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De bemoeienis van ministeries met onderzoek dat eigenlijk onafhankelijk zou moeten zijn,
wordt sinds enige tijd kritisch bejegend. De publicatie 'Onafhankelijk onderzoek in het
publiek belang' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van 8 maart j.l. is het meest
recente voorbeeld hiervan. Er wordt in de wat betere pers meestal met enige verbazing
geconstateerd dat onderzoekers vaak meer of minder onder druk worden gezet om hun
publicaties aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers. Op basis van een langdurige
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ervaring met onderzoek in opdracht van de overheid kan ik zeggen dat dit geen nieuw
verschijnsel is. Ik ken eigenlijk geen onderzoek in opdracht van de rijksoverheid waar die
niet probeerde invloed uit te oefenen. Ik noem hier nadrukkelijk de rijksoverheid want
gemeenten heb ik niet vaak kunnen betrappen op pogingen onderzoeksgegevens naar hun
wens bij te stellen.

 

Nu is het niet altijd een ramp als onderzoekers met de opdrachtgever discussiëren over de
exacte formulering van conclusies, over het tijdstip van publicatie, of over aanbevelingen.
Onderzoekers hebben ook niet altijd het gelijk per definitie aan hun kant, missen wel eens
relevante context en sommige onderzoekers zijn niet vies van het spelen van politieke
spelletjes. Ik meen wel te kunnen constateren dat er bij de rijksoverheid de laatste jaren
steeds vaker sprake is van een uitermate gestrestste houding tegenover externe publicaties.
Er zou eens een zin in kunnen staan die kan worden uitgelegd als relativerend of zelfs
kritisch voor het beleid. Dat wordt de ambtenaren die het contact met de onderzoeker
onderhouden kennelijk uiterst kwalijk genomen. Zo wordt er door groepjes vaak jonge
ambtenaren ( de meer ervaren exemplaren houden zich verre van dit soort gevoelige
materie) ijverig gespeurd naar woorden en zinnen of tabellen die risico kunnen betekenen.
En dat leidt dan tot eindeloos en vermoeiende heen en weer met de onderzoekers. Want voor
deze laatste is tijd schaars en is tijd soms geld. Het grootste gevaar zien de beleidsmensen in
uitspraken van de onderzoekers die verder gaan dan een exacte beschrijving. Interpretaties,
meningen, verklaringen worden rigoureus geschrapt. Zelfs de vrije slotbeschouwing, die
lange tijd het interessantste deel van veel rapporten vormde, mag vaak niet meer. En zo
krijgen we steeds meer droge, onbetrouwbaar en weinig interessante onderzoeksrapporten,
die politiek zijn opgeschoond voor ze verschijnen. Ik heb af en toe heimwee naar de
bewindslieden van vroeger, die niet veel beter waren dan de huidige, maar die wel veel beter



tegen kritiek of tegenvallende onderzoeksresultaten konden dan hun opvolgers.
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