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U een marktgerichte uni
versiteit hoort een onder
nemende hoogleraar en 

daarom is zeuren over 'bijklussen
de' hoogleraren een staaltje van 
typi<>ch Hollands calvinisme. Dit is 
in grote lijn de stelling van Frank 
Kalshoven in Forum van 14 de
cember. 

Hij geeft gelijk. Maar waarom 
vertelt hij niet wat er verder bij 
huurt. 'U vraagt en wij draaien', zo 
werkt een marktgerichte univer
siteit. Tegen een interessante prijs 
leveren wij het gewenste produkt. 
Een Amerikaanse graad aan een 
Nederlandse universiteit? Dat valt 
te regelen. Afstuderen in twee 
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jaar? Het kost een paar centen, 
maar het kan. Hoe had u het rap
port geschreven willen hebben? 
Ietsje minder CO,-uitstoot? Dat 
valt inderdaad te beargumente
ren. U had gedacht dat we mis
schien de minimumlonen kunnen 
afschaffen? Hmm, daar valt wat 
voor te zeggen. 

En zo heft de universiteit als 
instelling van wetenschap ten slot
te zichzelf op. Want waarvoor 
dient de wetenschap? Om te bekij
ken hoe de wereld werkelijk in 
elkaar zit, gevestigde meningen 
aan kritisch onderzoek te onder
werpen en vooroordelen te door
breken, inclusief die van de weten
schapper zelf. Dat vereist onafhan
kelijkheid en distantie. Marktge
richtheid en 'bijklussen' kunnen 

dit ernstig in gevaar brengen. We
tenschappers dreigen hun onder
zoek dan aan te passen aan de ver
langde resultaten en zelfs hun the
ma's zodanig te kiezen dat ze geld 
opleveren. 

Om de wetenschappelijke vrij
heid te waarborgen, versterkt het 
rijk aan hoogleraren en universi
taire docenten vorstelijke salaris
sen: gemiddeld respectievelijk 
10.600 gulden en 6.300 gulden per 
maand. Dit in ruil voor een 38-
urigc werkweek. Velen maken 
wellicht meer uren, maar dat doet 
niet ter zake. In de wetenschap is 
'overwerk' sowieso een rekbaar 
begrip, want het denkwerk lukt 
niet altijd keurig tussen negen en 
vijf uur en dus moet het vaak daar 
buiten. Dat zit in de betaling inbe-

grepen. Ook ambtenaren met zul
ke salarissen krijgen geen over
werk uitbetaald. 

Maar van Kalshoven mag een 
wetenschapper ogenblikkelijk 
gaan bijklussen zodra hij de gemid
delde prestatie aan onderwijs en 
onderzoek heeft geleverd. En le
vert hij die prestatie in minder dan 
38 uur, omdat hij nu eenmaal een 
snelle jongen is, dan klust hij des
noods in de baas zijn tijd. Dat is nog 
eens klussen. 

liet stoort Kalshoven dat vice
premier Kok 'bijklus!>ende' hoog
leraren vergelijkt met frauderen
de bijstandstrekkers. Inderdaad, 
zolang de hoogleraren hun belas
tingformulier correct invullen, 
plegen ze formeel geen fraude. 
Maar als ze hun onderwijs en on-

derzoek door de geldbuidel van de 
opdrachtgever laten bepalen, wek
ken ze wel de verdenking weten
schappelijke fraudeurs te zijn. En 
in mijn ogen is dat erger dan de 
werkloze die er wat bijklust omdat 
hij door het abominabele werkge
legenheidsbeleid al jaren op bij
standsniveau moet leven (iets 
meer dan twaalfhonderd gulden 
netto per maand voor een volwas
sene - en zonder de mogelijkheid 
van aftrekposten). Wie zei ook al 
weer dat verlaging van uitkerin
gen en minimuminkomen meer 
werkgelegenheid zou opleveren? 

Natuurlijk, de wetenschap is on
derdeel van de samenleving en 
moet ook ten behoeve van die sa
menleving werken. Dit werk kan 
soms extra geld opleveren. Maar 

om de wetenschappers niet in de 
verleiding te brengen geldzuchtig 
hun huik naar de broodheer te 
zetten, moeten ze de opbrengst 
niet zelf krijgen. Ze kunnen het 
bedrag gewoon afstaan aan hun 
vakgroep. Die kan daarvan dan 
verder onderzoek financieren. Dat 
is pas ondernemend. 

Door hun eigen portemonnee te 
spekken, maken bijklossende we
tenschappers zich meer dan ver
dacht. Ze krijgen hun riante sala
ris om onafhankelijk onderzoek te 
verrichten. Wie daarmee geen ge
noegen neemt, dient op te krassen. 

Geert Reuten is docerzt weten
schapsfilosofie en methodologie 
van de economie aan de Universi
teit van Amsterdam. 
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Clemens Schellens 

I N de Volkskrant van 14 de
cember betoogt Frank Kalsho
ven dat de bijklossende hoog

leraar beslist geen fraudeur is. Als 
belangrijk argument noemt hij de 
ontwikkeling van universiteit tot 
bedrijf. Maar welk bedrijf staat 
zijn werknemers toe de duur be
taalde kennis ook elders te gelde te 
maken? De cultuuromslag bij uni
versiteiten is kennelijk nog niet 
voltooid. Daarom is het geheven 
vingertje in het redactioneel com
mentaar van de Volkskrant van 
10 december en overigens ook in 
andere gerenommeerde kranten 
zeer op zijn plaats. 

De discussie omtrent bijklussen
de wetenschappers draait niet om 
geld, noch om de hoogte van het 
exorbitante tarief. Een goede we
tenschapper gun je het beste. Ze
ker als de man of vrouw ook nog 
een nuttige bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van onze samenle
ving. Dat mag best wat kosten. 

Nee, het geld speelt geen rol, het 
gaat om de moraal, dezelfde mo
raal die speelt bij de frauderende 
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belastingbetaler of uitkeringstrek
ker. En die moraal zijn we met z'n 
allen zo langzamerhand goed aan 
het verzieken. Van een weten
schapper zou je toch beter ver
wachten, die heeft er zelfs voor 
dóór mogen leren. 

Een pijnlijk effect van dit soort 
slechte voorbeelden is de voort
schrijdende verloedering van die 
moraal. Zal een bijstandsmoeder 
zich nog één keer bedenken alvo
rens zwart bij te klussen? Ik help 
het u hopen, maar ik ben bang van 
niet. Want in de bijstand leidt bij
klussen wel onherroepelijk tot 
een korting. En zoals u weet heb
ben we het dan over andere bedra
gen dan 130 duizend gulden bruto 
op jaarbasis. 

Het bijklussen zou volgens Kals
hoven geen probleem zijn zolang 
bovengemiddeld gepresteerd 
wordt en het klussen buiten de 
38 uur werktijd gebeurt. Maar 
mag van een 130 duizend gulden 
verdienende hoogleraar niet een 
iets ruimhartiger opstelling ver
wacht worden? Draait hij 38 uur 
voor zijn 'bedrijr en daarmee bas
ta? Als alle ondernemers er zo 
over dachten zou de gulden nu zo 
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zacht als boter zijn. Dag en nacht 
zijn zij in de weer voor hun bedrijf. 
en niet zelden voor minder dan 
het genoemde bedrag. 

Het is ook terecht dat we iets 
goed maken van het geld dat het 
kostte urn te studeren. Anderen 
waren die zeven jaar direct pro
duktief en betaalden mee aan de 
universiteiten waar wij mochten 
studeren. Van ons mag, ook zon
der klinkende munt, iets meer dan 
38 uur verwacht worden. De inko
mens zijn daar bovendien ook nog 
naar. Eigenlijk mogen we in onze 
handjes klappen! En voor bijklus
sen is dan eenvoudigweg geen tijd. 

Dat bijklussen is bij bedrijven 
meestal contractueel verboden. 
Terecht, want bijklussen op het 
gebied van de werkgever is een 
vorm van ontvreemding (geen 
fraude maar diefstal dus). Want 
waar heeft de hoogleraar die ken
nis opgedaan? Door wie werd de 
hoogleraar betaald toen hij of zij 
dat probleem uitspitte? Wie ver
schafte hem de benodigde litera
tuur? In wiens opdracht en op 
wiens kosten voerde de hoogleraar 
de onderzoeken uit waaraan hij 

zijn kennis ontleent? Wie zorgde 
voor de ondersteuning bij dat on
derzoek? Op wiens kosten bezocht 
de hoogleraar congressen terzake? 
Wie verleent de hoogleraar de au
toriteit op basis waarvan hij uitge
nodigd wordt om bij te klussen? 
Dus aan wie komen de revenuen 
van die kennis toe? Het antwoord 
is zonneklaar. 

Het bijklussen voor de eigen 
portemonnee door goed betaalde 
wetenschappers moet dan ook 
acuut stoppen. 'Ten eerste omdat 
ze dat al jaren doen, ten tweede 
omdat het volkomen spoort met de 
cultuuromslag op de universitei
ten, en ten derde omdat hun werk
gever er niet (noodzakelijkerwijs) 
slechter van wordt'. Ik citeer hier 
letterlijk de argumenten die Kals
hoven voor het tegendeel gebruik
te. 

Eigenlijk hebben we het over 
een perfecte inkomstenbron voor 
universiteiten; een derde geld
stroom voor onderwijsactiviteiten. 
Dat komt mooi uit in een tijd van 
snijden in onderwijs. 

Clemerzs T.P.M. Schellens is or-
ganisatieadviseur. 
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