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Z O R G

‘Ik kan elke
dag in een
talkshow
zitten als ik
zouwillen’

Robde Lange
Amsterdam

RonaldPlasterk is aaneennieuw leven
begonnen: als ondernemer.HetBin-
nenhofheeft plaatsgemaakt voor een
onderzoeksruimte, dedienstauto voor
eenov-jaarkaart ende veelbesproken
hoed is verruild voor eenwitte labora-
toriumjas.

Vandepolitiek zegt hij ‘definitief af-
scheid’ tehebbengenomen.Het on-
dernemerschapeist al zijn tijd enener-
gie op. Toch lijkt deoud-PvdA-minister
vanOnderwijs (2007-2010) enBinnen-
landseZaken (2012-2017) somsmoei-
te tehebbenmethet afkicken vanhet
leven inde schijnwerpers, enkanhij
het niet laten zichop socialemedia kri-
tischuit te latenover zakenalsEuro-
pa ende energietransitie.De62-jarige
grossiert in statements als: ‘Zolanghet
Europeesparlement elkemaandnode-

loos verhuist tussenBrussel enStraats-
burg, heeft het nul gezagomvoor an-
deren eenklimaatcrisis uit te roepen.’

In zijn recentbetrokkenonderko-
menophetAmsterdamSciencePark
waarhijmet zesmedewerkers isbegon-
nen,blikthij terugophet jaarwaarin
hij terugkeerdenaar zijnoorspronke-
lijke vakgebied:moleculaire genetica.
Plasterk starttehetbedrijf FrameThe-
rapeutics enhoopt inde loopvan2020
tebeginnenmeteenzogeheten fase
1-studienaar eenvaccin tegenkanker.
Hijheeft verschillendepatentenopde
technologie achterhet experimentele
middel.Het gaatomeenvormvan im-
munotherapie, een relatiefnieuween
veelbelovendebehandelvormdiehet
menselijk lichaaminstaat stelt zelf
kankercellen te vernietigen.

VWathoudtuwpatent precies in?
‘Simpel gezegd: ikhebeenklasse van

Oud-PvdA-minister Ronald Plasterk is nu
ondernemer,met een kankervaccin. In de
politiek zien ze hemnooitmeer terug.Maar
aan gepeperdemeningengeen gebrek. Over
kernenergie bijvoorbeeld. ‘Alle GroenLinksers
die ik kenhebben eenhuis in Frankrijk. Ik heb
ze nognooit horen klagen over de stroomdaar.’

BESTUUR

Tweede termijn
ceoHollandCasino
Erwin van Lambaart (56)mag
blijven als hoogstebaasbijHol-
landCasino. Zowel hetministerie
vanFinanciën, 100%aandeelhou-
der, als deondernemingsraad is
akkoordmet zijnherbenoeming
voor vier jaar.Denieuwe termijn
gaat inpermaart 2020.Hij is
vanplannieuwe vestigingen in
Utrecht enVenlo te openen. Erwin van Lambaart

$3mrd
Ethiopië kan de komende
jaren rekenen op forse in-
vesteringen om de econo-
mie te hervormen. Naast
$3,0 mrd van de Wereldbank
en $2,9 mrd van het Internati-
onaal Monetair Fonds hebben
verschillende ontwikkelings-
partners gezamenlijk nog
eens $3,0 mrd toegezegd.

BUITENLAND

Deelakkoordhandel
tussenChina enVS
China en de Verenigde Staten
zijnhet eens gewordenover een
‘eerste fase’ van eenhandelsak-
koord. Afgesproken is onder
meerdat heffingenop sommige
Chinese goederen stapsgewijs
worden verlaagd endatChina
meeruit deVS zal importeren.

DeChineseonderminister van
handelkondigdehetdeelakkoord

gisterenaan.DeAmerikaanse
presidentbevestigdedat erover-
eenstemming is.Trumpzeidat
eeneerder aangekondigde ta-
riefsverhoging voorproducten,
diemorgenzou ingaan, is opge-
schort endatdeChinezenmeer
Amerikaanse landbouwproduc-
tenzullenkopen.Hij bevestigde
ookdatdeVSenkeleheffingen
die eerder vankracht zijngewor-
denweer zullen verlagen.Dedeal
voorziet er volgensPekingook in
datbuitenlandse investeringen in
Chinabeterbeschermdworden.

veranderingen in tumorengevonden
dienaarmijn inzicht de afgelopen ja-
renoverhet hoofdwarengezien,maar
belangrijker zijndande veranderingen
diewe tot nu toe al kennen.Watwij nu
proberen, is omopbasis vandeze ver-
anderingeneen vaccin temakendat
we inspuiten.Het lichaamsignaleert
dat enbegint via zogehetenT-cellende
tumor als hetware af te knabbelen.’

‘Dekomendemaandengaanwe
preklinischonderzoekdoen.Datwil
zeggen:met tumorweefsel vanpatiën-
tendiedaar toestemming voorheb-
bengegeven. Ikwerk samenmet art-
senuit het ErasmusMC inRotterdam,
hetUMCGroningenenhetAntoni van
Leeuwenhoek.Het gaat ompatiënten
met longkanker,maarde verwachting
is dat demethode van toepassing is op
alle soorten tumoren.’

VHetkandus zijndat u zich vergist
blijkt te hebben?
‘Het is feitelijknog eenhypothese en
hetmoetnatuurlijk eerst bewezenwor-
denof onze aanpak echt zobriljant is
alswenudenken,maar ik steekmijn
handenervoor inhet vuur.Hetmoet
ook. Volgend jaarwillenweal in een
volgende fase komenomde veiligheid
ende responsophet vaccin te testen.
Hetheeftweinig zinhier tien jaar in
schoonheid in een start-up te zitten.
Yougoup, orout. En “out” is geenop-
tie.’

VHoebelangrijkwordt immuno-
therapiebij debehandeling van
kanker?
‘Hetmooie aandemethode is datwe
dehardheid vanhetDNAgebruiken
omde zachtheid vanhet lichaamop
te roepen, zonder zware chemische
stoffen te gebruiken. Een vaccin is een
zachtaardigebenadering. Je zegt tegen
het lichaam:hiermoet jehet zelfmee
doen, endaarblijkt het lichaamtoe in
staat.Dusnaast chirurgie, chemothe-
rapie enbestralingwordt immunothe-
rapie een vierdepilaar indebehande-
ling vankanker.’

VHebtuachteraf geen spijt dat uhier
niet eerdermeebentbegonnen?
‘Wat iknudoe,was vijf of tien jaar ge-
ledennogonmogelijk.Dankzij twee
belangrijkedoorbrakenkanhetnu
wel. Teneerste zijnwe tegenwoordig in
staat het immuunsysteemextra te ac-
tiverendoorbijwijze van sprekende
remeraf tehalen.Daarnaast is hetmo-
gelijk binnen tweewekenhet gehele
DNA-pakket van een tumor af te lezen.’

VHoehebtuhet startkapitaal bij elkaar
gekregen?
‘Ik hebmijn spaargeldbij elkaar ge-
schraapt omdeeerste €10.000uit te ge-
ven aandepatentaanvraag enhebde
hypotheekoponshuiswat verhoogd.

Daarnaben ik gaanpratenmetbi-
otechpioniers zoalsDinkoValerio en
BobLöwenberg. Zij begonnenooit het
bedrijf Crucell enhebbenhet groot ge-
maakt. Toenhaddenwe twee tonen
zijnwegestart. Valerio enLöwenberg
makennuookdeel uit vanhet teamen
hebbenmegeholpen in contact te ko-
menmetfinanciers.Wehebbenmet
relatiefweinigmoeite een startkapitaal
van ruim€2mlnopgehaald.’

V Konuuwwachtgeldniet gebruiken?
Afgemeten: ‘Nee, daarheb vanafge-
zien eenmaandnadat ik alsminister
was vertrokken. Ikheb toen ikhet be-
drijf startte zelf een tijdje de adem in-
gehouden.’

V Betekent uwnieuwe roeping een
definitief afscheid vandepolitiek?
‘Ja,maardat besluit had ik al geno-
men.’

V Ugaat ooknietmeernaar partij-
bijeenkomsten?
‘Ik bendaarnogniet naar toe geweest
sindsmijn vertrek.Heb ik trouwens
nooit zo veel gedaan.Maar ikbennog
steeds trouwbetalend lid vandePvdA.
Al 42 jaar.’

V Voelt het als eenbevrijding?
‘Datwordtme veel gevraagd.Het ant-
woord isnee.Wat iknudoe, is schitte-
rend.Maar ik vondhet eengrote eer en
verantwoordelijkheidomhet land te
mogendienen.’

V Umist de vip-behandelingniet?
‘Ik vliegweer economyclass, ikhebeen
ov-kaart engeenauto.Geendienstauto
meerdie tot onder aande trap rijdt.Nu
als startendeondernemerword jeheel
knieperig. Ik leef sober endat ziende
investeerders graag. Voorhet gelddat
ikuitspaar als ik geenbusinessclasstic-
ket koopnaar een congres inBoston
kan ikweer iemand voor eenhalve
maandaannemen.’

‘Het leidtwel tot geestigemomen-
ten.Wewarenopeenavondbij eenpo-
tentiële investeerder inBlaricum.Mijn
collega keek af en toeop zijnhorloge.
Toendegastheer vroegof er ietswas,
antwoorddehij dat hij evenkeekhoe
laat debus ging. “Debus?” vroegde
gastheer verbaasd. Later opdeavond
brachthij onsmet zijnPorschenaar
het station.’

“
‘Wachtgeldkrijg ik
niet. Ikheb voorde
patentaanvraagmijn
spaargeldbij elkaar
geschraapt ende
hypotheek verhoogd’

“
‘Kleinschalige
oplossingen zoals
winden zonklinken
sympathiek,maar
daar gaanwehet
nietmee redden’

VHebtunogweleens contactmet
premierMarkRutte?
‘Het contact is gebleven. Vijf jaar sa-
men in eenkabinet is een lange tijd.
We lopenelkaarnogwel eens tegenhet
lijf. Zoals laatst bij deMatthäus-Passi-
on. De relatie is goed enaangenaam.
En ikheb vorigemaandnogeenkop-
je thee inhetTorentje gedronken.Hij
vondhetmooiwat ikdoe.’

VHebtuniet af en toedebehoefte
uw licht te laten schijnenover actuele
zaken?
‘Ik hebmealtijd geërgerd aanoud-be-
windspersonendiewel even vertellen
hoehet allemaalmoet. Ikhebmevoor-
genomenzoniet tewillen zijn. Ikheb
medusnognooit uitgelatenover zaken
diebetrekkinghebbenopBinnenland-
se ZakenofOnderwijs enWetenschap-
pen, de tweeministerieswaar ikminis-
ter bengeweest. Ik zou elkedagwel in
een talkshowkunnenpratenover de
AIVD, de coalitie of deVVD.Dat doe ik
allemaal niet. Journalistenbellenmij
bijna in alle gevallen voorniets.’

V Dusookgeen columnsmeer?U
schreef ooit voordeVolkskrant.
‘Nee. Ikhebmaar éénagendapunt en
dat ismethuid enhaar een succesma-
ken vanFrame.Mensenhebbenhun
investering aanmij toevertrouwd.Het
is niet debedoelingomchocolaatjes
temaken,maar omeenwezenlijke
bijdrage te leveren.Het geeftme veel
energie,maarhet is ook eengrote ver-
antwoordelijkheid.Kanker is zo’n gro-
te ziekte.Het kan zijndatmensenover
eenpaar jaar eenbetereprognosekrij-
gendankzij onze vinding.Daarmoet
nualles voorwijken.’

V Tochkuntuhetniet helemaal laten.
U twittertwel veel.
‘Oké, het enigedat iknogwel heb,
is een twitteraccount. Voor eendeel
om te vertellenover denieuwewereld
waarin ik verkeer eneenenkele keer
laat ikmeals bètauit over onderwer-
penwaarwetenschapenbeleid elkaar
raken.’

V Als bèta?
‘Onlangswas inhetnieuwsdat er
€12mrd subsidienaarwindmolens
gaat, en toenhad ik sterkhet ideedat
mensenhet verschil tusseneenmiljard
eneenmiljoennietweten. €12mln is
eenhoopgeld,maar €12mrd is enorm.
Dat is zo’nbeetje €1000perpersoon.
Zou iedereen zichdatwel realiseren,
vraag ikmedanaf.’

V Udoethet eenbeetje af als eengrapje,
maaruit veel vanuw tweets spreekt
grote twijfel over de energietransitie.
‘Het ismijn vakniet,maar ook ikben
erwel vanovertuigddat demens voor
eenbelangrijk deel verantwoordelijk
is voorhet opwarmenvanhet klimaat
endat deCO2-uitstootmoetworden te-
ruggedrongen.De tijd vanhet verbran-
den van steenkolen is voorbij.Datwe-
tenweal sindsde club vanRome, ook

albleekhunprognoseachterafniet
juist.Dusdenoodzaakvaneen transitie
isduidelijk.Waar ik twijfels overheb,
zijndemaatregelendiewordengeno-
men.Kleinschaligeoplossingenzoals
windenzonklinkensympathiek,maar
daargaanwehetnietmee redden.’

V Dusu zegt eigenlijk datwe eengroot
financieel risico lopen?
‘Ikdoedaarniet geheimzinnigover. Als
ik kijknaardekeuzesdie gemaaktwor-
denenhoemaatregelen al beklonken
zijn, veelal bekostigdmet andermans
geld, dandenk ikdatwedaarnog eens
goedovernamoetendenken.’

V Ugaat een stap verder: upleit
openlijk voor kernenergie.
‘Ja, overigensdoe ikdat al bijnamijn
hele leven. Als studentheb ikhet on-
derwerp eenkeer op eenPvdA-congres
aandeorde gesteld.Het stondniet in
het partijprogramma,maar ik vroeg
mehardopaf of het niet demoeite
waardwas te onderzoekenofhet vei-
liger kon inplaats vanhet rigoureus
af tewijzen.Mijn voorstelwerddoor
de voorzittermet eenkortemotivatie
ontraden.’

V Ubentnog steeds voorstander?
‘Ja, per vermeden tonCO2 is kernener-
gie veruit debeste enefficiëntstema-
nier omte vergroenen.Het is boven-
dien een technischeoplossingdie in
veel delen vandewereldbestaat. In
Frankrijk is 87%vande stroomafkom-
stig uit kernenergie. AlleGroenLink-
sers die ik ken, hebbeneenhuis in
Noord-Frankrijk en ikheb zenognooit
horenklagenover de stroomdie ze
daaruit demuurhalen. Tegelijkertijd
wordt Frankrijk als voorbeeld gesteld
wat betreftCO2-neutraliteit endaar
ben ikhetmeeeens. Er loopt eenenor-
mecultuurgrens tussenDuitslanden
Frankrijk endat zie je terug indeEuro-
pesepolitiekbij de vraagof kernener-
giemagwordenmeegerekendals groe-
ne energie.’

V Dusonderzoeknaar veilige
kernenergie blijft eengoed idee?
‘Ik denkdathetwel opgangkomt. Als
jeniet zoongerust bent overhet kli-
maat dat je je standpunt over kern-
energiewilt heroverwegen, ben je
misschienniet zoongerust over het
klimaat.’

Ronald Plasterk: ‘Een vaccin is een
zachtaardige benadering. Je zegt
tegen het lichaam: jemoet het er zelf
mee doen.’ FOTO: TAMMYVANNERUM/FD
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