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Professoren en politici

Innovatie, dames
en heren politici,
komt van mensen,
niet door controle

Het is rare paradox: dankzij de
wetenschap leven we comfor-

tabele, gezonde levens en werken
we minder hard dan vroeger. Maar
ondertussen kalft het maatschap-
pelijke gezag van de wetenschap
en de onderzoeker af. Steeds vaker
lijkt de wetenschap maar ‘een me-
ning’, die even in de krant komt,
en razendsnel achterhaald wordt.
Het internet staat vol van insinua-
ties dat de wetenschap alleen din-
gen verzint waar de samenleving
niets aan heeft of die ronduit grie-
zelig zijn.

Deze paradox vindt zijn weer-
slag in de politiek. Politici beweren
gretig dat wetenschap belangrijk
is, maar verbinden daar ogenblik-
kelijk de restrictie aan dat weten-
schap moet dienen ter ondersteu-
ning van economische groei. Zo-
maar een beetje turen op Homeros
kan niet meer, behalve als we van
Homeros iets leren voor de euro-
crisis. Wat niet snel iets oplevert, of
waar geen vraag naar is, kan niet
rekenen op financiering. Daar
komt nog bij dat wetenschappers
niets menselijks vreemd is. Het cli-
ché van arrogante, bijklussende en
te veel declarerende professoren
die ook nog af en toe frauderen,
valt op een vruchtbare voedingsbo-
dem. Zie je wel, waarom zouden
we die jongens en meisjes op hun
beschermde universitaire speel-
plaatsen de hand boven het hoofd
moeten houden?

De vertrouwenscrisis tussen we-
tenschap en samenleving groeit.
Zij die aan universiteiten werken,
voelen zich miskend, terwijl de sa-
menleving vindt dat er meer waar
voor het publieke geld moet ko-
men. Onderzoekers gaan de barri-
cades niet op vanwege het chroni-
sche gebrek aan erkenning, de cli-
chés en de bezuinigingsdrift, een
eenmalige optocht in toga daarge-
laten. Gebrek aan een collectieve
reactie is echter geen bewijs van
gelatenheid. Veel leden van de uni-
versitaire staf zijn beschaamd, om-
dat zij behoren tot instellingen
waar steeds meer geld naar de be-
stuurlijke top lijkt te gaan ten kos-
te van jongeren, waar bijklussende
collega’s hun parttimehoogle-
raarsbaantje als een aardige verrij-
king van hun cv zien maar geen
enkele solidariteit tonen met de fa-
culteit, waar de toenemende regel-
zucht en verbureaucratisering hun
werk verzuurt.

Een samenleving krijgt de we-
tenschap die zij verdient. De roep
om maatschappelijke relevantie en
economisch gewin is gerechtvaar-
digd, maar het is een denkfout dat
die wordt bereikt door intensieve
regelgeving, outputmodellen en
bestuurlijke zwaargewichten van
buiten.

Het wezenlijke punt is dit. De
overheid ziet de wetenschap

nu als een wingewest, als een fa-
briek die aan de lopende band hap-
klare brokjes innovatie uitspuwt
die alleen nog even een kleine fine-
tuning behoeven door het bedrijfs-
leven – vandaar de druk op meet-
bare criteria zoals aantallen publi-
caties en spin-offbedrijfjes. Al het
andere is hiervan een uitvloeisel:
de beloningen, de topbestuurders,
de bureaucratische controle van
een vooraf vastgelegde output, de
moeizame aanvraagprocedures
voor onderzoeksgeld.

Binnenkort komt het Centraal
Planbureau weer met cijfers voor
Nederland en opnieuw zal de con-
clusie zijn: bezuinigen en ombui-
gen. Dat geldt ook voor de weten-
schap. Vorig jaar besloot minister
Verhagen 350 miljoen euro weg te
halen bij de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk On-

derzoek en de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschap-
pen, financiers van fundamenteel
onderzoek, ten gunste van het toe-
gepaste werk met het bedrijfsle-
ven. Ook nu zullen er ‘potjes’ ge-
vonden worden om te bezuinigen.
Maar minstens zo dringend is de
vraag hoe we de organisatie van de
wetenschap hervormen en het ver-
trouwen herstellen.

Hervorming vereist een ge-
meenschappelijk doel. Daarover
kunnen we het snel eens worden:
een florerende kenniseconomie.
Een kenniseconomie is echter niet
eenvoudig een optelsom van feiten
en artikelen, nuttige apparaten en
brevetten. Een kenniseconomie
bestaat alleen dankzij een kennis-
samenleving. Pas waar kennis
wordt gewaardeerd als essentieel
onderdeel van ons bestaan, kan de
wetenschap bloeien en worden
jonge mensen gepassioneerde on-
derzoekers. Onderzoekers die als
slaven in de innovatiefabriek wer-
ken, hebben geen tijd voor reflec-
tie en, erger, zullen noodgedwon-
gen hun prestaties opkloppen om
meer geld te krijgen, met de voor-
spelbare maatschappelijke desillu-
sie als gevolg.

Rigoureuze stappen zijn nodig
om te bureaucratie te vermin-

deren. Innovatie, dames en heren
politici, komt van mensen, niet
dankzij controles. Ik geloof er
niets van dat vrijheid bij excellente
groepen minder maatschappelijke
relevantie produceert. Geef excel-
lente onderzoeksgroepen een
ruimhartige ex ante financiering
en beoordeel achteraf wat ze ervan
gemaakt hebben. Creëer een fonds
voor jonge onderzoekers die zich
nog niet hebben bewezen, maar
met een in twee pagina’s samen te
vatten idee komen. Zo wordt het
hele circus van beoordelingen die
zijn gericht op het objectiveren
van prestaties vereenvoudigd. Wie
vernieuwing en economische groei
in het vaandel draagt, hervormt
onderzoek en universiteiten door
juist niet in dure bestuurders te in-
vesteren en in moeizame verdeel-
en heersprocedures, maar in jonge
onderzoekers en een open cultuur.

Ook de wetenschap moet meer
doen om de burgers en politici te
betrekken. Niet door achteraf leu-
ke weetjes te presenteren in de me-
dia, maar door vooraf een maat-
schappelijke discussie aan te gaan
over waar de maatschappij zelf de
prioriteiten legt in het onderzoek.
De onafhankelijkheid van onder-
zoek komt echt niet in gevaar door
samen te praten over welke terrei-
nen van belang zijn en door uit te
leggen hoezeer wetenschap on-
voorspelbare resultaten oplevert,
maar juist daardoor boeit en
groeit. Science on Facebook!


