
Polymeren – moleculen, materialen en wiskunde 
 
Het is een genoegen een korte inleiding te mogen schrijven voor dit overzichtswerk. The 
Plastics Revolution gidst ons langs de complexe route die we hebben afgelegd op weg naar de 
kunststofrevolutie, om ons vervolgens te wijzen op de mogelijkheden en kansen die nog in de 
toekomst verborgen liggen. Steeds weer toont het verhaal het verband tussen de moleculen en 
de chemici die ze gecreëerd hebben, alsook de laboratoria waar ze voor het eerst werden 
vervaardigd en geanalyseerd. Het helpt ons het verband te zien tussen de processen en de 
pionierende materiaalkundigen en de vezels, folies en gegoten kunststofartikelen die inmiddels 
een onlosmakelijk deel zijn geworden van ons dagelijks leven. Het geeft een betrouwbaar 
overzicht waarin de auteurs ingaan op zowel de grote voordelen van kunststoffen als de grote 
uitdagingen die deze materialen opwerpen bij de realisatie van de dringend noodzakelijke 
duurzame materialeneconomie. Wetenschap en technologie zijn uiteindelijk het verhaal van 
mensen en locaties en een mondiale gemeenschap – en dat is dit verhaal ook. Daarom is er 
alle reden om hoopvol te zijn. In de internationale wetenschapswereld komen nieuwsgierigheid, 
de zoektocht naar waarheid en het grenzeloze technisch vernuft van de mens bij elkaar. En dat 
is een winnende combinatie.  
 
Sprekend vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat het werken aan polymeren in 
samenwerking met academische teams en onze industriële partners gedurende de afgelopen 
dertig jaar een bijzonder verrijkende ervaring geweest. Er zijn weinig andere disciplines die 
kunnen bogen op zo’n geïntegreerde gemeenschap van onderzoekers, onderling verbonden en 
gericht op kennisdeling. De samenwerking tussen de industrie en de academische 
onderzoekers kent een bijzonder aspect dat maar niet door wil dringen tot de overheid, die het 
mantra blijft herhalen van een lineaire overgang van ideeën van de universiteit naar de 
‘toegepaste’ wereld van de industrie. Natuurlijk vindt er wel een overgang plaats, echter via een 
proces dat veel gecompliceerder en niet-lineair is. De belangrijkste reden dat academische 
wetenschappers graag samenwerken met industriële onderzoekers is dat deze zo goed zijn op 
hun vakgebied, dat ze anders denken en dat ze met fascinerende vraagstukken komen. 
Fenomenen die diepgaande fundamentele vragen oproepen ontstaan vaak in een industriële 
omgeving. Dit gebeurt onder meer omdat de commerciële drijfveren de industriële onderzoeker 
dwingen zich op terreinen te begeven die zo complex zijn dat menig academische onderzoeker 
de moed zou hebben opgegeven. Deze waarheid komt van Sir Sam Edwards van de 
Universiteit van Cambridge en geldt evenzeer voor een theoretische fysicus als voor een 
polymeerchemicus. Wie zou bijvoorbeeld ooit hebben gedacht dat de theoretische fysica van 
een polymeer overeenkwam met de baan die een kwantumdeeltje aflegt door de denkbeeldige 
tijd (en het is nog waar ook!)? Eerder in zijn loopbaan, toen hij in Manchester zat en zijn werk op 
het gebied van de kwantumveldentheorie achter zich had gelaten, ging Edwards op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. Hij besloot over te steken naar de afdeling scheikunde en kwam daar 
Henry Gee op het spoor. Zoals later bleek, had niemand echt iets begrepen van de grootte van 
een polymeerkluwen in oplossing… 
 
Het is een dergelijke uitwisseling van ideeën en mensen die tot de meest radicale innovaties 
leidt – en ongetwijfeld zal blijven leiden gedurende de rest van deze eeuw. Het lijdt geen twijfel 
dat net als in de voorgaande generatie polymeren ook in de volgende generatie een bepalende 
factor zullen zijn in de materialenrevolutie, hoewel de maatschappelijke en technologische 
uitdagingen steeds verschuiven. Polymeren en kunststoffen hebben gezorgd voor vooruitgang 
op verschillende gebieden: naast lichtere en sterkere materialen voor de transport hebben we 
coatings en elektronica. Geavanceerde verpakkingen van kunststof hebben de weg geopend 
naar het transport van onder andere voedings- en geneesmiddelen over grote afstanden. Ook 
technisch hoogstaande producten voor de lucht- en ruimtevaart en de medische sector alsook 
een nieuwe generatie batterijen en accu’s met hoge energiedichtheid hebben we te danken aan 
polymeren en kunststoffen.  
 
We hebben in de vorige fase al laten zien dat we de uitdagingen die we tegenkwamen op weg 
naar een mondiale materialeneconomie het hoofd hebben kunnen bieden in een tijdperk van 
overwegend fossiele grondstoffen. Nu moeten we ons gaan richten op de volgende uitdaging: 
de urgente noodzaak om te werken aan duurzaamheid – echter via een hernieuwbare en 
circulaire economie. We weten dat dit mogelijk is – de biologie heeft het immers al bewezen, 



eveneens op basis van de moleculaire structuren die we terugvinden in polymere materialen. 
Toegegeven, het moleculaire ontwerp en de opbouw van levende structuren zijn van een heel 
andere orde van schoonheid vergeleken met zelfs de meest verfijnde typen polyolefinen 
gemaakt met behulp van de meest uitgekiende katalysatoren. Maar we leren steeds meer. Het 
betrekken van biologie bij de andere disciplines zoals techniek, scheikunde en natuurkunde lijkt 
de aangewezen volgende stap in de voortgaande revolutie op het gebied van polymere 
materialen. 
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