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hij nog altijd een competentieprobleem.
Het  signaal dat het Bureau van het FWO
geeft, is zeer teleurstellend. Als te koop lo
pen met een onbestaande prijs door de beu
gel kan, met welk gezag zal het FWO dan
optreden tegen onterecht auteurschap van
artikels,  selectief  gerapporteerde  onder
zoeksresultaten  of  verzonnen  gegevens?
Het  FWO  en  andere  instellingen  mogen
dan wel allerlei procedures in het leven roe
pen om wetenschappelijke integriteit te be
vorderen, maar net voor deontologie heb
ben we nood aan leading by example. 
Een organisatie als het FWO staat of valt
met haar geloofwaardigheid en integriteit.

van een malafide organisatie. Het oordeelt
dat hij te goeder trouw heeft gehandeld en
dat zijn professionele integriteit geenszins
in het gedrang komt. Ten slotte benadruk
ken de rectoren dat het FWO bijzonder be
lang  hecht  aan  onderzoeksintegriteit  als
fundament  van  wetenschappelijk  onder
zoek.

IJdele  wetenschappers

Wij vinden die dubbele boodschap vreemd
en  hoogst  ongelukkig.  Nu  betwijfelen  wij
niet  dat  er  malafide  organisaties  bestaan
die munt trachten te slaan uit (de ijdelheid
van) wetenschappers door hen ‘prestigieu
ze’  wetenschappelijke  prijzen  aan  te  bie
den.  Maar  als  de  nieuwe  secretarisgene
raal inderdaad misleid zou zijn, dringt de
ongemakkeli jke vraag zich op of hij wel ge
schikt is om aan het hoofd te staan van zo’n
belangrijke wetenschappelijke organisatie.
Uiteindelijk  verdeelt  het  FWO  jaarlijks
meer  dan  200  miljoen  euro  aan  onder
zoeksgeld.  Houdt  een  bestuursfunctie  bij
een dergelijke organisatie niet in dat je een
scherp politiek doorzicht moet hebben en
schijn  van  realiteit  moet  kunnen  onder
scheiden? Dat men zich terdege moet infor
meren vooraleer te handelen? Als Tack geen
integriteitsprobleem zou hebben, dan heeft

was, is de nieuwe secretarisgeneraal al van
bij  de  start  zijn  geloofwaardigheid  kwijt.
Onlangs raakte bekend dat de ‘prestigieuze’
Estimaaward, die Jurgen Tack volgens zijn
cv in 2012 heeft ontvangen, niet bestaat (DS
5 december). Het is onduidelijk hoelang hij
al weet had van het fictieve karakter van de
prijs. Volgens de huidige voorzitter van het
FWO, VUBrector Paul De Knop, stond de
prijs wel nog op het cv dat Tack indiende bij
de  start  van  de  aanwervingsprocedure,
maar kwam die tijdens de selectie nooit ter
sprake.
Vorige week liet het Bureau van het FWO
(de rectoren van de Vlaamse universiteiten
plus twee regeringsafgevaardigden) weten
dat  eigen  onderzoek  had  uitgewezen  dat
Tack  in  2012  het  slachtoffer  is  geworden

Wetenschappers  genieten  het  vertrou
wen van een ruime meerderheid van de be
volking.  Om  dat  vertrouwen  te  bewaren,
hebben  de  Vlaamse  universiteiten  en  on
derzoeksinstellingen  wetenschappelijke
integriteit boven aan de agenda gezet. Het
onnauwkeurige cv van de nieuwe secreta
risgeneraal  van  het  Fonds  voor  Weten
schappelijk  Onderzoek  (FWO),  Jurgen
Tack, en de manier waarmee de overheden
daarmee omspringen, voelen dan ook on
verkwikkelijk aan.
Als  Vlaams  vlaggenschip  van  het  weten
schappelijk onderzoek hecht het FWO te
recht groot belang aan wetenschappelijke
integriteit.  Op  de  eigen  site  zegt  het  een
grote verantwoordelijkheid  te hebben  ‘bij
het  voorkomen  en  waar  nodig  bestrijden
van inbreuken op de wetenschappelijke de
ontologie’.
We vinden het de evidentie  zelve dat het
FWO een voortrekkersrol speelt in de strijd
tegen frauduleuze en twijfelachtige praktij
ken in de wetenschap. Maar die strijd kan
alleen op een geloofwaardige manier wor
den gevoerd als de organisatie en haar lei
ding zelf boven alle verdenking staan.
Daar wringt het schoentje. Terwijl de vori
ge secretarisgeneraal Elisabeth Monard de
verpersoonlijking  van  onkreukbaarheid
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ren te erkennen. Precies door die weigering
houden we de ongelijkheid in stand. Om ge
lijkheid te creëren moeten we durven te er
kennen dat vrouwen en mannen niet het
zelfde zijn.
Natuurlijk  is  het  een  belachelijk  idee  dat
mannen geen was kunnen sorteren en vrou
wen  niet  met  een  boormachine  overweg
kunnen. Maar met een te grote angst voor
stereotypering dreigen we ook belangrijke
verschillen over het hoofd te zien.
Zelf  ben  ik  een  fervente  voorstander  van
een gelijke verdeling van zorgtaken. Die ge
lijkheid  hebben  we  ook  in  ons  gezin  met
succes  doorgevoerd.  Met  allebei  dezelfde
veeleisende jobs en een even grote bereid
heid om gelijk bij te dragen, leek het alsof
we op dezelfde manier de impact van een
gezin op ons werk zouden ervaren.
Dat was niet het geval. Ik worstelde er meer
mee dan mijn man. Dat had grotendeels te
maken met de beginsituatie: de fysieke en
mentale impact van een zwangerschap, een
bevalling  en  borstvoeding.  Niet  je  man,
maar  jíj  bent  misselijk  zodra  je  zwanger
wordt,  jíj moet op  je  eten  letten,  jíj moet
oppassen  dat  je  niet  uitglijdt  als  het

sneeuwt. Jíj moet na een traumatische uit
puttingsslag  die  kleine  er  uitpersen,  jíj
moet hem ’s nachts aan het eten krijgen, jíj
wordt altijd als eerste wakker (ook met oor
dopjes), jíj gaat een jaar later nog door je
rug omdat je niet genoeg tijd nam voor je
buikspieroefeningen.
Dat alles bedeelt een vrouw een specifieke
zorg en verantwoordelijkheid toe die ook la
ter nog een impact heeft. Een impact die op
de werkvloer en de arbeidsmarkt systema
tisch wordt ontkend. Die zelfs móét worden
ontkend, wil  een  vrouw haar  kansen niet
ondermijnen. Elk signaal dat ze graag meer
tijd wil om aan de combinatie met het moe
derschap  te  wennen,  wordt  al  gauw  be
schouwd  als  een  teken  van  vrouwelijke
zwakte of een gebrek aan ambitie.

Mayer  en  Zuckerberg

Dé grote fout van het vroegere feminisme is
dat het vrouwen geleerd heeft op de werk
vloer hun mannetje te staan, in plaats van
op te komen voor zichzelf en het recht vol
uit vrouw te zijn. Het gevolg is dat ze méér
dan hun mannetje moeten staan. Een man
die ergens geen zin in heeft, wordt gezien

Dat  discriminatie  van  vrouwen  op  de
arbeidsmarkt na al die jaren nog niet is op
gelost, is ontstellend maar allesbehalve ver
bazingwekkend. Zoals blijkt uit het opinie
stuk van Alona Lyubayeva (DS 14 december)
loopt het aantal vrouwen in leidinggevende
functies bij de Vlaamse overheid zelfs terug.
Toch blijft men naar de cijfers kijken als een
koe naar een trein. Dat blijkt uit de reactie
van Christine Mattheeuws vorige week (DS
9  december).  De  voorzitster  van  het  Neu
traal  Syndicaat  voor  Zelfstandigen  plant
nogmaals  diezelfde  overtuigingen  in  de
geesten van mannen en vrouwen die we net
bij de wortel moeten uitroeien: dat je crè
ches  moet  vinden  die  laat  open  zijn,  dat
vrouwen die te veel tijd aan hun kinderen
besteden  hun  job  ‘ondergeschikt’  maken,
dat ouders die geregeld vroeger weg moeten
minder goed werk leveren.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Man
nen en Vrouwen probeert de verantwoorde
lijkheid te leggen bij de voltijds werkende
mannen en hun werkgevers. Of men legt de
schuld bij de vrouwen zelf, die te makkelijk
genoegen nemen met een deeltijdse job en
zich daarbij te weinig bewust zouden zijn
van de gevolgen voor hun carrière. Maar is
het – met ideeën als deze en die van Mat
theeuws in het achterhoofd – verwonderlijk
dat zowel vrouwen, mannen als werkgevers
de combinatie van gezin en werk uiteinde
lijk niet zo’n warm hart toedragen?

De  was  en  de  boormachine

Helaas  is  geen  enkel  vooraf  bedacht  plan
over hoe je carrière en gezin wilt combine
ren waterdicht. Bovendien gaat er door de
opeenstapeling van clichés geen aandacht
naar de onderliggende reden die we weige

GELIJKHEID WORDT PAS MOGELIJK DOOR ONGELIJKHEID TE ERKENNEN

Bijkomende competentie: moeder
Vrouwen moeten niet leren hun mannetje te staan, ze moeten net 
opkomen voor hun recht om vrouw te zijn. We moeten de biologische
verschillen omarmen om tot gelijkheid te komen, schrijft 
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Het FWO moet geleid worden door iemand
die het onbaatzuchtig stimuleren en onder
steunen van de wetenschappen in Vlaande
ren belangrijker acht dan de eigen carrière.
Het FWO hanteert terecht de hoogste ethi
sche standaarden bij zijn beoordeling van
Vlaamse  onderzoekers  en  daarin  is  het
meedogenloos.  Bij  een  onderzoeksaan
vraag leidt het kleinste foutje – ook in het
cv – tot een onontvankelijkheidverklaring.
Wij  verwachten  diezelfde  geloofwaardig
heid, integriteit en nauwkeurigheid van de
leiding van het FWO. Op die vlakken blijft
de nieuwe secretarisgeneraal duidelijk en
pijnlijk in gebreke.

Er  zijn  veel  gelijkenissen  tussen  de  fi
nanciële crisis van 20082009 en de Gro
te Depressie van de jaren 30. Ook toen
was de aanleiding een onhoudbaar ge
worden  schuldenlast  van  gezinnen  en
een  bubbel  op  de  financiële  markten.
Toen die barstte, kwamen eerst de ban
ken  in  problemen.  Mensen  die  hun
spaargeld in veiligheid wilden brengen,
deden  een  run  on  the  bank,  waardoor
banken massaal overkop gingen. Omdat
de  banken  sputterden,  de  koopkracht
daalde  en  mensen  hun  geld  oppotten,
werd er ook niet meer geïnvesteerd en
geconsumeerd. Bedrijven gingen failliet,
werknemers verloren hun job.
Er ontstond een infernale deflatoire spi
raal. Door de vraaguitval en toenemende
werkloosheid daalden de prijzen en lo
nen.  In  afwachting  van  verdere  prijs
dalingen  stelden  gezinnen  hun  con
sumptie  uit.  Hoewel  er  meer  gespaard
werd,  nam  de  reële  schuldenlast  toe
door de deflatie. Schulden zijn immers
in nominale termen aangegaan, maar als
de prijzen en lonen dalen, zakken de in
komsten  van  de  schuldenaars  om  die
schulden af te betalen. Zij beknibbelden
dan meer op hun uitgaven, wat de econo
mie  verder  de  dieperik  in  duwde  en
waardoor het deflatieprobleem toenam.
In enkele jaren tijd was de Amerikaanse
economie met bijna 30 procent gekrom
pen. De werkloosheid steeg van 4 naar
25 procent. In sommige landen was meer
dan één op de drie mensen werkloos.
In A monetary history of the United Sta
tes  hebben  Milton  Friedman  en  Anna
Schwartz aangetoond dat die  infernale
spiraal vooral te wijten was aan de ge
brekkige monetaire reactie van het be
leid op de crisis. De Amerikaanse Fede
ral  Reserve  (FED)  en  andere  centrale
banken  verlaagden  de  rente  weliswaar
bijna tot nul, maar voor het overige ston
den ze erbij en keken ze ernaar.
Die fout heeft de FED tijdens de recente
financiële  crisis  niet  gemaakt.  Onder
aanvoering  van  Ben  Bernanke,  die  het
werk  van  Friedman  en  Schwartz  goed
bestudeerd had, hebben ze de rente niet
alleen in de buurt van nul gebracht, ze
hebben  ook  op  nooit  eerder  geziene
schaal vers gedrukt geld in de economie
gepompt  door  overheidsobligaties  en
ander  waardepapier  op  te  kopen.  Met
succes. Het ultrasoepele beleid heeft een
catastrofe zoals de Grote Depressie ver
meden en er mede toe geleid dat de Ame
rikaanse  economie  vandaag  weer  op
kruissnelheid zit. Deze week zal de FED
naar  alle  waarschijnlijkheid  zelfs  voor
het eerst de rente weer verhogen.
De FED mag een pluim op haar hoed ste
ken. Critici vreesden voor hyperinflatie,
maar  zolang  de  economie  in  recessie
modus zit, is daar weinig reden toe. Dat
heb je pas bij een oververhitte economie.
Al is de klus nog lang niet geklaard. Het

moeilijkste moet allicht nog komen. De
vele dollars die de voorbije jaren in de
economie  werden  gepompt,  moet  de
FED er nu weer uithalen, om te vermij
den dat er op een dag effectief een infla
tieprobleem ontstaat. Dat wordt geen si
necure.
De meest voor de hand liggende manier
is Amerikaanse banken een aantrekke
lijke rente betalen op de dollars die ze
plaatsen op een depositorekening bij de
FED. Net zoals wij een rekening bij een
bank hebben, hebben banken een reke
ning bij de FED. Hoe meer rente de FED
aan de banken uitkeert, hoe meer geld zij
op  hun  ‘FEDrekening’  zullen  houden.
Daardoor komt het geld weer in handen
van  de  FED,  waardoor  het  tijdelijk  uit
circulatie  verdwijnt.  Dat  moet  de  FED
aanhouden  tot  alle  overheidsobligaties
en waardepapier die ze de voorbije jaren
heeft  gekocht  op  vervaldag  zijn  geko
men. Dan krijgt de Amerikaanse centra
le bank automatisch het geld terug, zo
dat het definitief uit omloop verdwijnt.

Maar  daar  hangt  een  prijskaartje  aan
vast. Als de FED rente moet betalen, be
tekent dat dat ze  jaarlijks minder win
sten aan de Amerikaanse overheid kan
uitkeren,  waarvoor  de  belastingbetaler
moet opdraaien. Die zullen daar niet blij
mee zijn en druk uitoefenen om dat niet
of nauwelijks hoeven te doen. Als de eco
nomie de komende jaren fel aantrekt, is
het mogelijk dat de FED de banken heel
genereus zal moeten vergoeden om het
geld ondanks de goed draaiende econo
mie en dito winstopportuniteiten, toch
op  hun  depositorekening  te  parkeren.
Het is perfect mogelijk dat de FED dan
forse verliezen zal lijden.
Er zijn nog andere manieren om het geld
weer uit de economie te halen, maar ze
komen  allemaal  op  hetzelfde  neer:  ze
zullen een smak geld kosten. Als de Ame
rikaanse economie geleidelijk aantrekt,
kan het best meevallen. Als ze snel aan
trekt en dreigt in overdrive te gaan, zou
de FED weleens voor een verscheurende
keuze kunnen komen te staan: forse ver
liezen  of  oplaaiende  inflatie.  Als  dat
maar niet fout afloopt.

ALS DE GELDPERSEN 
WEER STILLE STAAN
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CORRECTIES & AANVULLINGEN

Neville  Marriner. Een van de nestors van de dirigenten, Sir Neville Marriner, zou
deze week optreden met Brussels Philharmonic (DS 14 december). Hij is out met een
gebroken arm, hij wordt vervangen door Hervé Niquet.
EKloting. Het Parc des Princes is een voetbalstadion in Parijs, het Stade de France
is te vinden in SaintDenis, niet omgekeerd (DS 14 december).

Els Van Peborgh
Aspirant  van  het  FWO  en
bereidt  een  doctoraat  in  de
Wijsbegeerte  voor  aan  de
Universiteit  Antwerpen

sche ongelijkheid tussen mannen en vrou
wen en juist discrimineren. We moeten die
ongelijkheid erkennen en respecteren, om
zo tot een praktijk te komen die er objectief
rekening mee houdt en formele gelijkheid
werkelijk mogelijk maakt. Om de kwalitei
ten van een werknemer objectief in te schat
ten, moet er een kader zijn dat het mogelijk
maakt  om  cv’s  van  mannen  en  vrouwen,
met en zonder kinderen, verschillend te be
oordelen en te vergelijken. Dit vereist dat
kwaliteit  kan  opwegen  tegen  kwantiteit.
Ook  mogen  de  kinderen  niet  langer  be
schouwd  worden  als  de  vijanden  van  het
werk. Hoeveel ouders zijn er niet die hun
leiderschapskwaliteiten juist versterken in
de omgang met hun kinderen of er ideeën
uit putten? Misschien moeten we onze op
voedtaak voortaan gewoon op ons cv zetten.

Een vrouw heeft een 
specifieke verantwoor
delijkheid voor haar 
kind, en dat heeft  lang 
een impact. Waarom 
dat ontkennen?

Deze  brief  werd  o.m.  ondertekend
door  Bert Cornillie  (KU  Leuven),
Andreas De Block  (KU  Leuven),
Gita Deneckere  (UGent), 
Mark Depauw  (KU  Leuven), 
Peter Lievens  (KU  Leuven), 
Geert Molenberghs 
(UHasselt/KU  Leuven), 
Karolien Poels  (UAntwerpen), 
Manuel Sintubin  (KU  Leuven), 
AnneLaure Van Bruaene  (UGent)
en  Wim Van den Broeck  (VUB). 
De  volledige  lijst  met  onder
tekenaars  vindt  u  via 
www.standaard.be/fwobrief

als een leider die kan delegeren, een vrouw
die  zich  eens  wat  ongeïnspireerd  toont,
heeft  te  weinig  ambitie.  Helemaal  te  gek
wordt het wanneer, zoals bij Marissa Mayer
en Mark Zuckerberg, vrouwelijke bedrijfs
leidsters de dag na de bevalling weer aan
het werk gaan terwijl hun mannelijke con
currenten  twee maanden  vaderschapsver
lof  opnemen.  Welke  belangrijke  evolutie
neofeministen  als  Beyoncé  ook  mogen
voorstaan, zulke verdraaide situaties trek je
niet recht met een minirok alleen.
Wat we dus nodig hebben, is een radicale
ommezwaai  in ons denken over de gelijk
heid tussen mannen en vrouwen. Om wer
kelijk  een  gelijkekansenbeleid  te  voeren,
moeten we realistisch zijn over de biologi


