
De affaire Nijkamp en het demasqué van de economische wetenschap 

De affaire Nijkamp heeft inmiddels grote proporties aangenomen. Zijn artikelen worden nu wijd 

en zijd met argwaan bekeken en zelfs teruggetrokken door tijdschriften. Toch heeft het nog meer 

dan een jaar geduurd voordat duidelijk was dat Nijkamp een academische bedrieger was. Hoe 

heeft het zo ver kunnen komen en waarom duurde het zo lang voor de bom uiteindelijk barstte? 

Hieronder een weergave van de feiten en een poging tot verklaring.  

1. Nijkamp betrapt 

Tot mei 2013 was Peter Nijkamp een regionaal econoom met een glanzende reputatie. Jaar 

in jaar uit stond hij hoog in de Economen top40 die door het economenblad ESB wordt 

bepaald aan de hand van publicaties en citaties van economen in Nederland. Nijkamp 

ontving in 1996 de Spinozapremie van NWO, waarbij hij werd gekwalificeerd als “een 

onderzoeker van internationaal erkende topkwaliteit”. Hij was voorzitter van NWO, fellow van 

de KNAW en momenteel universiteitshoogleraar aan de VU. Maar al deze glans begon 

opeens te verbleken toen in mei 2013 berichten in de pers verschenen over ‘academisch 

wangedrag’ van een promovenda, Karima Kourtit,van Peter Nijkamp: ze zou ten onrechte de 

dr-titel al gevoerd hebben en in haar proefschrift waren artikelen opgenomen die in feite door 

co-auteurs waren geschreven. De rol van Nijkamp was aanvankelijk duister, al beweerde 

een website als Geen Stijl dat Nijkamp een dubieuze niet-academische rol speelde. In 

november verscheen er een (niet openbaar) rapport waarin sprake was van een 

onderzoekscommissie onder leiding van emeritus hoogleraar psychologie Pieter Drenth die 

concludeerde dat er tekortkomingen in het desbetreffende proefschrift waren geconstateerd; 

die konden echter worden hersteld. Dit kwam naar buiten via een persbericht van de VU. 

Inmiddels was er op de VSNU-site een bericht over deze zaak geplaatst, maar omdat er 

geen namen genoemd werden, duurde het tot januari dit jaar voordat dit bericht de aandacht 

trok van de pers. Toen kwamen zowel de NRC als De Volkskrant met analyses van een 

aantal artikelen van Nijkamp waaruit zelfplagiaat bleek.  

Inmiddels kwam ook een anonieme klacht over het proefschrift van Kourtit aan het 

licht. Deze klacht bleek de oorspronkelijke aanleiding tot de ‘affaire’ en was al in mei 2013 

door een anonieme klager, N.N., ingediend bij de ombudsman wetenschappelijke integriteit 

van de VU. De VU had er echter, naar de mening van N.N., niet adequaat op gereageerd. 

Hij/zij kwam daarom in maart 2014 met een uitgebreide beschrijving van schendingen van 

wetenschappelijke integriteit, waaronder zeer veel voorbeelden van zelfplagiaat, door 

Nijkamp (en Kourtit). De laatste versie van de klacht dateert van juni 2014. Deze klacht had 

vooral betrekking op het proefschrift van Kourtit, maar leidde indirect naar de onzorgvuldige 

academische werkwijze van Peter Nijkamp.  

2. Academische reacties 

De klachten tegen Nijkamp door N.N. werden door journalisten opgepakt (met name door 

Frank van Kolfschooten in de NRC), maar aanvankelijk niet of nauwelijks door economen 

(met Gill, Ten Raa en ondergetekende als uitzondering). Integendeel, vanuit Nijkamp’s 

directe en minder directe werkomgeving kwamen allerlei steunbetuigingen. Een tekenende 

reactie was die van Peter Wakker in Ad Valvas, het mededelingenblad van de VU. Hij liet op 

6 maart 2014 noteren: “Eens met deze steun. De schade die het NRC, met hun 

incompetente journalist, hebben aangericht is schandalig. De phrase ‘gebaseerd op 

eigen onderzoek van het NRC ’ is kolderiek.” Deze reactie was bedoeld als teken van 
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instemming met een open  brief aan de rector van de VU van meer dan 80 wetenschappers 

uit de hele wereld die het voor Nijkamp opnamen. Zij kwamen met het argument dat 

academisch onderzoek voortbouwt op eerder gedaan onderzoek: “Dan is het vaak nodig om 

eerder onderzoek te parafraseren en bestaande data te gebruiken om voortgang te boeken 

en om nieuwe bijdragen uit te leggen.”  

Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de 

Universiteit van Utrecht en, net als Nijkamp, een winnaar van de Spinozapremie, nam het in 

januari in een ingezonden brief in De Volkskrant ook voor Nijkamp op. Hij maakte het punt 

dat als je in bladen van verschillende specialismen publiceert, dingen opnieuw uitgelegd 

moeten worden, zoals hoe de gegevens zijn verzameld, welke toetsen zijn toegepast. Dan 

schrijft hij: “Uit door de Volkskrant gepubliceerde gegevens over het zelfplagiaat van 

Nijkamp blijkt het inderdaad meestal om dit type informatie te gaan. Het is niet bepaald 

efficiënt en ook weinig vruchtbaar om daarvoor steeds net weer andere formuleringen te 

bedenken, dus maken onderzoekers het zichzelf weleens gemakkelijk door hun eigen 

teksten te kopiëren.” Oftewel, zelfplagiaat is soms onvermijdelijk en journalisten als Frank 

van Kolfschooten in de NRC begrijpen dat niet. Dat was ook de suggestie van Nijkamp zelf 

toen hij in Ad Valvas schreef: “Het identificeren van de substantie en originaliteit van 

onderzoek dient aan deskundigen te worden overgelaten en zeker niet aan de 

populaire pers.”  

Wat in deze reacties opvalt is dat er op geen enkele wijze ingegaan wordt op de 

inhoud van het werk van Nijkamp. De suggestie is voortdurend dat die inhoud boven alle 

discussie is en dat vaststaat dat Nijkamp vernieuwend onderzoek aflevert. Zo schrijven de 

ruim 80 wetenschappers dat zij “Peter Nijkamp al vele jaren kennen als een solide en 

vernieuwende wetenschapper en als een van de wereldleiders op het gebied van de 

ruimtelijke economie. Zijn intellectuele en oorspronkelijke bijdragen vormen een baken voor 

een hele generatie van jonge wetenschappers op dit gebied. Zijn publicaties, vaak in 

prestigieuze vaktijdschriften (…) hebben een wereldwijde invloed gehad.” De collega’s van 

Nijkamp gaan blind af op zijn reputatie. Kennelijk is die reputatie voldoende om zijn werk als 

onaantastbaar te beschouwen. Dat werk hoeft dan ook ook niet meer besproken te worden, 

want het is per definitie goed.  

 

3 Het werk van Nijkamp 

Uiteindelijk moet de vraag centraal staan of het gewraakte werk van Nijkamp voldoet aan de 

gebruikelijke academische eisen. Daar heeft N.N. een zeer uitgebreid rapport over 

geschreven. Dit rapport richtte zich op het proefschrift van Kourtit, maar omdat alle 

hoofdstukken gebaseerd waren op artikelen met Nijkamp als co-auteur, richtte N.N. zich 

indirect tot Nijkamp. De aanklacht van N.N. bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste 

datafraude. N.N. vermoedt in diverse empirische artikelen datafraude, omdat de resultaten 

te onwaarschijnlijk zijn. Direct bewijs heeft N.N. niet, omdat de data niet openbaar gemaakt 

zijn. Het tweede belangrijke onderdeel van de klacht van N.N. betreft (zelf)plagiaat. Op 

diverse plekken in de artikelen van Nijkamp bleken stukken tekst letterlijk overgeschreven te 

zijn van andere artikelen (met Nijkamp, maar ook anderen als co-auteur). N.N. toont dit zeer 

gedetailleerd aan.  

Het behoort tot de onderzoekcultuur in de economie om wel veel te schrijven, maar 

niet om elkaars papers ook te lezen. Tegen die cultuur is N.N. ingegaan door wel de papers 

van Nijkamp te gaan lezen. Overigens verlangde Nijkamp zelf in een uitgebreide apologie 

voor zijn handelen in Ad Valvas van 15 januari daar dat hij op de inhoud beoordeeld wil 
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worden: de beoordeling van zijn werk aan ‘peers’ moet worden overgelaten, die in staat zijn 

het inhoudelijk naar waarde te kunnen schatten. Hoewel N.N. anoniem is, moet hij (of zij) 

zeer dichtbij Nijkamp zijn werk doen, getuige de kennis van zaken op de terreinen waar 

Nijkamp actief is. N.N. legt veel de nadruk op (zelf)plagiaat in het werk van Nijkamp, maar 

heeft ook inhoudelijk veel te melden over de onderzoekmethode van Nijkamp. Ik heb de 

analyse van N.N. nog eens dunnetjes over gedaan en kan niet anders dan veel van zijn 

conclusies bevestigen. Hieronder volgt een korte samenvatting van mijn bevindingen (voor 

een uitgebreide bespreking van een aantal artikelen van Kourtit en Nijkamp, zie: 

http://harrieverbon-eco.blogspot.nl/).  

In het onderzoek van Nijkamp zijn een aantal thema’s te onderscheiden. Eén thema 

is de verklaring voor de prestaties van bedrijven, veelal in grote steden, met als deelthema 

de prestaties van etnische ondernemers. Een opvallende constante bij dit thema is dat data 

verkregen worden door interviews met ondernemers. Dat leidt vaak tot betrekkelijk weinig 

waarnemingen, zodat het moeilijk is daar algemene conclusies op te baseren. Bovendien is 

de meting van de ‘prestaties’ van de bedrijven subjectief omdat die gebaseerd is op 

meningen en niet op objectieve waarnemingen. Hoe objectief of subjectief die 

waarnemingen zijn valt echter niet te controleren. Nijkamp (al dan niet samen met Kourtit) is 

namelijk weinig scheutig met het geven van informatie over zijn data. Zo wordt er wel vaak in 

zijn artikelen een hele opsomming gegeven van variabelen die bepalend zijn voor de 

prestaties van een bedrijf, maar over eventuele metingen krijgt de lezer weinig te horen. Er 

wordt vaak niet eens een tabel getoond met wat gemiddelde waarden van de relevante 

variabelen, terwijl dit toch wel het minste is wat je als lezer zou mogen verwachten.  

Wat ook opvalt in de artikelen van Nijkamp is dat hij voorop gezette meningen heeft 

die hij (zo lijkt het) met alle geweld wil bevestigen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een artikel (met 

Kourtit) over Marokkaanse ondernemers. Die beschikken, volgens de auteurs in hun 

inleiding, over uitstekende ondernemersvaardigheden en dragen daarom bij aan culturele 

integratie en diversiteit onder ondernemers in moderne steden. De jongere generatie 

Marokkaanse ondernemers is bovendien ‘meer open’ en op zoek naar nieuwe kansen buiten 

de traditionele sectoren. Deze nogal  zware claims worden vervolgens ‘aangetoond’ door 

een aantal statistische bewerkingen te doen op een vragenlijst die is afgenomen onder 24 

ondernemers van Marokkaanse origine. Je hoeft geen doorgewinterd statisticus te zijn om te 

kunnen concluderen dat met zo weinig waarnemingen de variatie in de variabelen niet 

voldoende kan zijn voor significante resultaten. Bovendien worden de waarnemingen ook 

nog bewerkt, maar op welke manier dat wordt gedaan, wordt niet onthuld. De conclusies 

over Marokkaanse ondernemers die Nijkamp trekt, kunnen hoe dan ook niet volgen uit zo 

weinig waarnemingen. De enige zinvolle conclusie die je uit een dergelijke exercitie kunt 

trekken is dat sommige Marokkaanse ondernemers succesvol zijn.  

Een ander groot thema in het werk van Nijkamp is migratie. Uit de artikelen over 

etnische ondernemers blijkt al dat Nijkamp de effecten van immigratie positief inschat. Hij 

vindt dat de negatieve effecten te veel belicht worden, terwijl uit “een uitgebreide literatuur” 

de conclusie volgt dat de positieve effecten per saldo domineren. Bovendien zijn de 

negatieve effecten alleen maar van tijdelijke aard. In een artikel met Kourtit zegt hij 

‘strategische keuzeanalyse’ te gaan toepassen om “het socio-economisch belang van 

migratie voor de maatschappij, nationaal of lokaal, te analyseren”  Dat doet hij door aan 13 

‘deskundigen’ te vragen welke variabelen zij het belangrijkste vinden als het gaat om de 

effecten van migratie. Van de gevonden ‘waarden’ worden dan plaatjes gemaakt waaruit de 

lezer kan zien wat de deskundigen belangrijk vinden. Nijkamp geeft vervolgens commentaar 

bij deze plaatjes in de trant van: “het stimuleren van diversiteit van migratiestromen (…) 
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levert een positieve bijdrage aan de overheidsfinanciën (…) van de ontvangende regio’s en 

landen”. Deze en andere meestal vergaande conclusies worden in feite gebaseerd op een 

paar kruisjes die door de 13 ‘deskundigen’ in een matrix zijn gezet.  

Uit deze korte bloemlezing blijkt dat de academische exercities van Nijkamp weinig 

van doen hebben met wetenschappelijk onderzoek, maar wel heel veel met wishful thinking. 

Zijn  werk bestaat uit het telkens weer herhalen van dezelfde mantra (‘migratie is een 

zegen’, ‘steden zijn bronnen van creativiteit’ en zo zijn etnische ondernemers, enz.). Kritisch 

onderzoek blijkt hier te ontbreken, alles is in de lijn van de ‘hypotheses’.  Om zijn voorop 

gezette meningen te staven is hij bereid degelijkheid en integriteit in wetenschappelijk 

onderzoek opzij te zetten. Zijn onderzoek kan ook nauwelijks vernieuwend, origineel en 

grensverleggend genoemd worden. Veel beweringen van Nijkamp zijn ook niet op eigen 

onderzoek gebaseerd, maar vooral op wat anderen beweren. Het doet er eigenlijk ook niet 

zo veel toe of hier sprake is van fraude, plagiaat of zelfplagiaat. Er is sprake van slechte 

wetenschap, omdat de gebruikte methoden niet geschikt zijn, de datasets (al dan niet 

gefabriceerd) te klein, de conclusies te zwak en (veel) te veel gebaseerd op een overdosis 

aan confirmation bias. Deze harde conclusies zijn gebaseerd op zijn recente werk. Of ook in 

zijn oudere werk gekenmerkt wordt door wetenschappelijke wanprestaties zou uitgezocht 

moeten worden. Wellicht dat de commissie Zwemmer die in opdracht van de VU Nijkamp’s 

werk aan het doorlichten is dit aan het licht brengt. 

4. Het demasqué  

Grote mannen (en vrouwen??), hoe groot ze ook al zijn, hebben kennelijk het 

onweerstaanbare verlangen nog groter te worden, desnoods via onoorbare middelen. Dat 

geldt bij banken, woningcorporaties en dus ook de wetenschap. Als een ‘grote man’ betrapt 

wordt, zullen degenen die baat hebben bij de reputatie van de zondaar (collega’s, 

bestuurders), de zondaar tot het uiterste verdedigen, desnoods ook via onoorbare middelen. 

Wat Nijkamp betreft was de bestuurlijke reactie van zijn werkgever, de VU, er op gericht de 

reputatie van Nijkamp hoog te houden. Dat werkte uiteindelijk contraproductief, maar 

daarover valt een apart artikel te schrijven. 

  Voor de economische wetenschap rest de trieste constatering dat onderzoekers met 

een grote reputatie artikelen die beneden de maat zijn, met groot gemak aan tijdschriften 

kunnen slijten en dat maar weinigen het aandurven de kwaliteit van die artikelen ter 

discussie te stellen. De recente artikelen van Nijkamp zijn ver onder de maat, maar zijn 

reputatie leed er niet onder (tot de anonieme klokkenluider op de proppen kwam). Keer op 

keer stond (en staat) Nijkamp hoog in de Economen Top40. In 2007 bijvoorbeeld stond hij 

op plaats 6 met vlak voor hem op plaats 5 die andere grote bedrieger Diederik Stapel (en 

Peter Wakker vlak achter hem op plaats 7). Met het verhaal van Nijkamp en Stapel in het 

achterhoofd vraag je je af hoeveel van die 40 zogenaamde topeconomen hun 

onderzoekreputatie echt verdienen. Of is er in de economische wetenschap sprake van een 

maffiacultuur, gezien de tot voor kort massale steun voor Nijkamp. Economen zijn bang voor 

kritiek van ‘leken’ op de economische wetenschapsbeoefening. De hierboven aangehaalde 

reactie van Peter Wakker spreekt wat dat betreft boekdelen. De journalist die het wangedrag 

van Nijkamp aan de kaak stelt is “incompetent” en de gevolgen van zijn acties zijn 

“schandalig”. Economen blijven liever in hun eigen miniwereld bezig met hun hobby’s waar 

de ‘populaire pers’ niets mee te maken heeft. Stel je voor dat iemand er achter komt dat het 

allemaal niet zo veel voorstelt. Bij Nijkamp is men er toch achter gekomen. Wie volgt? 
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