Over de rol van ijdelheid in de
wetenschap ~ Sir Cyril Burt
Cyril Burt (1883-1971) was een alleszins en alom
geachte en geëerde Engelse psycholoog en geleerde.
Hij is niet voor niets geridderd (‘Sir’ Cyril Burt}. Op
zijn oude dag ging hij artikelen publiceren die op
verzinsels waren gebaseerd. Die hadden betrekking op
identieke tweelingen die in verschillend milieu waren
opgegroeid, maar toch een opmerkelijke overeenkomst
zouden hebben in hun IQ en levenswijze.

Ik ontleen mijn kennis over hem hoofdzakelijk aan zijn biograaf L.S.
Hearnshaw.[i] Deze is mede daarom zo geloofwaardig omdat hij bevriend was met
Burt en met spijt moest toegeven dat hij inderdaad bedrog had gepleegd. De
vraag overigens of dat werkelijk zo is en in welke mate, is nog jarenlang
doorgegaan; zij heeft een hoog welles-nietes-gehalte. Het zou een heel onderzoek
vergen om uit te maken wie er van de strijdende partijen (het meeste) gelijk heeft.
Dat Burt zo heeft gehandeld heeft te maken met de eeuwige nature-nurture
controverse. Burt had een onwrikbaar geloof in nature als de doorslaggevende
factor. Hij was toen lang niet de enige beoefenaar van de wetenschap voor wie
dat gold, niet in Engeland, maar zeker ook niet in Nederland.[ii] Maar in de jaren
zestig van de vorige eeuw werd plotseling in heel de Westerse wereld nurture
ongekend populair. Burt kon dat blijkbaar niet velen en wilde daartegen iets
ondernemen. Hij moet gedacht hebben: ‘Gegeven mijn leeftijd heb ik geen tijd
meer om dat te onderzoeken. Maar dat geeft niet. Ik weet toch wel hoe het zit,
ook zonder het onderzocht te hebben’ en: ‘Mij, Sir Cyril Burt, zullen ze vast wel
op zijn woord geloven’. Echter op dat punt heeft hij zich lelijk misrekend.
Thans in Nederland is professor Dorret Boomsma de belangrijkste onderzoeker
inzake het tweelingen onderzoek. Zij deelt mij mee dat er althans in Nederland

niemand meer op dit gebied is die nog negatief oordeelt over Burt. Dat komt, zegt
zij, vooral omdat al zijn uitspraken over identieke tweelingen naar hun strekking
bevestigd worden door recent nauwkeurig en omvangrijk onderzoek. Een
interessante uitspraak! Dit is het enige geval dat mij bekend is, waarbij de
gedachte: ‘Ik weet toch wel hoe het zit, ook zonder het onderzocht te hebben’ als
juist aanvaard wordt.
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