
‘No teeth, no cavities’ 
 
Wetenschappelijk onderzoek is fascinerend. Het verlegt de grenzen van wat wij 
mensen ‘kennen’.  En van wat we kunnen. De kennis die we met zijn allen 
hebben opgebouwd is formidabel: spelen we de ontwikkeling terug in de tijd, 50, 
100, 150  jaar dan zie we hoe snel het is gegaan. Iedereen kan meekijken en de 
ontwikkelingen volgen. Velen doen dat. Het meest tot de verbeelding sprekende 
onderzoek  mag rekenen op grote belangstelling van krant en TV. 
 
Wetenschappelijk onderzoek is ook belangrijk. Belangrijk voor onze 
concurrentiepositie, voor onze welvaart en ons welzijn. 
 
Nederlandse onderzoekers kunnen zich meten met de besten ter wereld of zijn 
de besten. Hoe weten we dat? Door te meten hoe vaak hun artikelen geciteerd 
worden. Door na te gaan hoe succesvol ze zijn in het verwerven van Europese 
subsidies. Door vast te stellen dat ze aanbiedingen krijgen uit het buitenland. 
Door op te merken dat talrijke buitenlandse post-docs naar Nederland komen. 
Door onafhankelijke buitenlandse experts om een oordeel te vragen.  
 
Onderzoekers werkzaam aan onze universiteiten of andere met publieke 
middelen gefinancierde kennisinstellingen moeten hun onderzoeksgeld 
verdienen. Niet alleen moeten ze het waard zijn, ze moeten het letterlijk 
verdienen: ze dienen onderzoeksvoorstellen in, die worden beoordeeld en al dan 
niet gehonoreerd. Het beoordelen van onderzoeksvoorstellen wordt in veel 
landen, ook in Nederland, toevertrouwd aan onafhankelijke organisaties, 
‘research funding organisations’ (RFO’s). De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een RFO, met haar Europese 
zusterorganisaties verenigd in Science Europe. Het beoordelen van 
onderzoeksvoorstellen is voor al deze organisaties een van de belangrijkste 
taken. De belangrijkste, na het vaststellen van de strategie. Er vindt 
internationaal overleg plaats, ‘best practices’ worden ontwikkeld, ervaringen 
worden uitgewisseld. Zorgvuldigheid is hierbij de grootste zorg; openheid en 
beroepsmogelijkheid zijn belangrijke kenmerken. Het scheiden van de 
‘beoordelaars’ (onafhankelijke, externe experts) en de ‘geldverdelers’ (het NWO 
bestuur) is essentieel voor een gezond systeem waarin nieuwkomers en 
vernieuwers voor vooruitgang zorgen. Een onderzoeksfinancier, een RFO, heeft 
een andere taak dan een onderzoeksuitvoerder, een ‘research performing 
organisation’, een RPO. Juist om een gesloten systeem (‘closed shop’) te 
voorkomen. De slager moet zijn eigen vlees niet keuren.   
 
Veel van het door NWO gefinancierde onderzoek wordt uitgevoerd aan de 
Nederlandse universiteiten. Als we het hebben over het Nederlandse onderzoek 
dat tot de wereldtop behoort is het dàt onderzoek waar we op doelen. Bestuurlijk 
verantwoordelijk voor het onderzoek aan een universiteit is de Rector Magnificus. 
Voor het excellente onderzoek én voor de gevallen waarin onderzoekers zich 
wetenschappelijk niet integer gedragen. De rectores nemen die 
verantwoordelijkheid ook – zorgvuldig en bereid te leren als de ‘audit’ strakker 
moet. In het spectrum van wetenschappelijk onacceptabel gedrag is fraude – het 
bij elkaar liegen van een ‘wetenschappelijk’ resultaat – het meest ernstig. En het 
minst vóórkomend. En het moeilijkst te voorkómen. Maar uiteindelijk zal de 
fraudeur tegen de lamp lopen: elk nieuw wetenschappelijk inzicht en resultaat is 



de basis voor verder onderzoek door anderen. Een basis die bestaat uit drijfzand 
zal worden blootgelegd, er is geen verder onderzoek op mogelijk. 
 
We moeten er alles aan doen om fraude te voorkómen. In de allereerste plaats 
door een onderzoeksklimaat in stand te houden waarin onderzoekers open 
samenwerken en eerlijk met elkaar in competitie gaan. Door een 
onderzoekscultuur te koesteren waarin het wetenschappelijke debat belangrijker 
is dan ‘scoren’. Door de beste onderzoekers adequaat te steunen en in staat te 
stellen de volgende generatie op te leiden. 
 
Zo’n klimaat en zo’n cultuur hebben we in Nederland. Het weer is weliswaar guur 
en de omgevingsfactoren maken het moeilijker de cultuur te koesteren; NWO 
neemt haar verantwoordelijkheid, met een strategie ter bevordering van het 
onderzoek in het belang van onze toekomst (onder meer topsectorenbeleid; 
maatschappelijke thema’s).  
 
Kunnen we fraudeurs tegenhouden aan de poort? Met andere woorden kan bij 
een onderzoeksvoorstel ingediend bij NWO vastgesteld worden dat de indiener 
fraude in de zin heeft? Het beoordelingsproces is streng: als een onderzoeker 
niet kan uitleggen hoe hij/zij methodisch te werk wil gaan, dan gaat het niet 
door. Als deze methode origineel, vernieuwend is: dan juist wel. Dat wordt wel 
‘risicovol onderzoek’ genoemd (met een positieve connotatie!).  Verder wordt 
aan onderzoekers met grote regelmaat gevraagd zich te verantwoorden over de 
voortgang en de resultaten van hun werk; het beeld dat ze ongestoord in een 
hoekje kunnen zitten knoeien is volstrekt niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid.  
 
En toch, en toch heeft Stapel kunnen frauderen. Ik hoop dat het eindrapport van 
de commissie Levelt ons meer inzicht geeft in het ontstaan en het verloop van 
zijn praktijken. Als daar lessen uit te trekken zijn voor het vervolmaken van 
selectieprocedures zal NWO die onmiddellijk implementeren. Het blijft een feit 
dat NWO slechts een schakel in de keten is en samen met de uitvoerders van het 
onderzoek (‘de universiteiten’) het Nederlandse onderzoek in stand houdt en 
vooruithelpt. Daarbij neemt NWO voluit haar verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteitscontrole en kwaliteitsbevordering die aan haar is toevertrouwd. 
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