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Filosofie op de Zuidas 

Robbert Dijkgraaf & 
Ad Verbrugge over waardevol onderzoek

RD 
Er is een lange geschiedenis en traditie dat 
wetenschap moet worden uitgedragen. In 
sommige landen gaat dat wel terug tot de 
zestiende eeuw. Ik denk dat het idee dat 
alles wat op een universiteit bedacht wordt, 
ten dienste staat van de hele samenleving en 
dat mensen daar in principe allemaal voor 
openstaan en geïnteresseerd in zijn. Ik denk 
dat het een soort opdracht is die we moeten 
heruitvinden: we kunnen veel meer plekken 
bedenken waar we met de samenleving in 
contact kunnen komen over wetenschap en 
samenleving. Ik denk dat het enthousiasme 
dat onderzoekers, docenten, onderwijzers 
en studenten in zich dragen én de reden 
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waarom ze bij een universiteit willen 
werken, iets is wat zich heel gemakkelijk 
naar een groot publiek laat vertalen. We 
kunnen iets van de enorme creativiteit die 
we in het onderzoek leggen, ook vertalen 
naar het grote publiek. 

De waarde van wetenschap is een omvang-
rijk onderwerp. Ik ben natuurkundige en 
ik begeef me graag in veel dimensies. Maar 
hier, met betrekking tot dit onderwerp, 
wil ik me beperken tot drie dimensies. Ik 
wil drie onafhankelijke componenten van 
waardebepaling schetsen die we kunnen 
onderscheiden. 
De eerste component is de intrinsieke waarde 
van de wetenschap. Meestal probeer ik dat 
duidelijk te maken door aan te geven waar 
we staan in het grotere geheel. Soms, als dat 
kan, ga ik naar een bord en aan de hand van 
een schets of tekening geef ik dan aan “hier 
bevindt u zich” ten opzichte van het grotere 
geheel. De wetenschap is erg succesvol ge-
weest in het schetsen van die context. 
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Die wetenschap zorgt er ook voor dat ze ons 
leven en onze samenleving kan vormgeven 
en zelfs gaat construeren. Dit is de tweede 
dimensie, de maatschappelijke component 
van wetenschap: in hoeverre kan weten-
schap en daarmee samenhangend de tech-
nologie bijdragen aan de samenleving? Dat 
kan op heel veel verschillende manieren, 
maar ik denk dat we anno 2012 ook moeten 
zeggen dat er een heleboel problemen zijn 
die ons, de samenleving en de wereld als 
geheel, bedreigen. Het is een aantal proble-
men dat de wereld verbindt. Het is eigenlijk 
heel cynisch dat wij, de wereld, verbonden 
zijn en worden door onze problemen. Maar 
anderzijds verkeert de wetenschap in een 
uitstekende positie om bij te dragen aan de 
oplossing van die problemen. 
De laatste en derde dimensie is de econo-
mische dimensie. Wetenschap leidt ook tot 
een hoge (hogere) bedrijvigheid. Helaas, als 
je aan economen vraagt ‘bereken voor mij 
dat effect?’ dan krijg je niet zulke precieze 
antwoorden.

Robbert Dijkgraaf en Ad 
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Dus die drie assen, die drie dimensies, 
vormen een soort driedimensionale figuur 
waarbij je tegelijkertijd al die drie compo-
nenten in de gaten moet houden. Ze horen 
bij elkaar en kunnen niet los van elkaar wor-
den gezien. Wat wel eens wordt gezegd, is dat 
wetenschap iets is of levert waar niemand 
om heeft gevraagd. Vaak blijkt achteraf dat 
de wetenschap toch haar nut bewijst. Ik vat 
het soms wel eens samen met een frase die 
niet van mij is en die luidt… “the use of 
useless knowledge”: het nut van het nutteloze 
onderzoek. En ik denk dat deze ene zin het 
dilemma samenvat voor de poging om die 
drie verschillende assen tegelijkertijd in de 
gaten te houden.

AV 
Wat me opvalt, is dat je eigenlijk wijst op de 
culturele taak van de universiteit waar het 
gaat om een houding van “laat ons even met 
rust…want dan krijgen jullie ook wat terug”. 
Het is bijna weer het aspect van via contem-
plativa: ‘dit voedt ons wanneer je de weten-
schap in zichzelf laat gedijen’. Het is cultuur, 
het moet worden onderhouden en het heeft 

te maken met iets wat wordt doorgegeven. Je 
noemt in dit kader op twee momenten het 
onderwijs. Het is iets wat je meegeeft aan 
studenten en de idee dat waar je zelf bent 
gevormd, dat je dát ook weer moet voeden. 
Ik ben het daar mee eens. Amerika is wat 
dat betreft ook een opmerkelijk voorbeeld 
als je ziet dat de binding van studenten met 
de plaats waar ze onderwijs genoten hebben 
enorm groot is.

RD 
De studietijd is een cruciale fase. De periode 
waarin mensen studeren is denk ik de tijd 
waarin ze het meest veranderen. Daar wordt 
immers de richting bepaald voor de rest van 
je leven. Wat ik zo mooi vind, we durven 
er eigenlijk niet over te denken, is: ’wat is 
nu het product van het onderwijs van een 
universiteit?’ Dat zijn natuurlijk de jonge 
mensen met bepaalde gaven. En wat ik zo 
bijzonder vind, en over onderwijs maak ik 
weleens een grap: het is alsof je een product 
maakt wat het over 25 jaar in een compleet 
nieuwe wereld moet gaan doen. En ik denk, 
dat als we naar de producten van wetenschap 

kijken, we juist niet moeten denken in Ipads 
of medicijnen en/of andere producten, maar 
moeten denken in mensen en aan mensen 
met kennis.

AV 
Eigenlijk heeft de universiteit richting gym-
nasia, maar ook de hogescholen ten opzichte 
van het beroepsonderwijs, haar verant-
woordelijkheid laten liggen als het gaat om 
onderwijs. Het gaat over een mentaliteit. De 
nadruk die bij ons op onderzoek is komen 
te liggen, de nadruk op de carrières die je 
maakt binnen onderzoek, is een houding 
met een sterke productiegerichtheid om 
te beantwoorden aan allerlei kwalificaties. 
Anderzijds zie je dat het onderwijs op 
zichzelf minder belangrijk wordt geacht. En 
dat werkt door bij het opleiden van lera-
ren. Waarom is Finland zo succesvol? Alle 
leraren worden daar universitair geschoold, 
terwijl bij ons de houding overheerst dat, 
‘als je leraar wilt worden, dan ga je maar hbo 
doen’.

RD 
Dit is een punt dat te maken heeft met wat 
ik net aan de orde bracht, namelijk dat de 
universiteit een lange tijd een beetje met de 
rug naar de samenleving heeft gestaan. Zij 
heeft niet de verantwoordelijkheid genomen 
en heeft zich geen vragen gesteld wat in 
tegenstelling hiermee wel van de studenten 
wordt gevraagd, namelijk open staan naar de 
samenleving. En ik denk ook dat de univer-
siteit een flinke tijd in een reflex van klagen 
heeft gezeten, bijvoorbeeld over het beginge-
drag van nieuwe studenten: het klagen over 
‘ze kunnen dit niet en ze kunnen dat niet’. Ik 
vind dat je daar zelf een verantwoordelijk-
heid voor dient te nemen en moet zeggen: 
‘wacht even’. Als het bijvoorbeeld misgaat 
met de wiskunde in Nederland, of het nu de 
staartdeling is of iets anders. Dan moet er 
een alarmbel afgaan, iemand moet wakker 
worden en de telefoon opnemen! Ik denk 
dat we bij sommige dingen zien dat het ene 
beter en het andere minder goed is georga-
niseerd, maar tóch dient het zenuwcentrum 
met die telefoon ergens in die universiteit te 
zitten. Want daar zit de bron van de kennis, 
dus daar moet ook die verantwoordelijk-
heid liggen. Dat werpt de vraag op: wat is nu 
eigenlijk de maatschappelijke footprint van 
de universiteit? Onderwijs is een fantastische 
manier om in alle lagen van de samenleving 
en in alle leeftijdscategorieën zichtbaar te 
zijn. Maar we hebben geen cultuur waarin 
we dat een vooraanstaande rol geven. En ik 
denk dat dat jammer is omdat onderwijs zo’n 
enorme gemakkelijke rode draad is om alles 

aan elkaar te verbinden. Ik denk dat dat ook 
te maken heeft met de manier waarop we 
tegen onderwijs aankijken. Het is een soort 
van relativiteitstheorie die ik daarop zou wil-
len toepassen, namelijk, dat we heel erg kij-
ken naar allerlei schooltypen. Daar stromen 
dan leerlingen in en die gaan op een gegeven 
moment weer weg en dan komen er weer 
nieuwe binnen en zo verder. We kijken dus 
altijd vanuit de instituties naar het onder-
wijs. Maar je kunt natuurlijk ook de persoon 
volgen, van begin tot het eind, van groep 1 
naar het eind. En dat eind kan ook onderwijs 
voor ouderen zijn. Het zijn individuen die 
door al die lagen heengaan. En eigenlijk zou 
dat ons perspectief moeten zijn. We zouden 
veel meer vanuit de persoon moeten denken. 
Wat kan jij? Wat zit er in jou? Hoe kunnen 
we je helpen om dat te ontwikkelen? Dat zijn 
hele grote woorden, maar ik denk dat als je 
die niet omarmt en als je die geen plek geeft, 
dit tot een enorme culturele armoede leidt.

AV 
Dat doet me veel deugd om je dit te horen 
zeggen. Dit is een van de redenen waarom ik 
al jaren zo actief ben. Ik houd van het onder-
wijs geven zélf, maar ik zie het ook als een 
bepaalde culturele taak van de universiteit 
om dat onderwijsbouwwerk te vitaliseren 
en te inspireren om daar voortdurend een 

bezielende werking van te laten uitgaan. Ik 
denk dan ook dat op dit punt precies het no-
dige mis is gegaan. Je geeft mensen iets mee 
voor heel hun leven zoals Aristoteles zei: “de 
vervulling van de leraar ligt in de leerling” 
en tegelijkertijd weet je niet wat er met die 
leerling gaat gebeuren. Je geeft iets mee 
waarvan je maar moet zien waar het naar toe 
zal gaan. Maar tegelijkertijd weet je dat het 
enorm belangrijk is en dat het misschien een 
schat is die je niet zelf in de hand hebt. Want 
dat is de eigenlijke betekenis van diversiteit, 
namelijk dat er geen uniforme manier van 
regelen mogelijk is. In dat opzicht onder-
scheidt bestuur zich ook van techniek. Dat 
laat zich bijvoorbeeld zien in de tegenstelling 
van het automatisme van een rekenstelsel - 
met zoveel studenten doe je dit, met zoveel 
doe je dat -, en een complex ecosysteem 
dat onderhouden moet worden, zoals je 
dat bijvoorbeeld tegenkomt in het landsbe-
stuur. Dan weet je, als ik dit doe dan kan het 
díe prikkels hebben en dít kleine is op dit 
moment belangrijk en dát moet ik steunen 
met dít grote. Is het ook niet het bestuurlijk 
denken dat op dit moment onder druk staat? 

RD 
Ik denk het wel. Dit is best wel een lastig 
punt om onder de aandacht te brengen. 
Je merkt als je het over onderwijs of over 

wetenschap hebt, dat mensen snel in een dis-
cussie verzeild raken wat de optimale manier 
is om iets te doen.

AV 
Dat is het risico van ons wetenschapsbeleid. 
Omdat je alleen nog maar naar instituties en 
massa kijkt. Er ontstaat in zekere zin ook een 
klimaat van verstarring. Er is geen oog meer 
voor wat volkomen onverwacht of onvoor-
spelbaar is, en dat heeft vervolgens dan ook 
geen kans meer om naar boven te komen. 
Het anarchistische en het afwijkende en die 
ene onderzoeker die samen met zijn collega 
wat voortbrengt, heeft geen omvang en geen 
massa.

RD 
Ik denk dat het een wereldwijd verschijn-
sel is. Ik vind het treffend in mijn eigen 
vakgebied. Ik ben een halve wiskundige. Je 
kunt beargumenteren dat voor wat betreft de 
wiskunde we echt in een gouden eeuw leven. 
Er zijn twee problemen die de laatste twintig 
jaar zijn bewezen. Dat zijn de laatste stelling 
van Fermat (die 350 jaar geleden is geformu-
leerd) en het vermoeden van Pointcaré (van 
100 jaar geleden). Dit zijn echt prestaties van 
formaat, een gouden plak waard en verge-
lijkbaar met de beklimming van de Mount 
Everest. Een dergelijke prestatie maak je 
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gewoonlijk maar één keer in een generatie 
mee, maar onze generatie maakt dat nu al 
twee keer mee. In beide gevallen betreft het 
mensen die in het geheim, zonder dat met ie-
mand te delen, daar tien jaar aan hebben ge-
werkt. Dat is een vreemde cultuur want wat 
eigenlijk begonnen is als een vrijplaats, (de 
universiteit) is in deze gevallen verworden 
tot het tegendeel. Maar het geeft toch aan dat 
we daarover, die vrijplaats en haar tegendeel, 
niet ruim genoeg kunnen en moeten denken. 
En als je mij vraagt of ik daar nu optimis-
tisch over ben, dan ben ik dat eigenlijk niet. 
Misschien moet je juist wel die onzekerheid 
omarmen. Je kunt omarmen dat de dingen 
continu anders zijn dan dat je dacht. Je moet 
omarmen dat er misschien juist bij een uni-
versiteit door een nieuwe generatie studenten 
die ieder jaar weer binnenkomt, er weer hele 
andere dingen aan je gevraagd gaan worden. 
Misschien wordt het tijd om daar maar eens 
naar te gaan luisteren.

Er is niemand die de universiteit dwingt om 
iedere keer voor datzelfde ideaalmodel te 
gaan. Dat betekent dat je een enorme ver-
scheidenheid kan hebben. De manier waarop 
we daar binnen de universiteit naar kijken, 
is dat we steeds weer iemand vervangen. 
Bijvoorbeeld een hoogleraar algebraïsche 
topologie: in die context hebben we er maar 
één. Een soort Nikkelen Nelis met een trom. 
Maar het moeten natuurlijk binnen de 
universiteit niet allemaal van dit soort trom-
melslagers zijn. Waar het om gaat, is dat het 
te maken heeft met het organisch verband. 

Dat is iets waar we over moeten denken, dat 
geeft variatie en een enorme ruimte. In dit 
geval kan het zijn dat we deze trommelsla-
ger nemen omdat hij om bepaalde redenen 
geweldig scoort. En dat compenseren we wel 
weer met iemand anders die te zijner tijd de 
Nobelprijs binnenhaalt.

De universiteit kan ook zich veel dingen 
aantrekken en over de wijze waarop het een 
en ander georganiseerd is. Ik vind wel dat in 
het onderwijs in Nederland in zijn algemeen-
heid, we op de een of andere manier niet dat 
vlammetje hoog genoeg brandend kunnen 
krijgen. Maar ik voel wel dat het iets is wat 
je kunt doorbreken. Het is niet zo dat het 
genetisch in de Nederlander zou zitten dat 
hij of zij niet wil. Integendeel, volgens mij 
zijn we een heel ambitieus land, laten we daar 
ook eerlijk in zijn. Nederland doet het op een 
heleboel punten gewoon geweldig. Maar over 
het onderwijs zit er iets, een soort deken van 
middelmatigheid die we er maar niet echt af-
krijgen. En ik vind dat een enorm probleem. 
Het raakt mij echt omdat ik vind dat we op 
een verkeerde manier daar mee bezig zijn. Ei-
genlijk vind ik dat we zoveel mensen onrecht 
aandoen, juist omdat iemands studietijd aan 
een universiteit of ander instituut zo’n gewel-
dige tijd is waarin hij zich kan ontwikkelen.

AV 
We hebben al jaren een discussie over pabo’s. 
En als je het leraarschap als beroep niet 
serieus neemt, als je alleen nog maar meisjes 
voor de klas hebt die uit het mbo komen en 

er eigenlijk geen jongens meer zijn die inte-
resse hebben, dan wordt het op deze wijze 
een beroep van de tweede garnituur. Het is 
helaas niet anders dat branches waar veel 
vrouwen werken, ondergewaardeerd worden. 
Daar kan ik niets aan doen. Wanneer het 
daar al begint en als dit zich doorzet tot aan 
het voorbereidend onderwijs, dan moet je 
niet verwachten dat je op de universiteit 
studenten krijgt die opeens wel heel gemoti-
veerd zijn. Overigens denk ik, en ik sluit me 
helemaal aan bij Robbert Dijkgraaf, dat als 
je eisen stelt en als je bevlogen bent, kan de 
ambitie er ook ineens inschieten als mensen 
achttien zijn. Maar het stimuleren van die 
bevlogenheid heeft ook met de universiteit 
zelf te maken.

RD 
Wat ik nu zo gek vind, is dat ik altijd hoor, dat 
als Nederlandse studenten naar het buiten-
land gaan ze op de eerste plaats schrikken van 
hoe hard er daar gewerkt wordt maar er ver-
volgens ook van schrikken dat ze dat zelf ook 
kunnen en dat ze prima mee kunnen komen. 
Zo van, die negens die zitten gewoon in mij!

Vandaar dat het een grote verantwoordelijk-
heid van een instelling als de universiteit is 
om dit mogelijk te maken. Dat betekent dat 
iedereen die daar werkt er een rol in heeft 
en dat het niet alleen maar een zaak van het 
bestuur is. Ik vind dat studenten veel meer 
een onderdeel van die verantwoordelijkheid 
zouden moeten zijn. Ze zouden veel meer 
betrokken kunnen worden bij het onderwijs 
zelf. Ik vind dat een enorm potentieel dat we 
ondergebruiken. Neem bijvoorbeeld de web-
site proefjes.nl. Die werkt zo goed omdat het 
studenten waren die met dat idee kwamen. 
Die hadden daar veel betere ideeën over dan 
ik. Het ging bijvoorbeeld over een basis-
school waar ze naartoe gingen. Daar staat 
zo’n leraar voor de klas, pas tweeëntwintig en 
net van de pabo af, dus ze hadden al meteen 
contact en een goede verbinding met elkaar 
om die proeven te doen. Er zijn dus enorm 
veel hulptroepen die je bij het onderwijs zou 
kunnen inschakelen. Dat is een andere ma-
nier van denken dan dat we nu gewoon zijn 
te doen. Meestal huren we een pr-adviseur 
in die vervolgens een communicatiebureau 
een opdracht geeft om het een en ander uit 
te werken. Dat werkt niet; het zélf doen is de 
oplossing. En wat ik zo leuk vind, is dat zoals 
we hier zitten of als er een lezing gegeven 
moet worden, dit ook door studenten of door 
promovendi gedaan kan worden. Ik probeer 
ze altijd mee te nemen en ze te laten zien dat 
het niet een speciaal iemand is maar dat we 
dat allemaal kunnen doen. 

bestuurders alle ruimte
Steeds duidelijker is de afgelopen jaren geworden dat aan het toezicht in de 

semipublieke sector van alles mankeert. In het onderwijs kunnen we erover 

meepraten. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Deskundigen zijn het 

erover eens dat er veel meer aan de hand is dan enkele  incidenten.

In een onlangs verschenen studie Falend 
toezicht in de semipublieke organisaties 
oordeelt de Tilburgse hoogleraar Rienks 
Goodijk over de gebeurtenissen bij 
Inholland dat het toezicht faalde. Er was 
onvoldoende countervailing power: er 
werden signalen genegeerd, er bestonden 
veel te nauwe persoonlijke relaties tussen 
toezichthouders en bestuurdersen er was 
een te bedrijfsmatige benadering in relatie 
tot de publieke taak naast een gebrek aan 
verantwoording richting stakeholders. 

Vervolgens concludeert hij: “De raad van 
toezicht liet na om - ondanks ernstige 
signalen - tijdig in te grijpen, maar kon 
zich die houding blijkbaar ook lange tijd 
veroorloven vanwege een tekortschietend 

systeem van externe controle en verant-
woording in het intern toezicht” 
Kortom: het toezicht op het toezicht faalde 
ook . Hoeveel toezicht wil je hebben?
De verdienste van het boek van Goodijk is 
dat de problemen met het toezicht, zoals 
die de afgelopen jaren aan het licht zijn 
gekomen, ten volle worden onderkend. 
Goodijk behoort niet tot diegenen die 
om het hardst roepen dat de problemen 
“incidenten” zijn en dat het voor de rest 
toch hartstikke goed gaat. Het staat vol met 
voor velen herkenbare opmerkingen en 
observaties. Bij het lezen moest ik denken 
aan de toespraak van Doekle Terpstra op 
het laatste BON-symposium (maart 2012) 
waarin hij zei dat het bestuur van Inhol-
land geheel was losgezongen van de basis.  

In het boek wordt een aantal significante 
voorbeelden aangehaald, dat we deels ook 
al uit de media kennen. In de Volkskrant 
van 16 juni 2012 zegt Goodijk terecht dat 
deze niet als incidenten kunnen worden 
afgedaan. Er is een patroon en als daaraan 
niets wordt gedaan, is het wachten op de 
volgende affaire.

Goodijk, die als adviseur bij semipublieke 
organisaties betrokken is, zegt verder: “We 
verbazen ons over het tamelijk vrijblij-
vende toezicht op afstand. Raden van 
Toezicht laten het afweten als er werkelijk 
iets aan de hand is en misstanden kleuren 
toch sterk de beeldvorming en niet ten on-
rechte”. Adviseurs maken in de praktijk te 
vaak mee dat toezichthouders onvoldoende 

Falend toezicht geeft


