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(Gepubliceerd in NJB 2010/33, p. 2135) 
Repliek  
 
De reactie van mevrouw Hoorn geeft een interessante aanvulling vanuit het 
bibliothecair perspectief. Het spijt mij wel te horen dat inderdaad het ruilsysteem is 
afgeschaft; zoals ik aangaf is electronische toegankelijkheid mijns inziens slechts een 
beperkte vervanging voor papieren aanwezigheid. Voor het overige is de 
ontwikkeling naar Open Access boeiend, echter voor de beperkte pointe van mijn 
opinie heb ik mij er voorzichtigheidshalve niet aan gewaagd. In het algemeen lijkt 
elektronische beschikbaarheid – open of niet – wel de weg te zijn, en het faciliteert 
inderdaad onderzoek.  

De reactie van de heer Bakels kan ik moeilijk volgen. Als hij het niet eens is 
met de regel (in casu de elektronische publicatie), rechtvaardigt dat geen schending, 
maar zal hij zich toch moeten inspannen deze langs de geëigende weg gewijzigd te 
krijgen? Bovendien zal Bakels toch ook weten dat toestemming tot openbaarmaking 
iets anders is dan opzijzetten van de auteurswet? Wat de balk in mijn eigen oog is, zie 
ik niet – maar dat is natuurlijk inherent aan zulke balken –: ik ben zelf 
buitenpromovendus geweest, heb alles zelf bekostigd, en heb mij zonder morren aan 
de regels gehouden. Naar ik meen mag ik dan toch wel pleiten voor ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’?  

Overigens doel ik met name op ‘gewone’ promoties – dat staat ook in de 
opinie –, waarvan Bakels erkent dat deze niet zoveel medelijden verdienen. Hem lijkt 
het vooral te doen om iets waar ik mij niet over uitlaat: gewijzigde handelsedities. Mij 
gaat het erom dat het originele proefschrift in het geheel niet wordt rondgezonden of 
beschikbaar gesteld: zoals ik vermeldde zou ik al blij zijn als in plaats van 
elektronische beschikbaarstelling gewoonweg papier wordt rondgezonden, en dat mag 
– zoals ik, wederom, al zei – wat mij betreft zelfs in de vorm van een ingebonden 
stapeltje kopieën.  

De argumenten die Bakels tegen dat laatste inbrengt overtuigen niet. 
Wetenschap vereist het kunnen kennisnemen van de wetenschappelijke proeve 
waarop gepromoveerd is. Wie zich vooraf schaamt om die tekst bekend te maken – 
omdat hij zijn echte mening niet durft te uiten, omdat hij denkt dat hij bij de 
verdediging van standpunt verandert, of omdat de universiteit hem niet de ruimte 
biedt voor zijn betoog – verdient de doctorstitel niet: hij erkent dan immers op 
voorhand dat de proeve onvoldoende grond biedt om op te promoveren. De 
elektronische kopie moet immers al voor de promotie worden aangeboden ter latere 
publicatie. Gewijzigde inzichten kunnen, zoals altijd in de wetenschap, later worden 
gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor nuttig aanvullend materiaal. Een gewijzigde of 
aangevulde handelseditie kan dit alles zonodig ondervangen: de promotiereglementen 
hebben het daar ook niet over. In Nederland wordt overigens vaak het proefschrift 
ongewijzigd als handelseditie uitgebracht, en dat valt dan wel onder de onderhavige 
regel.  

Tot slot moet ik Bakels teleurstellen: van een proefschrift, zelfs een 
handelseditie, wordt men niet rijk. Behalve in geestelijke zin, en dat is voor de ware 
onderzoeker toch wat telt? 
 
Eric Tjong Tjin Tai 


