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Beleidsnota Universitair Onderzoek / Oktober 1979. 

P.C. Veenstra / J. Kals 

De nota beschrijft de beleidsvoornemens van de regering met betrekking tot 
het universitaire onderzoek; voornemens die 0eacht worden te passen in een 
oeheel van maatregelen ten aanzien van de instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek : de universiteiten en hogescholen. 
Gesteld wordt dat door het den ken en handelen binnen een "geintegreerd be
leidskader" de universiteiten (en hogescholen) beter worden toegerust tot 
hun taakvervull ing. Aldus moet "de beleidsnota univers i tai r onderzoek" de 
uitoefening van de zelfstandige onderzoektaak beter mogel ijk maken. 

Teneinde deze these te ondersteunen is het eerste hoofdstuk gewijd aan de 
huidige problemen van het universitaire onderzoek en vervolgens aan de uit 
die problemen af te leiden doelstell ingen voor een beleid dat tot een meer 
doelmatiqe benutting van de onderzoekcapaciteit moet leiden. 

In het tweede hoofdstuk worden aard en plaats van het universitaire onder
zoek gedefinieerd in relatie tot het geheeJ van de wetenschapbeoefening, 
in samenhang met het onderwijs, tegen de achtergrond van de samenleving en 
tenslotte in de context van de academische vrijheid. 

Het derde hoofdstuk beschrijft de beleidskaders waarbinnen de regering zich 
voorstelt een meer directe greep te krijgen op het universitaire onderzoek
gebeuren binnen de "relatieve autonomie" van de universiteiten en de "vrij
heid in gebondenheid" van de onderzoekers. 

Logischerwijze en waarschijnlijk uit de overtuiging dat "beleid" aIleen niet 
functioneert, handelt hierop het volgende hoofdstuk over het financiele 
besturings- en regelmechanisme ("financieringsstructuur"), over de "organi
satiestructuur", over het kroondocenten- en leerstoelen beleid en tenslotte 
oVer het investeringbeleid. 

De nota wordt afgesloten met een samenvattend hoofdstuk: "beleidsvoornemens 
voor het universitaire onderzoek 1980-85 11

, 

In het volgende zullen de ondersc~eiden hoofdstukken nader worden bezien. 

Uitgegaan wordt van de noodzaak dat de Nederlandse onderzoeker de groei van 
de wetenschappel ijke kennis en de toepassingen daarvan moet kunnen bl ijven 
volgen en ook daar eigen bijdraaen aan moet bl ijven leveren, hetgeen "nood
zakel ijk is voor de technische en economische ontwikkel ing van ons land, 
mClar evenzeer voor de culturele ontwikkel ing". 
Uit deze frase bl ijkt het typisch Haagse afstandel ijke van de toegepaste 
wetenschappen in het algemeen en van de techniek in het bijzonder: niet 
herkend wordt bl ijkbaar dat de techniek met al zijn maatschappel ijke conse
quenties en impl icaties een wez~nlijk deel van ons cultuurpatroon is, ja 
zelfs dat de opbloei van "de cultuur" in engere zin, zoals mogelijk bedoeld, 
in de historie steeds gestoeld is geweest op de technisch-economische basis. 
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Immers, een ieder die bereid is op meer dan oppervlakkige wlJze de omge
ving van zijn bezigzijn en de middelen daartoe te beschouwen, zal snel tot 
de conclusie komen dat vele wetenschappen nauwelijks tot ontwikkel ing zouden 
zijn gekomen zonder de mogelijkheden die de techniek biedt. Van de overheid 
mag verwacht worden dat zij de bijzondere rol van "de techniek" in deze 
weet in te schatten. Het is dan ook te betreuren dat in het geheel van de 
nota de enorme betekenis van technisch-wetenschappelijk onderzoek zo weinig 
uit de verf komt en het is te hopen dat in de "innovatie nota" van de 
minister voor wetenschapsbeleid de accenten anders Ilggen. 

In het verlengde hiervan ligt de opmerking dat het universitaire wetenschap
pelijk onderzoek "bij uitstek een kritische funktie kan vervI.,;11en". \vat 
wordt hiermee bedoeld? Een ~oed in het gehoor 1 iggende kreet? Immers, de 
essentie van wetenschap is de kritiek. niet op "de maatschappij" of op een 
of ander ongrijpbaar collectivum, maar weI op zelfkritiek van de onderzoeker 
gericht op zijn elgen vooroordelen. 

Ter zake ecnter. 
De doelstell Ingen van het universitaire onderzoek worden omschreven als; 
- het leveren van bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappen, 

het verhogen van het culturele niveau van de maatschappij, 
het leveren van een bijdrage tot het oplossen van maatschappelijke pro
blemen, 
het opleiden tot wetenschappel ijk onderzoeker, 
het verkrijgen van kennis, kunde en inzicht en bijdragen tot ontplooiing 
van het individu, 

- het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs op een niveau dat voor 
een goede taakvervulling van een afgestudeerde In zijn of haar loopbaan 
noodzakel ijk is. 

Ook hier valt de tweedeling van "cultuur" en "maatschappijll op en gehoopt 
kan slechts worden dat tot de maatschappel ijke problemen ook die van het 
bedrijfsleven gerekend worden. 

Wat hebben de universiteiten tot dusverre gedaan om deze doelen te bereiken? 
Het antwoord is eenvoudig: weinig of niets! 
Daarom "maken recente ontwikkel Insen het wensel ijk dat de overheid de taak
stell ing van de universiteiten preciseert". 
Deze recente ontwikkelingen zijn: 
- de schaalvergroting van de universiteiter mede als gevolg van de massale 

toename van de studentenaantal1en, 
- de I'verwetenschappe 1 ij k i ng" van de maatschapp i j . 

De teneur van de analyse is dat de universiteiten er geen bl ijk van hebben 
gegeven dit alles aan te kunnen om reden van het feit, dat door het hanteren 
van een studenten/staf norm de onderzoekcapaclteit enorm is toegenomen, 
doch dat mede door het ontbreken von een universitair onderzoekbeleid analyse 
van onderzoekbehoefte en toetsing van prestaties en resultaten achterwege 
bl ijft. In rond Nederlands: het hanteren van een studenten/staf norm verleidt 
de universiteiten tot kostbare liefhebberijen waarvan de maatschappelijke 
relevantie niet altijd duidelijk is. Deze tendentie wordt versterkt: zelfs 
indien er afspraken worden gemaakt tot samenwerking ter betere benutting van 
het onderzoekpotentieel, de bestuurlijke middelen tot realisering ontbreken, 
en dat bovendien het personeelbeleid ten aanzien van taakverdeling verouderd 
is. 
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Geconcludeerd wordt dat in de vigerende situatie het voor regering en 
parlement moeil ijk is een oordeel te vellen over het nut van besteding 
van gemeenschapsgelden en dat het daarom opportuun is een onderzoek
beleid te gaan voeren waardoor de onderzoekinspannin~ zichtbaar wordt, 
m.a.w. getoetst kan worden. 

De doelstel1 lng van de nota is het ontwikkelen van een organisatie- en 
financieringstructuur waardoor: 
- het universitaire onderzoek duidel ijk zichtbaar wordt, 

automatismen die de ontwikkeling van een onderzoekbeleid belemmeren 
worden teruggedrongen, 
de verantwoordingspl icht van onderzoeker en universiteit tot zijn recht 
komt, 
doelmatig gebruik van middelen wordt bevorderd, 
maat.schappelijke beinvloedino bij de themakeuze wordt bevorderd. 

Het zal duidelijk zijn dat het de financieringstructuur (fide geldkraan " ) 
is die universiteiten, faculteiten, vakgroepen en onderzoekers zal dwingen 
een bijdrage naar vermogen te leveren tot het bereiken van deze doelen; 
naar rata van kwaliteit wordt de zaak gefinancierd: beloning naar prestatie. 

Wat wordt daartoe verlangd? 
De eerste prioritejt is het zichtbaar maken van onderzoek. Als middelen 
daartoe dienen de programmering en de beoordel jng van programma en onderzoek
resultaten, samen te vatten als verantwoording van de onderzoekinspannin~ in 
het licht van interne en externe criteria. Wezenl ijk is dat de uitkomsten 
van deze evaluatie en toetsing bepalend zullen zijn voor de omvang van de 
toe te wijzen middelen. 

Vanzelfsprekend worden hiermee problemen op~eroepen: wie programmeert, wie 
evalueert en beoordeelt, welke zlJn de criteria, hoe ligt de verantwoording, 
en tens lotte hoe wordt de geld~raan gehanteerd? 

In de eerste instantie is de oplossing verrassend eenvoudig: de programme
ring wordt in belangrijke mate door de onderzoekers zelf verricht en daar 
de bereikte resultaten slechts tegen de achtergrond van het programma kunnen 
worden afgewogen, is ook de beoordeling een taak van de onderzoekers zelf en 
weI door toetsing aan interne criteria; dit zijn de criteria die binnen de 
faculteit of vakgroep worden gehanteerd. Evenwel, er zijn randvoorwaarden 
die voortkomen uit de eis tot doelmatige besteding en gebruik van middelen. 
Hier komt "de vrijheid in gebondenheid" om de hoek kijken, niet zozeer in 
relatie tot het waarden- en normenstelsel waarbinnen de onderzoeker werkt, 
maar veel meer tot de waarborgen die de overheid als financier verlangt dat 
de universitaire taken naar voldoening worden verricht. 

Zo is er de eis dat blnnen een stelsel van meerjarenafspraken taakverdelingen 
tot stand komen, hetgeen inhoudt dat bindende afspraken worden gemaakt in de 
differentiatie van taaktoebedeling aan de universiteiten, zowel wat het 
onderzoek als het onderwijs betreft. Men kan hierbij aIleen maar hopen dat 
er niet vol1edig aan voorbij wordt gezien dat ontwikkel ing van de wetenschap
pen vaak gediend is met confrontatie van verschillende benaderingen van 
hetzelfde probleem. Hoe:wel het redelijk klinkt dathet couperen van "overlap
pingen" de efficiency dient, bl ijft het de vraag in hoeverre in het overleg 
de demarcaties op de jujste wijze gelegd kunnen worden. In ieder geval zullen 
de secties van de academische raad een belangrijke rol gaan spelen. 
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Op grond van de uitkomsten van dat overleg kan de overheid zwaartepunten 
instellen; onderzoekgebieden van voldoend€ wetenschappelijke en/of maat
schappelijke betekenis. Zwaartepunten kunnen ook ontstaan 10uter op grond 
van doelmatigheid, en zullen worden ingesteld aan die universiteit waar 
de aanwezige deskundigheid, de voorzieningen en de kwal iteit van de onder
zoekeenheid garanties bieden voor het slagen van een onderzoekproject. Het 
is in deze denkbaar dat daartoe professioneel deskundigen, eertijds over 
de universiteiten verspreid, in zoln zwaartepunt geconcentreerd worden, 
bijv. indien voortzetting van het onderzoek grote investeringen vergt. 

De moraal is evenwel glashelder; verdicht U tot een zwaartepunt, dan wei 
zorg dat je er bij komt. \.Jant er bestaat een stok achter de deur: 1I0p dit 
moment willen wij nog eens met nadruk vaststellen dat de bereidheid van 
universiteiten, faculteiten en onderzoekers elkaar te vinden een nood
zakel ijke voorwaarde vormt voor een doelmatig gebruik van de voor onderzoek 
beschikbare middelen. Ook hier geldt, dat de mate waarin deze bereidheid 
in feitel ijke afspraken gestalte krijgt, het de overheid mogelijk is meer 
ruimte te laten aan de academische qemeenschap". 

81 ijkbaar is toch het eerder gebruik van de term IIrandvoorwaardell hier 
niet zo op zijn plaats! 

Naast en in vervolg op de eisen tot taakverdeling, samenwerking en ratio
nal isering van het onderzoek, staat de verantwoordingsplicht. Binnen de 
"relntieve autonomiell van de universiteiten in het kader van meerjaren
afspraken, wenst de overheid niet louter als financier gezien te worden, 
doch verlangt verantwoording inzake de wijze waarop de onderzoekcapaciteit 
benut wordt ter verwezenlijking van de doelen van een programma. 
Het gaat hier om twee zaken: 
- de beschrijvende verantwoording. 
- de kwal iteit van de taakvervull ing. 

Het eerste houdt een verticale verantwoording in: de verantwoording aan de 
financier over de besteding van middelen en mankracht enerzijds, en het 
leveren van een bijdrage tot bespreekbaar maken van onderzoek voor regering 
en parlement anderzijds. De beschikbare informatie kan ook horizontaal 
werken: een hulpmiddel tot een gefundeerd onderzoekbeleid en tot grotere 
toegankelijkheid tot het onderzoek vanuit de maatschappij. 

De beoordeling van de kwaliteit van onderzoek ~"ordt niet als een recht
streekse taak van de overheid geziet1; haar taak is meer voorwaardenscheppend 
en controlerend. Daarom zal inzake de kwal iteitsbeoordeling advies inge
wonnen worden bij bestaandt:, adviesorganen, Lw. AR, Z\10, KNA\o/, RA\O/B, NRLO. 
Met de kwaliteitsbewaking zal op de een of andere wijze een rendamentsbe
paling parallel lopen, met als criteria bijv. aard en hoeveelheid van publi
caties, aanhalingen uit werk, bijdragen aan boeken, spreekbeurten en toe
loop van gastonderzoekers. Evenwel: Iinaarmate de onderzoekers duidelijker 
kunnen aantonen dat de hun toevertrouwde onderzoekmiddelen verantwoord 
worden besteed, zal het beter mogelijk zijn de voortzetting van de finan
ciering te waarborgen'l. 

Dus nu de geldkraan, de financieringstructuur. Uitgangspunt is;llin de jaren 
tachtig zullen de financiele middelen beperkt zijn'l en daarbij wordt de 
interpretatie aan de lezer overgelaten. Evenwel in 1990 wenst men een struc
tuu r te hebben waa r in: 
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- maximaal de helft van de huidiqe middelen voor onderzoek zal toevloeien 
door opslagfinanciering (630 mlljoen). Opslagfina.nciering dient voor de 
financiering van een vrije ruimte voor onderwijsgebonden onderzoek en 
is als zodanig een o~slag op de onderwijscapaciteit. De omvang ervan zal 
door sleutels en binnen meerjarenafspraken worden vastgesteld. Verant
woording inzake de benutting zal achteraf verlanad worden, 

- onderzoek van "hoge kwal iteit" wordt gefinancierd door voorwaardelijke 
financiering (minstens 430 miljoen). Het onderzoek komt voort uit een 
overeengekomen taakstelling en is onderwerp voor meerjarenafspraken per 
discipl ine en voor het algemeen financieel schema. Het is mogelijk de 
centrale beleidsruimte van een universiteit (research pool) onder deze 
vorm van financiering te brengen. Overigens zel niet op aIle wetenschaps
gebieden tegel ijk worden begonnen; de minister van OZW zal terzake 
binnenkort overleg openen. Evenwel wordt er naar gestreefd vanaf 1982 
jaarlijks 5% van de regeringsbijdrage onder te brengen in de voorwaar
delijke financiering, 

- onderzoekprojecten worden gefinancierd door ZWO (200 miljoen in 1990). 
Deze projectfinanciering vindt plaats op grond van een goedgekeurde 
ZWO-begrotlng gespecificeerd naar wetenschapsgebieden en zal ook het 
geheel van het toegepaste onderzoek gaan omvatten, 

- contract researchwordt gestimuleerd. Deze contractfinanciering vindt 
door derden plaats op grond van overeenkomsten met de universiteit. 
Zowe1 hier als bij de projectfinanciering wordt een intensivering verwacht 
van de interactie tussen het universitair onderzoek en maatschappelijke 
ontwikkel ingen en behoeften. Het wordt van groot belang geacht dat de 
toegankelijkheid van de universiteiten wordt vergroot en daarmee de invloed 
vanuit de maatschappij op de onderzoekprogramma's. Als middelen daartoe 
worden gezien het wetenschappelijk verslag, maar ook het instellen van 
"wetenschapswi nke J s" en lit ransferpunten" ; de I aatsten voora 1 a Is toegang 
tot de technische kennis die binnen de universiteiten aanwezig is. Het 
blijft een open vraag of dit stelsel zalblijken te functioneren op de 
wijze die men verwacht; immers de belemmeringen om gebruik te maken van 
de kennis binnen de universiteiten worden niet hoofdzakel ijk door de 
universiteiten opgeworpen. Veel meer speelt hier drempelvrees een rol, 
maar vooral ook het onvermogen om, bijv. vanuit het bedrijfsleven, de 
problematiek teformuJeren - 20 het probleem aJs zodanig herkend is. Wezen
lijk is dat binnen de universiteiten de organisatorische en vooral ook 
de juridische kaders worder aangepast ter vergrcting van de slagvaardig
heid als partners incontract research; veel ambtelijke barrn~res dienen 
te worden opgeruimd en formalisme in het beheer dient vervangen te worden 
door fantasierijke anticipatie, dit temeer daar contractfinanciering en 
voorwaa rde 1 i j kef i nand er i n9 gemengd kunnen voorkomen voor proj ec ten met 
een looptijd langer dan een jaar. 

Dit geheel van voorstellen en maatregelen heeft vanzelfsprekend implicaties 
voor zoweJ het onderwijs en in het bijzonder de onderzoekopleiding in het 
2-fasen model, als voor het personele beleid. Gesteld wordt: Ithet is duide
lijk dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de plaats waar een onderzoek
opleiding zal worden gevestigd en de daar aanwezige deskundigheid voor on
derzoek, en de materille voorzieningen". Op grond van deze stell ing d~ent in 
samenspel tussen onderwijs- en onderzoek beleid een aantal cruciale besl is
singen voor de tweede fase van de opleiding genomen te worden.zoals: 
- de keuze van aard en plaats var in te stellen opleidingen, 
- vaststellen van de aantallen toe te laten studenten, 
- de eventuele selectieprocedure, 
- de toelating van studenten uit het hoger beroepsonderwijs, 
- maatregelen in de overgc.ngsfase. 
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In het verlengde hiervan 1 igt de problematiek van de assistent onderzoekers, 
de pas afgestudeerden die zich op een doorstroomplaats lIal doende lerend" 
bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker. In de meerjarenafspraken 1981/35 
zullen in deze voorzieningen die uitbreiding van het aantal plaatsen beogen, 
opgenomen worden. Verdel ing van de plaatsen geschiedt door de minister van 
OZW na over leg met de minister voor wetenschapsbeleid na advies door de A.R. 
en moge 1 i j k ZWO. 

Het personele beleid is gericht op: 
- de aanstelling, o.a.: ~ meer personeel aantrekken van buiten de eigen 

un i ve rs i te it, 
~ open competitie bij vacatures, 
~ "positieve discriminatie ll van vrouwen, d.i. een 

voorkeursbehandel ing bij vacaturevervulling. 
- de beoordel ing, 

op het thema: honorering naar prestatie. 
- de mobil iteit, 

hetgeen wijziging van taakstell ing binnen de universiteit inhoudt maar 
ook tijdelijke overplaatsing naar onderzoek elders. Er is hier een 
relatie met de twee-fasen structuur omdat plaatsing van assistentonder
zoekers mede wordt bepaald door de taakverdeling en zwaartepuntvorming. 

- taakdifferentiatie, 
waardoor gekwal ificeerde onderzoekers voor bijv. een jaar vrijgesteld 
worden van onderwijs en andere taken, teneinde zich volledig aan onder
zoek te kunnen wijden. 

Het aldus gewrochte dient uiteraard bestuurd te worden, waartoe een organisa
tiestructuur is ontworpen met als uitgangspunten: 
- de universiteiten moeten een zelfstandiger beleid kunnen voeren, zij het 

dan binnen "de beperkte autonomiell
, 

- de landelijke afspraken per discipl ine dienen in de ontwikkel ingsplannen 
te voorschijn te komen, 

- de universitaire projectfinanciering dient door een nationale onderzoek
organisatie te gebeuren. 

Het topniveau van Intra-universitair bestuLr werdt het C.v.B., waarnaast of 
waaronder de universiteitsraad richtlijnen geeft voor de organisatie van de 
wetenschapbeoefening. 

Het middenniveau is de faculteit. Er wordt een versterking van dit niveau 
beoogd door een herlndeling zodanig, dat de faculteiten samenvallen met 
disciplines of met groepen van sterk verwante disciplines. Aansluitina moet 
worden verkregen bij het inter-universitaire middenniveau, dit zijn de secties 
van de A.R. gedefinieerd als "discipline niveaul!. 
De faculteitsraad: 
- stelt werkgroepen in binnen de faculteit, 
- stelt de richtl ijnen op voor de vakaroepbesturen voor het vaststellen van 

onderzoekprogramma's, 
- toetst die programmals en keurt ze goed. 
Het faculteitsbestuur: 
- IIz iet toe" op de uitvoering van onderzoekprogramma's, 
- IIz iet toel! op vast legging en verantwoording. 

Het basisniveau blijft de vakgroep, de plaats waar gewerkt wordt voor zover 
"de organisatie" dat toelaat. De taken in onderzoek zijn: 
- opstellen en vaststellen van het programma, 
- uitvoeren van het onderzoek, 
- de zorg voor de outillage, 
- voorstellen van multi- of interdisciplinaire werkgroepen. 
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Het topniveau van inter-universitair bestuur wordt Z.W.O. waaronder vijf 
gcbiedsradcn ressorteren voor: 
- de geesteswetenschappen, 
- de maatschappij wetenschappen, 
- de natuurwetenschappen, 
- de medische wetenschappen, 
- de technische wetenschappen. 
Deze gebiedsraden - die niet aan eenvoorgeschreven organisatievorm zijn 
gebonden - hebben als taken: 
- opstel1en van meerjarenplan en begroting, 
- zorg voor multi- en interdisciplinaire onderzoekgebieden, 
- wetenschapsverkenning en sigralering van belangrijke aandachtsgebieden, 
- stimulering van het universitaire onderzoek. 
De top lei ding Z.W.O. voert overleg met de overheid op grond van informatie 
uit de gebiedsraden en heeft een algemeen c06rdinerende taak. 

Het middenniveau wordt gevormd door de secties van de A.R., die worden 
teld uit de dekanen van de corresponderende faculteiten en enige 

niet-universitaire leden. 
De ta ken z i j n : 
- afstemming van onderzoekbeleid voor een discipline en het maken van een 

meerjarenplan hetwelk dient te handelen over: 
· het leerstoelenbeleid, 
, investerinq?politiek, 
• interfacultaire taakverdel ing en defini tie van zwaartepunten, 
· programma's voor voorwaardelijke financiering, 
, spreiding van post-doctorale opleidingen, 
· verdel ing van assistent-onderzoekers. 

Opgemerkt wordt dat dit alles moet geschieden binnen ministeriele richtl ij
nen, IIzodat de grenzen van het overleg duidel ijk zijn". 
Tenslotte dienen de secties van de A.R. te voldoen aan de wettelijke opdracht 
de verbinding tussen universiteit en maatschappij gestalte te geven. 

Het basisniveau wordt gevormd door o.a, 
- Z.W.O.-werkgemeenschappen, 
- nationale onderzoekorganisaties, 
- beroepsverenigingen. 

Commentaar. 

Zoals op een aantal plaatsen expl iciet geformuleerd is en verder dikwijls 
tussen de regels door is te lezen komt deze beleidsnota mede voort uit het 
onbehagen bij regering en parlement over de ondoorzichtigheid van het 
universitaire bestel en meer in het bijzonder over de feitelijke onmogel ijk
heid op enigerlei rationele wijze het rendement van de universiteiten te 
bepalen. Dit weegt des te zwaarder omdat de universiteiten dure klanten zijn 
die binnen een verkrappend totaal van nationale middelen steeds duurder 
dreigen te worden. 20 werd in 1969 voor het universitair onderzoek 480 mil
joen uitgegeven, een bedrag dat in 1976 gegroeid was tot 1230 miljoen op 
een totaal van 4960 miljoen van de rijksuitgaven voor onderzoek. 
Als gevolg van het gebrekkig management van de universiteiten, hun geiso
leerd opereren zowel ten opzichte van elkaar als van de maatschappij, wordt 
het op zijn minst twijfelachtig geacht of de grote bedragen die de universi
teiten toevloeien tot optimaal maatschappelijk nut worden aangewend. 
Evenwel, wie legt hier de criteria vast? Soms krijgt men de indruk dat het 
vooral geromantiseerde opvattingen over de weterschap zijn, maar ook de 
pol itieke interpretaties, waarin de maatschappij zich teleurgesteld voelt. 
Te weinig treft men het besef aan dat een nieuwe, maatschappel ijk bruikbare 
propositie veelal uit een sequentie van onderling onafhankel ijk werk of van 
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onderling onafhankel ijke vindingen voortkomt, Deze stukken werk kunnen in 
de tijd ver uit elkaar I iggen en het maatschappel ijk nut ervan blijkt pas 
in de laatste fase van ombuiging van aIle verworven kennis tot maatschap
pel ijke bruikbaarheid. 
Het middel tot het wegnemen van deze twijfels 1 i9t voor de hand: centrali
seer de uiteindeJijke besl issingsmacht, doch laat de partners in het spel 
"autonomie met begrenzing" en vooral IIvr ijheid in ge,bondenheid" ; ook ou
ders kijken met genoegen naar hun kinderen wanneer ze vadertje en moedertje 
speJen, als zij daarin maar niet te ver gaan. 

In de ogen van veel wetenschappers is central iseren geen aanvaardbare 
methode tot oplossen van problemen; integendeel er wordt niets door opge
lost. Wat in feite gebeurt is dat een complex van kleinere problemen naar 
de toekomst wordt verschoven door ze in een structuurschema samen te ballen 
tot een groot probleem, dat aldus buiten de reikwijdte van de individuele 
inventiviteit geraakt en waarvoor dan op centraal niveau oplossingen uit 
de hoge hoed worden getoverd. 
De cruciale vraag is echter: wat verstaan wij heden nog onder academische 
vrijheid in confrontatie met maatschappelijke behoeften en eisen; en zo 
daar antwoord op gegeven kan worden, tasten dan de beleidsvoornemens van 
de regering de vrljheid van de onderzoeker zodaniD aa~ dat hij gedoemd is 
strikt plannatig onderzoek te ve.rrichten tot het bereiken van door Big 
Brother planmatig vastgelegde doelen? Is dit de reactle van "de maatschappijll 
op de IImaatschappelijke vrijgestelden ll binnen de beschutting van de univer
siteiten? 
De nota zegt hier iets over: I~e kern van het begrip vrijheid van onderzoek 
is gelegen in de vrijheid die aan universitaire onderzoekers toekomt om 
dat onderzoek te verrichten dat zij voor de ontwikkeling van hun vakgebied 
van belang achten en waarbij zij eigen inzichten kunnen vol gen. In het ver
lengde van deze vrijheid, maar daarvan weI te onderscheiden, 1 iggen de be
grippen autonomie en zelfstandigheid, die niet zozeer betrekKing hebben op 
individuen als weI op de organisatie", 
En verder:"de universitaire onderzoeker bevindt zich, evenals zijn niet
universitaire collega, in een normen- en waardensysteem dat beperkingen 
op 1 egt aan z i j n wetenschappe 1 ij ke werkzaamheden". 

Dus toch "de organisatiell en "het systeem" .......•.. 
Met bezorgdheid zien wij de dag naderen dat de overheid en het universiteits 
management teneer zullen zitten bij de puinen van onze eens zo trotse 
wetenschap. De overheid zal dan zijn als het jongetje dat beteuterd het afge
broken plantje in de hand heeft dat hij meende te heJpen groeien door er aan 
te trekken. Vele wetenschappers zullen de wens van regering en parlement tot 
doelmatigheid in het wetenschapsbedrijf bil1ijken en wellicht zelfs onder
steunen. Maar zij zien de groeiende status van de beheers- en bestuursorganen 
en de groeiende omvang daarvan, en vooral ook de grote hoeveelheid oneigen
lijke taken die van daar over hun hoofden wordt uitgestort. Het moet toege
geven worden dat zij daarmee niet zo goed raad weten engeconstateerd moet 
worden dat al deze taken ten koste van de onderzoekcapaciteit gaan. De waar
neembare onwerkzaamheid van zo'n "systeem" wordt in een dodel ijke spiraal 
bestreden met vooral "meer van hetzelfde oplossingen", aldus de gebrekkige 
kwaliteit met kwantiteit verdoezeld. 

Ook als de universiteiten zelf geen redel ijk alternatief kunnen bieden, 
betekent dit nlet dat dan deoverheid op de goede weg is. Ook Hassan verkoopt 
zijn onoogl ijk slechte dadels goed door zijn klanten er van de overtuigen dat 
zijn dadels groter zijn dan ze zijn. terwijl zijn buurman op de markt vlot 
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zijn medicijn tegen aardbevingen van de hand doet op grond van de over
weging dat nlemand een beter middeJ weet! 

Zelfs goede bedoelingen geven geen enkele garantie voor de goede werking van 
een systeem, laat staan voor de fectiviteit van een daarmee verbonden com
plex van maatregelen. Goede bedoelingen heeft ook de man die bij het 1 icht 
van een straatlantaarn zijn verloren huissleutel zoekt; nlet omdat hij hem 
daar heeft verloren, maar weI omdat hij daar kan zien. 

Evenwel, de universiteit is deel van de samenleving en in de loop van het 
recente verleden is de universitaire bevolking meer en meer bij maatschap
pel ijke problematiek betrokken geraakt, ja, heeft dat zelfs gewenst; de 
ivoren toren is veelal nog slechts een monument op de campus. Zelfs de 
rigueur van een regeringsnota brengt op zich zelf maatschappelijke verweven
held niet nader indien aan de basis - waar het werk gedaan moet worden- de 
idee niet leeft. 

Men kan dan ook nlet zeggen of zo'n nota nu "goed" of "slecht" is. Een uit
spraak van deze soort zal sterk afhangen van de mate waarin de structuur wordt 
ingevuJd met professionele deskLndigheid, vooral op het beoordelings top
niveau - maar bijv. reeds de instelling van een "nspectie W.O.II~ is zodanig 
oneigen aan de universitalre wereld dat de nota toch grote twijfels oproept. 

Wat men uiteindel ijk slechts kan hopen is, dat de nota een organisatorische 
formal isering zal blljken in te houden van wat er aan de basis leeft; waar 
men, nlet te vee! gedwarsboomd door een leger van "dienstverieners'l die 
gl ijbaantje speJen op de lljntjes van organieke schema's, wetenschappelijk 
en maatschappelijk relevant onderzoek wil verrichten, qewoon omdat dit "het 
we rk" is. ~ 


