Subject: Wetenschappelijke fraude in rapport "Marokkaanse jeugddelinquenten, een klasse apart?"
Aan het College van Bestuur
van de Universiteit van Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Betreft: wetenschappelijke fraude in rapport "Marokkaanse jeugddelinquenten, een klasse apart?"
Delft, 6 oktober 2009
Geacht college,
Op 8 september dit jaar presenteerden onderzoekers van de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen
een rapport met titel "Marokkaanse jeugddelinquenten, een klasse apart?". Dit rapport is het resultaat van
sterk gemanipuleerd onderzoek, waarin het beeld van Marokkaanse jongeren kennelijk opgepoetst moest
worden. Een kritisch artikel publiceerde Paul Andersson Toussaint in NRC Handelsblad op 25 september:
"Onderzoekers Marokkaanse jeugddelinquenten goochelen met resultaten",
http://www.nrc.nl/opinie/article2369656.ece/Onderzoekers_Marokkaanse_jeugddelinquenten_goochelen_
met_resultaten
Bovendien bevestigde onderzoekster Gonneke Stevens op 8 september voor de camera van Nova TV
een statement van de interviewer, dat Nederlandse jongeren meer verkrachten en zinloos geweld plegen
dan Marokkaanse. Het onderzoek ging niet expliciet over die vergelijking, en voorzover het rapport cijfers
hierover bevatte, wijzen die duidelijk in het tegendeel. Meer hierover vind u op de site van Nova bij de
reacties op die uitzending (9 SEP 09 13:32), en in een artikel op de website Het Vrije Volk:
http://www.novatv.nl/page/detailreacties/uitzendingen/7224/Criminele%20Marokkanen%20zijn%20beter%
20ge%C3%AFntegreerd
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9179
Ik heb mevrouw Stevens daarover kort na de uitzending een email gestuurd (hierbij een afschrift), met
daarin het voorstel dat ze haar uitlating zou rectificeren. Ze heeft tot nu toe niet gereageerd; volgens mij
blijkt daaruit kwade trouw.
Voldoende bewijs dat het onderzoek en het optreden bij Nova wetenschappelijke fraude zijn. Ik stel voor
dat u daarom gepaste maatregelen neemt, waaronder:
•
•

officiele intrekking van het rapport, met minstens evenveel publiciteit als bij de publicatie op 8
september.
het uitspreken van een rectificatie bij Nova TV
Ik ben van plan uw reactie te publiceren, en wacht deze af. Hoogachtend,
André van Delft
Delft
Bijlage: email aan mevrouw Stevens
----- Original Message -----

From: Andrevandelft
To: G. Stevens
Sent: Thursday, September 10, 2009 8:06 AM
Subject: Onwaarheid in interview bij Nova
Geachte mevrouw Stevens,
Op 8 september zond Nova een interview met u uit, naar aanleiding van de presentatie van uw rapport over
criminaliteit. Daarbij zei de Nova verslaggever:
"Marokkanen stelen meer; Nederlanders verkrachten meer en plegen meer zinloos geweld en allerlei andere enge
dingen."
U antwoordde:
"Als je het zo zou willen stellen , kun je het zo zeggen, ja."
Dat Nederlanders meer zouden verkrachten en zinloos geweld zouden plegen dan Marokkanen, is een infame
beschuldiging. Uw onderzoek toont dit helemaal niet aan. De cijfers in uw rapport bewijzen juist het omgekerde. Dit
is aangetoond in een reactie van Paul Hekkens op de website van Nova, en in een artikel van Mark d'Aviano op Het
Vrije Volk.
http://www.novatv.nl/page/detailreacties/uitzendingen/7224/Criminele%20Marokkanen%20zijn%20beter%20geïnte
greerd
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9179
Ik stel voor dat u bewijsbaar alles doet om deze onwaarheid op korte termijn in een uitzending van Nova te
rectificeren. Als u in gebreke blijft dien ik een klacht over u in bij de Universiteit van Utrecht wegens
wetenschappelijke fraude.
Ik hoop spoedig van u een reactie te krijgen,
André van Delft

