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POLITIE-AANPAK VOOR ONDERZOEKERS IS NEFAST

Meer blauw in het lab niet de oplossing
24/04/2013 | Rik Pinxten

Er duiken steeds vaker gevallen van wetenschappelijke fraude op, en dus willen

de rectoren de controle op de data opvoeren. Logisch, toch? Volgens Rik

Pinxten is dat de verkeerde aanpak: op die manier wordt de wetenschap nog

wat meer onderhevig aan de economische logica.

‘Zullen extra controles op wetenschappers het probleem oplossen, of slechts onderdrukken?’ Frans

Schellekens/hhFrans Schellekens/Hollandse Hoogte
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Het is stilaan bekend dat bepaalde wetenschappers ‘frauderen’ met onderzoeksresultaten. De

Nederlander Diederik Stapel werd in een recent nummer van het gezaghebbende blad Science

nog vermeld als internationaal voorbeeld. De man bouwde een reusachtige reputatie op als

excellent onderzoeker, met een indrukwekkende ‘output’ van wetenschappelijke artikels in

toptijdschriften. Tot bleek dat een goed deel (55 van de 137 artikels) frauduleus is. Het ging

daarbij over werk in de sociale psychologie, en als zodanig niet echt met onontwijkbare impact

op de gehele maatschappij.

Maar onlangs was er het geval van de Amerikaanse economen Kenneth Rogoff en Carmen

Reinhart, twee eminente onderzoekers aan de prestigieuze Harvard-universiteit. Hun analyses

waren de ‘stenen tafelen’ voor de neoliberale economische politiek van ‘besparen, afslanken,

besparen’ in nagenoeg het gehele Westen. Hun werk werd als onbetwijfelbaar en dwingend
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voorgesteld door Duitse, Amerikaanse en Engelse politici de voorbije jaren – en we weten

intussen allemaal wat de impact daarvan was en is op de verarmingspolitiek in Zuid-Europa of

Ierland. Maar plots bleek dat de eminente wetenschappers fouten en/of onnauwkeurigheden in

berekeningen van hun ‘stenen tafelen’ hebben staan. De impact van dit soort al dan niet

opzettelijke of minstens twijfelachtige onjuistheden op miljoenen mensen is bijzonder groot:

hele landen werden op basis van die ‘waarheden’ voor de volgende generatie naar een lager

welvaartsniveau gedwongen. Een nauwkeurige (her)berekening had dit kunnen voorkomen,

luidt het.

De illusie van de camera

Vermoedelijk als gevolg van dergelijke soorten van fouten, fraude en onnauwkeurigheden

hebben de Vlaamse rectoren nu beslist (DS 23 april) om van de onderzoekers de ‘ruwe

gegevens’ van onderzoek ter beschikking te stellen van… Ja, van wie of wat eigenlijk? Ik begrijp

de rectoren, uiteraard. Er is een ernstig probleem. Maar ik begrijp niet dat zij denken dat de

oplossing ligt in meer controle op de onderzoekers. Of, vrij naar een populistische slogan: meer

blauw in de onderzoekscentra. De rectoren kiezen dus voor de politie-aanpak: het zijn de

onderzoekers die slechte intenties hebben, en als we die ‘misdadigers’ kunnen opsporen, dan

wordt het probleem opgelost en leven we opnieuw in een veilige wereld. Onwillekeurig doet dit

denken aan de trend om overal camera’s te plaatsen en ervan uit te gaan dat de maatschappij

zo veiliger wordt. Maar de vraag is natuurlijk altijd of het probleem opgelost wordt, of slechts

onderdrukt. Het wordt inderdaad lastiger om misdaden te plegen, want de pakkans verhoogt,

maar wordt daarmee een probleem echt opgelost? Is het verlies aan vrijheid een bonus, of gaat

die ten koste van de kwaliteit van leven (en denken)? Moet die controle niet voortdurend

verscherpt worden? Criminelen vinden immers steeds een nieuwe weg, waarop politie dan

weer meer moet investeren om enigszins mee te kunnen. Dat is dus niet de manier om een

leefbare maatschappij te creëren, waar vertrouwen en eerlijkheid de basiswaarden zijn.

Onze rectoren gaan mee met de repressieve logica, en passen hem toe in een domein waar

kritiek en zelfkritiek basiswaarden waren (en nog gedeeltelijk zijn). Ook zij kiezen voor het

wantrouwen als uitgangspunt: de onderzoeker wordt als een potentiële bedrieger of valsspeler

gezien.

Maar de vraag waarom er misschien meer valsspelers zouden zijn dan in het verleden, neen,

die wordt niet gesteld. Nochtans hebben eminente onderzoekers wereldwijd er al op gewezen:

de vermarkting, en daarmee de extreme competitiedwang als hoofdwaarden hebben de

onderzoekstraditie aangetast.

In plaats van het plezier van het zoeken als intellectueel hoogste waarde is de prestatie-in-

competitie gekomen, waar je moet zien het te halen tegen je concurrenten. Daar komen de

andere markt-trucs als vanzelf ook in het vizier: nepproducten maken, je marktwaarde hoog

houden.

Ondergeschikt aan economie

Door daar alleen maar ‘meer blauw’ tegenover te stellen, lost men jammer genoeg niets op. De

oprechte onderzoekers worden nu ook als potentiële valsspelers gebrandmerkt in de ogen van

een breed publiek en de fraudeurs zullen alleen maar sluwer worden. Jammer dat onze

beleidsmensen de kans laten liggen om een diepe dialoog over de aard van het onderzoek aan te

zetten met de onderzoekers. Neen, het onderzoek wordt met deze maatregel nog meer

ondergeschikt gemaakt aan de economie, en verliest zo weer een stuk van de zo belangrijke

vrije onderzoekswaarde.

Wie? Antropoloog. Professor



Wat? De controle opdrijven zal fraudeurs niet afschrikken. We stellen beter de vraag naar het

waarom van die toenemende fouten en manipulaties.


