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Welke academici willen we? 

Pleidooi voor meer maten en gewichten 
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Welke universiteit willen we?, Academia Press, Gent. 

 

Transformatie van de universiteiten 

De universiteit is sinds het eind van de jaren zestig erg veranderd. Een democratiseringsgolf 

zette zich door: alle universitaire geledingen kregen meer inspraak en de instroom van 

studenten nam toe. In Vlaanderen en België veranderde ook het academische landschap. De 

Katholieke Universiteit Leuven splitste zich in K.U.Leuven en UCL en de Vrije Universiteit 

Brussel scheidde zich af van de tweetalige Université Libre de Bruxelles. Ook de laatste jaren 

hebben de universiteiten drastische veranderingen ondergaan en de academische wereld van 

pakweg 1975 zou zichzelf nauwelijks herkennen in die van vandaag. In uitvoering van het 

Bologna-akkoord (1999) zijn er geen kandidaturen of licenties meer, we hebben het nu over 

(professionele) bachelors, één- of tweejarige masters en masterproeven. Het geloof in kleine 

universiteiten (Kortrijk, KUB, UIA, RUCA, UFSIA) heeft plaats gemaakt voor dat in 

‘associaties’ tussen universiteiten en hogescholen.2 Studenten moeten vlotter van hogescholen 

naar universiteiten kunnen doorstromen en makkelijker naar buitenlandse universiteiten 

kunnen overstappen. Studiejaren en diploma’s verliezen aan waarde: het gaat nu over het 

verwerven van ‘creditbewijzen’ en de ‘attestering van EVC (eerder verworven 

competenties)’.3 Dit alles heeft tot doel om het hoger onderwijs (nog meer) af te stellen op de 

noden van een ‘competitieve kennismaatschappij’4. 

 

                                                 
1 Patrick Loobuyck is deeltijds docent aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en deeltijds 
doctor-assistent aan de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen van de Universiteit Gent. 
2 Voor de decretale verankering van de bamastructuur en de associaties: zie het decreet betreffende de 
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (goedgekeurd 04-04-2003, B.S.: 14-08-2003), het 
zogenaamde ‘structuurdecreet’. 
3 Zie het decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs (goedgekeurd 21-04-04, B.S.: 12-10-
2004), het zogenaamde ‘flexibiliseringsdecreet’. 
4 Zie in dit verband de Europese Verklaring van Lissabon (maart 2000). Deze verklaring stelt als strategisch doel 
dat Europa tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie moet worden in de wereld. Om dit 
ambitieuze doel te bereiken is onderwijs vanzelfsprekend een strategische sector omdat ze als motor van de 
kenniseconomie wordt beschouwd. Zie ook de Mededeling Europese Commissie van 5 februari 2003: De rol van 
de universiteiten in het Europa van de kennis [COM(2003)58 def.] 
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Bureaucratisering, internationalisering, concurrentie, publicatiedruk 

Maar er is meer aan de hand. Vooreerst is de universitaire wereld erg gebureaucratiseerd. 

Waar er vroeger wel eens een chaotisch sfeertje van anarchisme en vrijbuiterij te bespeuren 

viel, baadt alles nu in een sfeer van controle, reglementering en efficiëntie.5 Dit alles levert 

een enorme papierberg op. Hierdoor moet de universiteit dan weer extra technisch personeel 

aanwerven.6 Het lijkt er echter op dat de administratie niet alleen de papierberg probeert weg 

te werken, maar ook nieuwe papierbergen veroorzaakt.7  

Er is ook een verengelsing van de universitaire wereld aan de gang. Wie niet in het Engels 

schrijft en denkt, telt niet meer mee; wie niet in het Engels schrijft, geeft de indruk in 

minderwaardig onderzoek en in tweederangs onderzoeksoutput te investeren; en sterker, wie 

in het Nederlands schrijft, verdoet zijn/haar tijd. Het Bologna-akkoord heeft als doel de 

internationalisering en mobiliteit van studenten en docenten te stimuleren. Daarom wordt het 

Engels steeds meer gebruikt als onderwijstaal, voornamelijk in de masteropleidingen. Deze 

verengelsing blijft in Vlaanderen in belangrijke mate uit, onder meer door de strenge 

taalwetgeving en door het feit dat men in het verleden voor onderwijs in het Nederlands juist 

hard heeft moeten vechten. In Nederland daarentegen wordt meer dan de helft van de 

masteropleidingen in het Engels gegeven en aan sommige universiteiten is dat opgelopen tot 

zeventig procent.8 En onderzoeksseminars moeten zelfs in het Engels plaatsvinden, al zijn er 

enkel Nederlandstalige deelnemers. 

Ook de personeelsbezetting aan onze universiteiten heeft een metamorfose ondergaan. Er is 

een stijgend aantal onderzoekers en wetenschappelijke medewerkers, voornamelijk op het 

pre-doc niveau. Er wordt hiervoor vooral een beroep gedaan op externe financiering. De 

verhouding tussen professoren enerzijds en assistenten, aspiranten, wetenschappelijk 

personeel en bursalen anderzijds is hierdoor de laatste jaren sterk gewijzigd. Het aantal 

plaatsen voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP) is constant gebleven, het aantal 

onderzoekers is drastisch gestegen – sinds 1992 is het aantal junioronderzoekers verdubbeld.9 

                                                 
5 Ook de universiteit is niet kunnen ontsnappen aan wat Herman De Dijn ‘evaluatitis’ heeft genoemd. Zie 
Herman De Dijn, ‘Evaluatitis. De harde wereld van de schijn’, in Liber Amicorum Frans Vanistendael. 
Herentals: Knops Publishing, 2007: 109-113. 
6 Zo is aan de K.U.Leuven het aantal jaarlijkse aanwervingen in administratieve functies in vier jaar tijd 
verdubbeld. En de K.U.Leuven is niet de enige universiteit die deze trend volgt. Cf. ‘Universiteiten zoeken 
steeds meer personeel’, in De Standaard 3 juli 2007. 
7 Dit is alvast in overeenstemming met de wet van Parkinson die stelt dat (het aantal mensen in) een 
bureaucratie, onafhankelijk van het werkaanbod, de financiële middelen en het studentenaantal, met 5-7% per 
jaar toeneemt. C. Northcote Parkinson, Parkinson's Law: The Pursuit of Progress. London: John Murray, 1958. 
8 Het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs, onderzoek in opdracht van het Cultureel Verdrag 
Vlaanderen-Nederland (CVN) 
9 Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, Aanbeveling 27: Doctoreren aan Vlaamse universiteiten, p. 14-16. 
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Vroeger hadden veel professoren tijdens hun hele loopbaan hooguit enkele assistenten en als 

deze goed genoeg waren konden ze ‘vrij gemakkelijk’ een academische carrière uitbouwen. 

De tijd van een dergelijk voorgeschreven parcours is definitief voorbij. Er worden nu veel 

meer middelen voor onderzoek vrijgemaakt en professoren worden aangemoedigd veel 

onderzoekers rond zich te scharen en zoveel mogelijk doctoraten af te leveren. Dat er voor die 

mensen nauwelijks of geen toekomst is aan de academie10 is geen punt, er is immers ook een 

arbeidsmarkt buiten de universiteit. Cultuur- en gedragswetenschappers moeten er echter 

rekening mee houden dat een doctoraat door een potentiële werkgever niet altijd als troefkaart 

wordt beschouwd.11 

Door het grote aantal doctorale onderzoekers is de betekenis van het doctoraat aan inflatie 

onderhevig en wordt concurrentie in de hand gewerkt. Dit heeft als voordeel dat de besten 

uitgeselecteerd kunnen worden. Het nadeel is dat mensen soms in ongezonde 

concurrentieverhouding met elkaar komen te staan want de trechter naar het post-doc niveau 

en zeker naar het docentenniveau is erg smal voor een steeds grotere groep van mensen. De 

stagnatie van het ZAP-kader zorgt er ook voor dat de begeleiding en omkadering van de 

groter wordende groep onderzoekers steeds meer onder druk komt te staan.12 

Door die concurrentie (maar niet alleen daardoor) heeft een nieuwe publicatiecultuur ingang 

gevonden, voornamelijk bij de jonge onderzoekers. Terwijl het vroeger kon volstaan om na 4 

of 6 of 7 jaar een doctoraat af te leveren, is het doctoraat nu onvoldoende, om met kans op 

succes te solliciteren naar een post-doc positie. Men moet niet alleen een doctoraat hebben, 

want dat heeft iedereen die post-doc wil worden, men moet vooral een goed dossier hebben. 

Buitenlandse studieverblijven en paperpresentaties op internationale congressen worden op 

prijs gesteld. Maar vooral moet de doctor internationale publicaties met peer review op 

zijn/haar naam hebben, liefst ISI-Thomson-publicaties opgenomen in the Web of Science13. 

Het komt daarom steeds meer voor dat mensen doctoreren op artikels. Het doctoraat is dan 

                                                 
10 Onderzoek 10 jaar geleden wees al uit dat slechts 10% van de universitaire onderzoekers doorstroomt naar een 
vaste academische functie. Dit percentage zal vandaag nog een stuk lager liggen. Cf. J. Dankaert en F. Volkaert, 
‘Heeft de Vlaamse onderzoeker toekomst?’, in Focus Research, Brussel, Belgian Association for the 
Advancement of Science, nr. 21, 1997. 
11 R. S'Jegers, L. Smit, J. Braeckman en T. Speelman, Perspectieven uitgestroomde wetenschappers op de 
arbeidsmarkt, Brussel: Vlaamse raad voor wetenschapsbeleid, 2002: 75-84. Zie ook Michel Albertijn, ‘De 
waarde van een doctoraat’, in De Standaard, 14 augustus 2006. 
12 Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, Aanbeveling 27: Doctoreren aan Vlaamse universiteiten, p. 15-17. 
13 Web of Science Citation Index is toegankelijk via Web of Knowledge (http://www.isiknowledge.com), 
portaalsite van het Institute of Scientific Information (ISI). Er zijn drie citatiebanken beschikbaar: the Science 
Citation Index Expanded (SCIE), the Social Sciences Citation Index (SSCI) en the Arts & Humanities Citation 
Index (A&HCI). Deze database wordt gerund door het Amerikaanse privébedrijf Thomson Scientific. 
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geen afzonderlijk werkstuk meer, maar een bundeling van internationale artikels met een 

korte in- en uitleiding. 

Hoewel deze (publicatie)cultuur voornamelijk in de natuurwetenschappen kon gedijen, heeft 

ze ondertussen vaste voet gekregen in zowat alle faculteiten. Verdeelsleutels, beleidsplannen, 

begrotingen allerhande worden steeds meer op de leest van publicatie en citatie geschoeid, tot 

spijt van nogal wat cultuur- en gedragswetenschappers die dit als een kolonisering van hun 

domein beschouwen door een systeem dat voornamelijk in de positieve wetenschappen 

toegepast werd (en volgens sommigen alleen maar daar toepasselijk kan zijn).14 De nadruk 

komt hierbij steeds meer te liggen op het kwantificeerbare, terwijl (of omdat) de kwaliteit van 

onderzoek moeilijk te meten valt. 

 

Financieringsdecreet hoger onderwijs in Vlaanderen 

Het financieringsdecreet van Minister Frank Vandenbroucke (sp.a) dat in het najaar van 2007 

ter goedkeuring in het Vlaams Parlement voorligt en in werking treedt op 1 januari 2008, 

houdt in belangrijke mate rekening met meetbare outputgegevens. Naast een forfaitaire 

basisfinanciering krijgen de universiteiten middelen op basis van meetbare (output)gegevens 

zowel voor onderwijs als voor onderzoek. De procentuele verhouding onderwijs/onderzoek is 

telkens 55/45. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de Minister om een vorm van ‘openlijke 

competitie’ te installeren tussen instellingen.15 Voor het gedeelte onderwijs worden het aantal 

studenten dat start, het aantal studiepunten dat succesvolle studenten behalen en de 

hoeveelheid diploma’s die worden afgeleverd, in rekening gebracht. Dit alles wordt extra 

gewogen voor beursstudenten, werkstudenten en studenten met een functiebeperking.16 Voor 

                                                 
14 Zie Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Bibliometrie in de humane 
wetenschappen, Standpunten nummer 3: p. 7 www.kvab.be: ‘Zoals uit onze beschouwingen zal blijken, is de 
Werkgroep Bibliometrie tot dezelfde conclusie gekomen als verwoord in het rapport “Nederlands, tenzij …” 
(februari 2003) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: ‘De huidige bibliometrie is geen 
goed beleidsinstrument om kwaliteit van onderzoek in de geesteswetenschappen en de gedrags- en 
maatschappijwetenschappen te meten’ (http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031001.pdf, p. 30). Deze 
werkgroep is van oordeel dat ook het opstellen van een meetinstrument om de gehele onderzoeksinspanning van 
individuen of groepen in deze wetenschappen te meten a fortiori tot mislukken gedoemd is.’ 
Zie ook Jos De Mul, ‘Publish and Perish!’, in Tijdschrift voor filosofie, 68, 2005: 417-434 en Bruno De Wever, 
‘De wens van een luxepaard op de academische arbeidsmarkt’, in Samenleving en Politiek, 14, 2007, 1: 31- 33. 
Het is ook veelzeggend dat op de website die verduidelijkt op basis waarvan the Web of Science de tijdschriften 
selecteert, te lezen staat: ‘Citations patterns in the arts and humanities, however, do not necessarily follow the 
same predictable pattern as citations to social sciences and natural sciences articles. In addition, arts and 
humanities journal articles frequently reference non-journal sources.’ 
http://scientific.thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/journalselection/ 
15 Frank Vandenbroucke, ‘Gelijke kansen op uitstekend onderwijs door resultaatgedreven financiering’, 
Openingstoespraak academiejaar 2007-8, 1 oktober 2007, Universiteit Gent. 
16 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten 
in Vlaanderen, art. 11-23. 
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het onderzoeksluik wordt rekening gehouden met het aantal uitgereikte diploma’s, met de 

hoeveelheid doctoraten, met het aantal nieuwe vrouwelijke ZAP-leden en (voor 30%) met 

wetenschappelijke publicaties én citaties.17 Over welk soort publicaties het gaat, daar spreekt 

het decreet zich niet helemaal over uit. De Minister wil voornamelijk aansluiting zoeken bij 

de bestaande BOF-sleutels18 die tot hiertoe voornamelijk de ISI-publicaties en -citaties 

valideren. De minister staat echter open voor het verder verfijnen van het bibliometrische 

instrument, maar daarin moeten de universiteiten en wetenschappers zelf hun 

verantwoordelijkheid opnemen onder meer door zelf lijsten van kwaliteitspublicaties voor te 

leggen19, waarbij er ook ruimte gemaakt kan worden voor boekpublicaties.20 

Minister Vandenbroucke is van mening dat de gegevens en parameters die gebruikt worden 

om financiële stromen tussen instellingen te verdelen, niet zomaar gebruikt mogen worden om 

intern de geldstromen naar faculteiten en disciplines te bepalen. De instellingen werken het 

best een eigen allocatiemodel uit.21 De strijd tussen de faculteiten, vakgroepen en 

departementen onderling, dat is een zaak waar de bevoegde academische overheden eigen 

beleid voor moeten ontwikkelen. Het lijkt echter erg logisch dat de universiteiten de logica 

van het financieringsdecreet in belangrijke mate (en zeker op middellange termijn) zullen 

doortrekken. Waarom zouden ze immers faculteiten belonen die de universiteit niets 

opbrengen of faculteiten bestraffen die hen veel opbrengen? Men kan tijdelijk een beroep 

doen op solidariteitsmechanismen tussen faculteiten, maar op langere termijn is dat 

onhoudbaar. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van het decreet 

zullen zijn, maar het ziet er naar uit dat de menswetenschappen de dupe zouden kunnen zijn. 

De tendens die al enkele jaren aan de gang is, namelijk dat bijvoorbeeld faculteiten als 

Letteren en Wijsbegeerte steeds meer studenten hebben, maar steeds minder middelen krijgen 

(omdat onderwijs minder en onderzoeksoutput meer meetelt) zou in de nabije toekomst 

versterkt kunnen worden. 

 

                                                 
17 Voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten 
in Vlaanderen, art. 27-9. Voor discussie zie de tekst van Jürgen Jaspers, Jesse Mortelmans en Dietlinde 
Willockx: De macht van het getal. Financieringsmodel hoger onderwijs ter discussie, verschenen in De 
Standaard en De Morgen op 27 juni 2007. De tekst werd door honderden collega’s ondertekend. Zie 
http://www.decreethogeronderwijs.be/  
18 Memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de 
hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen: 3.3.2. 
19 Zo heeft de European Science Foundation (ESF) lijsten klaar die binnenkort een bijkomend middel voor 
internationale publicatiemeting zullen zijn. 
20 Frank Vandenbroucke, ‘Gelijke kansen op uitstekend onderwijs door resultaatgedreven financiering’, 
Openingstoespraak academiejaar 2007-8, 1 oktober 2007, Universiteit Gent. 
21 Ibid. 



 6 

Systeemlogica’s zetten zich blindelings door… 

Al deze veranderingen beïnvloeden niet alleen de organisatie en de financiële toestand van de 

universiteiten, de faculteiten en departementen; het heeft ook een invloed op de 

personeelsbezetting van de universiteit – zowel kwantitatief als kwalitatief –, op het 

verwachtingspatroon van de universiteit ten aanzien van de academici en op het zelfverstaan 

van de academicus. 

De taak van de academicus is onderverdeeld in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 

dienstverlening. De verhouding tussen deze drie is afhankelijk van de functie die men 

bekleedt. Bij het wetenschappelijk personeel ligt het accent op onderzoek, terwijl een docent 

moet streven naar een gelijke verhouding onderzoek en onderwijs en daarbij nog eens 

maximaal 20% dienstverlening opneemt. Deze dienstverlening kan zowel intern zijn 

(secretaris van de examencommissie, vakgroepvoorzitter, het schrijven van verslagen van 

opleidingscommissies, etc.) als extern zijn (juridisch advies voor de overheid, deelname aan 

ronde tafels, lezingen, etc.)  

Een eerste veelgehoorde klacht is dat één of meerdere van deze drie kerntaken onder druk 

komen te staan door administratieve overlast. Hoewel iedereen de mond vol heeft van 

administratieve vereenvoudiging is daar aan de universiteit niet erg veel van te merken. Nogal 

wat academici zijn hun eigen boekhouder of die van de onderzoeksgroep en steken veel tijd in 

het uitschrijven en aanvragen van projecten en onderzoeksvoorstellen; er zijn administratief 

veeleisende visitatiecommissies, evaluaties allerhande en dit alles gecombineerd met een 

soms bijna oeverloze vergaderagenda. Het is aan de academici om in deze situatie het hoofd 

koel te houden, de eigen onderzoekstijd wat te beschermen en erg goed aan time management 

te doen. Sommigen slagen daar erg goed in, bij anderen staat het water tot aan de lippen, nog 

anderen zijn al verdronken…22 

 

Gevolgen voor onderzoek 

De administratieve overlast kan aangeduid en aangepakt worden. Bovendien is administratie 

een noodzakelijk kwaad waar we verstandig moeten mee omspringen.23 Belangrijker is dat de 

genoemde evoluties inzake onderzoek, publicatiedruk en financiering nefast kunnen zijn voor 

het uitoefenen van de academische taken en de academische vrijheid. Hoewel nogal wat 

voorstanders van de meetbaarheid van onderzoek het tegendeel beweren, kunnen we ons niet 

                                                 
22 Cf. Liesbeth Adriaenssens, Peggy de Prins & Daniël Vloeberghs, ‘Werkbeleving en werkstress bij academici: 
behoefte aan meer of beter HRM?’ in Tijdschrift voor HRM, 4 (2006): 87-111. 
23 Nicolas Standaert, ‘Stop de administratieve tsunami’s’, in De Standaard 20 september 2007. 
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van de indruk ontdoen dat de bestaande publicatiedruk en de nadruk op het publiceren van 

artikels in ISI tijdschriften de aard van het onderzoek niet ongemoeid laten. Niet elk soort 

onderzoek leidt even gemakkelijk of even snel tot internationale publicaties. Van de jonge 

onderzoekers die eerst drie jaar data moeten verzamelen in het kader van een empirisch 

onderzoek of eerst jaren bronnenonderzoek moeten doen in moeilijk toegankelijke archieven, 

kan men toch moeilijk verwachten dat men al in de eerste jaren internationaal publiceert? Alle 

vormen van ‘geduldig’ onderzoek, en ze komen zowel in de alfa-, bèta- als 

gammawetenschappen voor, hebben een manifest concurrentienadeel en in het huidige 

klimaat getuigt het van weinig strategisch inzicht om nog op dergelijk onderzoek in te zetten. 

Gelukkig blijken er nogal wat academici aan zo’n gebrek aan strategisch inzicht te lijden en 

blijft ‘geduldig’ onderzoek deel uitmaken van de universitaire werkzaamheden, maar dat kan 

natuurlijk snel verkeren. Er zijn nu al steeds meer mensen die hun doctoraal en/of 

postdocoraal onderzoek strategisch afstemmen op de publicatiemogelijkheden en de 

outputverwachtingen. Durft men die afweging niet openbaar maken, velen rekenen dat alvast 

voor zichzelf uit. Veel jonge mensen worden, of ze willen of niet, tot deze strategische 

afweging gedwongen, willen ze een kans maken om een rol aan de academie te blijven spelen. 

Onlangs hoorde ik hoe een professor had uitgelegd aan een jonge onderzoeker hoe hij best het 

onderwerp van zijn onderzoek zou bepalen: kijken welke internationale tijdschriften geciteerd 

worden, nagaan welke topics daarin bediscussieerd worden en bovenal proberen in te schatten 

op welke punten men zichzelf in staat acht om op relatief korte termijn nog iets te kunnen 

bijdragen. De publicatiedruk en het huidige universitaire klimaat spelen wel degelijk een rol 

inzake de keuze van objecten en onderwerpen van onderzoek. De bekommernis om in ISI 

tijdschriften gepubliceerd én geciteerd te worden, bepaalt waarover onderzoek wordt verricht, 

niet de maatschappelijke noden of de eigen interesses. Op zich is er niets tegen dat mensen 

zich door deze strategische overwegingen laten leiden. Dit is een manier van 

onderzoeksbepaling en agendasetting als een ander. Maar moet al het academisch onderzoek 

zich hierdoor laten bepalen? Efficiënt en rationeel is het zeker, maar onschuldig is het niet. 

Het is de wereld op zijn kop: het onderzoek bepaalt niet wat in de tijdschriften komt, de 

tijdschriften bepalen wat onderzocht wordt. De academische vrijheid en de vrijheid van 

onderzoek zijn altijd idealen gebleven, maar het huidige klimaat zet daarvan nu wel heel veel 

op de helling. 
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Bijkomend resultaat is dat academici in toenemende mate niche- of trechterdenkers (moeten) 

worden.24 Het heeft geen enkele zin om ‘breed’ over bepaalde onderwerpen, tijdvakken of 

probleemstellingen na te denken, dit krijg je toch niet gepubliceerd in artikels. Men kan zich 

het best terugtrekken in een gespecialiseerde wetenschappelijke niche waartoe een (soms 

beperkte) internationale groep onderzoekers behoort die liefst goede contacten hebben met 

internationale (niche)tijdschriften. De ‘cultuur van het denken’ die de traditionele 

Humboldtiaanse en Kantiaanse universiteit eigen was, moet wijken voor een ‘cultuur van 

excellentie’ waarbij niet de vraag naar (het belang van) het onderzochte centraal staat, maar 

de manier waarop het onderzocht wordt en vooral de manier waarop het gemeten en 

gevaloriseerd kan worden.25 Minister Frank Vandenbroucke verwoordt het erg treffend: “Het 

gevoerde beleid om in onderzoek de universiteiten te financieren op basis van 

onderzoeksresultaten werpt trouwens duidelijk haar vruchten af. […] Financiering op basis 

van onderzoeksoutput leidt tot concentratie, efficiëntie en focus in het onderzoek.”26 Alsof 

onderzoek enkel op ‘concentratie’, ‘efficiëntie’ en ‘focus’ moet worden gewaardeerd… 

 

Onderwijs in de verdrukking 

De huidige logica die zich blijkt te voltrekken heeft invloed op de manier waarop academici 

naar onderwijs kijken. Steeds meer academici beschouwen onderwijs als een bijzaak waar 

men het best zo weinig mogelijk tijd en energie in steekt. Waarom je best doen om een goede 

cursustekst uit te schrijven – ook al gaat het over een tekst die door duizenden studenten 

gelezen zal worden, veel academici zullen nooit een groter lezerspubliek hebben – als je dat 

half jaar ook kunt gebruiken om één of meer wetenschappelijk artikels te schrijven. Het eerste 

brengt niets op, het tweede dikt het academische dossier aan. 

Docenten en hoogleraren moeten lesgeven, maar waarom zou je je als jonge onderzoeker met 

het onderwijs inlaten, indien je promotor je daar niet toe verplicht? En waarom zou je 

promotor je daartoe verplichten (als hij het goed met je voor heeft), het beneemt alleen maar 

je kostbare tijd om onderzoek te doen en te publiceren. Studentenbegeleiding en monitoraten 

worden hierdoor tot het absolute minimum en het hoogstnoodzakelijke beperkt. Daar komt 

nog eens bovenop dat het aantal universiteitsstudenten sterk gestegen is. In Nederland 
                                                 
24 Cf. Rik Torfs, ‘Het raster- en trechterdenken’, in Bart Pattyn & Geertrui Van Overwalle (red.), Tussen Markt 
en Agora. Over het statuut van universitaire kennis. Leuven, Peeters, 2006: 105-114. 
25 De tegenstelling tussen ‘the university of culture’ en ‘the university of thought’ aan de ene kant en ‘the 
university of excellence’ aan de andere kant is uitgewerkt door Bill Readings, The University in Ruins. 
Cambridge (MA): Harvard U.P., 1996. Zie ook Frank Willaert, ‘Welke universiteit willen wij?’, in Streven, 74, 
2007: 615-23. 
26 Frank Vandenbroucke, ‘Gelijke kansen op uitstekend onderwijs door resultaatgedreven financiering’, 
Openingstoespraak academiejaar 2007-8, 1 oktober 2007, Universiteit Gent. 
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bijvoorbeeld is het aantal studenten tussen 2000 en 2006 met 24% toegenomen, het 

academische korps daarentegen slechts met 4,32%. Deze degradatie van de omkadering zal 

zich in de toekomst waarschijnlijk nog verder en ook bij ons doorzetten.27 

Een universitaire instelling die zou inzetten op een goede studenten- en studiebegeleiding, zou 

potentieel veel studenten kunnen aantrekken, maar pleegt de facto zelfmoord, want na enkele 

jaren zal er onvoldoende professionele omkadering zijn, tenzij het om supermensen gaat die 

hun daguren in onderwijs steken en ‘na de uren’ er nog in slagen goed onderzoek uit te 

bouwen. 

Lesgeven, veel academici doen het graag of hebben het graag gedaan, maar moeten nu met 

lede ogen aanzien hoe het belang van de activiteit en de waarde die men er aan hecht wordt 

uitgehold. Het staat nog goed om ‘gespecialiseerde mastercursussen’ te geven en dit liefst in 

een gecondenseerde tijdspanne, want men moet toch tijd en ruimte hebben om internationaal 

te kunnen congresseren. Algemene inleidingen – die vroeger enkel door de grote proffen 

werden gegeven – houdt bijna elke zichzelf respecterende academicus die het zich wat kan 

permitteren en al wat jaren dienst heeft liever op een afstand. Ook in het financieringsbeleid 

gaat onderwijs steeds minder doorwegen in vergelijking met onderzoeksoutput, waardoor 

bepaalde faculteiten ondanks een steeds groter aantal studenten toch hun kader niet kunnen 

uitbreiden. Soms gebeurt zelfs het tegendeel. 

De eigenheid van de universiteit bestaat in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Een 

universiteit zonder onderzoek is een school, en onderzoek zonder onderwijs kan ook aan 

privé-instellingen, studiebureaus en bedrijven worden verricht. Onderwijs dreigt in de 

toekomst echter het stiefzusje te worden van de factor onderzoek. Wil men de kwaliteit van 

het onderwijs garanderen in universiteiten die steeds meer studenten hebben, dan zal toch 

moeten nagedacht worden hoe dat onderwijs geherwaardeerd kan worden zodat er opnieuw 

voldoende incentives zijn voor de individuele academici – en dus niet voor de instellingen op 

zich – om die taak terug ernstiger te nemen.  
�

Waar zijn de intellectuelen? 

Naar aanleiding van de rectorverkiezing in 2005 aan de K.U.Leuven schrijft Lieven de 

Cauter: “Is het u al opgevallen dat steeds minder academici de taak van intellectueel 

opnemen? Dat wil zeggen: dat ze zich vanuit hun academische autoriteit mengen in het 

publieke debat. Waarom? Hebben ze pleinvrees? Nee hoor. Volgens mij komt het vooral 

                                                 
27 Cf. Jean Hindriks, ‘Worden de Belgische universiteiten bedreigd?’ In Itinera Institute Memo, 09/10/2007. 
http://www.itinerainstitute.org/upl/1/default/doc/Memo200706NL.pdf 



 10 

omdat ze volledig opgeslorpt worden door de universiteit als bedrijf. Door vergaderingen, 

visitatiecommissies, onderzoeksaanvragen, onderzoeksrapporten en natuurlijk het publish or 

perish-syndroom. Je moet publiceren, anders besta je niet. En publiceren betekent: bijdragen 

in tijdschriften die nauwelijks door iemand gelezen worden en waar collega's elkaar druk 

citeren met het oog op de ‘citation index’, want ook dat levert extra punten op.”28 

Hier wordt een erg belangrijk punt gemaakt dat appelleert aan de maatschappelijke, 

‘intellectuele’ rol die academici kunnen opnemen. Met de intellectuele rol bedoelen we de rol 

die culturele producenten (wetenschappers, kunstenaars, journalisten…) opnemen wanneer ze 

hun specifieke expertise en gezag in hun domein aanwenden én overstijgen door zich kritisch 

te engageren met betrekking tot maatschappelijke, sociale en mondiale thema’s. De publieke 

intellectueel is voornamelijk een modern fenomeen. Klassiek wordt de geboorte van de 

intellectueel gesitueerd in de Dreyfus-affaire, meer bepaald 13 januari 1898, het moment 

waarop E. Zola zijn beroemde brief J’Accuse aan de president van de republiek in het dagblad 

L’Aurore Litéraire laat verschijnen. 

De postmoderne tijd, het einde van de grote verhalen en de razend snelle media zijn op 

verschillende vlakken uitdagend en soms bedreigend voor het zelfverstaan en het voorbestaan 

van de intellectueel.29 Daar komt nu bovenop dat ook het universitaire klimaat van die aard is 

dat het academici niet gemakkelijk wordt gemaakt om een intellectuele rol op zich te nemen.30 

De deelname aan het publieke debat – in de meest ruime zin van het woord – wordt niet 

bevorderd, laat staan aangemoedigd. In elke rede van een rector, decaan of minister over de 

universiteit en in tal van universitaire beleidsverklaringen wordt inderdaad steeds aangegeven 

dat de universiteit en haar wetenschappelijke personeelsleden maatschappelijk een belangrijke 

rol te spelen hebben. Universiteiten moeten in het intellectuele debat ‘een voortrekkersrol’ 

spelen die gebaseerd is op de kritische wetenschappelijke deskundigheid die haar eigen is en 

ze moeten ‘het intellectuele leiderschap willen behouden om het kritische debat in de 

                                                 
28 Lieven De Cauter, Bij de les blijven. Over de economisering van de KULeuven, in De Standaard 12 april 
2005. 
29 Zie Jan Blommaert, De crisis van de democratie, commentaren op actuele politiek. Antwerpen, Epo, 2007; 
Frank Furedi, Waar zijn de intellectuelen, Amsterdam: Meulenhoff, 2006; Patrick Loobuyck, Hoe ver-drijven 
intellectuelen de postmoderniteit? Vlaamse intellectuelen in de postmoderne wereld. Brussel: VUB PRESS, 2000; 
Zygmund Bauman, ‘Intellectuals in the postmodern world’, in Life in fragments, Oxford: Blackwell, 1995: 223-
243 en Zygmund Bauman, Legislators and interpreters. Oxford: Polity Press, 1987.  
30 Voor een vroege, pessimistische maar ook erg eenzijdig analyse in dit verband zie Russell Jacoby, The last 
intellectuals: American Culture in the Age of Academe. New York: Basic Books, 1987. 
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maatschappij gaande te houden en te voeden’31, zo klinkt het gevleugeld. Nagenoeg niets in 

het huidige universitaire beleid wijst er echter op dat men dat ook meent.32 

Door enkel op onderzoeksoutput te focussen komt de publieke intellectuele rol van academici 

in het gedrang, alleen al vanuit tijdsoverwegingen. Wie zich inlaat met engagement of het 

schrijven voor een breder publiek, kan niet tegelijk aan een internationale publicatie 

schrijven.33 Vulgariserend of opiniërend schrijven brengt een opportunity cost met zich mee: 

het vraagt tijd en inzet die men gezien het huidige academische klimaat beter kan besteden. 

Het ‘echte’ internationale onderzoekswerk en het publiek-intellectueel werk sluiten elkaar in 

principe zeker niet uit – soms werken deze twee heel complementair of versterkend op elkaar 

in – maar er zijn op dit moment de facto maar weinig stimuli voor academici om zowel 

internationaal als nationaal laagdrempelig te publiceren. Dit laatste is trouwens niet alleen 

tijdrovend, het vereist ook bepaalde vaardigheden. Bovendien bestaat ook bij laagdrempelige 

publicaties het risico dat een redactie het stuk weigert of voor verbetering terugstuurt. 

We hebben gewezen op de verengelsing en de publicatiedruk die het huidige academische 

klimaat kenmerken. Er is niets tegen het internationaal publiceren, integendeel. Het behoort 

vanzelfsprekend tot de taak van academici goed onderzoek af te leveren en dat in 

vaktijdschriften met peer review te publiceren. De wetenschap is gebaat met verspreiding van 

kennis en het kritisch bevragen van kennis. Publiceren en deelnemen aan congressen is 

hiervoor een must. Hier ligt het probleem niet, wel in het feit dat dit internationaal publiceren 

het enige is dat telt en dat steeds meer meewaardig wordt gedaan over diegenen die zich nog 

inspannen om zich met het maatschappelijk debat in te laten en nationaal laagdrempelig 

publiceren.  

Het is verdedigbaar dat bepaalde academici kiezen om zich in een wetenschappelijke ivoren 

toren terug te trekken. Wat niet verdedigbaar is, is het feit dat onze universiteiten enkel door 

zo’n ivoren-toren-wetenschappers zouden worden bevolkt. Dit zou een verschraling van onze 

democratie, onze cultuur, onze samenleving én onze universiteiten betekenen. Nationaal 

laagdrempelige publicaties dragen bij aan een bredere lokale verspreiding van academische 

                                                 
31 De universiteit in beweging. Een geïntegreerd strategisch plan voor de K.U.Leuven 2007-2012, p. 9 en 12. 
http://www.kuleuven.be/overons/pdf/academische_strategie_KULeuven.pdf 
32 Veelzeggend is het obligate zinnetje dat ietwat verloren staat in de openingstoespraak van Minister Frank 
Vandenbroucke aan de Universiteit Gent (01/10/07): “En, los daarvan, de inzet van onze wetenschappers in het 
maatschappelijk debat in Vlaanderen is ook bijzonder belangrijk.” Voor de rest wijst het financieringsplan dat 
hij er bespreekt enkel in de tegenovergestelde richting… 
33 Richard A. Posner, Public Intellectuals: A Study of Decline. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 
2001: 186, 62-3. 
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inzichten en kunnen op die manier ook een maatschappelijke return realiseren voor de 

gemeenschap die de academici en hun onderzoek financieren.34 

De druk om internationaal te publiceren maakt echter dat allerhande nationale publicaties het 

moeilijk hebben om auteurs te motiveren voor hen in de pen te kruipen. Redactieleden van 

Nederlandstalige tijdschriften, zeker diegene die niet de meest academische zijn, weten goed 

waarover het hier gaat. Academici, in het bijzonder jonge mensen, zijn niet te beroerd om 

openlijk toe te geven dat in het Nederlands schrijven, zowel in een krant als in een tijdschrift, 

voor hen als tijdverlies wordt beschouwd. En ze hebben nog gelijk ook. 

Moeten we dan cynisch concluderen dat men een samenleving met excellente universiteiten 

herkent aan de maatschappelijke onzichtbaarheid van haar academici?35 En moet de 

universiteit haar opdracht opgeven om ook de bestaande nationale cultuur – waar soms lang 

voor gestreden is – te bewaken en te bevorderen?36 En wat betekent het voor de kwaliteit van 

de publieke discussie als academici zich daar beroepshalve aan onttrekken? Het feit dat het 

Nederlandstalige tijdschriftenlandschap de laatste decennia verschrompeld is, is alvast een 

zichtbaar gevolg.37 Gelukkig zijn er voorlopig nog academici die Vlaanderen en Nederland 

blijven rondrijden met lezingen voor een breder publiek, opiniërende en vulgariserende 

teksten blijven schrijven, boeken bespreken voor kranten of weekbladen en deelnemen aan 

debatten, tegen beter weten in. Indien de universiteit haar veel genoemde en alom geprezen 

maatschappelijke rol ernstig neemt, dan worden criteria ontwikkeld zodat academici die zich 

engageren in het maatschappelijke debat hiervoor academische erkenning kunnen krijgen.38 

We kunnen ook vaststellen dat bij de beoordeling van dossiers (bijvoorbeeld voor 

benoemingen) de buitenlandse ervaring steeds meer een belangrijke – soms doorslaggevende 

– rol speelt. Dat men in het buitenland is geweest, lijkt hierbij dikwijls belangrijker dan wat 

men in het buitenland heeft gedaan. Er is niets tegen het faciliteren en aanmoedigen van 

internationale uitwisseling en studieverblijven, maar het mag geen doel en criterium op zich 

worden. Nogal wat jonge academici trekken echter enkel naar het buitenland ‘om hun dossier 

                                                 
34 Dave Sinardet, ‘Samenleving, politiek en de sociale wetenschapper’, in Samenleving en Politiek, 12, 2005, 9: 
1-2. 
35 Cf. Rik Torfs, ‘Het raster- en trechterdenken’, in Bart Pattyn & Geertrui Van Overwalle (red.), Tussen Markt 
en Agora. Over het statuut van universitaire kennis. Leuven, Peeters, 2006: 105-114, p. 110. 
36 Zie hierover Bill Readings, The University in Ruins. Cambridge (MA): Harvard U.P., 1996: 12ff. 
37 Patrick Loobuyck, Hoe ver-drijven intellectuelen de postmoderniteit? Vlaamse intellectuelen in de 
postmoderne wereld. Brussel: VUB PRESS, 2000: 224-6. 
38 Met dergelijk pleidooi voor ‘maatschappelijke valorisatie’ als beoordelingscriterium, bevind ik me in het 
goede gezelschap van Geert Buelens, ‘Lessen uit Nederland’, in De Morgen 4 juli 2007; Frank Willaert, ‘Welke 
universiteit willen wij?’, in Streven, 74, 2007: 615-23, p. 622-3; Ger Groot, ‘De schizofrene universiteit’, in 
Streven, 62, 1995, 10: 880-93, p. 883 en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en 
Kunsten, Bibliometrie in de humane wetenschappen, Standpunten nummer 3: p. 10-11. 
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aan te dikken’, niet omdat het er interessant is. Sommigen doen er trouwens net hetzelfde 

werk als ze hier zouden kunnen doen. Als je geluk hebt, kan je in een streek verblijven met 

aangename temperaturen en aantrekkelijke steden of landschappen, maar in het slechtste 

geval zit je zes maanden slecht gehuisvest te vereenzamen. Goed voor het dossier, maar wat 

dan nog? De eisen inzake buitenlandse ervaring houden helemaal geen rekening met het feit 

dat bepaalde academici het helemaal niet zo evident vinden om Vlaanderen voor een jaar te 

verlaten, hetzij omdat ze een gezin hebben, hetzij omdat ze hier maatschappelijk, cultureel of 

politiek geëngageerd zijn. De fetisj van de internationale ervaring speelt in de kaart van 

(potentiële) academici die eerder niet dan wel lokaal ingebed en maatschappelijk betrokken 

zijn. Men creëert en selecteert als het ware wetenschappers die veraf staan van het 

maatschappelijke weefsel. Nogmaals, er is niets tegen de aandacht voor ‘internationale 

dossiers’, maar de maatschappelijke inbedding en betrokkenheid van (potentiële) academici 

zouden ook in rekening gebracht mogen worden, wil de universiteit niet in isolement 

opgesloten geraken en het contact met de samenleving waarin ze zich bevindt behouden. 

In verband met die dossieropbouw waar iedereen aan de universiteit nu drukdoend en bezorgd 

mee bezig is, is het treffend dat heel wat proffen die voor Vlaanderen iets betekend hebben als 

denker, als lesgever, als schrijver, als spreker, als ethicus, als politiek commentator, etc. nu 

nauwelijks met hun dossier door de postdoc FWO-ronde zouden geraken, laat staan dat ze nog 

professor zouden kunnen worden. Misschien zouden heel wat onder hen, mochten ze in de 

huidige academische cultuur werkzaam zijn, een zeer goed dossier met verschillende ISI-

publicaties hebben, maar anderen misschien ook niet. Ze zouden er alvast een heel andere 

(publicatie)strategie moeten op nahouden en dit gaat toch ten koste van de inspanningen voor 

onderwijs, publiek debat en het schrijven van bijvoorbeeld Nederlandstalige boeken. En juist 

omdat ze die dingen zo belangrijk vonden, zou het kunnen dat ze voor de huidige 

publicatiedruk zouden passen. Nogal wat figuren die Vlaanderen in het verleden als 

intellectuele autoriteiten heeft gepercipieerd, zouden in de huidige academische context 

diezelfde rol niet meer kunnen spelen. 

Er zijn bovendien verschillende jonge professoren (veertigers) die zeer goed weten – en 

sommigen zijn niet te beroerd om dit toe te geven – dat zij de laatsten zijn die met ‘slechts’ 

zo’n publicatiedossier tot het zelfstandig academisch personeel zijn kunnen toetreden. Zijn dat 

minder goede professoren dan de generatie met lange lijsten ISI-publicaties die er aan komt? 

Zullen die evenveel kunnen betekenen voor de Vlaamse samenleving als de generaties voor 

hen? Zullen er toch enkelen blijven in slagen niet weg te zakken in het analytisch, 

gespecialiseerde nichedenken en een brede synthetische kijk op mens, cultuur, wetenschap en 
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samenleving kunnen behouden? De toekomst zal het moeten uitwijzen. We zien alvast dat 

enkelen van die jonge proffen het ondertussen niet opgeven en het publieke debat en het 

maatschappelijke belang van de academie ter harte nemen. Hopelijk zullen zij niet de laatste 

generatie zijn die dat inderdaad doet, wil doen, kan doen… 

 

Meer maten en gewichten 

We hebben een aantal evoluties die de universiteit transformeren kort in kaart gebracht en 

kritisch tegen het licht gehouden. Door deze benadering zijn vooral de nadelen van evoluties 

van de laatste decennia en jaren naar boven gekomen. Er is in die periode echter heel wat ten 

goede veranderd. Er is geen sprake van heimwee naar de universiteit van vijftig of dertig jaar 

geleden. Internationalisering, meer controle (financieel, onderwijskundig), nadruk op 

onderzoeksoutput en evaluaties allerhande, het zijn op zich geen slechte evoluties. Alleen 

zetten ze bewust of onbewust, gewild of ongewild een bepaalde logica in werking die ook 

negatieve gevolgen kent. Een aantal worden openlijk in de wandelgangen en koffiekamers 

van de universiteit besproken, en bijna altijd is zowat iedereen het over een aantal perversies 

van het systeem eens. Nochtans zijn de academici die hun nek uitsteken erg schaars. Nogal 

wat jonge mensen voelen de problemen het scherpst aan, zeker degenen die niet helemaal in 

de vooropgezette logica willen of kunnen meedraaien. Maar precies deze mensen hebben 

weinig mogelijkheden zich tegen het systeem te verzetten, want hun verzet zou alleen tot 

gevolg hebben dat ze niet lang(er) aan de universiteit kunnen blijven. Heel wat oudere 

academici zien een aantal evoluties aan met pijn in het hart. Maar velen zijn ondertussen te 

uitgeblust, sommigen moegestreden, om nog verzet aan te tekenen. En ondertussen groeit de 

groep van academici die zich dankzij de genoemde logica’s, hebben kunnen handhaven. Niet 

verwonderlijk dat zij enkel in de wandelgangen het systeem contesteren, maar voor de rest 

wel met de huidige gang van zaken kunnen en willen leven. 

 

De universiteit is mensenwerk, het is een gemeenschap van mensen en het kan door mensen 

(bij)gestuurd worden. Dikwijls lijkt het echter alsof bepaalde logica’s van transformatie een 

eigen leven leiden waar niemand vat op heeft. Dit aannemen zou echter een vergissing zijn. 

Zeker de universiteit die bij uitstek een kritische ruimte is, moet deze logica’s durven 

bevragen. De vraag ‘welk soort mensen willen we aan onze universiteiten?’ zou hierbij 

richtinggevend kunnen zijn. In de huidige context gaat het veelal eenzijdig over de 

onderzoeksoutput en dossiers. Nochtans hebben zowel de samenleving als de universiteit er 

belang bij om zich ten gronde af te vragen: welk soort academici willen we? Hebben we enkel 
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internationale onderzoekers nodig, of ook mensen die onderwijzen, nationaal publiceren en/of 

een maatschappelijke rol op zich nemen? Ik zou suggereren, laat honderd bloemen bloeien en 

dwing academici niet in een al te strak keurslijf. We moeten ernaar streven de eenzijdige 

incentives die nu zowel door universiteiten als door overheidsbeleid gegeven worden te 

overstijgen. Bij de beoordeling van dossiers moet inderdaad gekeken worden naar het feit of 

de onderzoeker in kwestie internationale publicaties heeft, maar de beoordeling kan toch beter 

van meerdere overwegingen afhangen dan enkel het optelsommetje van de ISI-publicaties (en 

idem voor de beoordeling van het werk van de academici van vakgroepen, faculteiten en 

universiteiten bij het verdelen van de middelen). Waarom zou iemand die zeven jaar gewerkt 

heeft, tien ISI-publicaties heeft en een verblijf van één jaar in Zuid-Afrika een betere 

academicus zijn dan een ander met hetzelfde aantal dienstjaren, drie ISI-publicaties, 

verschillende Nederlandstalige publicaties waaronder twee boeken, verschillende lezingen 

voor een breder publiek en een engagement in de vakgroep van de universiteit waar hij/zij 

gewerkt heeft? Dit is geen verhaal tegen internationalisering, kwaliteitscontrole en 

objectivering van onderzoek, maar een pleidooi voor het verfijnen van de meetinstrumenten, 

rekening houdend met de verschillende disciplinegroepen. Maar bovenal is dit een pleidooi 

voor het gebruik van meer maten en gewichten, wat zou moeten leiden tot universiteiten, 

faculteiten en vakgroepen waarin plaats is voor meerdere academische identiteiten. Een goed 

personeelsbeleid zorgt dat de verschillende taken waarvoor universiteiten moeten instaan 

goed en evenwaardig kunnen worden uitgevoerd, hetzij door veelzijdige mensen die deze 

taken kunnen combineren, hetzij door oog te hebben voor een gezonde taakverdeling onder 

mensen met een verschillend academisch profiel. 

Laat mensen zich volledig concentreren op internationalisering van onderzoek, maar laat 

anderen daarnaast essays schrijven of hun onderzoek vertalen naar de eigen samenleving. En 

moedig diegenen aan die dit kunnen combineren. Laat mensen de mogelijkheid voornamelijk 

onderzoek als tijdsinvestering te kiezen, maar probeer ook goed onderwijs en goede 

begeleiding van studenten en onderzoekers te belonen en mensen hiertoe te motiveren. Er zijn 

mensen die gemakkelijk schrijven, mensen die moeilijk schrijven; er zijn mensen die graag en 

goed lesgeven, anderen die dat niet goed kunnen; er zijn mensen die ‘geduldig onderzoek’ 

willen doen, er zijn mensen die opteren om snel met resultaten te komen; er zijn mensen die 

graag artikels schrijven, er zijn mensen die graag boeken schrijven; er zijn mensen die het 

graag bij de feiten houden, er zijn mensen die ook een mening over die feiten hebben; er zijn 

mensen die zich graag in hun vakgroep en universiteit integreren en engageren, er zijn er die 

liever als onthechte kosmopolieten de wereld rondvliegen…  


