme hebben – zie je dat
sommigen na verloop van tijd de diagnose
kwijtraken.”

Hoe kan narcisme afnemen?
“Dat kan gebeuren als iemand een betekenisvolle, wederkerige relatie is aangegaan met een
ander. Dat hoeft geen romantische relatie te
zijn, het kan ook een vriendschap zijn waarin
ze hebben geleerd dat ze gewaardeerd kunnen
worden voor wie ze zijn, zonder voortdurend te
moeten bewijzen hoe speciaal en bijzonder ze
zijn.”
Toen bekend werd dat u zou toetreden tot de
Jonge Akademie, vertelde u dat u zich gaat
inzetten voor een wetenschap waarin iedereen
dezelfde kans heeft te slagen. Hoe gaat u dat
doen?
“Wetenschap is een manier van denken. Zelfs
jonge kinderen doen aan wetenschap: geboren
met een grote nieuwsgierigheid gaan ze op zoek
naar wetmatigheden in hun omgeving. Toch
praten we over de wetenschap alsof het alleen
voor ‘echte wetenschappers’ is weggelegd. Zelfs
wetenschapsﬁnanciers zoeken steeds naar
‘excellente’ wetenschappers.”
“Dit creëert de illusie dat sommige mensen
geboren wetenschappers zijn en anderen niet.
En dat leidt tot ongelijkheid. Want hoe meer
nadruk we leggen op individuele excellentie,
hoe eerder mensen uit ondergerepresenteerde
groepen afhaken. Dat begint al vroeg. Als je kinderen vertelt dat ze ergens heel slim voor moeten zijn, worden vooral onzekere kinderen bang
om te falen.”
“Als lid van De Jonge Akademie wil ik onderzoeken hoe we deze nadruk op individuele
excellentie achter ons kunnen laten. Kunnen
we in personeelsbeleid en beurzenprogramma’s minder nadruk leggen op individuele
excellentie en meer nadruk leggen op de
inhoud van het onderzoek? Zo gaan we terug

naar de kern van ons werk: niet anderen ervan
overtuigen hoe excellent we zijn, maar onderzoek doen dat fascineert en inspireert. Wetenschap is immers iets wat je doet—niet iets wat je
bent.”

Uiteindelijk wilt u dat de wetenschap vóór
iedereen en ván iedereen wordt. Hoe wilt u
dat precies doen?
“Wetenschap is niet alleen een methode om
de wereld beter te begrijpen, maar ook een
methode om de wereld te veranderen. Maatschappelijke impact zit vooral in de manier
waarop we wetenschap uitdragen.”
“Ik vind het belangrijk om wetenschap toegankelijk te maken, voor de wetenschappers
van morgen: kinderen. Zo wil ik me graag
inzetten voor burgerwetenschap, citizen
science, waarbij kinderen actief worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van ons
onderzoek. Zo leren we kinderen dat wetenschap iets is wat we allemaal doen—niet iets
wat alleen is weggelegd voor een selecte groep
wetenschappers aan de universiteit.”

‘Ik wil onderzoeken
hoe we de nadruk op
individuele excellentie
achter ons kunnen laten’

