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De waarde van wetenschap
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Drie jonge wetenschappers klaagden in ‘Nature’ de hoge publicatiedruk aan. Rik Torfs

treedt hen bij: de criteria om wetenschappelijk werk te beoordelen zijn aan herziening toe.

Dat jonge wetenschappers de huidige publicatiedruk op de korrel nemen (DS 3 augustus), stemt zeer

hoopvol. Het zijn zelden bejaarden die de wereld veranderen.

De zogenoemde impactfactor moet het ontgelden: als artikelen gepubliceerd in bepaalde tijdschriften vaker

in andere worden geciteerd, neemt die factor toe. Zo kom je tot belangrijke en minder belangrijke

tijdschriften. Het is van groot belang vooral in de belangrijke te publiceren. Daarvan hangt voor een groot

gedeelte de financiering van onderzoek af. Maar een rechtstreekse band tussen de impactfactor en de

intrinsieke waarde van een publicatie is er natuurlijk niet. Er wordt geteld, niet beoordeeld.

De impactfactor, die overigens maar sinds 1975 wordt toegepast, is een element, maar niet het enige, van de

zeer kwantitatieve beoordeling die wetenschappelijke publicaties te beurt valt. Ook het aantal publicaties

tout court is van groot belang. De kunst bestaat er eigenlijk in zo veel mogelijk te schrijven door zo weinig

mogelijk te lezen. De kwantitatieve aanpak bedreigt innovatie op twee manieren.

Aids en alzheimer
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Vooreerst is het voor een wetenschapper veiliger op bekend terrein te blijven omdat hij dan vlugger tot

resultaten komt. Interdisciplinair onderzoek, waaraan zo vaak lippendienst wordt bewezen, valt af te raden.

Als je wetenschapsdisciplines met elkaar in verband brengt en dus traditionele grenzen overschrijdt, kost

dat tijd. Waarom zou je bijvoorbeeld veel investeren in ingewikkelde verbanden tussen politieke theorieën

en kunstgeschiedenis, terwijl artikelen die één enkele discipline beslaan ook vlot gepubliceerd geraken in

uitstekende tijdschriften?

Verder heeft wie wil scoren baat bij activiteiten in onderzoeksgebieden waar heel veel mensen mee bezig

zijn. Wie het heeft over aids of alzheimer, zal wellicht meer worden geciteerd dan iemand die zich buigt over

een zeldzame ziekte die in wetenschap en samenleving weinig aandacht geniet.

Wetenschappelijk onderzoek moet innovatief zijn. Daar is iedereen het over eens. Nodig een politicus uit om

een toespraak te houden, en hij spreekt zeven keer het woord innovatie uit. Maar, en hier schuilt een

paradox, de methoden die worden aangewend om het wetenschappelijk onderzoek te beoordelen en te

financieren, zijn zelf verre van innovatief. Ze leiden wetenschappelijk onderzoek in een trechter: meer van

hetzelfde. Daarbij komt dat een sterke nadruk op het kwantitatieve plagiaat en wetenschappelijke fraude in

de hand werkt.

Michelangelo en Rafaël

Merkwaardige gelijkenissen tussen wetenschap en kunst vallen op. Beide disciplines putten hun kracht uit

innovatie. Toch liet ook de kunstwereld zich herhaaldelijk opsluiten in starre regels die de kwaliteit

dicteerde en tegelijk versmachtte. Neem nu het maniërisme. Maniëristen laten zich leiden door het

ideaalbeeld van de klassieke schoonheid, met haar gevoel voor maat en proportie. Een kunstwerk wordt aan

de hand van die regels beoordeeld. Daarin schuilt angst: wie de klassieke regels van de schoonheid verwerpt,

blijft met lege handen achter. Wat is artistiek waardevol en wat niet? Het doembeeld van de persoonlijke

smaak en de volslagen subjectiviteit loert om de hoek.

Het maniërisme bloeide in Italië tijdens de overgangsfase tussen de renaissance en de barok, toen

Michelangelo en Rafaël als dwingende voorbeelden golden. Maar het slaat, meer in het algemeen, op

ontroerend precieze, doch uiteindelijk zielloze navolging. Altijd komt er een reactie. Kunst overleeft alleen

door het overtreden van de regels die bepalen wat ze is.

Dat beginsel zou ik niet meteen op wetenschap toepassen. Je kunt de bestaande regels niet opgeven zonder

een degelijk alternatief te bieden. Het is niet omdat de meetinstrumenten ontoereikend zijn, dat er niet mag

worden gemeten. Wie weinig publiceert, doet dat niet steeds omdat hij veel nadenkt. Misschien denkt hij

juist heel weinig na, of heeft hij helemaal geen ideeën. Niet iedereen is een uitstekende wetenschapper, zoals

ook niet iedereen een kunstenaar of een dichter van formaat is – al dacht men in de jaren zestig soms van

wel, wat heel wat rommel heeft opgeleverd.

We moeten blijven kiezen voor excellente wetenschap, daarin is elke vorm van wankelmoedigheid uit den

boze. Maar de criteria zijn aan herziening toe. Een mogelijke uitweg bestaat erin aan wetenschappers zelf te

vragen hun vijf beste publicaties aan te duiden, en hun keuze te motiveren. Die methode wordt al gebruikt,

maar nog te weinig. En wellicht kan zij niet de enige zijn.

De wetenschappelijke wereld staat voor een belangrijke opgave. Want de ontwikkeling van nieuwe

beoordelingscriteria vergt grondig overleg met universiteiten en overheden in binnen- en buitenland. Maar

er is geen alternatief.



Innovatie zit ook in de wijze waarop zij wordt gemeten.


