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‘De vrijheid om te innoveren
moeten we bij SURFnet
blijven gebruiken’

De dictatuur van
het meetbare

E
Hij wil wel wat kwijt over de trends die hij ziet op
internet. ‘Een van de belangrijkste is Big Data: allerlei
enorme dataverzamelingen, van Facebook tot overheidsgegevens, komen beschikbaar en worden
gekoppeld. Dat biedt een scala van nieuwe mogelijkheden. Meestal ten positieve, maar soms ook wel met
negatieve aspecten – denk aan privacy en dergelijke.’
Een ander gevaar: ‘Veel mensen doen tegenwoordig
alles via Facebook: berichten, foto’s, video’s uitwisselen
in plaats van rechtstreeks via het internet. Je weet
niet wat Facebook ermee doet. Die verschuiving van
het open internet naar gesloten netwerken vind ik
een zorgelijke ontwikkeling.’
INTERNATIONALE REGELS

En dan zijn er de overheden. ‘Die hebben de
Arabische Lente gezien en denken: dat kan bij ons
ook gebeuren. Je ziet nu dat er allerlei voorstellen
op tafel komen vanuit Rusland, en Afrikaanse en
Arabische landen, om internationale regels op te
leggen aan het internet.’
Maar de kansen zijn veel groter dan de bedreigingen,
ook voor SURFnet. Huizer: ‘Het zal moeilijk voor me
worden om te evenaren wat Kees Neggers altijd voor
elkaar heeft gekregen. Ik moet het op mijn manier
doen, maar SURFnet biedt daarvoor in ieder geval
een geweldig fundament.’
Aad van de Wijngaart

Meer informatie

	P ersbericht SURFnet benoeming Erik Huizer:
bit.ly/KIDyWr

ind maart op een congres in Basel trof ik de
redacteur van een Europees tijdschrift uit mijn
vakgebied. ‘Weet je dat we nu ook een impactfactor hebben?’ was haar opening van ons
gesprek. Ze was er duidelijk erg trots op. En het
was duidelijk dat ze verwachtte dat ik nu meteen
hijgend artikelen zou gaan indienen.
Het is natuurlijk mooi dat als bijproduct van de
digitalisering van wetenschappelijke publicaties
tot drie cijfers na de komma berekend wordt hoe
zwaar een tijdschrift weegt in het totale landschap. Lekker concreet, heerlijk meetbaar.
Helaas heeft ook hier het meetbare de neiging
zich dictatoriaal te gedragen. Het verdringt het
minder meetbare. Zo ontstaat tunnelvisie op één
specifiek onderdeel van wetenschappelijke communicatie. Toevallig het meest meetbare, maar is
dat dan ook het belangrijkste onderdeel? Dat is
niet altijd duidelijk, maar het meetbare karakter
maakt het wel erg bepalend in de verdeling van
carrièrekansen, onderzoeksbudgetten en status,
zowel op individueel niveau als dat van
onderzoeksgroep.
Slachtoffer van deze ontwikkeling is de communicatie van onderzoeksresultaten naar andere doelgroepen dan collega-wetenschappers. Prof. Geert
ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, liet
recent nog optekenen: er ontstaat een kloof tussen
de onderwijspraktijk die te weinig gebruik maakt
van onderzoeksresultaten, en wetenschappers die
zich niet op de praktijk richten. ‘Open Access’
publiceren is een eerste stap in de goede richting,
maar wat we echt nodig hebben is professionalisering van communicatie vanuit wetenschap naar
mensen in de praktijk. Dat dit segment van ons
werk moeilijker meetbaar is, mag geen excuus zijn
om het niet een stevige plek te geven op onze
waarderingsradar.

	Interview Erik Huizer over een open en eerlijk
internet: bit.ly/KcfB3Z
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