
dat de meest geavanceerde Griekse
wetenschappen, de wiskunde en astro-
nomie, niets met technologische ont-
wikkelingen te maken leken te hebben.
In het Griekse standaardwerk op het
gebied van de wiskunde, de Elementen
van Euclides (ca. 325-265 v.Chr.), komen
toepassingen geheel niet aan de orde.
Voor de Griekse astronomie geldt iets
dergelijks. Astronomie was weliswaar
vanaf Hipparchus in de tweede eeuw
voor Christus een serieuze empirische
wetenschap, maar ze betrof de bewe-
ging van de hemellichamen en leek
mijlenver af te staan van zwetende
handarbeiders in een werkplaats. Het
is erg gemakkelijk om daaruit verkeerde
conclusies te trekken. 

Ook tegenwoordig is het heel eenvou-
dig om vele boekenkasten te vullen met
wiskundeboeken waarvan de inhoud
mijlenver van de bewoonde wereld lijkt
af te staan. Toch wordt het vak alom

toegepast. Zo was het ook in de klas-
sieke wereld. In de Elementen komen
geen toepassingen voor, maar tegelij-
kertijd paste landmeter Nonius Datus
in de tweede eeuw na Christus zonder
twijfel vrolijk stellingen uit dat boek
toe bij de planning van een tunnel van
ruim vierhonderd meter lengte door
een berg in Saldae, in het huidige Alge-
rije. Men begon van twee kanten te gra-
ven maar op zo’n tachtig meter diepte
miste men elkaar in het midden. 

Nonius Datus werd teruggeroepen
en zorgde dat het goed kwam. Welis-
waar waren vele van de wiskundige toe-
passingen in de oudheid simpel in ver-
gelijking met de geweldige theorieën
van Apollonius, Archimedes en andere
grote Grieken, maar ook tegenwoordig
zijn veel toepassingen van de wiskunde
relatief eenvoudig. Door de eeuwen
heen blijken theorie en praktijk dich-
ter bij elkaar te liggen dan wel wordt
verondersteld.

Teun Koetsier is universitair hoofddocent
geschiedenis van de wiskunde aan de Vrije
 Universiteit. 

Overige literatuur

— M. Finley. The Ancient Economy.
Chatto and Windus. Londen 1973.
(Penguin pbk. editie 1992.)
— T. Freeth et al. ‘Decoding the
Ancient Greek Astronomical Calculator
Known as the Antikythera Mechanism’,
Nature 444 (2006) 587-591. 
— T. Freeth, A. Jones, J.M. Steele en
Y. Bitsakis. ‘Calendars with Olympiad
Display and Eclipse Prediction on the
Antikythera Mechanism’, Nature 454
(2008) 614-617.
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universiteit is een bedrijf geworden, de
rector magnificus een topmanager (met
bijbehorend salaris), de wetenschap-
per een kennisproducent en de student
een rondshoppende consument. En
net als in het bedrijfsleven gaat het niet
primair om kwaliteit maar om kwanti-
teit: inverdiend geld, aantal publica-
ties, marktaandeel studenten, aantal
afgestudeerden enzovoort. Wat teloor-
gegaan is, is kritisch denken, een intrin-

siek waarheidsethos en een op per-
soonlijke inzet en kwaliteit berustende
professionaliteit. Zo kan men de kern
van het boek van René Boomkens, van
de door Chris Lorenz geredigeerde
bundel en van de KNAW-rede van Frits
van Oostrom kort weergeven. De
wetenschap heeft haar ziel verloren.

Topkitsch en Slow Science van hoog-
leraar sociale en cultuurfilosofie Boom-
kens levert korte, kritische analyses van
de huidige kenniseconomie, van de

beroepspraktijk van universitaire weten-
schappers, van de rol van universiteits-
bestuurders en van de trends in het
recente universitaire wetenschapsbe-
leid. Daarnaast schetst de auteur de
maatschappelijke, culturele en intel-
lectuele ontwikkelingen (vooral sinds
1970) die geleid hebben tot de huidige,
ondernemende universiteiten. Hij bena-
drukt de ambivalente positie van de
huidige academici: aan de ene kant
hebben zij een relatief grote mate van

Hoe herwin je ‘de ziel van de wetenschap’?
Academisch onderzoek en universitaire kenniseconomie 

In de afgelopen jaren is een groeiende stroom kritische
publicaties verschenen over de dominantie van markt
en management in de universitaire wetenschap. Maar
wat veelal ontbreekt, is een concreet perspectief op
verandering: hoe kom je van een kritische diagnose tot
een effectieve therapie? door Hans RadderD
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individuele vrijheid, aan de andere
kant worden zij in toenemende mate
onderworpen aan ‘permanente con-
trole en meedogenloze beoordelingsre-
gimes’. Een andere bron van spanning
is die tussen de nadruk op (inter)natio -
nale samenwerking en de pressie op
wetenschappers om primair het belang
van de eigen universiteit te dienen.
Boomkens wijst daarnaast op de exces-
sieve rol van de steeds verder uitdijende
bureaucratische laag tussen bestuur-
ders en uitvoerders. Terwijl de inkt van
de oude plannen nauwelijks droog is,
komen deze beleidsmakers en mana-
gers alweer met een nieuwe ronde
van organisatorische en inhoudelijke
veranderingen.

In positieve zin pleit Boomkens voor
een brede invulling van de taak van uni-
versitaire wetenschap, voor een ‘slow
science’ van de lange termijn, voor intel-
lectuele autonomie en vrijmoedig spre-
ken, en voor een kwalitatieve, inhoude-
lijke beoordeling van wetenschappers
en hun instituties. In een aantal hoofd-
stukken spitst hij zijn betoog toe op de
cultuurwetenschappen, waar de ‘obses-
sie met productiviteit en controle’ nog
problematischer uitpakt dan in andere
takken van wetenschap. Boomkens

benadrukt het kritische aspect van de
cultuurwetenschappen. Kritiek is nog
steeds de ‘kwintessens van de weten-
schappelijke houding’. Waar Max Hork-
heimer en Theodor Adorno conclu-
deerden dat fundamentele kritiek niet
meer mogelijk is, stelt Boomkens – in
het voetspoor van filosofen als Michel
Foucault, Jürgen Habermas en Richard
Rorty – dat cultuurwetenschappelijke
kritiek op en verzet tegen de bureaucra-
tische en economische instrumentali-
sering van de maatschappij, inclusief
de universiteit, zowel mogelijk als zin-
vol is. Doel van deze vrijmoedige kritiek
is een bijdrage leveren aan maatschap-
pelijke processen van zelfreflectie en 
-kritiek.

De door Lorenz geredigeerde bun-
del If You’re So Smart, Why Aren’t You
Rich? is uitvoeriger en gevarieerder,
maar stemt op hoofdlijnen overeen
met de diagnose die Boomkens stelt.
Het merendeel van de auteurs is afkom-
s tig uit de mens- en cultuurwetenschap-
pen. Hoewel het onderzoek zeker niet
afwezig is, wordt duidelijk meer aan-
dacht besteed aan de perikelen van het
universitaire onderwijs. De hoofdstuk-
ken zijn gegroepeerd in drie delen. Het
eerste bevat artikelen over de verweven-
heid van universiteit, markt en manage-
ment en is voor een groot deel toege-
spitst op de Nederlandse situatie. De
auteurs zijn Herman Philipse, Chris
Lorenz, John Morijn, Grahame Lock,
René Boomkens, René Gabriëls en
Ad Verbrugge. Het tweede deel, met
 bijdragen van buitenlandse auteurs
(Andrea Liesner, Ruben Rambour,
Margit Osterloh en Bruno Frey), gaat
onder meer in op vergelijkbare ontwik-
kelingen in Duitsland en België. De
hoofdstukken in het derde deel, geschre-
ven door Vincent Icke, Louise Fresco,
Thomas von der Dunk en André Kluk-
huhn, leveren meer persoonlijk getinte
verslagen van de concrete invloed van
markt en management op het onder-
wijs en onderzoek van de auteurs.

De centrale these van de bundel is
dat ‘de fundamentele problemen in
het hoger onderwijs veroorzaakt wor-
den door een politiek die ernaar streeft
om de universiteiten in bedrijven te

veranderen en die het onderwijs primair
als een economische markt beschouwt
– en daarmee de relatieve autonomie
van de wetenschap fundamenteel ont-
kent’. Hoewel de auteurs volgens Lorenz
deze these onderschrijven, vertonen
hun visies ook grote contrasten. Zo

pleiten Boomkens en Gabriëls in hun
stuk ‘Paradoxen van het academisch
kapitalisme’ voor een nieuwe democra-
tisering van de universiteit, terwijl voor
Osterloh en Frey het belangrijkste
geneesmiddel tegen de huidige ‘evaluï-
tis’ bestaat uit een zorgvuldige en
strenge selectie bij de aanstelling van
wetenschappers (op basis van het aan-
tal en de kwaliteit van hun publicaties),
zodat permanente evaluaties daarna
niet of veel minder nodig zijn. Ook het
sciëntistische pleidooi van Philipse
voor een ‘intrinsiek waarheidsethos’
lijkt, inhoudelijk gezien, niet gemakke-
lijk te verenigen met de stichtelijke rol
die Verbrugge weggelegd ziet voor de
universiteit bij de ‘vorming van de gees-
telijke ruimte van onze cultuur’. Zo
bevat deze bundel, naast een gedeelde,
globale kritiek op de huidige universi-
teiten, een veelheid van standpunten
en argumenten.

In zijn Jaarrede uit 2007, getiteld
Markt en ziel, levert de toenmalige
KNAW-president Frits van Oostrom een
gelijksoortige kritiek op de commer -
cialisering van de universitaire weten-
schap. Het ‘academische lichaam’, zo
stelt hij, is gedrogeerd met de ‘bloed-
doping van het moderne marktden-
ken’, met als resultaat een structurele
aantasting van de ‘ziel van de weten-
schap’ en van de integriteit van weten-
schappers. Daartegenover stelt Van

de academische boekengids 75 Juli 2009 pagina 9

topkitsch en slow science.
kritiek van de academische
rede 
door René Boomkens. 
Van Gennep. Amsterdam 2008.
143 pag. ¤ 12,95

if you’re so smart, why aren’t
you rich? universiteit, markt
& management 
door Chris Lorenz (red.). 
Boom. Amsterdam 2008.
362 pag. ¤ 24,50

markt en ziel 
door Frits van Oostrom. 
KNAW. Amsterdam 2007. (KNAW-
Jaarrede, digitaal beschikbaar via
http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/
20071038.pdf)

‘“Het academische
lichaam is gedrogeerd
met de bloeddoping van
het moderne markt -
denken.”’ 

ABG#75:ABG#75  28-05-2009  10:10  Pagina 9



Oostrom het ‘oog voor de lange termijn’
als wezenlijk voor de wetenschapsont-
wikkeling. Wat de research betreft,
pleit hij voor extra investeringen in fun-
damenteel onderzoek en argumenteert
hij tegen de groeiende druk van directe
economische valorisatie. Hij onder-
streept het belang van persoonsgerichte
subsidies, vooral maar niet uitsluitend
in de mens- en cultuurwetenschappen,
als ‘het aangewezen kanaal voor inhou-
delijk hoogwaardig wetenschapsbeleid’.
Voor het onderwijs bepleit hij een nieuw
evenwicht tussen gespecialiseerde en
algemene kennis en vaardigheden, zoals
dat bijvoorbeeld gerealiseerd is in de
Amerikaanse liberal arts-opleidingen.

Vergelijkbare analyses en evaluaties
van wetenschap en universiteit zijn ook
te vinden in de internationale litera-
tuur. Zo geven Sheila Slaughter en Gary
Rhoades (2004) een uitvoerige uiteen-
zetting van het academisch kapita-
lisme (vooral in de Verenigde Staten).
Seth Shulman (1999) laat aan de hand
van gedetailleerde voorbeelden uit de
patentpraktijk zien dat het begrip ‘graai-
cultuur’ niet alleen van toepassing is op
het bankwezen. David Resnik (2007)
wijst op de gevaren van financiële belan-
gen in de wetenschap en komt met voor-
stellen voor regulering, terwijl Dick
Pels (2003) het huidige kortetermijn-
denken kritiseert en pleit voor een ont-
haasting van de wetenschap. Zowel
deze internationale publicaties als de
hier besproken bijdragen van Boom-
kens, Lorenz c.s. en Van Oostrom ver-
dienen uitvoerige aandacht en kritische
discussie.

Eenproblematischaspectvandezebena-
deringen is dat zij (met uitzondering
van het boek van Resnik) veel meer aan-
dacht besteden aan het identificeren
en analyseren van de problemen dan
aan het concreet aandragen van moge-
lijke oplossingen. Een dergelijke asym-
metrie tussen diagnose en therapie is
helaas kenmerkend voor veel van de
kritische verhandelingen over dit onder-
werp. Toch zijn er wel degelijk prakti-
sche instrumenten voorhanden om de
bekritiseerde ontwikkelingen tegen te
gaan. Een daarvan is het instrumentvan
de ‘wetenschappelijke gedrags code’.

In de afgelopen decennia zijn opval-
lend veel van dergelijke codes ontwor-
pen en bekrachtigd, zowel nationaal
als internationaal. De meeste richten
zich op afzonderlijke disciplines, zoals
de Amerikaanse ‘Ethical Principles of
Psychologists and Code of Conduct’ uit
2002. Maar ook voor de wetenschap in
het algemeen zijn dergelijke codes ont-
worpen. Een voorbeeld uit eigen land is
de ‘Nederlandse Gedragscode Weten-
schapsbeoefening’ van de Vereniging
van Nederlandse Universiteiten (VSNU),
van kracht sinds begin 2005.

De toegenomen aandacht voor deze
gedragscodes is gerelateerd aan twee
ontwikkelingen. Ten eerste is een aan-
tal belangrijke gevallen van wetenschap-
pelijke fraude, wangedrag en mislei-
ding aan het licht gekomen en in brede
kring bediscussieerd. Wie herinnert
zich niet de ophef over de koude kern-
fusie, de Buck-affaire in het aidsonder-
zoek, of de recente Zuid-Koreaanse
fraude met stamcellen uit gekloonde
embryo’s? Een tweede reden tot zorg
om de integriteit van de wetenschap
komt voort uit de sterk gegroeide com-
mercialisering van de universitaire
wetenschap. Ook de negatieve effecten
van dit verschijnsel zijn inmiddels uit-
voerig gedocumenteerd: geheimhou-
ding van wetenschappelijke kennis,
onwenselijke invloed van sponsors op
onderzoeksmethoden en -resultaten,
het marginaliseren van niet-commer -
cialiseerbaar onderzoek enzovoort. Wie
nu nog beweert dat dit ‘slechts’ inci-
denten zijn, is niet op de hoogte van de
recente literatuur.

Nu moeten deze gedragscodes zeker
niet beschouwd worden als een panacee
voor alle kwalen van de hedendaagse
wetenschap. Ook op de wetenschaps -
filosofische visie die aan dergelijke
codes ten grondslag ligt, valt heel wat
aan te merken. Desondanks kunnen ze
tegenwicht bieden aan de toenemende
invloed van markt en management op
de universitaire wetenschap.

Neem bijvoorbeeld de bovengenoem-
de VSNU-code, die is gebaseerd op de
volgende vijf wetenschappelijke waar-
den: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid,
controleerbaarheid, onpartijdigheid
en onafhankelijkheid. Deze waarden
worden gespecificeerd in normatieve
principes en vervolgens uitgewerkt aan
de hand van voorbeelden van ‘best
practices’. Ten slotte wordt gewezen op
het bestaan van grijze zones en het
optreden van dilemma’s in de toepas-
sing van de normatieve principes.

Hoe kan zo’n gedragscode effectief
worden? Volgens de opstellers moet hij
op alle universiteiten expliciet aan de
orde komen in onderwijs en onder-
zoek, met als doel een brede bewust-
wording van de problematiek. Of dit
ookdaadwerkelijkgebeurt,valttebetwij-
felen: een zegsman op mijn universiteit
vermoedt dat ‘de meeste onderzoekers
niet bekend zijn met het bestaan van
de code’, terwijl ‘bekend zijn met’ nog
een flink aantal stappen verwijderd is
van een brede bewustwording van de
problematiek. 

Maar veel belangrijker is dat de
VSNU de kwestie individualiseert en
deze opvat als puur een probleem voor
de afzonderlijke wetenschapsbeoefe-
naren. ‘Met deze code wordt geen richt-
lijnbeoogdvoorhetuniversitairbestuur’,
zo wordt uitdrukkelijk gesteld. Wat
niet uitgelegd wordt (en wat inderdaad
niet uit te leggen is), is waarom deze
code wel geldt voor het gedrag van indi-
viduele wetenschappers maar niet voor
de bestuurlijke criteria en procedures
die dit gedrag in belangrijke mate stu-
ren. Het resultaat van deze individua-
lisering is een scheiding tussen de
gedragscode en het wetenschapsbeleid,
tussen wetenschapsethiek en -politiek.
Op deze manier verliest de gedrags-
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code zijn praktische effectiviteit en ver-
wordt tot een ethisch doekje voor het
bloeden.

In feite biedt de code echter allerlei
mogelijkheden voor een meer structu-
rele aanpak van de door Boomkens,
Lorenz c.s. en Van Oostrom bediscus -
sieerde problemen. Bovendien bezitten
wetenschapsorganisaties als de VSNU
en de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen (KNAW) de
machtsmiddelen om zo’n aanpak door
te voeren. Hoe kan de Nederlandse
gedragscode voor de wetenschaps -
beoefening nu structureel ingezet wor-
den voor een wetenschapsbeleid dat op
een aantal punten substantieel ingaat
tegen de huidige trend? Om te begin-
nen moeten we dan af van het zwart-wit
denken. Pogingen om aan te tonen dat
‘de’ wetenschap geheel niet of juist wel
aan de code voldoet, leiden alleen tot
welles-nietesconfrontaties. Veel beter
is te kijken naar concrete criteria en
procedures in het wetenschapsbeleid
en dan te bezien of deze het realiseren
van de in de code onderschreven waar-

den dichterbij of verder weg brengen.
Ik geef hier vier voorbeelden. Deze heb-
ben betrekking op belangrijke aspec-
ten van het wetenschapsbeleid, die ook
in de publicaties van Boomkens, Lorenz
en Van Oostrom herhaaldelijk aan de
orde komen.

De code specificeert de waarde ‘zorg-
vuldigheid’ als volgt: ‘Wetenschappe-
lijke activiteiten geschieden met zorg-
vuldigheid. Toenemende prestatiedruk
mag daaraan geen afbreuk doen.’ Ik
kan me hier de cynische reactie van de
gemiddelde universitaire onderzoeker
goed voorstellen: in de praktijk van het
hedendaagse wetenschapsbedrijf wordt
de prestatiedruk immers stap voor stap
opgeschroefd, zodat de zorgvuldigheid
van de ‘bedrijfsresultaten’ wel in het
gedrang moet komen.

Voormalig KNAW-president Van
Oostrom stelt in dit verband dat een
onderzoeker die drie publicaties per
jaar heeft een even goede of betere
wetenschapper kan zijn dan iemand
met dertig publicaties. Dezelfde KNAW
hanteert echter (samen met de VSNU

en NWO, de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek) het
Standaardprotocol voor de beoordeling
van onderzoek in publieke research -
organisaties. Een van de vier centrale
beoordelingscriteria in dit protocol is
‘productiviteit’, dat wil zeggen: het aan-
tal wetenschappelijke publicaties per
geïnvesteerde tijdseenheid. Als KNAW
en VSNU dit aspect van de gedragscode
echt serieus nemen, is er maar één con-
clusie mogelijk: schrap ‘productiviteit’
uit het Standaardprotocol. De overblij-
vende criteria (met name ‘kwaliteit’ en
‘invloed’), die vooronderstellen dat er
wel degelijk resultaten in de vorm van
(inter)nationale publicaties geboekt
dienen te worden, bieden dan nog
steeds een prima houvast voor een ver-
antwoorde onderzoeksbeoordeling.

Bij het principe van ‘onpartijdigheid’
eist de code dat in wetenschappelijke
verslaglegging ‘rivaliserende standpun-
ten dienen te worden gemeld en toe-
gelicht’ en bij ‘betrouwbaarheid’ wordt
gesteld ‘dat het systeem van peer review
slechts kan functioneren onder de aan-
name dat andermans gedachtegoed
wordt gerespecteerd’. Ook dit heeft
directe implicaties voor het onder-
zoeksbeleid. Ik doel hier op de sterke
tendens de alfa- en gammawetenschap-
pen te persen in het keurslijf van de
bètawetenschappen. 

Een voorbeeld is het toepassen van
bibliometrische beoordelingsmetho-
den als de citatieanalyse. Vooral in de
meer nationale en kwalitatieve alfa- en
gammawetenschappen is het gebruik
van citatieanalyse uiterst problema-
tisch, onder meer door de structurele
voorkeur van deze analyse voor Angel-
saksische benaderingen en publica-
tie via tijdschriftartikelen. Een ander
voorbeeld is het kwantificeren van de
‘waarde’ van soorten publicaties, wat in
toenemende mate aan universiteiten
gebruikelijk lijkt te worden. Een prak-
tijkvoorbeeld is dat een faculteit acht
punten toekent voor een gerefereerde
monografie bij een ‘leading publisher’
en vier voor een gerefereerd tijdschrift-
artikel in een ‘leading journal’. 

Het gaat me hier niet om de pseudo-
wetenschappelijke precisie die gesug-
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gereerd wordt door dit soort kwanti -
ficering en evenmin om de mogelijk
verwoestende uitwerking van een der-
gelijk beoordelingsregime op de onder-
linge werkverhoudingen. Mijn punt
betreft de evaluatie van dit soort onder-
zoeksbeoordelingen vanuit de gedrags-
code. Omdat het publiceren van zo’n
monografie, gemiddeld, veel meer
(denk)werk vereist dan twee artikelen,
impliceert deze waardering een sterke
ontmoediging van het schrijven van
boeken en daarmee een structurele
aanpassing van alfa- en gammaonder-
zoek aan de publicatiecultuur van de
bètawetenschappen. Op het niveau van

het wetenschapsbeleid betekent het
respecteren van rivaliserende stand-
punten en andermans gedachtegoed
dan ook het niet opleggen van bètacri-
teria, zoals citatieanalyse en exclusief
publiceren via tijdschriftartikelen, aan
onderzoek waarvoor deze criteria niet,
of veel minder,geschiktzijn.Enopnieuw
is dit een kwestie waarop KNAW en
VSNU een doorslaggevende invloed
kunnen uitoefenen.

Een ander aspect van onpartijdig-
heid is dat wetenschappelijke metho-
den en criteria niet afhankelijk mogen
worden van ‘externe doelen als com-
mercieel succes of politieke invloed’.
Dit aspect van de code staat op gespan-
nen voet met de toenemende praktijk
van het patenteren van de resultaten
van wetenschappelijke research, waar-
bij patenten als volwaardige resultaten
van academisch onderzoek gaan gel-
den. Patenthouders hebben een com-
mercieel monopolie op het exploiteren
van hun uitvindingen. Omdat het ver-
krijgen en vooral het handhaven van
een patent een ingewikkelde kwestie is
die uitvoerige bemoeienis vergt, bege-
ven universiteiten zich hiermee volop
in het zakenleven. Tussen haakjes: het
feit dat universiteiten de wettelijke taak
hebben bij te dragen aan de versprei-
ding van kennis impliceert op geen
enkele manier dat patenteren hiertoe
een legitiem, laat staan een goed, mid-
del zou zijn.

De patentpraktijk introduceert tege-
lijk een systematische voorkeur voor
die methoden en criteria die winst -
gevende, patenteerbare resultaten kun-
nen opleveren. Op grond van het externe
doel ‘commercieel succes’ is bijvoor-
beeld medisch onderzoek naar de maat-
schappelijke oorzaken van ziekte struc-
tureel in het nadeel ten opzichte van
onderzoek naar de fysisch-chemische
of biologische oorzaken. Het hand -
haven van de code impliceert dan ook
het stopzetten van het patenteren van
de resultaten van universitaire weten-
schap. Van Oostrom poneert de stel-
ling dat ‘het infiltreren van de markt in
universiteit en wetenschap […] des te
gemakkelijker eneenzijdiger[is]gegaan,
omdat wetenschappers, en zeker ook

hun bestuurders, te weinig ruggen-
graat hebben getoond’. Uit eigen erva-
ring is deze stelling helaas al te herken-
baar. Eén manier om meer ruggengraat
te tonen zou kunnen zijn dat weten-
schappers die expliciet onder druk gezet
worden om hun resultaten te patente-
ren, zich daartegen (eventueel ook juri-
disch) verzetten met een beroep op de
VSNU-code.

Ten slotte pleit de code voor de ‘on -
afhankelijkheid’ van wetenschap. Zo
staat in de uitwerking van de waarde
van zorgvuldigheid: ‘Een wetenschaps-
beoefenaar vermijdt persoonlijke rela-
ties die een redelijke twijfel zouden
kunnen wekken aan de objectiviteit
van zijn beslissingen.’ Ook deze waarde
heeft directe implicaties voor inmid-
dels aan de universiteiten geaccep-
teerde praktijken. Ik noem er twee. Ten
eerste zijn er de bijzondere hooglera-
ren die tegen een kleine onkostenver-
goeding aan de universiteit aangesteld
worden vanuit een externe organisatie
of commercieel bedrijf. Daarnaast zijn
er de wetenschappers die in deeltijd in
dienst van de universiteit zijn en in de
rest van hun tijd een eigen bedrijf lei-
den op hetzelfde terrein als dat van hun
universitaire aanstelling. Dat deze con-
structies toelaatbaar zijn op grond van
de gedragscode is hoogst twijfelachtig,
gezien de risico’s van wetenschappe-
lijke bias en financieel misbruik. Hoe
kan het dat dit soort directe belangen-
verstrengeling op tal van terreinen
(politiek, rechtspraak, journalistiek)
een doodzonde is, terwijl het aan de
universiteiten bon ton geworden is?

Samenvattend: toepassing van de
door alle universiteiten aanvaarde code
op een aantal belangrijke aspecten van
het universitaire wetenschapsbeleid
leidt tot de volgende vier conclusies.
Eén: schrap ‘productiviteit’ als evalua-
tiecriterium bij de externe beoordeling
van het wetenschappelijk onderzoek.
Twee: beoordeel de publicatiecultuur
van verschillende wetenschappen op
een bij hen passende manier en schaf
citatieanalyse af in die vakgebieden
waar dat aantoonbaar misplaatst is.
Drie: stop het patenteren van de resul-
taten van universitair onderzoek. Vier:
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stel geen bijzondere hoogleraren aan
die een particulier of commercieel
belang vertegenwoordigen en verbied
de verstrengeling van een universitaire
baan met een eigen bedrijf op het-
zelfde terrein. Op deze manier krijgt de
kritiek op de economisering en bureau-
cratisering van de universiteit van
Boomkens, Lorenz c.s. en Van Oostrom
de benodigde handen en voeten. 

De hier geanalyseerde universitaire
praktijken brengen de realisering van
de waarden van de gedragscode eerder
verder weg dan dichterbij. Op grond
van de door hen onderschreven Neder-
landse Gedragscode Wetenschapsbe-
oefening en vanuit hun centrale positie
in het wetenschapspolitieke veld is het
aan organisaties als de KNAW en VSNU
om de bovengenoemde conclusies in
de wetenschapspraktijk door te voeren.

Hans Radder is natuurkundige en filosoof.
Hij is als hoogleraar filosofie van wetenschap
en technologie werkzaam aan de Faculteit Wijs-
begeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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telt
u zich voor, u bent gezagsdrager en hebt
de leider van een terroristische orga -
nisatie in handen gekregen. Als u hem
zou folteren, zou u het leven kunnen
redden van tientallen, honderden, mis-
schien wel duizenden mensen. Zou u
het doen? Om de casus nog wat te ver-
zwaren, gaan we ervan uit dat de terro-
risten een atoombom hebben. Zou u
gaan folteren? 

Hypothetisch is dit voorbeeld sinds
‘Guantánamo’ en de geheime doorvoer-
havens in Europa en elders niet meer.
De begin dit jaar afgezwaaide Ameri-
kaanse president vond folteren gerecht-
vaardigd ter bescherming van de home-
land security. Zijn opvolger was koud
een dag in functie toen hij een streep
haalde door dit beleid. 

Het opgeworpen dilemma stamt echter
uit 1993 en vormt het begin van een
essay getiteld ‘Zijn er in onze maat-
schappij nog onmisbare normen?’, van
de Duitse socioloog Niklas Luhmann.
Hebben sociologen dan het antwoord
paraat – kan de sociologie bepalen wat
juridisch en moreel door de beugel kan?
Dat niet, zegt Luhmann, maar ze kan
het probleem wel verduidelijken. Bij
normen gaat het namelijk om het op
zichzelf toepassen van de onderschei-
ding rechtmatigheid/onrechtmatig -

heid. Kan het rechtmatig zijn om on -
rechtmatig te handelen, en omgekeerd?
Hoe gaat de samenleving met zulke
paradoxen om?

Het essay in kwestie is opgenomen
in een van de drie vorig jaar verschenen
bundelingen van Luhmanns werk rond
moraal, kunst en kennissociologie.
Guan tánamo geeft al aan dat Luhmanns
denken tien jaar na zijn dood niets aan
relevantie heeft ingeboet. Waaruit
bestaat dat denken dan en wie was de
persoon die het in de wereld heeft gezet?

S
Het levenswerk van een 
radicale vernieuwer
De maatschappijtheorie van  
Niklas Luhmann 
Socioloog Niklas Luhmann oefende grote invloed uit
op de geestes- en sociale wetenschappen in het
Duitse taalgebied. Over moraal en ethiek, kunst en
literatuur, en kennissociologie. door Frank Huysmans
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