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wordt de rekening gepresenteerd. Die
strategie is een lang leven beschoren,
want inhoudelijk hebben universiteiten
geen gelijken in de markt. Die zullen
ook nooit opstaan; een markt voor fun-
damenteel onderzoek bestaat immers
niet. En je moet weer mensen in huis
hebben die dat kunnen om academisch
onderwijs te kunnen aanbieden.

Een onderhoud was mogelijk. Op korte
termijn kon ik twee uur vrijmaken. Twee
kostbare uren die ik dan niet kon beste-
den aan mijn kerntaken. Tegen een
marktconform tarief. Door ons te bepa-
len, want de markt brengt geen funda-
mentele kennis voort. En vooraf te beta-
len, zonder garantie op succes.
Zodoende kan ik weer een conferentie-
bezoek van een promovendus betalen.
Linksom of rechtsom, kennis zal duur
betaald blijven worden. 
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Het verzoek was niet ongebruike-
lijk. Of ik eens wilde meedenken
over de marktwerking op een be-
paalde markt. “Hoe kijkt u aan te-
gen het begrip level playing field
op deze markt?” De ambtenaar in
kwestie worstelde met de vraag of
er op de betreffende markt sprake
was van voldoende concurrentie
en hoe je dat moest duiden. En of
de overheid zou moeten ingrijpen.
En hoe zo’n interventie er dan uit
zou kunnen zien. Allemaal vragen
waarop een geoefend industrieel
econoom betrekkelijk snel een ge-
fundeerd antwoord heeft. Maar
dat hield ik voor me. De tijden zijn
veranderd.

Jaar in jaar uit krijgen Nederlandse
universiteiten minder overheidsgeld
voor het doen van fundamenteel we-

tenschappelijk onderzoek, en voor het
verzorgen van academisch onderwijs.
Het huidige kabinet is niet van plan
deze trend om te buigen. Het flanke-
rende mantra is steevast dat universitei-
ten meer vraaggestuurd moeten wer-
ken zodat ze meer en meer op eigen
benen kunnen staan. Voor het funda-
menteel onderzoek is dat ten principale
onmogelijk. Er bestaat immers geen
markt voor. Daarvoor is het een te on-
zekere activiteit. En het intellectuele ei-
gendomsrecht op fundamentele onder-
zoeksresultaten is ook nauwelijks te
beschermen. Fundamenteel onderzoek
is een schoolvoorbeeld van een publiek
goed dat door de overheid moet wor-
den voortgebracht. Gemeten naar de
uitgaven aan fundamenteel onderzoek,
als percentage van het BBP, zijn er veel
landen om ons heen die deze economi-
sche wetmatigheid een stuk ruimharti-
ger in praktijk brengen.

Op het gebied van academisch onder-
wijs ligt dat anders. De kennis die een
universiteit daarvoor in huis heeft, is ge-
makkelijk te vermarkten. En dat doen ze
ook. Buitenlandse studenten worden en
masse geronseld. Hun entreeprijs tot

ons hoger onderwijs ligt niet zelden een
factor zes hoger dan dat van hun Ne-
derlandse peers. Zoals verschillende pas-
sagiers in hetzelfde vliegtuig zelden of
nooit voor hetzelfde geld reizen, zo
hebben verschillende studenten in de-
zelfde collegezaal vaak genoeg een ver-
schillend collegegeld betaald. Selectie
aan de poort zorgt er voor dat de kwali-
teit van de studentenpopulatie gehand-
haafd blijft of zelfs toeneemt. Maar er is
meer. Life long learning, een onderwerp
dat ook aan bod komt in het nieuwe
examenprogramma, opent de college-
zalen voor de beroepsbevolking. Be-
leidsambtenaren, docenten, bankmede-
werkers, noem maar op; allemaal
komen ze op herhaling, sommigen uit
nieuwsgierigheid, anderen omdat het
moet, en weer anderen omdat de ar-
beidsmarkt hen daartoe aanzet. Op de
bij- en nascholingsmarkt pikken univer-
siteiten steeds meer graantjes mee. En
dat zien ze in Den Haag graag.

De universiteit als profit center. Het is
wel even wennen. Markten zullen gron-
dig en in alle zakelijkheid worden afge-
struind, op zoek naar mogelijkheden
om het eigen vermogen op pijl te hou-
den. Toch behoren universiteiten er
geen winst op na te houden. Het eigen
vermogen moet telkens worden aange-
wend voor het behouden en vergroten
van hun comparatief voordeel: het ver-
richten van fundamenteel onderzoek en
het verzorgen van academisch onder-
wijs, inclusief het opleiden van toekom-
stige docenten. In onderwijsland zijn zij
het kapitaal waar het om draait; het
echte eigen vermogen.

De opgelegde nieuwe zakelijkheid blijft
niet zonder gevolgen. De tijd dat de
overheid informeel aan kon kloppen
voor een informeel advies ligt achter
ons, met alle bijkomende transactiekos-
ten vandien. Door de alsmaar toene-
mende budgettaire krapte worden uni-
versiteiten gedwongen om zich meer
en meer te beperken tot hun twee kern-
taken. Voor alles wat daarbuiten valt
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