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DIRK VAN DAMME

Wie? Hoofd onder
wijsonderzoek van 
de Oeso  in Parijs.
Wat? In een demo
cratie  is zowel het 
wetenschappelijk als 
het maatschappelijk 
debat  legitiem.

derzoek,  ook  buiten  het  laboratori
um.  Resultaten  van  wetenschappe
lijk onderzoek naar het publieke de
bat  overbrengen  en  vertalen  is  iets
wat veel academici vandaag met veel
zorg  proberen  te  doen.  Zij  ervaren
dat dit meestal niet uitmondt in slo
gans  en  het  irrationele  buikgevoel
niet voedt. Het zou erg jammer zijn,
mochten opinies zoals deze de lang
zaam op gang komende tendens van
wetenschappers  om  naar  buiten  te
treden  en  maatschappelijk  dienst
baar te zijn, fnuiken.

Ik kan me ook niet vinden in de
naïeve wijze waarop de wetenschap
pelijke wereld als een zuivere, ratio
nele wereld wordt voorgesteld waar
alleen de waarheid en niets dan de
waarheid  voorop  staat.  Uiteraard
zijn de spelregels er anders dan in de
publieke ruimte, net zoals de stimu
lansen  en  de  sancties.  Maar  het  is
misleidend en hautain te suggereren
dat het debat over belangrijke kwes
ties – en kernenergie  ís dat –  in de
wetenschappelijke  wereld  zonder
harde tegenstellingen, confrontaties
of ruzies zou gebeuren. Uit de weten

schapssociologie  –  niet  alleen  van
Aster  Berkhofs  of  Willem  Frederik
Hermans’ parodieën van de profes
sorenwereld – hebben we geleerd dat
de  wetenschappelijke  wereld  door
vrij  gelijkaardige  mechanismen
wordt gekenmerkt als de buitenwe
reld. Het zijn vrij gesloten netwerken
van mensen die elkaar vinden op ba
sis van gelijkaardige ideeën, het be
lang van irrationele drijfveren zoals
naijver of wraak, overproductie en
buitensporige competitie om schaar
se goederen zoals geld of aandacht,
de verleidingen van fraude, plagiaat
of machtsmisbruik, tot en met poli
tiek gemotiveerd activisme.

Kennismaatschappij
De discussie  over de merites  en,

vooral,  de  problemen  van  peer  re
view  in  het  wetenschappelijke  be
drijf woedt volop. Het is duidelijk dat
peer review niet langer de zaligma
kende  en  unieke  garantie  oplevert
die  de  wetenschap  zou  onderschei
den van de wereld erbuiten. Het idee
dat het wetenschappelijke debat op
consensus  gericht  zou  zijn,  is  ten

gronde  fout.  Sinds  Karl  Popper  en
Thomas Kuhn weten we dat  tegen
sprekelijkheid datgene is wat de we
tenschap voortstuwt.

De  buitenwereld  heeft  nood  aan
wetenschap, vandaag meer dan ooit
tevoren, en wetenschappers hebben
de maatschappelijke plicht naar bui
ten te treden en hun handen vuil te
maken. We leven nu eenmaal in een
kennismaatschappij,  waarin  kennis
in alle mogelijke domeinen een erg
belangrijke  rol  speelt.  Wetenschap
pelijk onderzoek vormt nog steeds de
best  mogelijke  garantie  op  de  best
mogelijke  kennis,  daarom  moeten
we  er  als  samenleving  ook  zo  veel
mogelijk in investeren. In een demo
cratie wordt kennis inzet van discus
sie  en  debat,  ja  ook  van  politieke
strijd. Het heeft geen zin je daaraan
te  willen  onttrekken,  te  suggereren
dat  alleen  wetenschappers  in  staat
zijn  het  debat  ernstig  en  zuiver  te
voeren. Zo ontzeg  je de democratie
de mogelijkheid met de best mogelij
ke kennis aan de slag te gaan om erg
belangrijke kwesties tegensprekelijk
te beoordelen.

In het recente debat over de veilig
heid van de kerncentrales en het Bel
gische energiebeleid hebben univer
sitaire experts soms compleet tegen
strijdige  uitspraken  gedaan.  Dat
heeft enkele  leidinggevende profes
soren van de KU Leuven, onder wie
de rector en enkele vicerectoren, er
toe gebracht een opiniestuk in deze
krant te schrijven (DS 30 september).
Zij pleiten voor ernst  en nuance  in
het debat,  iets waar  ik het  volledig
mee eens ben.  Impliciet hekelen ze
ook  het  activisme  dat  bij  sommige
collega’s  belangrijker  wordt  dan
zorgvuldig en tegensprekelijk weten
schappelijk  onderzoek.  Maar  het
stuk bevat ook een aantal uitspraken
over  de  verhouding  tussen  weten
schappelijk onderzoek en het maat
schappelijk debat die ik erg ongeluk
kig vind.

Impliciet,  en  misschien  onbe
doeld, bevat het een pleidooi om het
wetenschappelijke debat ‘in de luw
te’ van de academische kamer te voe
ren. Ik verdenk er de Leuvense colle
ga’s niet van de ivoren toren in ere te
willen herstellen, maar ze hanteren
wel een scherpe tegenstelling tussen
de echte wereld, waarin de sloganes
ke taal en het buikgevoel primeren,

en  de  wetenschappelijke  wereld,
waar  door  middel  van  peer  review
onder  collega’s  een  ‘uitgekristalli
seerde’  consensus  tot  stand  komt.
Dat  standpunt  verbaast  en  ontgoo
chelt, temeer omdat rector Luc Sels
als zeer gerespecteerd arbeidsmarkt
expert zelf altijd op een zorgvuldige,
maar toch open manier met onder
zoeksresultaten in het maatschappe
lijke debat een belangrijke rol heeft
gespeeld.

De verleidingen van fraude
Ik heb het moeilijk met de deni

grerende  manier  waarop  het  maat
schappelijk debat wordt voorgesteld.
Het klopt dat er veel voorbeelden zijn
van  gebrek  aan  ernst  en  nuance,
maar  er  zijn  ook  veel  voorbeelden
van  wetenschappers  die  zorgvuldig
omgaan met onderzoek in de publie
ke ruimte. In een democratie zijn bei
de  legitiem.  Soms  zijn  de  kwesties
ook zo belangrijk dat er een redelijke
dosis passie en emotie komt bij kij
ken. Op zich hoeft dat geen probleem
te zijn. De grootste wetenschappers
waren vaak erg passioneel in hun on

DIRK VAN DAMME is het niet eens met het pleidooi van academici van de KU Leuven. 
Wetenschappers horen niet in de luwte te discussiëren, ze moeten hun kennis delen.

Professoren moeten niet vies zijn 
van het democratisch debat

Ik heb het moeilijk 
met de denigrerende 
manier waarop het 
maatschappelijk 
debat wordt 
voorgesteld
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