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Nawoordd en aanbevolen literatuur 

Restt na het lezen van dit proefschrift de vraag waar we het allemaal voor doen. Het 
wass Erasmus al opgevallen dat promotie slechts een handjevol professoren pleziert en 
onherroepelijkk tot bijziendheid en ziekte van de promovendus leidt1 Sinds de tijden 
vann Erasmus is het métier van promovendus grotendeels hetzelfde gebleven. Terwijl 
tegenwoordigg échte mannen met een blonde vriendin in de lease-auto naar het 
plattelandd snellen2 piekert de gedreven academicus zich suf over het schalen van een 
niett lineair flexibel polyelectroliet in het verdunde regime, om een jaar later te 
concluderenn dat schalen geheel niet mogelijk is. Hij houdt simpelweg te weinig tijd 
overr om op drift te gaan.3 

Inn de literatuur heerst er ernstige twijfel over het nut van een academisch leven. De 
meesterwerkenn van Hermans4 en Versteeghen5 zijn nog steeds noodzakelijk voor een 
iederr die de organisatie van de universiteit probeert te doorgronden. Céline maakt niet 
meerr dan 10 woorden vuil aan zes jaar promoveren.6 En Bob den UyPs sublieme 
creatie,, drs. Alex Vreugdenberg, houdt slechts een gouden naambordje, kater en 
overspeligee vrouw aan zijn academische carrière over.7 Was hij maar chirurg 
geworden. . 

Zelfss voor Lemmy Caution is de wetenschap een raadsel: ''Right noot heisa sorta little 
herohero to her, but bein'a hero stuff wears off pretty soon an'agy hasgttta have something else besides 
Einstein'sEinstein's theory to keep a dame stringn' along an' likin 'it... ".* 

Waarr promoveren we eigenlijk voor? Een these ontstaat niet uit tovenarij,9 maar 
wordtt door meer dan vier jaar lang overwerken gevormd Vervolgens mag de 
promovenduss op grotendeels eigen kosten een proefschrift uitgeven en een feest 
organiserenn voor mensen die allang blij zijn dat hij weg is. Cynici zullen zeggen dat een 
promotiee in ieder geval kortstondig een doel in het leven geeft, wat zoals bekend erg 
belangrijkk is.10"14 Toegegeven, een sterk motief. Minstens net zo belangrijk zijn de eer 
enn roem die een promovendus denkt te oogsten, maar helaas vallen deze in het niet bij 
dee verering in vroeger tijden.15 Sommige promovendi zijn onder de invloed van een 
vadercomplex,, dat vele mensen tot onvoorspelbare daden kan dwingen;16 persoonlijk 
benn ik hier niet geheel vrij van.17 

Misschienn is de belangrijkste drijfveer wel de schoonheid die de wetenschap 
uitstraalt.. Dan heb ik het niet alleen over het verzamelen van Latijnse teksten uit de 
IVee eeuw, op geïmporteerde Chinese zijde door ingehuurde monniken geschreven en 
gebondenn in kalfslederen banden met gouden opdruk,18 of het organiseren van een 
lynxwormsluipjacht199 In de exacte wetenschappen zijn er ook mooie dingen te 
beleven,, bijvoorbeeld een compacte formule die na drie jaar ploeteren gevonden 
wordt,, grote symmetrische pieken en vooral veel geïnspireerde verklaringen voor 
obscuree waarnemingen. Of dit uiteindelijk opweegt tegen de practische 
beslommeringenn en fysieke ontberingen die de promovendus heeft ondergaan is aan 
dee lezer te beoordelen. 
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