
INLEIDING

De omstandigheden waaronder we vandaag wetenschappelijk onder-

zoek verrichten, zijn de laatste twee decennia geëvolueerd naar minder 

gunstig voor zowel de kennisontwikkeling als voor de mens die kennis 

ontwikkelt.1 Wat de cumulatieve schade is op wetenschap als geheel valt 

niet te overzien, schrijft collega Sylvia Wenmackers.2 Ik vrees evenzeer 

het ergste.

Desalniettemin lijkt me in de nabije toekomst een beter, zelfs optimaal 

academisch klimaat haalbaar. “Hoe het tij te keren, weet voorlopig nie-

mand,” liet Gert Storms van de KU Leuven zowat anderhalf jaar geleden 

optekenen.3 Ik denk dat het kan. Een geringe inspanning van alle betrok-

kenen, wetenschapsmensen enerzijds en beleidsmensen anderzijds, vol-

staat.4 Te beginnen bij het lezen van dit boek. Daarna is het van belang 

naar elkaar te luisteren en samen te werken op alle niveaus. Makkelijk 

zal het niet zijn: “De cultuur moet veranderen. Maar de universitaire 

wereld is als een olietanker die je niet zomaar eventjes van koers ver-

andert.”5

Dat is wat ik met dit manifest beoog: de presentatie van een samen-

hangend geheel van kleine aanpassingen waarvan wetenschapsmens en 

1. Abma, 2014; Cornelis, 2013.
2. Wenmackers, 2015.
3. Gert Storms in: Van den Eynde, 2012. 
4. Dikwijls zijn de beleidsmensen zelf wetenschapsmensen, wier onderzoektijd volko-

men opgeslorpt wordt door beleidstaken.
5. Karl Dittrich (voorzitter VSNU) tijdens KNAW, 2016.
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wetenschap beter worden, in de hoop dat het management van onze 

universitaire wereld ze zal doorvoeren. Maar hoe klein de nodige in-

spanningen afzonderlijk ook zijn, hun aantal is groot. 

Strikt genomen heb ik louter een aantal vaststellingen gedaan, daaruit 

conclusies getrokken6 en bied ik in dit boek slechts enkele samenhan-

gende adviezen aan. Natuurlijk sta ik niet alleen om op de situatie te wij-

zen of om uitwegen te suggereren. Evenmin ben ik de eerste of enige die 

met oplossingen komt aandraven; intussen werden er al op elk niveau 

initiatieven genomen. Helaas blijken we toch maar niet uit de malaise 

te raken, zijn er ingrepen die niet of zelfs averechts werken en allerhan-

de maatschappelijke ontwikkelingen maken het allemaal nog wat erger. 

Voor mij is het zonneklaar: als we niet samen, van student tot minister, 

van onderzoekscentrum, FWO en NWO tot VLIR en VSNU,7 op verschil-

lende fronten én gecoördineerd de zaken aanpakken, dan zal er weinig 

veranderen, en al zeker niet op korte termijn. Dit manifest is de aanzet 
tot een holistische benadering van het alomvattende probleem.

Een tijdje geleden8 ontboden mijn beide rectoren9 me voor een gesprek 

omtrent mijn door de media opgepikte weigering een handvol weten-

schappelijke publicaties te registreren in de databank van de respectie-

ve universiteiten. Ik benadrukte dat ik hoegenaamd geen probleem had 

met een evidente controle van de werkgever (ook wetenschapsmensen 

horen te presteren) maar wel met de toenmalige decanale oproep om 

de publicaties in te geven met het oog op de financiering.10 Om het geld 

tussen de universiteiten, faculteiten en vakgroepen te verdelen hanteren 

de beleidsmensen op het overeenkomstige niveau een allocatiemodel dat 

6. Cornelis, 2013; Cornelis, 2014; Cornelis, 2015.
7. FWO: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Vlaanderen), NWO: Nederlandse Or-

ganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, VLIR: Vlaamse Universitaire Raad, VSNU: 
Vereniging van Universiteiten (Nederland).

8. Respectievelijk 03/03/14 en 14/03/14.
9. Paul De Knop (Vrije Universiteit Brussel) en Alain Verschoren (Universiteit Antwer-

pen).
10. Intern document van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Brussel.
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ze voeden met allerhande cijfermateriaal; voornamelijk aantallen (ge-

slaagde) studenten en aantallen publicaties.11 Publiceren is voor de uni-

versiteiten daardoor een doel op zich geworden. Ik had er echt niet op 

aangestuurd om door de rectoren gehoord te worden, maar het was een 

beetje te verwachten. Ze stelden me onafhankelijk van elkaar de vraag of 

ik een alternatief had voor het kwantitatief evalueren van wetenschap. 

Ik begreep het als een (vrijblijvende) opdracht en nam me voor binnen 

een jaar een antwoord te formuleren. De wetenschapsfilosofische uitda-

ging een oplossing te zoeken voor de losgeslagen kwantificering plaatste 

ik meteen in het grotere geheel van slordige wetenschap. Vandaag pre-

senteer ik – gedreven, maar toch ook wel wat bevreesd – de resultaten 

van mijn studie.

Werk-, prestatie- en publicatiedruk (talrijke taken, hoge standaarden, 

veel publicaties) zijn naar mijn mening de belangrijkste oorzaken van 

slordige wetenschap en tot op zeker hoogte zelfs wetenschapsfraude. 

Met andere woorden: de huidige academische werksfeer leidt tot gewil-

de en ongewilde fouten. Zowat vijftien jaar geleden toonde het rectoraat 

van de Vrije Universiteit Brussel reeds zijn bezorgdheid dat de “niet te 

ontkennen toenemende prestatiedruk waarmee vorsers over de hele we-

reld worden geconfronteerd” de wetenschappelijke integriteit zou kun-

nen bedreigen.12 “De beste manier om aan de universiteit, ook onder 

hoge prestatiedruk, kwaliteit en integriteit te garanderen,” zo gaat het 

document verder, “blijft het in stand houden van een goede onderzoek-

cultuur, waarbij vorsers hun werk in een goede sfeer kunnen verrichten 

en bespreken.” De schrijvers van het document vonden dat er bij de 

laatste eeuwwisseling een ‘goede onderzoekcultuur’ heerste. Ik ben van 

mening dat die toen al niet gunstig was (en dus al zeker niet ‘in stand 

gehouden’ moet worden), dat we van de regen in de drop zijn gesuk-

keld, en dat we dringend een ‘goede onderzoekcultuur’ moeten verwe-

zenlijken. Niet iedereen deelt mijn mening. Beleidsorganen zijn best wel 

11. Vanzelfsprekend kom ik hier uitvoerig op terug. 
12. Vrije Universiteit Brussel, 2007 [parafrase].
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tevreden met de ranking van onze universiteiten (zowel in Nederland als 

in Vlaanderen), de publicatieaantallen en de citaties.13 Er is geen reden 

tot ongerustheid, toch? Enkele kwantiteiten voor Nederland:14 lage werk-

loosheid onder de afgestudeerden, bijna 100% van de uniefs scoort goed 

of excellent, de citatie-index in alle gebieden zit boven het gemiddelde 

en 256.000 studenten. De cijfers zijn schitterend.

Voor menig onderzoeker loopt het inderdaad goed, maar voor anderen 

niet.15 Het is voor die laatsten dat ik de kaart van de solidariteit wil 

spelen. Over een minderheid gaat het zeker niet: zowat één op twee 

doctorandi in Vlaanderen heeft depressieve gevoelens. Een derde ver-

toont symptomen van klinische depressie, te wijten aan de werkom-

standigheden.16 “Doctorandi hebben dubbel zo vaak mentale problemen 

als de hoogopgeleide Vlaming van die leeftijd.”17 Uit een zeer recente 

studie blijken significant hogere risico’s op mentale gezondheidsproble-

men bij:18 

(1) hoge jobeisen (zoals werkbelasting, publicatiedruk);

(2) onderzoekers met een beurs of tewerkgesteld op een project (in 

vergelijking met assistenten);

(3) onderzoekers in een team met alleen of overwegend mannen (in 

vergelijking met teams met een gendergelijke verdeling); 

(4) wanneer conflict wordt ervaren tussen de eisen van het werk en die 

van het gezin; 

(5) vrouwen, meer dan bij mannen.

13. Sicco de Knecht (doctorandus in de neurowetenschappen, Universiteit Amsterdam) 
tijdens KNAW, 2016.

14. Barend van der Meulen (hoofd afdeling Science System Assessment, Rathenau Insti-
tuut) tijdens KNAW, 2016.

15. Idem.
16. Romans, 2015.
17. Frederik Anseel (arbeidspsycholoog Universiteit Gent) in: Romans, 2015.
18. Levecque, 2016.
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Zou je toch menen dat er al met recht en reden kan worden gesproken 

van een ‘goede onderzoekcultuur’ op dit moment, dan vermoed ik dat 

je je ook wel wil inzetten voor een ‘nog betere onderzoekcultuur’; met 

‘beter’ bedoel ik dan een humanere onderzoekcultuur, met oog voor 

kwaliteit (wat niet noodzakelijk onze universiteiten slechter zou doen 

scoren of het studierendement zou verlagen). 

Studies tonen aan dat diverse vormen van werkbelasting die de moderne 

wetenschapsmens torst, redenen zijn om de wetenschappelijke deugd-

zaamheid te compromitteren: “The modern scientist faces intense com-

petition, and is further burdened by difficult, sometimes unreasonable, 

regulatory, social, and managerial demands. This mix of pressures cre-

ates many possibilities for the compromise of scientific integrity.”19 Serge 

Gutwirth en Jenneke Christiaens concretiseren de probleemsituatie: 

“… onophoudelijke, belonende en straffende incentives tot ongebreidelde par-

ticipatie aan de wetenschappelijke competitie voor publicaties en onderzoeks-

fondsen; […] de eindeloze reeks evaluaties, audits, visitaties en reviews; […] 

de steeds opnieuw nodig blijkende oplijsting van publicaties en prestaties (in 

verschillende formats); […] de cultus van het CV; […] het eindeloze bibliome-

trische gecijfer met publicaties, citaties, indexen en rankings; […] het alsmaar 

minder inhoudelijk worden van de ‘feedback’ van peer review; […] de zeer ster-

ke ‘monetarisering’ en ‘bureaucratisering’ van het onderzoek; […] het doorge-

dreven managerialisme en de klakkeloze overname van managementtechnieken 

en -jargon door het wetenschapsbeleid (van ‘SWOTs’ via ‘strategic objectives’ en 

‘beleidsplannen’ naar ‘KPIs’ […] ad nauseam.”20

Deze prestatiedruk aan de universiteit leidt tot een ongezonde competi-

tieve sfeer waarop weinig academici zitten te wachten.21 Uit een bevra-

ging van onderzoekers blijkt:

19. Martinson, 2005.
20. Gutwirth & Christiaens, 2014, pp. 283-284.
21. Fredman, 2012, p. 56.
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“[…] competition contributes to strategic game-playing in science, a decline in 

free and open sharing of information and methods, sabotage of others’ ability 

to use one’s work, interference with peer-review processes, deformation of rela-

tionships, and careless or questionable research conduct. When competition is 

pervasive, such effects may jeopardize the progress, efficiency and integrity of 

science.”22

Slordige wetenschap en wetenschapsfraude leiden tot wat ik ‘onweten-

schap’ noem: wetenschap waar niemand mee gebaat is, die het ver-

trouwen in wetenschap schaadt, die de volksgezondheid kan bedreigen 

(afhankelijk van de discipline) of zelfs het hele wereldbeeld ondermijnt. 

Waar kunnen we op bouwen? Slordige wetenschap vindt haar oorsprong 

in enerzijds de aard van het beestje en anderzijds de omstandigheden 

waaronder dat beestje aan onderzoek doet. Met (wetenschaps)ethiek 

kunnen we de menselijke natuur proberen te sturen (in onderzoek), met 

gunstigere (werk)omstandigheden kunnen we de mogelijke oorzaken 

van (academisch) wangedrag reduceren. Maar het gaat hier om meer: 

slordige wetenschap is een symptoom van een dieperliggende aandoe-

ning. De academische wereld is ziek, maar kan genezen. Een ethisch 

infuus kan wonderen verrichten.

Ik heb dit manuscript voorgelegd aan acht experten (allen academici, 

onder wie een rector, een jurist, een filosoof, een beheerder, een decaan, 

een hoogleraar, een docent in tenure-track, een onderzoeker, behorend 

tot diverse instituten – van verschillende leeftijden en geslacht). Met al 

hun kritieken heb ik rekening gehouden bij de herwerking tot de finale 

tekst. De ‘Acht van Atlantis’23 waren niet op de hoogte van elkaars lid-

maatschap.

22. Anderson, 2007, p. 437.
23. De filosoof Francis Bacon schreef in de eerste helft van de zeventiende eeuw het boek 

Nova Atlantis. Voor meer informatie omtrent deze wijsgeer, criticaster van de klassieke 
natuurfilosofie en initiator van de moderne wetenschap verwijs ik naar Cornelis, 2015. 
Met dank aan Katty Elias voor het bedenken van de naam. De titel van het eerste deel 
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Dit manifest bestaat uit twee delen. (1.1) In het eerste deel schets ik de 

situatie om de hoge nood aan verandering te tonen. (1.2) Vervolgens de 

hoofdmoot, waarin ik puntsgewijs aangeef wat veranderen moet en hoe 

we ‘de nieuwe academie’ samen kunnen realiseren. (1.3) Ten slotte ci-

teer ik enkele bijzondere gedachten van mijn acht experten. (2.1) In het 

tweede deel leg ik de basis voor een universele wetenschapsethiek: het 

theoretisch kader van de hele operatie. (2.2) Vervolgens verantwoorden 

wetenschapsethische lemma’s wetenschappelijke integriteit en (2.3) we-

tenschapethische definities bepalen de elementen van wetenschappelijk 

wangedrag. (3) Ik rond af met enkele aanbevelingen.

Ik dank de acht experten voor het schenken van hun kostbare tijd aan 

mijn initiatief. Ik apprecieer enorm de openhartigheid van vele studen-

ten en collega’s die me onomwonden spraken over de problemen die 

zij ondervonden binnen de universitaire wereld. In sommige passages 

zullen zij hun relaas herkennen; hun naam zal er evenwel niet bijstaan. 

Tevens dank ik mijn uitgevers, Huug Van Gompel en Stephan Svacina, 

voor hun onversaagdheid om mij in dit boude project te steunen. Ten 

slotte wil ik graag mijn erkentelijkheid uitdrukken voor Katty Elias, mijn 

levensgezellin, die me weerom de ruimte heeft gegeven om te schrijven.

Gustaaf C. Cornelis

dat volgt, is ook ontleend aan Bacon: hij probeerde in de zeventiende eeuw al eens 
een ‘instauratio’. 
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