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Mijnheerderector,damesenheren,
Wetenschapperszijnzowelgewonealsbijzonderemensen.Zezoekenzicheen
weg door het leven en hebben doorgaans het beste voor met hun
medemensen,envaakookmetzichzelf.Inderegelzijnzeerggemotiveerdom
hunvakgebiedverdertehelpenenzichintezettenvoorgoedonderwijs.Maar
zestaanookblootaanverleidingen.Nietsmenselijksishenvreemd.Datiseen
prachtig thema voor een spannende speelfilm of een meeslepend boek. Een
romantreftdeessentievanwatwetenschappersdoen,enwaarom,misschien
nogwelhetbeste.Indegedrukteversievanmijnvoordrachtwordendaarom
een aantal romans besproken die een kijkje geven in de keuken van de
wetenschap.
Ik geef één voorbeeld van zo’n
Een
postdoc
heeft
roman1.
spectaculaire onderzoek resultaten.
Snelle publicatie in Nature en een
grotenieuwesubsidiezijnhetgevolg.
Er is veel aandacht van de media en
het hele laboratorium stort zich op
vervolgonderzoek. Een collega lukt
het niet om de resultaten te reproduceren en zij vindt aanwijzingen dat er
selectief gegevens zijn weggelaten. Ze komt steeds meer in de rol van
‘klokkenluider’. Het Office for Research Integrity2 concludeert dat er sprake is
van wetenschappelijk wangedrag, maar in beroep wordt deze uitspraak op
procedurele gronden vernietigd. Ondertussen heeft een senator de casus
dankbaar gebruikt in zijn kruistocht tegen de wetenschap. Op de laatste
bladzijdeweetdelezernogsteedsnietwaternuechtisgebeurd.
Eenindrukwekkendboek.Hetverhaallaatzienhoeambitie,
externe druk, slordigheid en tekortschietende supervisie,
tot ongewenst gedrag van wetenschappers kunnen leiden.
En ook dat er vele grijstinten zijn op de schaal van
onberispelijkheid tot wangedrag. Onder een vergrootglas
wordenalsnelonregelmatighedenindedagelijksepraktijk
zichtbaar.Hetinterpreterendaarvanislastig.Hetknappeis
datdeauteurdedrijfverenenemotiesvandepostdoc,de
klokkenluider en de begeleiders, geloofwaardig weet te
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schetsen. Er zijn alleen verliezers en de reputatieschade hangt slechts in
beperktematesamenmetdefeiten.Leesdatboek,zouikzeggen.
Mijnbetoogvandaaggaatvooralover
die grijstinten. Ik stel het doen en
laten van wetenschappers centraal,
en bespreek op welke wijze gewenst
gedrag kan worden bevorderd en
ongewenst gedrag kan worden
tegengegaan. Ik doe een oproep om
veelmeertedoenaandepreventievanschendingenvandewetenschappelijke
integriteit.Dooreducatieendoorkwaliteitszorgopdewerkvloer.Ikpleitvoor
gericht wetenschappelijk onderzoek. En ik geef mijn visie op de rol van
universiteiten en van de financiers van het onderzoek. Tot slot trek ik de
conclusie dat niet alleen de rotte appels, maar met name ook de perverse
prikkelsonzevolleaandachtverdienen.
Depreoccupatiemetveelpublicerenenveelgeciteerdwordeniswellichtzo’n
perverse prikkel. Ik heb vanaf 1982 van dichtbij gezien wat een winst aan
kwaliteit,relevantieenefficiëntieditopleverde.Maarhetiswaar,jekuntook
overdrijven.Endestellingdatdepublicatiedrukinveeldisciplinesinmiddelsals
perverseprikkelwerkt,lijktmegoedverdedigbaar.Veelzeggendisdebevinding
dat meer dan de helft van de medische hoogleraren in Nederland een
excessieve publicatiedruk ervaart en een kwart van hen voldoet aan de
klinische definitie van burnout3. Dat neemt niet weg dat verreweg de meeste
wetenschapperszichintegergedragenennietzwichtenvoorpublicatiedruk.

Diederik Stapel was evident een rotte appel4. Hij
meent zelf dat perverse prikkels een grote rol
speelden in zijn ontsporing. Zijn autobiografie5
laatopverontrustendewijzezienhoemakkelijkhij
zichzelfenanderenvoordegekkonhouden.Het
isverbazendhoeprimitiefhetbedrogwasenhoe
langdeontmaskeringopzichlietwachten.Stapel
was een duidelijk en extreem geval. Uiteraard
moeten zulke gevallen worden ontdekt en
aangepakt. Maar nog belangrijker is, dat gewerkt
wordt aan de weerbaarheid tegen perverse
prikkels van alle onderzoekers. Het gaat om de
dagelijkse dilemma’s. Om de menselijke neiging
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bochtenaftesnijdenalsdatkan.Omdegrijstintenvanconcreetgedragopeen
glijdendeschaal.

Over de uitersten van het spectrum van
wetenschappelijke integriteit is weinig discussie.
Geheel volgens de regelen der kunst uitgevoerd
onderzoek is de norm. Het vervalsen en verzinnen
vandata, enook hetplegen vanplagiaat,zijn  zeer
ernstigefouten.Datiswetenschappelijkwangedrag.
Maardaartussenziteenbredezone,diebestaatuit
allerlei twijfelachtige onderzoekspraktijken. Daarbij
gaat het vaak om overtredingen van de
methodologische basisprincipes. Zoals veel
statistische analyses doen en alleen publiceren wat
in de kraam te pas komt. Of zonder dat te melden
andere vraagstellingen centraal stellen dan waarvoor het onderzoek was
opgezet. Of op vooringenomen wijze de bestaande kennis samenvatten. Of
afzienvanpublicatiealseenprojectmisluktisindeogenvandeonderzoeker
ofdesponsor.

Mijn punt is dat in die grijze zone het vaak mis gaat doordat state of the art
methodologie niet adequaat wordt toegepast. Dat kan gebeuren omdat men
nietweethoehethoort.Ofmenweethetwel,maarmeentdathetnietergis
omhiereenbochtaftesnijden.Ofmenrealiseertzichdatheteenernstigefout
is,maardoethettochomdeconclusiestekunnentrekkenwaardevoorkeur
naaruitgaat.Omdatmenergaaneenbepaaldetheorieisgehecht.Ofomdat
menmeentdatditdekansoppublicatieofeenvervolgsubsidiezalvergroten.
Enzovoort enzoverder. Aan de lichtgrijze kant van het spectrum van
twijfelachtige onderzoekspraktijken gaat het vaak om methodologische
principes waarover nog discussie mogelijk is en soms forse verschillen van
opvatting tussen disciplines bestaan. Aan de donkergrijze kant van het
spectrumisergeenruimtevoordiscussie.Hetisgewoonfoutwatmendoeten
datwetendebetrokkenenzelfmeestalheelgoed!

Het is lastig om het spectrum goed te
kwantificeren6. Fanelli publiceerde
enkelejarengeledeneenmetaͲanalyse
vandebestebeschikbareschattingen7.
Zo’n 2% van de onderzoekers geeft
desgevraagd toe tenminste eenmaal
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datatehebbenvervalstofverzonnen.En34%gafaanzichtenminsteeenmaal
te hebben schuldig gemaakt aan twijfelachtige onderzoekspraktijken. Deze
cijfers zijn respectievelijk 14% en 72% wanneer naar ervaringen met collega’s
wordtgevraagd.Ikvinddatveelenzeerverontrustend.

Dit is mijn favoriete definitie van
wetenschap8. Ook zonder schendingen
van de integriteit is het bedrijven van de
wetenschap al moeilijk genoeg. Omdat
nietiedereenzichdaarvanbewustis,zalik
hiernueerstnaderopingaan.

In 2005 vatte John Ioannidis in een spraakmakend artikel9
samen wat veel methodologen al wisten: de meeste
gepubliceerde conclusies van empirisch onderzoek zijn
onjuist. De kans dat een statistisch significante positieve
bevinding strookt met de waarheid, hangt af van drie
factoren. De eerste factor is de power van de studie, dat wil
zeggen de kans dat de studie een bestaand positief verband
daadwerkelijk zal detecteren. De tweede factor is de
prevalentie van ware positieve verbanden in het betreffende veld van
onderzoek.Dederdefactorisdekansopeenpositievebevindingtengevolge
vanvertekening,doorbijvoorbeeldfoutenindeonderzoeksopzetofselectieve
rapportage. Ioannidis laat zien dat de kans dat een statistisch significante
positievebevindingstrooktmetdewaarheid,kanuiteenlopenvan85%bijeen
grote goed opgezette randomized clinical trial tot 0,1% bij exploratieve
analyses in omvangrijke databestanden. Zijn analyse maakt duidelijk dat het
minder waarschijnlijk is dat een positieve bevinding juist is, naarmate het
aantalonderzoekseenhedenenhetwaargenomeneffectkleinerzijn.Hetzelfde
geldtvooreengroteraantaluitgevoerdestatistischetesten,meersubjectiviteit
bij het kiezen van onderzoeksopzet, definities, uitkomsten, analysemethoden,
enookvoordeaanwezigheidvangrotefinanciëleenanderebelangen.

OpanderegrondenkomenVUeredoctorIain
Chalmers en Paul Glasziou tot vergelijkbare
conclusies10. Zij onderscheiden vier
problemenindegrijzezonevantwijfelachtige
onderzoekspraktijken.Allereerstlatenzezien
dat
vaak
voor
weinig
relevante
onderzoeksvragen wordt gekozen. Ten
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tweede maken ze aannemelijk dat de opzet van het onderzoek vaak
tekortschiet. Meer dan de helft van de studies niet is gefundeerd op een
systematisch overzicht van alles wat al over het onderwerp bekend is.
Daarnaast wordt vaak onvoldoende gedaan ter preventie van vermijdbare
vertekening. Het derde probleem is dat van minder dan de helft van de
uitgevoerde studies de resultaten worden gepubliceerd. En het vierde
probleem betreft de tekortschietende kwaliteit van de publicaties die wel in
druk verschijnen. Ruim een derde van de interventies wordt in onvoldoende
detailbeschrevenenovermeerdandehelftvandegemetenuitkomstenwordt
niet gerapporteerd. Chalmers en Glasziou concluderen dat door dit alles de
avoidablewastekanoplopentot85%.


Beide analyses zijn uiteraard vatbaar voor discussie. Mijn bedoeling is hier
alleenomteillustrerenwaterspeeltbinnendegrijzezone.Enommijnstelling
te onderbouwen dat er veel ruimte is voor verbetering. Met name door
belangrijke methodologische principes beter toe te passen. Terzijde zij
opgemerktdatindezonevantwijfelachtigeonderzoekspraktijkenhetvaakniet
goed mogelijk is om een onderscheid te maken tussen slecht opgezet en
uitgevoerd onderzoek enerzijds, en een bedenkelijke integriteit van de
betreffende onderzoekers anderzijds. Dat is bij wetenschappelijk wangedrag
veel eenvoudiger. Daar schiet de integriteit zondermeer tekort, hoewel het
zondereenbekennendeverdachtevaaklastigisomaantetonendatersprake
isvanopzettelijkefraude.

Peer review is de dominante Ͳ en volgens
velen ook de best beschikbare Ͳ vorm van
kwaliteitsbeoordeling in de wetenschap.
Dat gebeurt vooraf bij de beoordeling van
projectvoorstellen en de medischͲethische
toetsing.Enachterafbijdebeoordelingvan
manuscripten, onderzoeksgroepen en
onderzoekers.Erisechterveelaftedingen
opdeobjectiviteitvanpeerreview.
Het is lastig om alle relevante aspecten evenwichtig te wegen, de panels zijn
veelal te eenzijdig van samenstelling, en de opvattingen en belangen van de
panelleden zijn vaak te dominant. Daardoor krijgen echt innovatieve en
excellentevoorstellensomsweinigkans11.Diversiteitisnietalleenvanbelang
bij peer review. Ook in onderzoeksteams en benoemingscommissies is een
diverse samenstelling de beste manier om tunnelvisie en collectieve blinde
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vlekken te vermijden. Buitenstaanders kunnen de schijnbare
vanzelfsprekendheden van een vakgebied aan het licht te brengen. Dat biedt
eenwaardevollekansomsuboptimalepraktijkenteverbeteren.
Peer review is niet goed in staat om
twijfelachtige onderzoekspraktijken en
wetenschappelijk wangedrag op te sporen.
Ronduitbeangstigendzijndebevindingenvan
John Bohannon12. Hij stuurde een verzonnen
manuscript met onacceptabele fouten erin
naarruim300tijdschriften.Meerdandehelft
van de tijdschriften accepteerde het manuscript voor publicatie. Dit ondanks
hetfeitdatreferentensomsopéénofmeervandeessentiëletekortkomingen
vanhetmanuscripthaddengewezen.
Erisalleredenomkritischertekijkennaarhetfunctionerenvanpeerreviewin
depublicatiecultuur.Watmagwordenverwachtvandebeoordelaarsvaneen
manuscript?Moetenzereferentiescontrolerenenanalysesherhalen?Behoren
hun rapporten openbaar te zijn? En wie beoordeelt de kwaliteit van de
beoordelaars? Ook de rol van redacteuren en uitgevers verdient nadere
beschouwing. Moeten zij actief op zoek naar plagiaat? Controleren of alle
relevante conflicts of interest zijn gemeld? En nagaan of alle auteurs voldoen
aandegeldendecriteriavoorauteurschap?
Vermoedelijk zijn de auteurs van
systematische reviews de meest kritische
lezers van wetenschappelijke artikelen.
Systematische reviews helpen enorm om
te laten zien wat we wel en wat we nog
niet weten. En ook wat de
methodologische tekortkomingen zijn van
hetbestaandeonderzoek.Daarmeebiedteensystematischerevieweensolide
basis voor nieuw onderzoek, zowel wat betreft de vraagstelling als de
onderzoeksopzet. Systematische reviews leveren echter hoogstens een
bescheiden bijdrage aan de detectie van mogelijke schendingen van de
wetenschappelijke integriteit. Door te laten zien waar een specifieke studie
afwijkt qua methode en uitkomsten, kan sloppy science of erger in beeld
komen.
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DeAchilleshielvansystematischereviewswordtgevormddoorpublicationen
reporting bias. Immers, wanneer niet alle onderzoeksresultaten worden
gepubliceerd ontstaat er mogelijk een vertekend beeld13. De enige remedie
daartegen is registratie van alle studies en publicatie van alle
onderzoeksprotocollen14.Datgebeurtmomenteelnogveelteweinig15,16.Zelfs
vangeregistreerderandomizedclinicaltrialsmetmeerdan500deelnemers,is
vijfjaarnahetafsluitenvandedataverzameling30%nognietgepubliceerd17.
Er is hier een wereld te winnen. Ook het hergebruik van gepubliceerde
onderzoeksresultaten zonder bronvermelding is een bedreiging van de
validiteit van metaͲanalyses. Het is vaak verre van eenvoudig om dergelijke
recyclingteidentificeren.Daardoorkanhetgebeurendatdezelfdedeelnemers
dubbelofzelfsdriedubbelindemetaͲanalysevoorkomen.
Onlangs verscheen een verontrustend artikel over reporting bias in de
managementwetenschapen18. Van de bijna 2000 onderzochte hypotheses in
142 proefschriften, werd slechts één derde gepresenteerd in de
wetenschappelijke artikelen die de uitkomsten van deze dissertaties
beschreven. En relatief vaak veranderde de statistische significantie tussen
proefschriftenartikel.EenwijzigingvannietͲsignificantnaarsignificantkwam
ruimvierenhalfkeerzovaakvoordanandersom.Vande1333hypotheses,die
wel voorkwamen in de proefschriften maar niet in de artikelen, was slechts
40% statistisch significant. Maar van de 333 nieuwe hypotheses, die alleen in
de artikelen voorkwamen, gold dat voor 70%. De auteurs laten zien dat door
manipulaties van hypotheses, variabelen en data op forse schaal nietͲ
significantebevindingensignificantwerdengemaakt.Erisweinigredenomaan
tenemendatdituitsluitendindemanagementwetenschappengebeurt.
Hetisgewenstdatdedatabestandendie
aan een publicatie ten grondslag liggen
voor iedereen toegankelijk zijn. Terecht
eisentijdschriftenditsteedsvaker.Maar
ik ben geen voorstander van het
zondermeer openbaar beschikbaar
stellen van alle databestanden.
Onderzoekers moeten eerst de kans
krijgenerzelfovertepubliceren.Zonder
adequate kennis over de opbouw van
een databestand is de kans op fouten
groot. Er is ook een risico van
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tendentieus en malafide gebruik door derden. Want, zoals veel onderzoekers
weten,“Ifyoutortureyourdataenough,naturewillalwaysconfess”19.
Tot zover mijn overzicht van de
problematiek. Het wordt tijd om iets te
zeggen  over de mogelijke oplossingen.
Preventie van integriteitsproblemen door
educatieentrainingisvangrootbelang20Ͳ
23
. Daarbij dienen gewenst gedrag,
twijfelachtige onderzoekspraktijken en
wetenschappelijk wangedrag expliciet en uitgebreid aan de orde worden
gesteld. Dat hoort thuis in de bredere context van de academische vorming.
Dat wil zeggen in hechte samenhang met wetenschapsfilosofie,
wetenschapsethiek en het methodologie onderwijs. Want zoals ik eerder
aangaf, veel integriteitsproblemen hebben een harde methodologische kern.
Daarbij zijn kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden niet de
hoofdzaak.Cruciaaliseenfocusopdedagelijksedilemma’svandepraktijkvan
hetonderzoek24.Hetherkennenvandiedilemma’sinheteigenwerkenindat
van anderen, het leren daarop te reflecteren, en leren dathetnormaalis om
dubieus gedrag te bespreken. Educatie moet weerbaar maken. Helpen om
perverseprikkelsteherkennenenteweerstaan.Enbijdragenaaneencultuur
vanresponsibleconductofresearch25.Daargaathetom.
Dat lukt niet met een paar
colleges, maar vraagt om
blended learning, waarbij
onlineonderwijs,oefeningen
endiscussiesinwerkgroepen
worden gecombineerd. Ook
intervisie en gestructureerd
moreel beraad26 kunnen
helpen om de dagelijkse
dilemma’s bespreekbaar te
maken, met name voor promovendi, postdocs en hun begeleiders. Er is
uitstekend onderwijsmateriaal voorhanden. Daar ligt het niet aan. Maar het
wordt slechts in zeer beperkte mate gebruikt en er is in de regel geen
samenhangend beleid. Dat is ook het geval in onze eigen universiteit. Ik ben
vanmeningdatditmoetveranderenenwilmedaargraagdekomendejaren
voorinzetten.
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Voor de vaste wetenschappelijke staf is scholing op het terrein van de
wetenschappelijke integriteit nog belangrijker dan voor de promovendi en de
postdocs. Zij zijn immers de rolmodellen en laten zien hoe er in de praktijk
wordtomgegaanmetdedagelijksedilemma’s.Daarkangeencursustegenop27.
Daarombenikvanmeningdatdetrainingvanpromotorenencopromotoren
niet facultatief kan zijn en dient te leiden tot een licenceͲtoͲsupervise.
Regelmatige seminars over actuele thema’s, nieuwe regelgeving, en relevant
onderzoek houden het onderwerp levend en zorgen voor de noodzakelijke
nascholing. Zo zou bijvoorbeeld het recente KNAW briefadvies28 over correct
hergebruikvaneerdergepubliceerdmateriaal,eengoedonderwerpvoorzo’n
seminarzijn.
Wellicht nog belangrijker dan
educatie is kwaliteitszorg op de
werkvloer.Wantdaargaathetgoed
ofgaathetmis.Hetisessentieeldat
er een cultuur ontstaat waarbij
dilemma’sbespreekbaarzijnenmen
elkaarhelptvalkuilentevermijden.Hetgaatomdecombinatievanintrinsieke
motivatieomintegeronderzoektewillendoen,enextrinsiekefactorendiedat
bevorderen. De basis bestaat uit een toepassing van heldere en expliciete
richtlijnen. Niet om klakkeloos te volgen. Het principe is altijd comply or
explain.Derichtlijnendienenuiteraardgoedtezijnverankerdindegeldende
internationale,nationaleeninstitutionelecodes.
In het EMGO+ instituut is
daarvan een goed voorbeeld29
beschikbaar. Het instituut heeft
alruim10jaarervaringmetdeze
richtlijnen
en
de
erop
gebaseerde interne audits. Alle
nieuwe medewerkers worden
ingewijd in het gebruik van de
richtlijnen.Deauditszijngericht
op
specifieke
onderzoeksprojecten of op
project doorsnijdende thema’s.
Bijvoorbeeld over de manier
waaropdatawordenopgeslagen
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enhoegepubliceerdeanalyseskunnenwordengereproduceerd.Deervaringis
datjongeonderzoekers,maarooksubsidiegeversenvisitatiecommissies,deze
aanpakzeerwaarderen.
De cultuur op de werkvloer hangt uiteraard van veel meer af dan van de
beschikbaarheidvanrichtlijneneneengoedekwaliteitszorg.Eengoedinzichtin
de opvattingen van de onderzoekers en in de door hen ervaren perverse
prikkels, is cruciaal. Daarom is het van belang dit in kaart te brengen30,31.
Immers, dan kan het beleid en de inhoud van het onderwijs daarop worden
afgestemd.Bovendienis het besprekenvandeuitkomstenvaneen dergelijke
survey op zich al een belangrijke interventie om wetenschappelijke integriteit
deaandachttegeven.
Erisverrassendweinigwetenschappelijkonderzoekgedaannaarschendingen
van de wetenschappelijke integriteit32. We weten niet goed hoe vaak de
verschillende twijfelachtige onderzoekspraktijken en de verschillende vormen
van wetenschappelijk wangedrag voorkomen. En ook niet of er grote
verschillenzijntussenwetenschapsgebieden.Daarnaastwetenwevrijwelniets
vandebelangrijksteoorzakenvandezeproblemen.Moetenwediezoekenin
perverseprikkels,indecultuurvaninstellingenenonderzoeksgroepen,ofjuist
inhetkaraktervandeindividueleonderzoekers?Wewetenhetniet.
Aantheorieënechtergeengebrek.Zomenen
sommige auteurs33 dat wetenschappers die
‘een scheve schaats rijden’ een rationele
afweging maken tussen de kleine pakkans en
de lage strafmaat enerzijds, en de hoge
opbrengst van hun ongewenste gedrag in
termenvanprestige,financieringenloopbaan
anderzijds 34. Een interessante alternatieve
benadering komt uit de experimentele
psychologie35. Hier is de kerngedachte dat iedereen geneigd is tot liegen en
bedriegen.Wehoudenanderenenookonszelfvoortdurendvoordegek.Maar
hetirrationeleisdatwedatdoeninbescheidenmate,ookalsdepakkansnihil
is.Hetgedragvanrolmodellenenwatweomonsheenziengebeuren,zijnvan
doorslaggevend belang. Collectieve normoverschrijding wordt zo snel de
nieuwenorm.Hetvermogenomdeeigentwijfelachtigeonderzoekspraktijken
terechtvaardigenzougroterzijnbijcreatieveeninnovatievedenkers36.Alsdat
waaris,lopenuitblinkerseenverhoogdrisico!
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Ik ben van mening dat er een dringende behoefte is aan deugdelijk
wetenschappelijk onderzoek. Om beter te begrijpen hoe twijfelachtige
onderzoekspraktijken en wetenschappelijk wangedrag tot stand komen. Om
nutennoodzaakvanbepaaldemethodologischeprincipesteonderbouwenof
juist te ontkrachten. Maar vooral om te leren wat de meest effectieve
educatieveenorganisatorischeinterventieszijndiekunnenwordeningezetter
preventievanhetongewenstegedrag.
Datisoverigensgeenredenomoponzehanden
te gaan zitten. Actie is geboden, met name van
kennisinstellingen en van de financiers van
wetenschappelijk onderzoek. Maar ook
wetenschappelijke tijdschriften, internationale
wetenschappelijke verenigingen, en accreditatie
instanties zoals de NVAO en de KNAW, hebben
een rol te vervullen. Universiteiten kunnen en moeten veel doen om de
wetenschappelijkeintegriteittewaarborgen.Omtebeginnendoorduidelijkte
maken dat ze dat belangrijk vinden. Uiteraard ondersteund door concreet
gedrag.WatmijbetreftzoudenVUenVUmcsamenmoetenexpliciterenhoeze
dezorgvoordewetenschappelijkeintegriteitdekomendejarenverderwillen
ontwikkelen. Het werken aan een breed draagvlak en slagvaardige
besluitvormingmoetendaarbijinbalanszijn.Alsvoorbeeldkandeaanpakvan
Aarhus University in Denemarken dienen37. Die aanpak volg ik hierna in grote
lijnen.
Allereerst is het belangrijk om het normatieve kader van de relevante
internationale en nationale codes of conduct ondubbelzinnig te
onderschrijven38Ͳ41. En leidinggevenden op alle niveaus moeten ervan zijn
doordrongen,dathandelennaarditnormatievekadervangrootbelangis.Eris
in internationale kringen consensus dat die normen per instelling nader
behoren te worden uitgewerkt voor de belangrijkste disciplines. Een goed
voorbeeld hiervan is de recent verschenen AMCͲVUmc Research Code42. Ook
voor de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen en de
geesteswetenschappen zou een dergelijke research code kunnen worden
opgesteld.Opdewerkvloerwordendieresearchcodesvervolgensomgezetin
concrete richtlijnen, zoals in het voorbeeld van het EMGO+ Instituut. Deze
disciplinaireresearchcodesendevertalingervaninrichtlijnenvoordepraktijk
hebben bij voorkeur een dynamisch karakter, waarbij voortschrijdende
inzichtenennieuweontwikkelingensnelhunweerslagkrijgen.Bovendienishet
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proces van het maken en bijstellen van codes  en richtlijnen minstens zo
belangrijkalshetresultaat.
Verder hebben universiteiten de belangrijke taak om de eerder besproken
preventieve maatregelen ter hand te nemen. Ik zeg daar nu alleen nog over:
dat gaat niet vanzelf! Ervaringen bij de best practice instellingen die ik de
afgelopen maanden heb bezocht, hebben me geleerd dat de voorgestelde
aanpak soms weerstand oproept. En dat alleen met voldoende middelen en
bestuurlijke vasthoudendheid er iets van terecht komt. Het is in dit verband
ookgoedomtewetenwaterspeeltopdewerkvloer.Eenanoniemeenquête
onderdewetenschappelijkestafkaninzichtgeven.Demethodeisbeschikbaar
enkansnelwordeningezet43.
Uiteraardhebbenuniversiteitenookeentaakinhetafzwakkenvanpotentieel
perverse prikkels. Dat kan onder meer door te zorgen voor voldoende
diversiteit in bevorderingscriteria, loopbaantrajecten en de samenstelling van
selectiecommissies. Dat zal ook helpen om tunnelvisie en collectieve blinde
vlekken te vermijden. Eenvoudige regels kunnen helpen de integriteitsrisico’s
te beperken. Zoals het benoemen van externe leden en een onafhankelijke
voorzittervandemanuscriptcommissiebijpromoties.Bindenderegelsvoorde
archivering van data, labjournalen en scripts voor dataͲanalyse zijn dringend
gewenst. Vanzelfsprekend moeten de procedures rond vermoedelijke
schendingen van de wetenschappelijke integriteit eerlijk en glashelder zijn.
Daarbij horen goede regels over vertrouwelijkheid, hoor en wederhoor, en
duidelijke criteria voor het instellen van een nader onderzoek en de sancties
diedaareventueelopkunnenvolgen.





Ookdefinanciersvanwetenschappelijkonderzoekhebbeneenbelangrijkerol
bij de bestrijding van perverse prikkels en bij de bevordering van de
wetenschappelijke integriteit. Door voldoende diversiteit in programma’s,
beoordelingscriteria en commissies, kan worden voorkomen dat strategisch
gedrag van onderzoekers leidt tot twijfelachtige onderzoekspraktijken. Een
monocultuurgerichtoptopsectoren,citatiescoreseneconomischgewinopde
korte termijn, leidt bovendien tot een suboptimale benutting van
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onderzoeksgelden. Door ook jonge getalenteerde onderzoekers en
eindgebruikersintezettenbijdeselectievanonderzoeksvoorstellen,stijgende
kansenvoorrelevante,excellenteeninnovatieveprojecten.
Ikvinddatdefinanciersvanonderzoek
eisen mogen stellen aan de
universiteiten44. Over de aandacht die
wordt besteed aan educatie over
wetenschappelijke
integriteit
en
kwaliteitszorg op de werkvloer. Over
dewijzewaaropwordtomgegaanmet
vermoedens van schending van de
wetenschappelijke integriteit. En over
de manier waarop projectvoorstellen
worden gemotiveerd en – na
honorering – worden uitgevoerd en gerapporteerd. Ook in een kritische
reflectieopdenoodzaakvanstructurelehervormingen45magdestemvande
financiersvanonderzoeknietontbreken.
Onderzoek op het gebied van wetenschappelijke integriteit verdient
ruimhartigefinanciering.Datzalbeslisthelpenomderisico’svantwijfelachtige
onderzoekspraktijken en wetenschappelijk wangedrag te verkleinen. De
samenleving vraagt hierom. En terecht. Het is immers redelijk om
verantwoordingafteleggenoverwatwedoenmetdepubliekemiddelendie
onszijntoevertrouwd.Enlatenweermaaraanwennen:deivorentoreniseen
glazenhuisgeworden!Ondanksdepijnlijkeincidentenvandeafgelopenjaren
ishetvertrouwenindewetenschapnoggroot46Ͳ48.Maaromdatzotehouden,
lijkt het me van groot belang het feitelijk functioneren te verbeteren en daar
helder over te communiceren. Meer openheid zal ook een aantal
misverstanden over de wetenschap en de wetenschappers kunnen
ontkrachten.Wemoetenhetnietmooiermakendanhetis.
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Ik sluit mijn betoog af met een visuele samenvatting: er zijn donkere wolken,
maar hier en daar breekt de zon door. De wetenschappelijke methode is een
krachtiginstrumenteneenbelangrijkebronvanhoopvoordetoekomst.Laten
we de beperkingen en de donkere kanten van het wetenschapsbedrijf onder
ogen zien, maar niet verzanden in somberheid en nihilisme. En laten we ons
richtenophetvergrotenvandekansopgewenstgedragenhetverkleinenvan
hetrisicovanongewensteontsporingen.Inhetbesefdatrotteappelsbestaan
enadequaatmoetenwordenaangepakt.Maardatpreventiezichvooralopde
cultuur op de werkvloer moet richten en op de bestrijding van perverse
prikkels.
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Bijlage


Romansoverdewetenschap

Omteachterhalenhoeheterindewetenschapaantoegaat,kunnenverschillendebronnen
worden geraadpleegd. Ten eerste zijn er de normatieve geschriften van
wetenschapsfilosofen die formuleren hoe het zou behoren te gaan, zoals bijvoorbeeld het
magistraleConjecturesandRefutations:thegrowthofscientificknowledgevanKarlPopper.
Tentweedezijnerdesociologischeenantropologischestudiesdiebeschrijvenhoeheterin
de praktijk van alle dag aan toe gaat. Een indrukwekkend voorbeeld uit die traditie is
LaboratoryLife:theconstructionofscientificfactsvanBrunoLatourenSteveWoolgar.Ten
derde kan men te rade gaan bij biografieën en autobiografieën van bekende
wetenschappers. Zie bijvoorbeeld het voortreffelijke boek Darwin van Adrian Desmond en
JamesMooreofhetwatijdeltuitigeTheDoubleHelix:apersonalaccountofthediscoveryof
thestructureofDNAvanJamesWatson.
Eenvierdemanieromteachterhalenhoeheterindewetenschapaantoegaat,ishetlezen
vanromanswaarinwetenschappersenhunwerkeenbelangrijkerolspelen.Dieromanszijn
vaak meeslepend en bijzonder verhelderend. Niets menselijks is wetenschappers vreemd.
Deauteursvanromansgaannogeenstapverderdan(auto)biografenenmakenhuneigen
werkelijkheid,dievaakintrigerendensomsontluisterendis.Daarbijwordendeontwikkeling
van de verhaallijn en van de karakters niet gehinderd door een behoefte om bestaande
personenenconcretegebeurtenissenophistorischverantwoordewijzetebeschrijven.Een
geslaagderomantreftdeessentievanwatwetenschappersdoen,enwaarom,misschiennog
wel het beste. Onderstaande bibliografie bevat een persoonlijke selectie uit die rijke
literatuur,metsteedseenkorteannotatietertyperingvanhetbetreffendeboek.Eenveel
uitgebreideroverzichtvanacademischeromansvanaf1950istevindeninFacultyTowers:
theacademicnovelanditsdiscontentsvanElaineShowalter.
SaulBellow–TheDean’sDecember
Een onderzoeksjournalist wordt hoogleraar en decaan. Hij krijgt
heftigekritiekopzijnrecenteartikelenovercorruptieinChicagoen
de raciale basis van sociale ongelijkheid in de Amerikaanse
samenleving.Dedecaankiestopenlijkpartijineengeruchtmakende
rechtszaakoverdegewelddadigedoodvaneenblankestudent.En
wordt vervolgens beschuldigd van racisme. De leiding van zijn
universiteit probeert de publicitaire schade te beperken. Er wordt
druk uitgeoefend om een volgende rel te voorkomen, als duidelijk
wordt dat de decaan zich nu wil richten op de destructieve en
wijdverspreidegevolgenvanloodvergiftiging.
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Ditboeklaatzienhoelastigacademischburgerschapisenhoedundelijnistussenderol
van objectieve ‘luis in de pels’ en ideologisch bevlogen activist. Wetenschap is niet
waardenvrij.HetverhaalwordtverteldvanuithetRoemeniëvandekoudeoorlog,waarde
decaan verblijft omdat zijn schoonmoeder aan het eind van haar leven is gekomen. Dat
perspectief geeft afstand van de waan van alle dag en laat zien hoe het gedrag van het
individu wordt bepaald door kenmerken van de samenleving waarin hij leeft. Dat laatste
wordtverderuitgewerktdoordeverschillendemanierwaaropdedecaanenzijnjeugdvriend
uitdeblanke‘underclass’–inmiddelsprominentcolumnistͲnaardegebeurtenissenkijken.
PaulBrand–ImpactFactor
Een spannende thriller over wetenschappelijk wangedrag in een
vergaandevariant.Goedgeschrevenenmeteenherkenbareschetsvan
despanningenendecompetitievanhetwetenschapsbedrijf.Maarook
de intrinsieke motivatie en de positieve emoties komen aan bod. Het
plezier om aan relevante puzzels te werken met slimme collega’s. De
hoofdpersoon is een getalenteerde promovenda die we volgen vanaf
haareersteinternationalecongres.
Dit boek laat zien welke misdadige excessen mogelijk zijn als de financiële belangen groot
zijn,zoalsinhetfarmaceutischonderzoek.Enhoekwetsbaareencultuurvanvertrouwenen
samenwerkenisvoordiefstalvanideeëndoorintelligentesociopaten.Enpassantkrijgtde
lezereenkijkjeindekeukenvandemanierwaaroptoptijdschriftenmetfraudeomgaan.Het
loopt goed af, maar het ongemakkelijke gevoel resteert dat het ook anders had kunnen
gaan.
JohnKennethGailbraith–ATenuredProfessor
Met zijn Index of Irrational Expectations kan een Harvard
hoogleraarbedrijvenidentificerenwaarvandeaandelendoor
doorgeslagen optimisme of pessimisme veel te hoog of juist
veel te laag zijn gewaardeerd. Hij publiceert er niets over,
maar gebruikt zijn model om in korte tijd onthutsend rijk te
worden. Zoals aan de keukentafel is afgesproken, wordt de
rijkdomingezetvoorgoededoelen.Zoalseeneffectievelobby
voor meer vrouwen in hoge functies, leerstoelen
vredesstudies aan militaire academies en de bestrijding van
deenormeinvloedvanbedrijvenoppolitiekebesluitvorming.
Door een groot bedrijf (‘Specific Electrics’) over te nemen
weethijdedefensieindustrieinhethartteraken.
Dit roept natuurlijk weerstand op, alsmede beschuldigingen van handelen met voorkennis
en van dubieuze politieke motieven. De belangstelling van de Securities and Exchange
Commission (SEC) en het Central Intelligence Agency (CIA) wordt steeds indringender. Er
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volgen hoorzittingen op Capitol Hill en juridische gevechten. De hoofdpersoon gooit de
handdoekinderingentreftschikkingenoveralleaantijgingen.Hijgaatzichverderweermet
deprijsvormingvankoelkastenbezighouden,alszeerwelgesteldeHarvardhoogleraar.Een
prachtigesatire,geschrevenmetonderkoeldehumorenveelinsightinformation.
AllegraGoodman–Intuition
Een postdoc heeft spectaculaire resultaten. Snelle publicatie in
Nature en een grote nieuwe subsidie zijn het gevolg. Er is veel
publiciteit en het hele laboratorium stort zich op
vervolgonderzoek. Een collega lukt het niet om de resultaten te
reproduceren en zij vindt aanwijzingen dat er selectief gegevens
zijnweggelatenuitderapportage.Zekomtsteedsmeerinderol
van ‘klokkenluider’. Het Office for Research Integrity concludeert
datersprakeisvanwetenschappelijkwangedrag,maarinberoep
wordt deze uitspraak op procedurele gronden vernietigd.
Ondertussenheefteensenatordecasusdankbaargebruiktinzijn
kruistocht tegen de wetenschap. Op de laatste bladzijde weet de
lezernogsteedsnietwaternuechtisgebeurd.
Een indrukwekkend boek. Het verhaal laat zien hoe ambitie, externe druk, slordigheid en
tekortschietende supervisie tot ongewenst gedrag van wetenschappers kunnen leiden. En
ookdatervelegrijstintenzijnopdeschaalvanonberispelijkheidtotwangedrag.Ondereen
vergrootglas worden al snel onregelmatigheden in de dagelijkse praktijk zichtbaar. Het
interpreterendaarvanislastig.Hetknappeisdatdeauteurdedrijfverenenemotiesvande
postdoc,deklokkenluiderendebegeleidersgeloofwaardigweetteschetsen.Erzijnalleen
verliezersendereputatieschadehangtslechtsinbeperktematesamenmetdefeiten.
WillemFrederikHermans–OnderProfessoren
Een humoristisch tijdsbeeld van universiteiten in de 70er jaren van de
vorigeeeuw.OverhetdwepenmetMarxenMarcuse,deuitwassenvan
democratisering en de egalitaire terreur. Een ontluisterende schets van
domme studenten, ijdele wetenschappers en regenteske bestuurders.
Provinciaaltotophetbot.DehoofdpersoonkrijgteenNobelprijs,maar
merkt dat de media veel meer aandacht hebben voor de bezetting van
zijnlaboratoriumdoorstudenten(‘Baasineigenreageerbuis’).
De details zijn plaatsͲ en tijdgebonden, maar de karakters zijn tijdloos en verontrustend
herkenbaar.HermanswaszelfenigetijdlectorinGroningeneninzekerezinisderomaneen
productvanfrustratieenrancune.Maardatheefteenmonumentaalboekopgeleverdmet
venijnig realistische observaties. De dialogen tussen de Nobelprijs laureaat en zijn
echtgenotelijkenergopdietussenMaartenenNicolieninHetBureauvanHanVoskuil.Dat
verschijntruimeenkwarteeuwlater,maarisdeelseenkroniekvanhetzelfdetijdsgewricht.
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IanMcEwanͲSolar
EenNobelprijswinnaarmetenkelestorendekarakterfoutenkrijgtde
leiding over een prestigieus project op het gebied van duurzame
energie. Bij toeval komt hij in het bezit van een belangrijke
ontdekkingvaneenoverledenjongerecollega.Hijkandeverleiding
niet weerstaan om te doen alsof het zijn idee is en probeert zo te
voldoenaandehogeverwachtingendiehijzelfendewereldvanhem
hebben. Het bedrog komt uit en er gaat nog veel meer mis in zijn
persoonlijkeenprofessioneleleven.
Dooruitvergrotingvaneenoversizedegoenvandekansenomviabedrogsuccesteboeken,
krijgt de lezer een humoristisch inzicht in de dilemma’s die spelen op de grens tussen
gewenstenongewenstgedrag in de wetenschap. Dit is allemaal zo erg enzoonrealistisch
datheteenverzonnenverhaallijkt.Endatishetook,maarhetwordtongemakkelijkalshet
besef doordringt dat de plot overeenkomsten vertoont met een aantal gevallen die de
afgelopenjarenaanhetlichtkwamen.
PascalMercier–Perlman’sSchweigen
Een navrant verhaal over een beroemde en gelauwerde
wetenschapperdiedegripopzijnvakisverloren.Eristererevan
hem een invitational conference georganiseerd. Hij zal zelf de
afsluitende voordracht houden en er wordt veel van hem
verwacht.Maarhijwerktalmaandenaanzijnbijdrageenhetlukt
nietomietsoppapiertekrijgen.Hetgaatnietmeer,maarhetiste
laatomernogonderuittekomen.Hijkanzijnprobleemnietonder
ogen zien en toegeven dat hij niet meer aan de frontlijn van zijn
discipline staat. Hij is opgesloten in zijn reputatie, worstelt in
eenzaamheidenraaktindeloopvandeconferentiesteedsmeer
inpaniek.
Ditboeklaatdetragiekziendieontstaatalseenwetenschapperzijnbestewerkachterzich
heeft en niet op tijd de omslag heeft kunnen maken naar een rol die past bij de nieuwe
situatie.Hetgaatookoverdehardekantenvandemeritocratieendevaakgroteego’svan
succesvollewetenschappers.
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PhilipRoth–TheHumanStain
Een indringend verhaal over de ondergang van een hoogleraar
klassieketalen.Naeenlangesuccesvolleperiodealsdecaangaathij
weer lesgeven in zijn oude afdeling. Na een bizarre beschuldiging
van racisme blijkt dat enkele collega’s nog een rekening te
vereffenen hebben. In de turbulentie overlijdt zijn echtgenote en
besluit betrokkene voortijdig met emeritaat te gaan. Hij krijgt een
verhoudingmeteenschoonmaakstervanhalfzijnleeftijdenraaktin
conflict met zijn kinderen. Haar exͲman speelt mogelijk een rol in
hetautoongelukwaarbijhetpaaromkomt.
Dit is een tragedie zonder winnaars. Op indringende wijze wordt gereconstrueerd hoe de
hoofdpersonentothunrampzaligegedragkomen.Dehoogleraarblijkteenlichtuitgevallen
‘AfricanAmerican’tezijn,diebesluittebrekenmetzijnfamilieenalsblankedoorhetleven
tegaan.DeschoonmaaksterismisbruiktdoorhaarstiefvaderentrefteenVietnamveteraan
met posttraumatische stress stoornis als echtgenoot. Het jonge afdelingshoofd ontvlucht
haar dominante adellijke Franse moeder en leidt een vervreemd en verbitterd bestaan op
eentweederangscollegeindeVS. Dezepersoonlijkegeschiedenissenschetseneentreurig
tijdsbeeld.
CharlesPercySnow–TheSearch
Eenindringendeposuitdedertigerjarenvandevorigeeeuw.De
hoofdpersoonraaktalskinddoordewetenschapgefascineerden
wordt een veel belovend onderzoeker. Hij stelt zijn carrière
bovendeliefdevanzijnleven.Eenzeerprestigieuzepositiegaat
zijn neus voorbij wanneer blijkt dat hij overhaast, maar
onbewust, een pijnlijke fout publiceert. Gedesillusioneerd trekt
hijzichͲnaeenvolledigerehabilitatieͲteruguitdewetenschap.
Wanneer de minder getalenteerde echtgenoot van zijn grote
liefdeeenprachtigepositiekrijgtdankzijbewustevervalsingvan
data,besluithijdatnietaandekaaktestellen.
Ruimtachtigjaargeledengeschreven.Maarzeerherkenbaarquadrukomtepresterenen
deworstelingmetonzekerhedeninhetprofessioneleenpersoonlijkeleven.Wetenschapis
een beroep. Uitgeoefend door gewone mensen, die streven naar succes, erkenning,
maatschappelijkestatuseneengoedinkomen.Maarineenkeihardewereldwaarinalleen
deresultatentellenendeverleidingom'watbochtenaftesnijden'grootkanzijn.Detwijfels
en angsten van de hoofdpersoon zullen veel wetenschappers beklemmend bekend
voorkomen.
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HarryThompson–Thisthingofdarkness
Deze roman gaat over de jonge Charles Darwin die als amateur
geoloog aanmonstert op de Beagle. De lange reis voert langs
Patagonia,TierradelFuego,deChileensekustenuiteindelijknaar
de Galapagos eilanden. Dit is science in action in het tijdgewricht
van de grote ontdekkingsreizen. Het ontstaan en de latere
desintegratievandevriendschaptussenDarwinenkapiteinRobert
FitzRoy vormt de rode draad door het boek. Hun debatten zijn
fascinerendenlatenzienhoekarakterenmaatschappelijkepositie
hunstempeldrukkenophetprocesvanwetenschap.
Despanningtussenzijnreligieuzewereldbeeldenzijnobservatiesmakendathettientallen
jaren duurt voordat Darwin zijn evolutietheorie wereldkundig durft te maken. De doorslag
geeft het besef dat een andere wetenschapper inmiddels op hetzelfde spoor zit. Het is
fascinerend om te lezen over de worsteling die aan de geboorte van misschien wel de
belangrijkstewetenschappelijktheorietengrondslaglag.
HeleneUri–DeBestenOnderOns
Het treurige epos van een universitair instituut voor taalkunde. Over
ijdelheid,roddelenachterklap.Enoverdeseksueledeterminantenvan
hetbedenkelijkegedragvandehoofdpersonen.Eenjongeambitieuze
postdocslaagterinviaintellectuelediefstalsneleengerenommeerde
statustebereiken.Opgeraffineerdewijzeverzekertzezichvandehulp
vaneencollega,diehetgestolendenkwerkvoltooitenonwetendzorgt
dat juist degene waarvan de ideeën zijn gestolen zelf van plagiaat
wordtbeschuldigdenhaarbaanverliest.
Op ontluisterende wijze wordt duidelijk hoe weinig ook wetenschappers van hun eigen
drijfverenendievananderenbegrijpen.Doortestosteronversterktenaïviteitvermagweinig
tegen strategische planning zonder scrupules. Ook een ontluisterend voorbeeld van hoe
onhandig er vaak met vermoedens van schending van de wetenschappelijke integriteit
wordt omgesprongen. Door niet de feiten grondig te onderzoeken, maar af te gaan op
meningenenvermoedens.Inditgevalmeteenonterechteverwoestingvaneencarrièreals
gevolg.
HanVoskuil–HetBureau
Inzevenkloekedelenwordtdecarrièregevolgdvaneenwetenschapper
die tegen wil en dank een leidinggevende rol krijgt. Hij gaat er onder
gebuktenraaktverstriktinzijnangstenenonzekerheden.Hijzietdater
weinigzinnigsuitdehandenvanzijnmedewerkerskomt,maarweetniets
beters dan zelf steeds harder te gaan werken. De openhartige
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introspectiewaarmeedehoofdpersoonzijntekortkomingenonderogenziet,isindringend
enmeedogenloos.
Een verontrustend herkenbaar epos over wat er allemaalmis kan gaan met leiderschap in
een academische omgeving. Tevens een prachtige beschrijving van de ontwikkeling die de
geesteswetenschappendoormaaktentussende60erende80erjarenvandevorigeeeuw.
Hetzijnvooraldedialogendiedecyclustoteenmeesterwerkmaken.Erisookeenprachtig
hoorspelvan475afleveringenvaneenkwartiervangemaakt.
JohnWilliamsͲStoner
Een
boerenzoon
gaat
naar
de
universiteit
om
landbouwwetenschappen te studeren. Maar hij wordt gegrepen door
detaalkunde,promoveertenkrijgteenbaanalsdocent.Hijontgroeit
zijnouderlijkmilieuentrouwtdeverkeerdepartner.Ophetwerkblijkt
hijnietopgewassentezijntegenzijngehaaidecollega’senzijncarrière
isweinigspectaculair.Stonergelooftinhetbelangvanzijnvakenheeft
hart voor zijn studenten. Dat wordt door zijn omgeving nauwelijks
onderkendenhijleidteeneenzaamleven.
Dit boek geeft een inzicht in de belangrijke rol die intrinsieke motivatie speelt in de
wetenschap. Dat kan individuen bijzonder koersvast maken en brengen tot gedrag dat het
eigenbelang ondergeschikt maakt. Dat ziet er voor buitenstaanders bewonderenswaardig
uit,maarroeptookassociatiesopmetautistischegedragskenmerken.
ZadieSmith–OnBeauty
Eenwervelendeposvantweerivaliserendegezinnenwaarvande
vaders en de dochters respectievelijk docent en student zijn op
hetzelfde college in New England. Beide vaders zijn al geruime
tijd verwikkeld in een academische loopgravenoorlog over het
oeuvrevanRembrandt.GezinAiszwart,conservatief,christelijk
en afkomstig uit London. De intimiderend knappe adolescente
dochter trekt een verwoestende spoor door haar amoureuze
verwikkelingenmetzoweldezoonalsdevadervangezinB.Van
datgezinisdemoederzwartenafkomstiguithetzuidenvande
VS,terwijldevadereenblankeslagerszoonuitLondonis.
De verhaallijn is zowel tragisch als komisch. De dialogen zijn ijzersterk en soms citabel. En
geveneenindringendeschetsvandeontregelendeinvloedvanracistische,conservatieveen
liberale standpunten op het academische debat. Maar het gaat vooral over de turbulente
ritesdepassagesvanhetleven.Deadolescentenproberenlostekomenvandeoudersen
hunvolwassenidentiteittevinden.Devolwassenenlukthetslechtomdetransitienaareen
meerreflectievelevensfasetemakenenderelatiemetdepartnerlevendtehouden.
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