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De professor te koop? Van de

E

en
Nobelprijs winnen. Dat is voor een wetenschapper de zekerste weg naar de voorpagina’s. Maar niet voor lang. Vaker en
langer is er belangstelling voor bijklussende professoren en voor onderzoekers
die hun werk aan de universiteit combineren met zakelijke belangen. Premier
Wim Kok stelde in 1993 de professor-metbijbanen op één lijn met frauderende bijstandstrekkers. En in 2009 verwierf een
onderzoeker nationale bekendheid, maar
niet op grond van zijn wetenschappelijk
werk: hij bleek aandelen te hebben in een
eigen researchbedrijf dat zijn vindingen
toepaste en verder ontwikkelde. Kennelijk appelleren zulke berichten aan de
gevoelens van het publiek.
Onafhankelijkheid en onbaatzuchtigheid zijn de klassieke deugden van de
wetenschapper. Jonas Salk, de uitvinder
van het poliovaccin, moet op de vraag ‘wie
heeft het patent op dit vaccin?’ geantwoord hebben: ‘iedereen, zou ik zeggen;
er is geen patent, je kunt de zon toch ook
niet octrooieren?’ Dat was in 1955. Inmiddels gaat het wel anders. Universiteiten
houden wereldwijd duizenden octrooien
en er zijn overheden die het succes of
falen van de wetenschap graag afmeten
aan dat getal. Patenten bewijzen en
bevorderen immers de toepasbaarheid
van wetenschappelijke kennis. En aan
kennis met directe opbrengsten zijn
publieke middelen welbesteed. Kampioen in deze zakelijke benadering van
de wetenschap zijn de grote Noord-Amerikaanse onderzoeksuniversiteiten.
Nu het oude verwijt is verstomd dat de
wetenschap in ivoren torens opereert, ver
weg van de realiteit en ongevoelig voor
praktisch nut en noodzaak, blijkt de
academie kwetsbaar op een nieuw front.
De professor doet het om het geld. Het
bedrijfsleven betaalt en bepaalt de koers
van het onderzoek. Economisch nut dicteert de prioriteiten van de universiteit.
Wetenschappelijke oordelen zijn te koop,
worden althans gedreven door zakelijke
belangen.
De oude verwijten werden graag en
gemakkelijk overdreven. De universiteit
is niet ontstaan in maatschappelijke
afzondering en niet gegroeid uit een
wereldvreemde wetensdrang. Vrijwel elk
onderdeel van de universiteit wil in een
praktische behoefte voorzien. De opleiding voor juristen of leraren, het landbouwkundig of medisch onderzoek, de
faculteit lucht- en ruimtevaart of die in de
economie – ze werden alle opgericht met
nut voor ogen, niet als ivoren torens. Ook
het nieuwe verwijt generaliseert graag en
vertekent het profiel van de wetenschap.
Beelden van geldbeluste onderzoekers,

Academisch kapitalisme op z’n
Amerikaans
Universiteiten in de VS zijn kampioen in de productie
van kennis die directe inkomsten oplevert. Betaalt en
bepaalt het bedrijfsleven daar het wetenschappelijk
onderzoek? door Sijbolt Noorda
de universiteit als instelling met een
financieel winstoogmerk of de academie
als bijwagen van de industrie zijn karikaturen.
Toch zijn dit belangrijke onderwerpen: wetenschap en economisch nut,
wetenschap en winstbejag, academische
afhankelijkheid en baatzucht. Wat geen
gevaar is, kan het worden. Normoverschrijding gedijt in mist, normbesef in
transparantie. Nut wordt graag op de
korte baan gemeten; als het goed is,
houdt wetenschap ook de lange en zeer
lange termijn in het oog. Wil een academische gemeenschap integer en autonoom kunnen blijven, dan zal ze haar
deugden moeten oefenen. En tot deugdzaamheid worden aangespoord, vooral
daar waar zakelijke belangen zwaar
wegen voor het wetenschapsbedrijf, zoals
in Noord-Amerika.
Professor Nancy Olivieri is in Noord-Amerika onder academici een bekende naam
en een bekende casus. Als hematoloog
houdt zij zich bezig met de samenstelling
en afwijkingen van bloed. Zo’n twaalf jaar
geleden kwam zij in het nieuws door conflicten met het bedrijf dat jarenlang haar
onderzoek betaalde maar zich verzette
tegen publicatie van onwelgevallige resultaten. Het ging om de effectiviteit van een
nieuw middel (deferipron) dat beloofde
ijzerstapeling als gevolg van frequente
bloedtransfusies tegen te gaan, met aanzienlijk minder belasting voor de patiënt
dan het concurrerende medicament. In
Bending Science van Thomas McGarity en
Wendy Wagner illustreert Olivieri’s casus
hoe particuliere belangen medisch onderzoek corrumperen. Het zijn de details van
het geval die het interessant maken. En
pikant.

‘Nu het oude verwijt is
verstomd dat de wetenschap in ivoren torens
opereert, blijkt de
academie kwetsbaar op
een nieuw front.’
Hoofdrolspeler in deze kwestie is een
Canadees farmaceutisch bedrijf dat zich
toelegt op generieke medicijnen, niet
beschermd door merknamen en daardoor goedkoper. Het had zich daarmee
een sociale reputatie verworven – allerminst het beeld van een multinationale
gigant die het bovenal om winstmaxi-
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malisatie gaat. De charitatieve generositeit van directeur-eigenaar Bernard Sherman versterkte het positieve beeld. Ook
de Universiteit van Toronto profiteerde
van de goedgeefsheid van haar steenrijke
alumnus. Het kinderziekenhuis waar Olivieri werkt, is aan deze universiteit gelieerd.
Onderzoekster en onderneming hadden een sterk gemeenschappelijk belang.
Beide wilden een patiëntvriendelijk alternatief bieden aan kinderen die vanwege
een ernstige bloedziekte aangewezen zijn
op levenslange transfusies en niet kunnen zonder medicatie die de bijwerkingen daarvan neutraliseert. Elders had Olivieri geen middelen voor haar onderzoek
kunnen vinden. Een aanvraag om publieke
financiering had geen succes opgeleverd.
Het gezamenlijk enthousiasme leidde tot
slordige en naïeve afspraken die achteraf
gevaarlijk bleken, vanuit het gezichtspunt
van onafhankelijke wetenschap. Olivieri
kon op grond van het contract met het
farmaceutisch bedrijf niet zelfstandig
beschikken over alle relevante onderzoeksdata, respectievelijk anderen daartoe toegang verschaffen.
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redactie

B

erlage
en Cuypers zijn de helden van de
moderne architectuur rond 1900. Welnee! De beslissing van de Amsterdamse rechtbank het Kamerlid Wilders te veroordelen of niet, is een
politiek oordeel. In welk opzicht? Na
1991 moest de Sovjet-Unie behalve een
democratie een markteconomie worden. Over de vraag of dat laatste gelukt
is, lopen de meningen uiteen. Amerikaanse onderzoeksuniversiteiten zijn
verlengstukken van het bedrijfsleven
en van zakelijke belangen. Of niet? Na
lezing van de Boekengids zult u voors
en tegens van deze stellingen scherper
zien. En nieuwe gezichtspunten ontdekken. Dat is ook met deze aflevering
de ambitie van de redactie.
Met ingang van dit eerste nummer
van 2010 stijgt de oplage van de ABG
van 55.000 naar 80.000. Alle wetenschappers van vrijwel alle Nederlandse
universiteiten, van de Universitair
Medische Centra en van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) krijgen de Boekengids voortaan in handen. Evenals de
abonnees van Vrij Nederland. U begrijpt
dat deze groei van onze lezerskring de
redactie veel genoegen doet. Op haar
beurt hoopt de redactie dat ze ook
deze nieuwe lezers plezier doet met de
Boekengids, die vanaf dit nummer verschijnt in dit opvallende, grote formaat.
Wetenschap is veel meer dan het
eigen specialisme. Nederlandse wetenschappers publiceren niet alleen in
Engelstalige vaktijdschriften. Ook buiten de universiteit bestaat veel belangstelling voor wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de drie pijlers
van De Academische Boekengids. Interesse wekken voor andere vakgebieden. De kunst van het Nederlandstalige essay stimuleren. De buitenwereld
informeren over nieuwe inzichten en
nieuwe resultaten van wetenschappelijke studie.
De kern van de Boekengids wordt
gevormd door essays over recent verschenen wetenschappelijke boeken.
De redactie nodigt academische auteurs
uit bijdragen in te dienen, maar ook
inzendingen op eigen initiatief zijn
welkom. Via abg@aup.nl kunt u bovendien reageren op geplaatste artikelen.
De redactie hoopt op reacties en discussie. De academie gedijt immers bij
debat en argumentatie. Ook De Academische Boekengids.
Sijbolt Noorda, redactievoorzitter

