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STEKEL SOVJET-WETENSCHAP

Grieksbochtenwerk

Het gelijk vanKlaas Knot
Steeds luider klinkt de roep omhet aanpakken van de hy-
potheekrenteaftrek. Het kabinet steekt z’n kop in het zand.

E
en sterk staaltje struisvogelpolitiek deze week van de coali-
tiepartijen. Op zijn oproep nu echt de hypotheekrente-
aftrek eens aan te pakken, kreeg president Klaas Knot van

de Nederlandsche Bank (DNB) louter verontwaardigde reacties
vanuit het regeringskamp om zijn oren: niet aan de orde, niet
over beginnen, geen onrust zaaien op de huizenmarkt!

Alsof die onrust er niet allang is. De aftrekregeling is inmid-
dels zo omstreden dat geen huizenbezittermeer gelooft dat er
in de nabije toekomst nietsmee gaat gebeuren. Dat is gevolg van
een aanhoudende stroomwaarschuwingen uit vele onverdachte
hoeken, van de SER en de VROM-raad tot het IMF en het CPB. Alle-
maal zijn ze het eens: de aftrek is achterhaald, te kostbaar en
zeer riskant: de hoogte van de particuliere Nederlandse schuld
is opgelopen tot 270 procent van het jaarinkomen per huishou-
den. Dat komt grotendeels door de aftrek. In een inzakkende
huizenmarkt dreigen grote drama’s.
Knot voegt daar nu nog de financiële stabiliteit van de banken

aan toe. Die wordt bedreigd door de almaar groeiende schulden-
berg: als gevolg van de aftrek lossen Nederlanders hun hypothe-
ken niet af. Nu de huizenprijzen dalen, zien de banken hun on-
derpanden voor al die aflossingsvrije leningen snel verdampen
en komen zij zelf in zwaar weer terecht.

Alle seinen voor de aftrek staan op rood. Eenmeerderheid
van de Eerste Kamer drong deze week bij het kabinet aan op een
visie. Zelfs demakelaars geloven nietmeer dat het systeem nog
lang ongemoeid blijft. En ook de banken zijn steeds stelliger: be-
ter nu doorbijten danmaar in de lucht laten hangen.

De positie van VVD, CDA en PVV zal onhoudbaar blijken. Wat
in vroeger jaren nog een politieke keuze was, is onverantwoor-
delijk bestuur geworden. Het wachten is op kranige bestuur-
ders; bestuurdersmet demoed omniet langer weg te kijken .

Raoul du Pré

Griekenland is hetmeest gediendmet een regering van na-
tionale eenheid. Onder nieuwe leiding.

F
ormeel wordt Griekenland nog steeds geregeerd door pre-
mier Papandreou en zijn socialistische kabinet, maar feite-
lijk was gisteren een sinistere tweepartijencoalitie aan de

macht in Athene; de ene partij heette onmin en de andere ver-
warring. Aan het eind van een chaotische dag was één ding ze-
ker: het plan voor een referendum, waarmee Papandreou eerder
deze week niet alleen zijn Europese partners, maar ook zijn ei-
genministers overdonderde, is van de baan.

Gelukkigmaar. Want hoewel de overwegingen om aan te stu-
ren op een volksraadpleging begrijpelijk waren, was demanoeu-
vre een paardenmiddelmet veel risico’s. Het euro-akkoord van
26 oktober kwam erdoor in de lucht te hangen en de financiële
markten vielen eens temeer ten prooi aan grote onzekerheid.

Bondskanselier Merkel en president Sarkozy hebben Papan-
dreou terecht te verstaan gegeven dat er tot nader order geen
sprake kon zijn van noodhulp aan Griekenland en dat een refe-
rendum slechts één ding tot inzet kon hebben: willen de Grie-
ken wel of niet in de eurozone blijven? Voor het eerst werd uit-
gesproken dat de redding van de euro boven die van Grieken-
land gaat. Onder deze druk is een en ander gaan schuiven in
Athene. Behalve dat de belangrijkeminister van Financiën Veni-
zelos openlijk stelling nam tegen het referendum, toonde de
rechtse oppositie, die tot nu uitblonk in opportunisme, de be-
reidheid zich politiek te committeren aan het steunpakket.

Ermoet danwel een overgangsregering van nationale een-
heid komen, geleid door een premier die boven de partijen kan
staan. Een logische eis. Het is allicht een bittere pil voor Papan-
dreou, diemet honorabele volharding vele stormen heeft door-
staan. Maar Griekenland beleeft waarlijk een nationale crisis, die
vraagt om uiterste politieke souplesse.

Paul Brill

Mensen worden altijd op de

verkeerde plek geboren. Heel

veel wetenschappers uit het

oude Sovjet-imperium hebben

zich erover beklaagd dat ze

niet in een vrij land

leefden: dan hadden

zij hun meetresulta-

ten niet hoeven bij-

stellen om tot conclu-

sies te komen die de

staatsideologen bevielen.

Ze hadden met echte cijfers

naar buiten kunnen komen.

Stel dat de gevallen hoogleraar

Stapel in de oude Sovjet-Unie

actief was geweest. Dan was

hem een plek in het presidium

van de Academie van Weten-

schappen ten deel gevallen, en

een kamer in een pom-

peus gebouw. Eérst doe

je je wetenschappelijke

ontdekking, daarna trek

je uit de voorraadkast

een blik met cijfers open

dat de boel onderbouwt: er

was een wereld waarin dit de

goede volgorde was.

(Olaf Tempelman)

BAS VAN DER SCHOT

Camera bevoordeelt
gewiekste advocaat

O
nbekendmaakt onbemind,
luidt het aloude adagium. Die
volkswijsheid hebben de sa-

menstellers van het rapport Recht-
spraak in beeld ter harte genomen.
Onder leiding van Yvonne van Rooy,
voorzitter college van bestuur van
de Universiteit Utrecht, is men tot
de aanbeveling gekomen rechts-
zaken standaard, onder voorbehoud
van een paarmitsen enmaren, te fil-
men en uit te zenden.
Men oppert zelfs de oprichting

van een landelijk themakanaal:
Rechtspraak 24 of Court TV. De ge-
dachte hierachter? Bij publiek en
media zal de vertrouwdheidmet de
Nederlandse rechtspraak toenemen,
en dat vergroot het vertrouwen in
de rechterlijkemacht.
Zichtbaarheid is dus de panacee

waarmee het tanende gezag van de
magistratuur ondervangen kanwor-
den. De veelbezongen kloof tussen
burger en overheid – want daar gaat
het hier uiteindelijk over – valt te be-
slechten door het ambt van rechter
onder cameratoezicht te plaatsen.
De commissie stelt dat cameraregi-
stratie van rechtbankzittingenmeer
evenwichtmoet brengen in de
beeldvorming.
Beeldvorming dus; het eeuwige

codewoord voor eenmediageniek
tijdsgewricht. Maar wat is het beeld

dat nagejaagd wordt en welk even-
wicht heeft men op het oog?
Voor een antwoord op die vraag is

het goed de context in ogenschouw
te nemen. Dit advies, en de behoefte
om een bepaald beeld te corrigeren
en in evenwicht te brengen, komt
voort uit een evaluatie van hetWil-
ders-proces. Niet de rechterlijke
dwalingen van andere geruchtma-
kende zaken (Schiedammer park-
moord, Lucia de B.), maar hetmedia-
spektakel en de beeldvorming rond-
om de zaak-Wilders is aanleiding
omde rechters onder het toeziend
oog van camera’s te plaatsen. Het is
een ervaring die klaarblijkelijk naar
meer smaakt en aanleiding geeft om
de luiken van de rechtszaal verder te
openen.
Maar droeg het podiumwaarop

Wilders enMoszkowicz, mediabe-
hendig als zij zijn, live hun kunstjes
mochten vertonen, nu niet juist bij
aan een onevenwichtige beeldvor-
ming van het ambt van rechter? Zij
eisten alle aandacht opmet goed ge-
timede wrakingsverzoeken, theatra-
lemonologen en suggestieve op-
merkingen over D66-rechters.
De raadsman vanWilders slaagde

erin om de aandacht van het pu-
bliek af te leiden van het werkelijke
onderwerp. Het proces leek uitein-
delijk niet over haatzaaien te gaan,
maar over de geloofwaardigheid van
demagistraten zelf. Het was alsof
niet de NOSmaarMoszkowicz ach-
ter de camera stond, en precies op
die details inzoomde die hemwelge-
vallig waren.

De commissie onderkent het ge-
vaar dat een verdachte zich recht-
streeks tot de kijker wendt om zo de
publieke opinie te beïnvloeden. Men
denkt dit te ondervangen door de
voorzitter van de rechtbank demo-
gelijkheid te geven de camera’s, al
dan niet tijdelijk, uit te schakelen.
Maar toppleiters en topcriminelen
zullen heus niet zo naïef zijn om
hun blik op de in de systeemwand
weggemoffelde camera te richten.
Zij zullen hunwoorden keurig via
de voorzitter van de rechtbank laten
lopenmet in het achterhoofd de
vraag: hoe bereik ik een zo groot
mogelijk effect in de huiskamer?
Demanipulatieve talenten van

professionele strafpleiters worden
onderschat en demogelijkheden
van rechters om hierin in te grijpen,
overschat. Zo ontstaat het risico dat
de registratie van één geruchtma-
kende zaak al die andere uitzendin-
gen van Court TV uit het collectieve
geheugenwist. Dat noemtmen ook
wel afbraakrisico; het opgevijzelde
imago (als daar überhaupt al sprake
van is) verdwijnt in één klap als
sneeuw voor demediazon.
Transparantie als wapen ommis-

verstanden uit de weg te ruimen en
beeldvorming te beïnvloeden, mis-
kent de dieperliggende oorzaken
van de gezagscrisis tussen burger en
overheid, waar de autoriteitscrisis
van de rechterlijkemacht een symp-
toom van is. Heeft men zich ooit af-
gevraagd in hoeverre de live-uitzen-
dingen van Kamerdebatten het ver-
trouwen in politici vergroot heeft?
Bovendien zal beeldregistratie van

een procesgang nauwelijks iets bij-
dragen aan een beter begrip van de
rechtspraak in zijn geheel. Dat ver-
eist nu eenmaal een zekere voorken-
nis. Sterker nog, met de reductie van
de rechtsgang tot eenmedia-event
uitgevochten in de rechtszaal, ver-
grootmen het gevaar dat het inge-
zette wapen in handen valt van
mediagenieke advocaten en hun
slachtoffers. En zij zullen het vervol-
gens effectief tegen demacht zelf in-
zetten.

Beeldregistratie
van een proces
draagt nauwelijks
bij aan begrip

RECHTBANKTELEVISIE

Camera’s in de rechtbank
vergroten niet de transparantie
van de rechtsgang maar het
overwicht van de strafpleiter.

HANS

SCHNITZLER

is publicist en

filosoof.
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Een groot gebaar dat
de plank misslaat

‘I
ntieme verhalen hebben
de overhand, zo consta-
teert de jury van de AKO

Literatuurprijs:men houdt
het veelal klein. Daartegen-
over staat het grote gebaar
zonder dat dit ten koste gaat
van de tragiek van de persona-
ges: kredietcrisissen, aansla-
gen, rampen,multiculturele
samenlevingsproblematiek en
oorlogsleedworden omgezet
in proza dat, ondanks de
grootte van het onderwerp,
toch raakt –maar soms ook de
plank volledigmisslaat.’
De juryvoorzitter keek tevre-

dennaar de zinnen die hij zo-
juist had getikt. Hoewel, wie of
wat sloeg daar soms de plank
volledigmis?Was dat het grote
gebaar, de tragiek van de per-
sonages, of het in proza omge-
zette oorlogsleed? Nuhij erwat
langer over nadacht, konhij
zich alleen bij het grote gebaar
een plank voorstellen die volle-
digwerdmisgeslagen. Hij zag
Laurel enHardy voor zich,met
een plank op de schouders, een
spoor achterlatend vanmen-
sen die in het gezichtwaren ge-
slagen.Maar hoe bracht je die
plank in contactmet in proza
omgezet oorlogsleed?
De voorzitter kwamer niet

uit,maar besloot het te laten
staan. Het raadsel vergroten,
hadMulisch toch gezegd. Dus
tikte hij verder: ‘Het boek van
dewinnaar valt niet alleen op
door de uitgekiende structuur
en demythologische verwij-
zingen,maar vooral ook door
zijn opgewekte toon, waarbij
fictie enwerkelijkheid over el-
kaar heen buitelen. Toch
schuwt dewinnaar daarbij de
neologismenniet en laat hij
het verhaal baden in een ron-
kende stijl vol kunstige frases.’
De juryvoorzitter zag dewin-

naar voor zich, zittend in bad.
Rondomdreven de neologis-
men, en ondertussen hoorde
hij het ronkende geluid van
kunstige frases. Literatuur
had ietsmet verbeeldings-
kracht en enthousiast schreef
hij verder: ‘Razend knap
wordt actualiteit omgezet in
fictie. Dewinnaar koppelt de
hype van het presteren, van
publicatiedwang, aan de ge-
schiedenis vanmenselijke re-
laties. Alles drijft op hoop,
maar hoop doet sterven en
hoopmaakt chantabel. Toch
ontbreekt bij dewinnaar ge-
heel de zogenaamdewarme
deken van het sentiment.’
De juryvoorzitter las het nog

eens over. Vooral dat beeld van
diewarme deken van het sen-
timent beviel hem,maar om-
dat hij geschreven had dat die
deken juist ontbrak, probeer-
de hij zich nu een dekenloze
ruimte voor te stellen.
Na een tijdje staakte hij zijn

pogingen en ging doormet
tikken: ‘Het boek van dewin-
naar is een excellente exercitie
in enthousiasmeren. Het pro-
za verleidt op een passievolle
en intelligentemanier, die als
je niet beterweet ontwapent
vanwege de volledige inzet van
zichzelf. Hoe kun je immers
anders onderzoeken dan door

jezelf als klankbord te ne-
men?’
De juryvoorzitter stopte

even. Hij tuitte zijn lippen:
een excellente exercitie in en-
thousiasmeren. Heerlijk! Als
knikkers in een knikkerzak
rolde deze adembenemende
alliteratie door zijnmond.
Ookwas hij trots dat hij ‘pas-
sievol’ hadweten toe te voe-
gen. Zonder passie kom je te-
genwoordig nergens.
Nagenietend schreef hij ver-

der: ‘Het obsessieve boek van
dewinnaar gaat over de vraag
waarvoor jemoet kiezen:moet
je leven voor kunst of weten-
schap, ofmoet je leven voor
het leven? Hoe verhoudt het
verhevene zich tot het banale?
Welke concessies doe je aan je
publiek omgehoord tewor-
den? Het is compromisloos

proza, geschreven in een con-
fronterende stijl die de aan-
dacht richt opwat je anderen
kunt laten geloven en die dat
doet in een ritme dat de ver-
ontrusting voelbaarmaakt.’
Grote opwindingmaakte

zich van de juryvoorzitter
meester. ‘Nog eentje!’, riep hij,
‘dan gaanwij onthullenwie de
winnaar is.’ Hij schreef: ‘Zoals
wordt gegoocheldmet beel-
den enwerkelijkheden is dui-
zelingwekkend, terwijl ook
menselijk gedrag blijft betove-
ren. Dit is eenmeeslepend en
broeierig proza, dat nog lang
blijft nazinderen.’
De voorzitter was nietmeer

te houden en hij voelde de cli-
max, toen hij schreef: ‘Daarom
heeft het de jury behaagd de
prijs niet te geven voor één
boek,maar voor een heel oeu-
vre. Dewinnaar van de AKO Li-
teratuurprijs is…Diederik Sta-
pel!’
Toen de voorzitter later deze

woorden uitsprak, viel de zaal
stil, maar snel drong het besef
door hoe terecht deze keus
was. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de AKO-prijs
waren vriend en vijand het er-
over eens dat dewinnaar ie-
mandwas die grote verbeel-
dingskrachtwist te paren aan
het vermogen ommensen
weer in een verhaal te laten ge-
loven. Nederland hadmis-
schien eenwetenschapper ver-
loren,maar een groot schrij-
ver erbij gekregen.

Zonder passie
kom je
tegenwoordig
nergens

Onderzoeker wil
vooral publiceren

N
aar aanleiding van de
fraude van hoogleraar
Diederik Stapel sugge-
reerde de commissie-Le-
velt onder andere dat de

data voor een proefschrift als regel
door de promovendus zelf worden
verzameld en geanalyseerd. Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Bin-
nen de sociale wetenschappen zijn
twee tegengestelde ontwikkelingen
gaande waardoor het voor jonge on-
derzoekers juist steedsmoeilijker
zal worden omhun eigen dataverza-
meling op te zetten. Hierdoor krij-
gen zij steedsminder kans om de
vaardigheden op te doen die nood-
zakelijk zijn voor het opzetten en
uitvoeren van onderzoek.
Enerzijds dwingt de groeiende pu-

blicatiedruk jonge onderzoekers om
hun prioriteiten te verleggen. Diede-
rik Stapel reikte zijn promovendi
kant-en-klare onderzoeksresultaten
aan, zodat zij hun tijd konden ge-
bruiken voor ‘het echte wetenschap-
pelijke werk’: analyseren en schrij-
ven. Andere PhD-studenten waren
hierop volgens het rapport ‘jaloers’.
Dit toont aan hoe inmiddels wordt
gedacht over het zelf verzamelen
van data: het blijkt vooral te worden
gezien als een verstoring van het pu-
blicatieproces, een rem op de pro-
ductie van artikelen.
Door de ‘publish or perish’ cultuur

is het voor promovendi zaak niet te
lang stil te staan bij het ontwikkelen
van een onderzoeksopzetmaar zo
snelmogelijk te beginnenmet het
schrijven van artikelen. Deze druk
zal in de toekomst alleenmaar toe-
nemen omdat promotieplaatsen
steeds vaker nogmaar voor drie in
plaats van de gebruikelijke vier jaar
gefinancierd zullen worden. Het ver-

zamelen van eigen data komt dus
nog sterker in de knel.
Anderzijds is in de sociale weten-

schappen sprake van professionali-
sering van het dataverzamelingspro-
ces. In de sociale psychologie of ex-
perimentele economie zijn er bij-
voorbeeld inmiddels tamelijk ver
ontwikkelde ‘labs’ voor experimen-
teel onderzoek, vaakmet geschool-
de staf en goede procedures om de
kwaliteit van de data te bewaken.
Binnen de sociologie worden steeds
meer grootschalige, internationale
onderzoeksprojecten opgezet, zoals
de European Social Survey. Dit is ui-
teraard een goede zaak, omdat deze
projecten – opgezet en bewaakt door
teams van ervaren onderzoekers –
over strakke protocollen beschikken
omde datakwaliteit te waarborgen.
Ze zijn daardoor ookminder fraude-
gevoelig. Veel sociaal-wetenschappe-
lijke promovendimaken dan ook
dankbaar gebruik van deze omvang-
rijke databestanden. Meestal zijn ze
zelf echter niet betrokken geweest
bij het dataverzamelingsproces.
De publicatiedruk en de professio-

nalisering van de dataverzameling

leiden beide tot hetzelfde resultaat:
individuele onderzoekers raken
steedsminder betrokken bij het ge-
hele onderzoeksproces, inclusief het
verzamelen en analyseren van de da-
ta. Promovendi – en senior onder-
zoekers – worden hierdoor steeds af-
hankelijker van bestaande data.
Steedsmeer promovendi zullen bij
het ontvangen van hun bul nooit
een eigen dataverzameling hebben
aangelegd, behalvemisschien in de
vorm van kleinere opdrachten en
projecten tijdens hun bachelor- of
masteropleiding.
Deze ontwikkelingen zijn lastig te-

gen te gaan. Bestuurlijke reflexen,
zoals het in detail voorschrijven van

intensieve controlemechanismen,
leiden tot een cultuur van wantrou-
wen die de collegiale samenwerking
en de wetenschappelijke kwaliteit
niet ten goede komen. Ze zullen uit-
eindelijk averechts werken.
Maar wat kan er danwel worden

gedaan? Promovendi zouden vaker
betrokkenmoeten zijn bij de verza-
meling van onderzoeksdata. Een
aantal onderzoekers zou gezamen-
lijk het gehele onderzoeksproces
moeten doorlopen. Door gedurende
het gehele proces intensief samen te
werken en na te denken over het ver-
dere verloop van het project, zal de
kwaliteit van zowel de onderzoekers
als hun onderzoek verbeteren.
Idealiter zouden deze projecten

worden opgezet voor langere ter-
mijn en in samenwerkingmet exter-
ne partijen. Hierdoor zoudenmeer-
dere generaties promovendi van de
dataverzameling kunnen profiteren,
omdat zij een vliegende start kun-
nenmaken. De nodige infrastruc-
tuur (zoals de toegang tot een school
of een andere organisatie) is al gere-
geld, er zijn contactpersonen en
warmgedraaide procedures voor het
het verzamelen van onderzoeksdata.
Jonge onderzoekers zouden hier-

door ook ervaring kunnen opdoen
met het rapporteren over het ver-
loop van hun onderzoek aan externe
instanties. Denk aan de door Stapel
verzonnen scholen: wat als er nu
echt scholen, bedrijven of andere or-
ganisaties zouden bestaan die daad-
werkelijk bereid zijn om samenwer-
kingsverbandenmet een onder-
zoeksgroep aan te gaan?
Aantoonbare inspanning in en er-

varingmet het zelf verzamelen van
data zou ook zwaardermeegewogen
kunnenworden in de rekrutering
en de beoordeling van onderzoe-
kers. Met het opzetten en coördine-
ren van een onderzoek, en het docu-
menteren en beschikbaar stellen
van zijn uitkomsten is veel tijd ge-
moeid. Tijd die niet kan worden be-
steed aan het schrijven, maar die
nochtans goed gebruikt is.
Onder de huidige omstandighe-

den is er voor demeeste jonge soci-
aal-wetenschappelijke onderzoekers
geen enkele prikkel om in een eigen
dataverzameling te investeren. Dit
zal pas veranderen als dit soort in-
spanningen – die tenslotte een bij-
drage aan een collective good zijn –
ook de nodige credits opleveren.

Onderzoek geldt
als onderbreking
van het heilige
publicatieproces

AFFAIRE-STAPEL

De kwestie-Stapel illustreert een
groter euvel: de onderzoeker
wordt niet afgerekend op zijn
vermogen zelf data te vergaren.

TINKA VELDHUIS en RAFAEL WIT-

TEK zijn respectievelijk promoven-

da en hoogleraar aan de vakgroep

Sociologie aan de Rijksuniversiteit

Groningen
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