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WETENSCHAP

Met één
poot
in de
modder

Sociale wetenschappers zijn
te druk met geld verdienen
en te weinig op straat. De
hoogleraren Barbara Vis en
Willem Trommel over deze
spagaat.

DOOR DIRK DE HOOG
FOTO’S STUDIOVU/YVONNE COMPIER
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Sociale wetenschappen

H
ebben sociale wetenschappers nog wel hart voor
de echte problemen in
de samenleving of zitten
ze massaal in hun ivoren
toren achter een laptop
ingewikkelde artikelen te
schrijven voor internationale tijdschriften om hun citatie-index te verhogen?
Negen jonge wetenschappers beantwoorden die vraag in de bundel Passie
voor de publieke zaak. “Gelukkig valt het
mee. De auteurs zijn allemaal geneigd
kritisch te reﬂecteren op hun positie in de
samenleving en het maatschappelijk nut
van hun onderzoek. Maar tegelijk zien
ze problemen bij hun maatschappelijk
engagement”, zegt hoogleraar beleid en
bestuur Willem Trommel, een van de
samenstellers van de bundel. “Twintig,
dertig jaar geleden was maatschappelijke
betrokkenheid onder sociale wetenschappers bijna vanzelfsprekend. Maar paradoxaal genoeg vergt zulke betrokkenheid
een hoge mate van vrije wetenschapsbeoefening en die is steeds meer onder druk
komen staan. Wetenschappers moeten
hun eigen geld verdienen én publiceren
in toptijdschriften. Dat leidt vaak tot
ultraspecialistische artikelen voor vakgenoten die voor een breder publiek nogal
ontoegankelijk zijn. Daardoor dreigt een
kloof te ontstaan tussen wetenschap en
samenleving.”

Drijfveer voor onderzoek
Barbara Vis, hoogleraar politieke besluitvorming, mede-auteur van de bundel,
herkent zich deels in dat beeld. “Om
hoogleraar te worden moet je inderdaad
voldoen aan de geldende wetenschappelijke standaarden. Publicaties in internationale journals zijn daarbij cruciaal.
Maar ik heb het idee dat je maatschappelijke zichtbaarheid ook meetelt, al is
het wel vaak een sluitpost bij een benoeming.”
Zij zegt dat het oplossen van wetenschappelijke vraagstukken haar primaire
drijfveer is voor het doen van onderzoek.
“Zo heb ik onderzocht waarom de ene
regering wel politiek impopulaire maatregelen neemt en de ander niet. Hoewel dit
ook een maatschappelijk relevante vraag
is, werd ik gedreven door het vinden van
een fundamenteel wetenschappelijke
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oplossing. Bestaande politicologische
theorieën konden de variatie tussen
regeringen niet duiden, dus het zoeken
was naar een theorie die dit wel kon.
Maar ik vind het belangrijk om aan een
breder publiek dan mijn vakgenoten uit
te leggen wat het nut is van mijn onderzoek. Daarom doe ik mee aan het brede
publieke debat.”
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Klinkende munt
Trommel ziet nog een andere bedreiging
Willem Trommel en Barbara Vis
voor maatschappelijk geëngageerde
wetenschappers. “Directe valorisatie van
een universiteit die de emancipatie van
kennis is steeds meer een voorwaarde
bepaalde bevolkingsgroepen nastreefde.
voor onderzoeksﬁnanciering. Maar
Die taak zie ik nog steeds. Voor mij is een
die valorisatie wordt in heel beperkte
uitdagende vraag wat we kunnen bijdraeconomische begrippen opgevat. Simpel
gen aan het oplossen van problemen.
gezegd moeten je onderzoeksresultaOm te beginnen hier in de regio Amsterten op korte termijn klinkende munt
dam met zijn pluriforme, multiculturele
opleveren. In de sociale wetenschappen
maatschappij. Wie de problemen van
leidt dat veelvuldig tot instrumenteel,
een globaliserende samenleving wil
beleidsgericht onderzoek in opdracht
doorgronden, kan hier zijn hart ophalen.
van degene die je geld geeft. Maar goede
Ik pleit er niet voor dat wetenschappers
sociale wetenschap vergt ook reﬂectie en
politieke activisten of linkse ideologen
tijd om te lummelen. Die ruimte, voor
worden. Ons boek breekt een lans voor
bezinning en diepgang, wordt ons steeds
sociale wetenschap die zowel ambachteminder gegund. De bestuurders van
lijk als kritisch is. We moeten niet alleen
universiteiten denken dat onderzoekslaten zien hoe het is, ook hoe het anders
prestaties rationeel en objectief meetbaar
en beter kan worden.”
zijn. Daarop worden we
afgerekend. Bovendien
Work, care and wellfare
worden medisch en bèta‘Maatschappelijke Vis vindt het een mooie
gericht onderzoek hoger
zichtbaarheid is
visie, maar houdt wat
aangeslagen dan sociale
vaak een sluitpost slagen om de arm.
wetenschappen.”
bij benoemingen’
“Wetenschappelijk theoreVis noemt zich wat
tische vragen zijn toch het
dat betreft een gelukvertrekpunt voor onderkige hoogleraar. Ze kreeg
zoek. Dat sluit maatschapnamelijk een Vidi-beurs.
pelijke betrokkenheid
“Dankzij die wetenschapsniet uit. Binnen de sociale
subsidie kan ik meer dan
wetenschappen bestaan verschillende
de helft van mijn tijd aan onderzoek
benaderingswijzen en opvattingen. We
besteden. Dat is tegenwoordig een luxemoeten elkaar niet bestrijden en uitsluipositie. Ik vind ook dat valorisatie van
ten, maar proberen te versterken. Onze
kennis te eenzijdig in termen van geld
faculteit werkt aan de opzet van een
wordt opgevat. Inzicht leveren in maatbreed onderzoeksinstituut voor work,
schappelijke vraagstukken is ook een
care and wellfare. Het lijkt me een thema
vorm van valorisatie. Er moet ruimte zijn
waarbinnen maatschappelijke betrokkenvoor intellectuele vorming en reﬂectie.
heid, valorisatie van kennis, vorming van
Leren nadenken is heel erg maatschapstudenten en fundamenteel onderzoek
pelijk nuttig.”
hand in hand kunnen gaan en elkaar
versterken. Daarin kunnen vast veel
mensen hun passie kwijt.”
In Amsterdam je hart ophalen
Trommel noemt een extra uitdaging
voor de VU: “We zijn van oorsprong
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Sociale wetenschappers staan onder druk, dat blijkt uit de bundel
‘Passie voor de publieke zaak’.

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

Marieke van Genugten, Marlies Honingh en Willem
Trommel (red). Passie voor de publieke zaak. Boom
Lemma Uitgevers, 214 blz. €24,95.

in NRC van 18 mei in een artikel met
de treﬀende kop ‘Losgezongen van het
eigen land’. “Mensen die zowel internationaal willen publiceren als lokaal een rol
spelen, merken dat ze dat niet allemaal
tegelijk kunnen. En dat de waardering
voor internationaal publiceren wel heel
hoog is. We weten allemaal dat zulke
artikelen gemiddeld door vijf mensen
worden gelezen en dat er veel meer
worden geschreven dan
we kunnen lezen”, aldus
Duyvendak.
Ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen maakt
zich zorgen. Zij publiceerde 15 mei het rapport
‘Vertrouwen in de wetenschap’.
‘Van wetenschappers
wordt verwacht dat hun
onderzoek economisch
nut heeft. Dat kan ertoe
leiden dat ze te hoge
verwachtingen scheppen
over hun onderzoek en
valse claims maken, om
maar onderzoekssubsidie te ontvangen’,
vat NRC het rapport samen. Dit kan
volgens de KNAW ertoe leiden dat het
idee ontstaat dat wetenschappers ingehuurd kunnen worden om een bepaald,
vooropgesteld resultaat te leveren en dat
tast de onafhankelijkheid van de wetenschap aan.

Wetenschappers
zijn niet te huur

‘

Het bedrijven van sociale wetenschap vanuit betrokkenheid op
publieke vraagstukken staat maatschappelijk onder druk’, concluderen de samenstellers van de bundel
Passie voor de publieke zaak. Daarin
beschrijven negen jonge onderzoekers over hun drijfveren om maatschappelijk geëngageerd met wetenschap om te
gaan. Onder hen VU-hoogleraar politieke
besluitvorming Barbara
Vis, veiligheidsdeskundige Beatrice de Graaf en
Willem Schinkel die veel
over democratie en het
publieke bestel publiceert.
‘Ontmaskering van politieke en/of maatschappelijke
mythen aan de hand van
nuchter wetenschappelijk
onderzoek behoort van
oudsher tot de vreugden
van het professionele
sociaalwetenschappelijke
onderzoek en kan heel
fraai bijdragen aan de
kwaliteit van het publieke
debat’, omschrijven de
auteurs hun missie.
Zij zien die opdracht vooral bedreigd
door publicatiedruk en de noodzaak
onderzoek in opdracht te doen om geld
binnen te halen.
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Hoge publicatiedruk
Die vrees deelt de Nederlands Sociologische Vereniging (NSV). ‘De sociologie
dreigt steeds meer van de samenleving te
vervreemden door de eenzijdige criteria
die worden gehanteerd bij de beoordeling
van wetenschappelijke resultaten’, zegt
NSV-voorzitter Jan Willem Duyvendak
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Reacties (max. 300 woorden)
op Advalvas-artikelen zijn
welkom op redactie.advalvas@
vu.nl. De redactie behoudt zich
het recht voor uw bijdrage
eventueel in te korten.

Compliment

Goed opiniestuk (‘Studeren is een recht’)
van Dirk de Hoog in de vorige Advalvas.
In mijn afscheidscollege ‘De verantwoordelijke universiteit’ van maart vorig jaar
heb ik het ook gehad over de toegang tot
de universiteit. Maar emanciperen is wel
werken, voeg ik daaraan toe. Net zoals
Dirk schrijft: tegenover rechten staan ook
plichten. Kan hij niet eens peilen bij de
leden van de werkgroep die een onderwijsvisie voor de VU moet schrijven hoe
hun werk vordert? Er is nu een nieuwe
rector die voor deze visie verantwoordelijk is.
Ik blijf Advalvas volgen en hoop dat Dirk
de Hoog het nog een tijdje volhoudt.

Jan Siersma, voormalig beleidsadviseur
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