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‘In een huwelijk gaat dat net zo!’
(Geert Bourgeois in De Standaard,
zaterdag)

Tegenstanders van de NVA willen de
partij weleens verwijten dat ze er niet toe
in staat is akkoorden te sluiten en dat ze
elk compromis als een nederlaag ziet. De
stichter van de partij, Geert Bourgeois,
zal dat in alle toonaarden tegenspreken,
maar de beeldspraak die hij in een inter
view gebruikt is tekenend voor zijn poli
tieke visie. Een huwelijk kan volgens de
minister niet standhouden als ‘de ene
partner zegt: “Ik wil dat”, en de andere:
“Neen!” Dan is het afgelopen’, vindt
Bourgeois. Volgens die logica kan huwe
lijksgeluk dus alleen bestaan als de part
ners het altijd eens zijn, zonder discus
sie, laat staan ruzie. Wie dat gelooft, gaat
waarschijnlijk beter als celibatair door
het leven. Wat de politieke vertaling van
deze matrimoniale mantra betekent, we
ten we binnen een jaar.

‘Knuffelpaus’ (Het Nieuwsblad,
dinsdag)

De papale strategie werkt perfect: de me
dia spelen het spel zoals het Vaticaan dat
wil. Franciscus’ bevlekt Argentijns verle

den is door een charmeoffensief wegge
veegd, en een foto van de lachende paus
met een kind moet recente problemen
van de Kerk doen vergeten. Maar wat
men wil verdringen, komt soms op een
vreemde manier terug: wat te denken
van de dubbelzinnige titel die vanuit het
verborgene van het onderbewustzijn zijn
weg vindt op de voorpagina van de toch
nog altijd katholiek geïnspireerde Libre
Belgique: ‘Danneels séduit par le Pape’?

‘De Gelder hoort stemmen van Verhof
stadt’ (Het Nieuwsblad, zaterdag)

Kim De Gelder kent zijn geluk niet. De
voormalige premier spreekt in zijn
hoofd, gratis en geheel exclusief. Gewone
stervelingen die de stem van Verhofstadt
voor een eenvoudige spreekbeurt willen
boeken, moeten daar volgens het nieuwe
Franstalige opinieblad Marianne bij het
London Speaker Bureau 20.000 euro
voor neertellen.

Foto’s van de psychiaters bij het
procesDe Gelder (De Standaard,
zaterdag)

Beelden kunnen even opiniërend zijn als
teksten. Wie zonder voorkennis de twee

angstaanjagende foto’s van de psychia
ters zag, zou die eerder zien als patiënten
of seriële moordenaars. Is dat een gevolg
van hun dagelijkse omgang met psycho
paten, dat ze er beginnen op te lijken, zo
als een baasje na een paar jaar niet meer
te onderscheiden is van zijn hondje?

‘Mocht ik kunnen kiezen, was
“De Pfaffs” er nooit gekomen’ (Kelly
Pfaff in Het Laatste Nieuws, zaterdag)

Zou de dochter van El Sympatico ooit
een hele pagina in de krant gekregen
hebben om haar nieuw plaatje te promo
ten als de legendarische realityshow er
niet geweest was waarin zij zelf schitter
de? Berouw komt na de zonde, maar dat
belet Kelly niet haar leven te willen bete
ren en niet langer de slaaf te willen zijn
van de ‘boekskes’. Kelly houdt er vanaf
nu net zoals haar echtgenoot Sam heuse
principes op na om haar kinderen te be
schermen: ze weigert alle fotoshoots met
haar kroost. Hoe relatief die nieuwe
standvastigheid is, blijkt uit de foto van
de familie mét kinderen.

‘Flemme.be’

‘Ik word daar zo moe van’, zou kabouter
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men in de verleiding komen om in de resul
taten van andere onderzoeken alleen de
conclusies te lezen. De ongenuanceerde re
sultaten worden dan meegenomen in het
vervolgonderzoek, en de conclusies zijn on
gewild niet volledig juist.
Vanzelfsprekend doen deze problemen de
perceptie bij de brede bevolking over het

welke mate men je een geschikte onderzoe
ker vindt om nieuwe financiële steun aan
toe te kennen. De kans op publicatie stijgt
vanzelfsprekend met de mate waarin de
conclusies van het onderzoek spectaculair
te noemen zijn. Dat leidt er al eens toe dat
genuanceerde standpunten verdwijnen in
de conclusies. Mede door de tijdsdruk, kan

zoeksproject daarmee al te worden over
schaduwd. Om de financiering rond te krij
gen, moeten de ideeën van de onderzoeker
immers liefst buitengewoon interessant
zijn, de ideeën van ander onderzoek over
schaduwen en resultaten beloven die een
duidelijke, en bij voorkeur spectaculaire
impact hebben. De neiging om de werkelij
ke waarden te overdrijven loert hier al om
de hoek.
Zodra het onderzoek op de rails staat,
wordt de druk om concrete resultaten te ha
len nog zwaarder. Het moet iets opleveren,
en liefst meteen, want financiële middelen
om het onderzoek indien nodig over te
doen, zijn er mogelijk niet. Tezelfdertijd
moeten onderzoekers aan de universiteit
ook nog lesgeven, doctoraten opvolgen en
projecten uitschrijven voor (de financiering
van) vervolgonderzoek. Met andere woor
den: de tijd voor het eigen onderzoek wordt
beperkt, en de tijd om ander onderzoek als
neutrale reviewer na te pluizen, zo mogelijk
nog meer.
Als de onderzoeksresultaten er dan zijn,
moet er worden gepubliceerd. Aan het aan
tal publicaties wordt later immers afgeme
ten hoe succesvol je onderzoek was, en in

Laten we meteen duidelijk zijn: een bij
drage door wetenschappers over fraude in
de wetenschap kan nooit een apologie zijn
van de gevallen fraudeur  geen enkele ver
ontschuldiging is mogelijk. Wij kunnen dan
ook alleen maar instemmen met de uitspra
ken van de rectoren en vicerectoren van on
ze universiteiten: dat fraude bestraft moet
worden, dat de wetenschappelijke gemeen
schap fraude moet ontmaskeren, en dat on
derzoekers gesensibiliseerd moeten wor
den.
Tegelijk moeten we de kiem van deze pro
blematiek ook durven te belichten. Weten
schappelijke fraude komt voor, en niet al
leen in Vlaanderen. Daarom willen we
scherpstellen op de specifieke manier waar
op onderzoekers worden geëvalueerd, en
hoe hun loopbaan richting wordt gegeven.

Een spectaculaire impact, graag

Wetenschappelijk onderzoek wordt van
daag gezien als een cruciale stap in de voor
uitgang van welvaart en welzijn. De maat
schappij besteedt significante bedragen
aan onderzoek dat hiertoe bijdraagt, en ver
wacht in ruil daarvoor de best mogelijke re
sultaten. Van bij het begin dreigt een onder
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Fraude is absoluut laakbaar, ook in de wetenschap, maar het kan toch geen kwaad stil te staan bij de omstandigheden waarin
onderzoek anno 2013 gebeurt, schrijven NEGENTIEN JONGE ACADEMICI. De druk op wetenschappers om spectaculaire resultaten
te boeken, is immers niet meer gezond.

BRIEF
VAN DE DAG

Een weduwe wordt in een passieve rol
geduwd. Ook als ze dat niet is (DS 21
maart). In de hetze rond mijn njet voor
die voorstelling, gebaseerd op het werk
van Herman de Coninck, werd geen mel
ding gemaakt van Taal zonder mij, het
boek dat ik schreef over Herman en over
zijn werk, én dat hem in Nederland be
kend heeft gemaakt. Vóór Taal zonder
mij was hij dat niet, of althans veel min
der. Ik ben altijd een erg goede ambassa
deur van zijn werk geweest. Het is uiter
aard fijn als je daar erkenning voor
krijgt.
Verder ben ik ervan overtuigd dat, in
dien ik eerst gestorven was en Herman
‘neen’ had gezegd in verband met mijn
werk, iedereen ervan zou zijn uitgegaan
dat hij daar vast een goede reden voor
had. Bij mij was het omgekeerd. Ik werd
behandeld als een idioot die geen benul
had van literatuur of van voorstellingen.
Goddank heb ik in dS Weekblad wel de
kans gekregen om mijn standpunt te
verduidelijken. Waarvoor mijn dank.

Kunstenaarsweduwe

Kristien Hemmerechts
Schrijfster

De schaduw op het
onderzoek
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al 3–1 stond voor Duitsland. Calime
ro’s.
1998: kansloze missie, maar tegen
‘mijn’ Nederland wel met elf achterin
en zo blij met een 0–0. Sukkels.
2002: gelukkig vond ook de Jamai
caanse scheids Prendergast de Rode
Duivels maar niks en keurde onte
recht een goal af.
Bij de vriendschappelijke 4–2 tegen
Nederland in de zomer van vorig jaar
kon ik mijn pret niet op. Dit was de
wereld op zijn kop: België dat vol ver
trouwen op zoek was naar die goal
meer dan de tegenstand. Die omme
keer heeft veel vaders en ooit zal ie
mand een gedegen analyse moeten
maken van de plotselinge invasie van
talent met een Belgisch paspoort dat
onBelgisch voetbal wil spelen.
Alvast twee invalshoeken ter sugges
tie. Dit is de eerste generatie met een
overaanbod allochtone voetballers –
en waarom komt dat bij ons twintig
jaar na Nederland? Ten tweede is dit
ook de verdienste van JeanMarc Bos
man en zijn arrest. Vandaag kunnen

buitenlandse clubs zonder veel pro
blemen jong talent bij ons wegpluk
ken. Het manco van ons voetbal is het
manco van onze sport. Wij hebben
evenveel talent als elk ander land,
maar onze clubs slagen er niet in om
het af te werken. In geen tijd zijn wij
een wingewest geworden, zoals Ne
derland en Frankrijk dat ooit waren.
Aan ons om dat talent in kaart te
brengen, zo mogelijk aan te moedigen
om zich in eigen land te vervolmaken
en de clubs te verplichten om een deel
van hun begroting aan de opleiding te
besteden.
In enkele jaren tijd is België het beste
kleine voetballand geworden van de
wereld, wie had dat ooit gedacht? Nu
alleen nog winnen en Brazilië halen.

Het succes is ook de
verdienste van het
arrestBosman.
Vandaag kunnen
buitenlandse clubs
zonder veel
problemen jong
talent bij ons
wegplukken

Ik hou van de Rode Duivels omdat ik
hou van talent. Dat gevoel is nieuw.
Tussen 1970 en 2010 – veertig jaar
lang – heb ik tégen de Rode Duivels
gesupporterd of minimaal gehoopt
(dat was dan in de perstribune en
daar mag je geen voorkeur laten blij
ken) dat de anderen meer goals zou
den maken. Ik hield niet van de Rode
Duivels omdat ik vond dat ze laf voet
bal speelden. Veel mensen achter de
bal, geen enkel genie, vooral schoffe
laars in het achter en middenveld en
hopen op een uitbraak en een lucky
goal, dát was België/Belgique. Van
daag heten we Belgium, is ons voetbal
van vroeger modern en ons voetbal
van nu naïef.
Mijn verste herinnering gaat terug tot
het wereldkampioenschap 1970, maar
zoals alle feiten in het verleden, zijn
die besmet met wat je er later over
hebt gelezen en in mijn geval geschre
ven. Ik was immers bij elk WK op de
redactie de historicus met dienst die
de Belgische lotgevallen in een ver
volgverhaal mocht gieten. Om het ge
zellig te houden, koos ik voor de bij
passende interviews altijd de drinke
broers onder de oudinternationals
en daar had je er nogal wat van.
Mexico 1970 was geen feest. Ruzie en
heimwee waren de centrale elemen
ten. Rond die tijd werd ik verliefd op
Oranje, dat toen voetbalde zoals Bel
gië vandaag: innovatief, gedurfd,
vooruitdenkend en af en toe heerlijk
naïef. De dubbele interland tegen Ne
derland in 1972 en 1973 met die twee
keer 0–0 was de schok der voetbalbe
schavingen. Enerzijds de lafaards van
Belgen, aangevoerd door de onder
kruiper Goethals en anderzijds de Ne
derlanders, aanvallend onder impuls
van het genie Cruijff. Nog gingen de
goeden bijna onderuit en sindsdien
wist ik: voetbal is de meest oneerlijke
sport.
De tandem ThysDe Saedeleer vond ik
later ook maar niks en tijdens het EK
van 1980 moest ik van mijn hart een
steen maken en in de finale voor het
gehate WestDuitsland supporteren.
Van dat EK zijn we vergeten dat we
daar een van de meest brutale ploe
gen van het toernooi waren.
Het WK 1982: same old shit. Verdedi
gen en hopen op een uitbraak. De 1–0
van Erwin Vandenbergh tegen Argen
tinië was een afgrijselijke lucky goal.
Het WK 1986 waar nu zo lyrisch over
wordt gedaan: laf voetbal. Tegen de
Russen hadden we er al moeten uit
gaan, we hielden het met hoeren
chance uit tot de halve finale. Ik zat in
Beerse voor een couleurlocalerepo
in de tuin van de ouders van Patrick
Vervoort toen Maradona twee keer
weergaloos scoorde. Ik kon mijn lol
niet op.
1990: bij de goal van David Platt heb
ik gejuicht. Echt waar.
1994: scheidsrechter Röthlisberger
kreeg de schuld terwijl het aan de rust

COLUMN

TEAM BELGIUM

Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen en buitenland.

HANS VANDEWEGHE

‘Een goede vriend moet bereid
zijn om zijn vriend erop te
wijzen dat hij fouten maakt.’

Hij wil begrip tonen voor de vriendschap tussen de VS en Israël,
maar MUSTAFA BARGHOUTI, Palestijns parlementslid,
hoopt dat president Obama geen facet van vriendschap
onbenut laat (in The International Herald Tribune).

Ook wie zelf neergeschoten wordt, wint:
hij wordt zelfs gefeliciteerd, want hij
krijgt het begeerde statuut van marte
laar. Altijd Prijs!

‘Un prince, une princesse et 33 journa
listes’ (Le Soir, dinsdag)

Nog nooit heeft een prinselijke reis zo
veel mediaaandacht gekregen. Filip en
Mathilde worden op hun uitstap naar
Thailand begeleid door een recordaantal
journalisten. Zelfs De Standaard, die
dergelijke excursies meestal aan zich
voorbij laat gaan, is nu van de partij. ‘Om
te kijken of alle vooroordelen over hem
terecht zijn’, luidt de motivatie. Toen Fer
nand Huts publiekelijk vertelde dat het
prinselijke paar tijdens een vorige Thai
landreis een amoureuze avond had be
leefd, reageerden Filip en Mathilde zo
gecrispeerd, dat er vooralsnog geen re
den lijkt om welk vooroordeel dan ook
over onze toekomstige koning in twijfel
te trekken.

Lui zeggen, als hij zelf elke dag op zoek
zou moeten gaan naar werk. Hij wordt
nu op zijn wenken bediend: een website
stuurt voor een luttele 2 euro per maand
cv’s naar honderden werkgevers. Dit vir
tuele bewijs van sollicitaties kan dan aan
de RVA voorgelegd worden. De reacties
op het initiatief waren niet meteen posi
tief omdat ze het clichébeeld versterken
van de werkloze die niet zelf aan de slag
wil gaan. Niet zo vreemd, met een web
site waarvan de naam zoveel betekent
als ‘luiheid’.

‘Mali Islamic’ (Ansar AlMujahideen
Arabic Forum)

Jonge Belgen duiken op aan het Syrische
front, alwaar volgens een Youtubefilm
pje zelfs Antwerpse accenten te horen
zijn. Voor wie dit een stap te ver is, of
voor wie het gewoon eerst eens zou wil
len ‘proberen’, is er nu een oefenwebsite.
Bij een organisatie die banden heeft met
AlQaeda kan men een videogame spelen
met als inzet het Franse leger in Mali te
verslaan en het land zo islamitisch te
maken. Vanuit een vliegtuig moet de spe
ler zo veel mogelijk Franse soldaten
neerschieten. Het spel let er alleszins op
om de deelnemers niet te demotiveren.

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.

Guy Verhofstadt. © mh Kelly Pfaff. © mk

wetenschappelijk onderzoek geen goed.
Meer en meer, in de eerste plaats bij de on
derzoekers zelf, gaan dan ook stemmen op
om een aantal controlemechanismen in te
bouwen. In Nederland bijvoorbeeld zijn er
een aantal aanbevelingen gedaan om frau
de te vermijden. Ruwe data publiek maken
(halverwege het onderzoek, zeg maar), zou
manipulatie achteraf kunnen vermijden.
Die werkwijze wordt ook in Vlaanderen
binnen de verschillende wetenschapsdo
meinen steeds meer gedragen, hoewel dat
type publicatie op dit ogenblik niet wordt
gevaloriseerd binnen het bestaande beleid.

Wijzig het beleid

Tot slot willen we, als jonge onderzoekers
aan de wieg van het wetenschappelijk on
derzoek, benadrukken dat wij er nog steeds
ten volle van overtuigd zijn dat weten
schappelijk onderzoek een buitengewoon
boeiende en maatschappelijk belangrijk
sector is, en dat wij nog steeds het volle ver
trouwen hebben in de integriteit van onze
collega’s. Alleen dringt een doordachte wij
ziging van de huidige beleidsstructuur zich
op om het wetenschappelijk onderzoek
meer kracht bij te zetten en de genoemde
valkuilen te vermijden.
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Jan Aerts (KU Leuven), Koen Brosens
(KU Leuven), Stefanie Dedeurwaerdere (UA),
Jorgen D’Hondt (VUB), Liesbet Geris
(ULGKU Leuven), Tina Kyndt (UGent),
Samuel Mareel (UGent), Hans Op De Beeck
(KU Leuven), Karolien Poels (UA),
Korneel Rabaey (UGent), Cedric Ryngaert
(KU Leuven), Noël Salazar (KU Leuven),
Giovanni Samaey (KU Leuven), Violet Soen
(KU Leuven), Dorien Van De Mieroop
(KU Leuven), Peter Van Nuffelen (UGent),
Marianne Van Remoortel (UGent), Kim
Verbeken (UGent), Nathalie Vermeulen (VUB)
De ondertekenaars zijn leden van de Jonge
Academie, die vanaf volgende week actief is.
Dit is weliswaar geen statement van die
Jonge Academie.

Het moet iets
opleveren, en
liefst meteen,
want middelen
om het
onderzoek
te herhalen,
zijn er
mogelijk niet
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