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HERMAN DE DIJN
Wie? filosoof, emeritus KU Leuven, medeauteur van het KVAB-Standpunt ‘Het
Professoraat anno 2016’.
Wat? Het kan pas goed gaan met de wetenschap als het ook goed gaat met het
vertrouwen en de dialoog.
Feiten erkennen is belangrijk, maar voor een gezonde democratie is veel meer
nodig dan dat, schrijft HERMAN DE DIJN.

Met alleen maar feiten redden we het niet
Vorige week pleitten José van Dijck en Wim van Saarloos vurig voor het belang van
wetenschap en wetenschappelijke vorming voor de democratie (DS 5 januari).
Tegelijk klaagden de auteurs politici aan die lak hebben aan feiten en die de
integriteit van de journalistiek, de rechtspraak en de wetenschap ondermijnen. Hoe
kan iemand niet met hen akkoord gaan? Er is inderdaad een wezenlijk onderscheid
tussen een wetenschappelijke bevinding en een mening. Dat politici het vertrouwen
ondermijnen in instellingen die de waarheid nastreven, kan niet goed zijn voor de
samenleving. Beleidsbeslissingen moeten inderdaad zo veel mogelijk steunen op
wetenschappelijke feiten en rationele dialoog.
Maar om de ernst van onze huidige situatie te beseffen, moet de analyse dieper gaan.
Het is interessant dat de auteurs uitdrukkelijk de link leggen tussen het erkennen
van ‘gezamenlijke’ feiten en de noodzaak van vertrouwen in instellingen die op zoek
zijn naar de waarheid. Maar als dat zo is, dan hebben we een ernstig probleem.
Vertrouwen is een attitude die een bijproduct is van een bepaalde manier van leven
en samenleven. Hoe nuttig en nodig het ook mag zijn, het is en kan geen middel zijn
inzetbaar at will (hetzelfde geldt voor spontaneïteit of creativiteit). Herstel van
vertrouwen is een werk van lange adem en kan alleen onrechtstreeks gebeuren, via
het herstel van een bepaalde soort relaties met anderen en met instellingen. De
vraag is of de omstandigheden daar vandaag überhaupt gunstig voor zijn?
Verwende burgers
Ligt de ondermijning van het vertrouwen gewoon aan de slechte bedoelingen van
individuen? Waarom zijn individuen, politici én burgers zo veranderd ten opzichte
van vroeger? Is er in de cultuur zelf iets gebeurd waardoor veel individuen niet meer
bereid zijn zich bij de meningen van experts neer te leggen en nep-talks en emotie
verkiezen boven degelijke informatie? Misschien moest na de afbrokkeling van een
gedeelde wereld van waarden en instellingen uiteindelijk ook het ontzag voor
wetenschap en wetenschappers afbrokkelen?

Dat we wellicht weg evolueren van een verlichte cultuur heeft met veel diepere
zaken te maken dan met de houding van populistische politici of verwende burgers.
Het heeft waarschijnlijk te maken met het verdwijnen van de tradities die de facto
de Verlichting mogelijk maakten en met het ontstaan van een laatmoderne cultuur
waarin alle waarden vloeibaar en manipuleerbaar geworden zijn.
De instellingen van waarheidsvinding zijn zelf ook drastisch veranderd. De
wetenschap is een gigantische onderneming geworden, een technowetenschap, niet
zozeer gericht op kennis om de kennis, maar op de bijdrage tot een of ander extern
doel. Onderwijs van hoog tot laag staat in dienst van belangen, vooral de
economische belangen van collectiviteiten en individuen. Daarbij zijn marktlogica
en managementmentaliteit diep doorgedrongen in wetenschapsinstellingen en bij
hun professionals. Concurrentie tussen instellingen onderling en tussen
onderzoeksgroepen en onderzoekers is de motor die de wetenschap vandaag doet
draaien. Innovatie is vooral iets dat snel profijt of succes oplevert. Is het
verwonderlijk dat fraude en betwistbare onderzoekspraktijken een groeiend
probleem vormen? Als wetenschap, rechtspraak en nieuwsgaring in de
maatschappij gezien worden als productieprocessen die resultaten moeten
opleveren, dan moet ook het beeld en de betekenis van die activiteiten zelf
veranderen.
Literatuur en filosofie
Een ander probleem is het aangekaarte verband tussen feiten en democratisch
beleid. Ontkenning van de feiten kan inderdaad geen onderdeel zijn van een goed
beleid. Maar dat betekent niet dat erkenning van de feiten op zich voldoende is voor
een democratisch beleid. Dergelijk beleid vergt ook waardenkeuzes en die kunnen
niet alleen op basis van feiten genomen worden. Klimaatopwarming is één zaak, een
andere is beslissen welke maatregelen nodig en rechtvaardig zijn. Wetenschappelijk
inzicht en strikt rationeel argumenteren kunnen hier niet volstaan. Dit wijst op een
fundamenteel tekort in het pleidooi van de auteurs: alles lijkt af te hangen van
feitenkennis en rationaliteit. Maar uit hun observaties blijkt dat het met feiten en
wetenschap niet goed kan gaan wanneer het niet ook met andere zaken goed gaat,
zoals vertrouwen en dialoog. Vertrouwen is een vooronderstelling van wetenschap,
maar is zelf niet louter op feiten gebaseerd; dialoog is niet hetzelfde als
argumentatie. Vertrouwen en dialoog veronderstellen de werking van verbeelding,
attitudes en emoties.
Dat betekent niet dat wetenschap en rationele argumentatie niet van belang zijn,
maar er zijn ook – vooral – andere elementen nodig die onrechtstreeks het
vertrouwen en de dialoog kunnen helpen herstellen. Dat betekent dat we, wat het
onderwijs betreft, niet alleen mogen inzetten op meer wetenschap en leren
argumenteren, en op allerlei competenties voor een succesvolle carrière. We
moeten daar ook (bijvoorbeeld via literatuur, filosofie en cultuur) de verbeelding,
het inlevingsvermogen en bepaalde habits of the heart cultiveren. Helaas is dat wel
het laatste waar men in deze activistische en hyperpragmatische tijden aandacht
voor heeft of belang aan hecht.

