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Het dilemma bij de beoordeling van rechtswetenschappelijke publicaties: 

vertrouwen is goed, controle niet altijd beter 
 
‘Only a cynic knows the price of everything and the value of nothing’1

 

 

J.B.M. Vranken & R.A.J. van Gestel* 

 

Abstract  

Sinds kort wordt in de rechtswetenschap discussie gevoerd over criteria voor de beoordeling 

van wetenschappelijke publicaties. In andere disciplines worden inhoudelijke criteria 

aangevuld met bibliometrische indicatoren, zoals ranking van tijdschriften en uitgevers, peer 

review en citatieanalyse of andere impactmetingen. In de rechtswetenschap is pas enkele 

jaren geleden een begin gemaakt met het expliciteren van de kwaliteitscriteria. Tot nu toe 

zijn deze vooral inhoudelijk van aard, maar bibliometrische indicatoren worden net als in 

andere disciplines steeds belangrijker. Is dit een wenselijke of misschien onvermijdelijke 

ontwikkeling? Na een korte afbakening van het onderwerp (§ 1) en een schets van de stand 

van zaken (§ 2) gaan wij in op het dilemma dat enerzijds een inhoudelijke beoordeling door 

vakgenoten waarschijnlijk nog steeds de beste manier is om kwaliteit vast te stellen, maar 

dat de criteria die daarvoor zijn ontwikkeld moeilijk hanteerbaar zijn en weinig houvast 

bieden (§ 3 en 4), anderzijds dat bibliometrische indicatoren weliswaar beter hanteerbaar 

zijn, maar uiteindelijk geen oordeel geven over de kwaliteit van publicaties en bovendien 

neveneffecten kennen waarvan de vraag is of zij de bevordering van kwalitatief hoogstaand 

onderzoek niet veeleer in de weg staan (§ 5). Is er (§ 6) een uitweg uit dit dilemma?  

 

1. Afbakening  

Wij vatten het begrip rechtswetenschappelijke publicaties ruim op. De vorm, het medium2 en 

de taal doen er in beginsel niet toe.3

                                                 
1 Vrij naar Oscar Wilde, Lady Windermere’s Fan, 1892, Act III. 

 Wel onderscheiden wij de kwaliteit van de onderzoeker 

van diens publicaties, omdat voor het oordeel of iemand een goed onderzoeker is nog 

andere factoren meewegen dan de inhoud van zijn/haar publicaties, zoals 

redactielidmaatschappen, prijzen, lezingen op congressen, beschikken over een 

2 Dissertaties, monografieën, tijdschriftartikelen, essays, opmerkingen, opinies, e.d.m., in druk of 
elektronisch. 
3 Met name de taal is natuurlijk wel van belang voor de keuze van de doelgroep die men wil bereiken 
en voor de breedte van het wetenschappelijke debat. 
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(internationaal) netwerk, verwerven van onderzoeksgelden en subsidies, aantallen 

promoties, citaties enz.4

Voorts laten wij de inbedding van publicaties in onderzoeksprogramma’s buiten 

beschouwing. Dat is anders dan bijvoorbeeld de Nederlandse visitatiecommissies doen. Zij 

beoordelen publicaties juist mede in het licht van onderzoeksprogramma’s waarbij behalve 

de kwaliteit ervan, ook de productiviteit, relevantie en vitaliteit van het programma aan de 

orde komen.

 Op deze zaken gaan wij niet in.  

5 Het oordeel daarover kan positief of negatief afstralen op individuele 

publicaties, bijvoorbeeld omdat ze minder samenhang vertonen met andere publicaties in het 

programma dan mogelijk was. Publicaties die niet in een programma passen, vallen 

gemakkelijk buiten de boot. Wij kijken ook niet naar de invloed van rankings van faculteiten 

op de onderzoeksbeoordeling. In de VS en in Duitsland bestaan dergelijke ranglijsten al 

lang.6 In Nederland is er de jaarlijkse enquête van het weekblad Elsevier. Van een serieuze 

inhoudelijke beoordeling van wetenschappelijke publicaties is daarbij evenwel geen sprake.7

 

   

2. Stand van zaken: inhoudelijke en bibliometrische criteria  

Discussies over beoordelingscriteria en kwaliteit van wetenschappelijke publicaties vinden 

niet alleen in de (Nederlandse) rechtswetenschap plaats. Zo heeft de commissie-Cohen in 

2008 gerapporteerd over de geesteswetenschappen. Daarin is o.a. gewezen op de 

noodzaak van een eenvoudiger en beter op de discipline toegesneden systeem van 

kwaliteitsindicatoren.8 Hieraan wordt inmiddels gewerkt: voorzien is een internationale 

inventarisatiefase, een conceptuele fase en een empirische fase om conceptvoorstellen te 

toetsen in de praktijk. De eerste bevindingen worden in het najaar van 2010 verwacht.9 

Eerder al had een andere commissie in meer algemene zin gerapporteerd over 

kwaliteitszorg in de wetenschap en eveneens opgeroepen het huidige visitatiestelsel 

aanmerkelijk te vereenvoudigen.10

                                                 
4 Voor een opsomming van de indicatoren in België, Engeland en Nederland, vergelijk het rapport 
commissie-Smits, 2007, p. 31-36. 

 Dergelijke geluiden klinken ook elders, zoals in het 

Verenigd Koninkrijk waar de Research Assessment Exercise (RAE) steeds meer kritiek 

5 Vergelijk bijvoorbeeld het rapport Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid 1995-2000, 2002, p. 15-18 
(visitatiecommissie-Ten Kate). 
6 Zie voor de VS o.a. de index to law school rankings: http://www.ilrg.com/rankings.html. Vgl. voor 
Duitsland JZ 2005, p. 424-428. Zie verder ook de Academic Ranking of World Universities (ARWU) van 
de Universiteit van Shanghai en de Times Higher Education Supplement (THES) en de Leiden top 100 
European Universities green list. Zie voor meer informatie over deze laatste rankings: 
http://www.vsnu.nl/Toponderzoek/Ranking.htm.  
7 De insteek is veeleer de gepercipieerde kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 
8 Duurzame Geesteswetenschappen. Rapport van de commissie Nationaal Plan Toekomst 
Geesteswetenschappen, 2008 (commissie-Cohen). 
9 De vervolgcommissie staat onder leiding van de hoogleraar filosofie Keimpe Algra. Zie de website 
van de KNAW (www.knaw.nl/cfdata/nieuws), geraadpleegd 27 december 2009. 
10 Rapport KNAW-commissie kwaliteitszorg, Kwaliteitszorg in de wetenschap. Van SEP naar KEP: Balans 
tussen rechtvaardigheid en eenvoud, 2008 (commissie-Van der Vliet). 

http://www.ilrg.com/rankings.html�
http://www.vsnu.nl/Toponderzoek/Ranking.htm�
http://www.knaw.nl/cfdata/nieuws�
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ontmoet: ‘If the RAE is regarded as excessively bureaucratic, the obvious solution might be (…) to scale down 

the RAE so that it is more appropriate to its task: that of applying a proportionate quality check in a system 

characterised fundamentally by trust in the ability of the academic profession to maintain its own standards.’11

Kennelijk is het allemaal erg ingewikkeld geworden. Hoe is dat gekomen? Pen 

schetst in zijn dissertatie over prestatiemeting van wetenschappelijk onderzoek

   

12 hoe de 

wetenschappelijke traditie van nagenoeg uitsluitend inhoudelijke beoordeling door peers 

(vakgenoten) sinds omstreeks 1970 in alle disciplines steeds vaker wordt aangevuld met 

kwantitatieve meetsystemen (bibliometrie). Ranking van tijdschriften en uitgevers is één van 

deze meeteenheden, het aantal keren dat een publicatie geciteerd wordt een andere. Het 

systeem werkt meestal aldus dat hoe hoger de ranking of hoe groter het aantal citaties – om 

deze voorbeelden te nemen - hoe meer punten de onderzoeker krijgt. Ook bepaalde soorten 

publicaties (nationaal vs. internationaal) of publicatievormen (artikel, essay, dissertatie of 

boek) kunnen als meeteenheden worden gekozen. Hiermee wordt een objectievere 

onderzoeksbeoordeling beoogd.13

Voor de rechtswetenschap geldt het voordeel van de achterstand. Pas in de 21e eeuw 

is in Nederland een begin gemaakt met het expliciteren van kwaliteitsindicatoren voor 

juridisch onderzoek. Er zijn in opdracht van de gezamenlijke juridische faculteiten twee 

rapporten gepubliceerd: ‘Oordelen over rechten’ (commissie-Stolker 2005) en, als vervolg 

daarop, ‘Naar prestatie-indicatoren voor rechtswetenschappelijk onderzoek’ (commissie-

Smits 2007).

 Ondanks het feit dat bibliometrie geen objectievere 

beoordeling garandeert, worden kwantitatieve prestatiemetingen toch steeds belangrijker 

gevonden, waarschijnlijk mede omdat standaardisering een meer eenvoudige en minder 

tijdrovende vergelijking van onderzoeksprestaties mogelijk maakt. 

14 Beide rapporten zijn het grotendeels eens dat goed rechtswetenschappelijk 

onderzoek op zijn minst origineel, grondig en diepgaand moet zijn.15

                                                 
11 Zie T. Sastry & B. Bekhradnia, Using Metrics to Allocate Research Funds: A short evaluation of 
alternatives to the Research Assessment Exercise,London: Higher Education Policy Institute 2006, alsmede 
de literatuur, hierna genoemd in noten 47, 48 en 51. 

 Daarnaast kan 

betekenis toekomen aan grensoverschrijdendheid (interne, externe of historische 

rechtsvergelijking; multi- of interdisciplinariteit) en internationalisering, maar over de invulling 

hiervan verschillen ze van mening, waarover later meer.  

12 M. Pen, Prestatiemeting van wetenschappelijk onderzoek. Een empirische studie naar de doorwerking 
van universitaire prestatiemeetsystemen (diss. TU Delft),Den Haag: Boom Uitgevers 2009. Hij heeft 
vier case studies verricht: technische natuurwetenschappen (Delft), geneeskunde en 
gezondheidswetenschappen (Rotterdam), economische wetenschappen en bedrijfskunde (VU 
Amsterdam), en sociale wetenschappen (VU Amsterdam). 
13 Er zijn ook andere achtergronden, zoals de verzakelijking van de universiteit, het marktdenken, de 
opkomst van de outputfinanciering, en dergelijke.  
14 Uitgegeven door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), maar niet meer beschikbaar op hun 
website. 
15 In beide rapporten mede op basis van een vergelijking met België (commissie-Stolker, 2005, p. 
27/28 en 30) en met Engeland (commissie-Smits 2007, p. 14). Die vergelijking gaat echter mank, 
zoals nog blijken zal.  
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In beide rapporten zijn op zeer bescheiden schaal ook bibliometrische indicatoren 

opgenomen. De commissie-Stolker constateert dat elders veel gehanteerde indicatoren, 

zoals ranking van tijdschriften en citatieanalyse, in de rechtswetenschap nauwelijks bestaan 

en ook niet spoedig tot ontwikkeling zullen komen. Zij dringt aan op een landelijk 

classificatiesysteem waarin onderscheiden wordt tussen wetenschappelijke publicaties, 

vakpublicaties en populariserende publicaties. Van enkele specifiek juridische 

publicatievormen zoals losbladige werken, annotaties, thematische bundels, kronieken, 

landenrapporten geeft zij aan of en wanneer zij aan de eisen van wetenschappelijkheid 

voldoen.16

De commissie-Smits kent veel betekenis toe aan peer review. Volgens haar is dit de 

meest betrouwbare beoordelingsmethode. Zij beseft dat oordelen van peers lastig te 

objectiveren zijn, maar acht het mogelijk om indicatoren te ontwikkelen die hierbij 

behulpzaam kunnen zijn. Veel aandacht krijgt daarbij de ranking van tijdschriften. Onder 

aantekening van de op dit moment nog beperkte waarde ervan, geeft zij voorschriften voor 

(a) de kwaliteit van de kopij, (b) een uniform beoordelingsformulier (over de probleemstelling, 

bronnen, de stand van zaken, het vernieuwende van het artikel), en (c) de samenstelling van 

de redactie. Een vervolgcommissie zou de uitwerking en implementatie voor haar rekening 

moeten nemen. Bij de beoordeling van de kwaliteit van boeken, boekbijdragen, preadviezen 

en dergelijke kent de commissie-Smits grote betekenis toe aan onafhankelijke en vaste 

redacties.  

  

Een vervolgcommissie Kwalificatie Juridische Tijdschriften onder leiding van Du 

Perron moet gaan rapporteren over de vraag welke Nederlandse juridische tijdschriften als 

wetenschappelijk geclassificeerd zouden kunnen worden. Het rapport is er nog niet, maar uit 

de mond van haar voorzitter is al opgetekend17

Bij onze zuiderburen is een poging van de Commissie-Verbeke om te komen tot een 

indeling van tijdschriften naar wetenschappelijkheid (A, B of C-status) volkomen 

vastgelopen.

 dat volgens de commissie slechts een enkel 

Nederlands juridisch tijdschrift voldoet aan de criteria van wetenschappelijkheid. Dat is een 

schokkende vaststelling die indien ze wordt gepubliceerd waarschijnlijk, hetzij protest zal 

ontketenen, hetzij niet serieus wordt genomen.  

18 Toen de commissie de lijsten bekend maakte bleek de ranking dermate 

controversieel dat de commissie moest worden ontbonden.19

                                                 
16 Rapport commissie-Stolker, 2005, p. 26-36. 

 Dat zal Du Perron en de zijnen 

voorzichtig hebben gemaakt. Hier komt bij dat er de commissie-Smits terecht heeft 

opgemerkt dat een ranking wijst op een gemiddelde kwaliteit van een tijdschrift en weinig 

17 Onlangs nog, op 25 november 2009, bij de presentatie van het boek van J. Smits, Omstreden 
rechtswetenschap, BJU, Den Haag 2009 in Tilburg. 
18 Zie http://www.vlir.be/media/docs/Onderzoeksbeleid/ranking_resultaat.pdf. 
19 S. Gutwirth, ‘Evaluatie rechtswetenschappelijk onderzoek’, NJW 2007 p. 674  
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zegt over de wetenschappelijke kwaliteit van individuele artikelen. Anderzijds blijkt uit het 

proefschrift van Pen20

We constateren inmiddels dat sommige faculteiten al verder de bibliometrische weg 

zijn ingeslagen dan de drie commissies. Citatieanalyse of andere impactmetingen ontbreken 

weliswaar nog, maar een systeem waarin tijdschriften worden geclassificeerd naar nationaal 

of internationaal, gerefereerd en niet gerefereerd, bestaat in sommige faculteiten reeds. 

Publicaties die internationaal, multidisciplinair of anderszins grensoverschrijdend zijn, krijgen 

in deze faculteiten

 dat disciplines waar een ranking van tijdschriften en uitgevers bestaat 

– met peer review – de beoordeling in belangrijke mate daarop wordt gebaseerd. Bij 

puntentoekenningen en dergelijke wordt niet meer afzonderlijk naar de inhoudelijke kwaliteit 

van publicaties gekeken. Die wordt dan geacht aanwezig te zijn. Dat lijkt eenvoudig, maar wij 

zullen aantonen dat er ook grote nadelen aan verbonden zijn. 

21

 

 extra punten. In combinatie met peer review soms het dubbele van 

artikelen die deze extra’s niet hebben. Daarnaast eisen vrijwel alle faculteiten een minimum 

aantal publicaties van onderzoekers gedurende een zekere periode. 

3. Wat betekent het om origineel, diepgaand en grondig te zijn?  

Hiervoor bleek dat de commissies Stolker en Smits22, in navolging van de Vlaamse 

commissie-Verbeke23

 

, een inhoudelijke beoordeling van publicaties prefereren. Wij zijn het 

daarmee roerend eens. Alleen is het de vraag of de verschillende criteria, op zichzelf en in 

samenhang, voldoende hanteerbaar zijn om zo´n inhoudelijke beoordeling te kunnen geven. 

Voor het antwoord op deze vraag toetsen wij niet alleen aan de mogelijke hanteerbaarheid 

van de criteria achteraf. Af en toe kijken we tevens door de lens van de individuele 

onderzoeker die vóóraf wil weten waaraan hij moet voldoen om een wetenschappelijk 

verantwoorde publicatie te schrijven. Hoeveel houvast bieden de criteria hem? We beginnen 

met de drieslag originaliteit, diepgang en grondigheid. 

3.1 Originaliteit 

De Commissie-Verbeke plaatst originaliteit tegenover reproductie: een beschrijvende 

weergave van primair bronnenmateriaal en van de literatuur daarover. Origineel onderzoek 

geeft blijk van een eigen inbreng van de auteur bij de analyse van de vraagstelling of van het 

bronnenmateriaal. Het onderzoek voegt met andere woorden iets nieuws toe aan het 

                                                 
20 M. Pen, a.w. (nt. 12), 2009, passim. 
21 Vooral de Universiteit vanTilburg,de Erasmus Universiteit te Rotterdam en de Universiteit van 
Amsterdam. 
22 Rapport commissie-Stolker, 2005, p. 30 en rapport commissie-Smits, 2007, p. 12. De hierna in de 
tekst volgende citaten zijn daar terug te vinden, tenzij anders aangegeven. 
23 Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), Model voor Integrale Kwaliteitsevaluatie van het Onderzoek in 
de Rechtswetenschappen, 2004. Het Model is gericht op de beoordeling van individuele onderzoekers en 
niet alleen van publicaties. Voor het onderscheid, zie hierboven par. 1. 
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wetenschappelijke debat over een bepaald thema. Het nieuwe kan gelegen zijn in de 

uitkomsten van het onderzoek. Nodig is dit echter niet, want vernieuwend kan ook een vraag 

die nog niet eerder is gesteld zijn of de keuze voor een nog niet eerder geprobeerde 

invalshoek of onderzoeksmethode, dan wel het gebruiken van nieuw bronnenmateriaal of 

een zodanige herschikking van bestaande bronnen dat ze een ander licht werpen op een 

bekend probleem.24 Originaliteit hangt nauw samen met theorievorming. Dit betekent niet dat 

wetenschappelijke publicaties een compleet nieuwe theorie moeten bevatten. Sterker nog, 

dat komt zelden voor. Gebruikelijker in juridisch onderzoek is dat een bepaalde doctrinaire 

positie wordt aangevallen of dat inconsistenties in de literatuur worden blootgelegd.25 Veel 

voorkomend is ook dat rechtswetenschappelijke publicaties een nieuw onderzoeksterrein in 

kaart brengen, zoals thans de gevolgen van biotechnologie voor het recht.26

 Hoewel we de eis van originaliteit (‘adding to the body of knowledge’) terug zien in 

vrijwel ieder beoordelingsprotocol, nationaal en internationaal

 Al deze 

publicaties kunnen wetenschappelijk origineel zijn. Het begrip moet dus volgens de 

commissies en ook volgens ons ruim worden genomen: cumulatie van kennis is niet 

noodzakelijk. Ook een (her)ordening of interpretatie van bestaand materiaal kan origineel 

zijn. Wel zijn er natuurlijk, zoals bij alles, gradaties van originaliteit. 

27, is de uitleg van het vereiste 

onvermijdelijk ook sterk subjectief. Siems heeft aangetoond dat er tenminste vier soorten 

originaliteit zijn, afhankelijk van het soort onderzoek en het interne of externe perspectief dat 

daarbij wordt ingenomen.28

                                                 
24 In het laatste geval kan gedacht worden aan het overdoen van bijvoorbeeld een 
jurisprudentieonderzoek na 5 of 10 jaar om te zien of de conclusies uit eerder onderzoek nog stand 
houden. Wanneer dat niet (helemaal) het geval is, is in theoretisch opzicht de meest interessante 
vraag natuurlijk: wat is de verklaring daarvoor? 

 Hij pleit terecht voor een liberale houding, waardoor niet een 

25 Een duidelijk voorbeeld van het eerste bevat het artikel van G. van der Schyff, ‘Waarom het 
wetsvoorstel-Halsema tekortschiet’, NJB 2009, p. 2408-2414, waarin hij zich afzet tegen veel 
gebezigde argumenten in de literatuur waarin met een beroep op de reeds bestaande mogelijkheid 
om wetten te toetsen aan rechtstreeks werkende verdragsbepalingen wordt gepleit voor de invoering 
van constitutionele toetsing. Vgl. ook de reacties van J.A. Peters en G. Boogaard, ‘De mythes van Van 
der Schyff over het initiatiefwetsvoorstel Halsema’, NJB 2009, p. 2628-2630 en J. Fleuren, ‘Waarom 
het voorstel-Halsema superieur is’, NJB 2009, p. 2630-2631 en het naschrift van G. van der Schyff op 
p. 2632. 
26 Vgl. de NJV-preadviezen van 2009 van Somsen, Bovenberg en Van Beers over Humane 
biotechnologie en recht. 
27 In het Standard Evaluation Protocol (SEP) for Public Reseach Organisations van VSNU, NWO en KNAW, 
januari 2003-2009, p. 9, wordt kwaliteit bijv. aangemerkt als: ‘international recognition and innovative 
potential’. Zie ook de internationale benchmark studie van A. Geuna en B. Martin, ‘University 
Research Evaluation and Funding: An International Comparison’, Minerva, Vol. 41, no. 4, 2003, p. 
277-304 en het Research Quality Framework: Assessing the Quality and Impact of Research in Australia, 
March 2005, p. 11, te vinden op: http://wwwmaths.anu.edu.au/other/ncms/rqf-research-quality-issues-
paper.pdf. 
28 M. Siems, ‘Legal Originality’, Oxford Journal of Legal Studies, 2008, p.147-164. Hij onderscheidt 
originaliteit bij micro legal research, macro legal research, interdisciplinary research en research over non legal 
topics. Interdisciplinair onderzoek kent daarnaast zelf al veel verschillende vormen. Zie H.S. Taekema 
en B.M.J. van Klink,’Dwarsverbanden. Interdisciplinair onderzoek in de rechtswetenschap’. NJB 2009, 
p. 2559-2565.  
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bepaald type onderzoek bij voorbaat als origineler dan andere typen wordt beschouwd. Dat 

is belangrijk, omdat ook de rechtswetenschap niet vrij is van trends, waardoor wat vandaag 

in is (bijvoorbeeld law and economics), overmorgen ook weer uit kan zijn ten gunste van 

andersoortig onderzoek.  

Degene die bijvoorbeeld multidisciplinair of empirisch onderzoek verricht naar de 

preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht zal waarschijnlijk minder snel de 

originaliteit inzien van een zuiver dogmatisch onderzoek naar de verhouding in het 

overeenkomstenrecht van onvoorziene omstandigheden en de aanpassings- en 

wijzigingsbevoegdheden. Omgekeerd zal het helaas vaak niet anders zijn. We zien dit terug 

in het huidige debat over de eigen aard van de rechtswetenschap, waarin ‘empiristen en 

multidisciplinairen’ de methoden en daarmee de wetenschappelijkheid van ‘doctrinalisten’ in 

twijfel trekken.29 Omgekeerd stellen ‘doctrinalisten’ zich openlijk de vraag of veel niet-

normatief onderzoek nog wel met rechtswetenschap van doen heeft.30 De felheid van dit 

debat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat juristen die overwegend doctrinair 

onderzoek doen thans het gevoel hebben dat hun leefwereld wordt gekoloniseerd en dat zij 

als ouderwets worden beschouwd en dus per definitie niet als vernieuwend.31

 

 Anderzijds is 

het een ervaringsfeit dat degene die veranderingen wil, soms extra hard op de trom moet 

slaan om zijn boodschap ingang te doen vinden. 

3.2 Diepgang en grondigheid 

Omdat het oordeel over de mate van originaliteit ook samen lijkt te hangen met persoonlijke 

voorkeuren van zowel beoordeelden als beoordelaars rijst de vraag of dat evengoed geldt 

voor diepgang en grondigheid. Hoe verhouden deze criteria zich tot originaliteit? De 

commissie-Verbeke onderscheidt diepgang niet als afzonderlijk criterium, maar stelt dat 

wetenschappelijke originaliteit daarop gebaseerd moet zijn. De commissie-Stolker lijkt dit 

over te nemen: ‘Een wetenschappelijke publicatie kenmerkt zich, aldus de commissie-

Verbeke, door een probleemstelling, waarbij men op basis van een verantwoorde 

wetenschappelijke methode en voldoende diepgang komt tot contextualisering en duiding en 

een kritisch evaluerende conclusie, die op haar beurt kan leiden tot nieuwe denkkaders, 

concepten of inzichten (theorievorming).’32

 

  

                                                 
29 Zie o.a. G.A. de Geest, ‘Hoe maken we van de rechtswetenschap een volwaardige wetenschap?’ 
NJB 2004, 58-66. 
30 Vgl. Jan Smits, ‘Redefining Normative Legal Science: Towards an Argumentative Discipline’, in: F. 
Coomans (ed.), Methods of Human Rights Research, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, p. 45-58. 
31 Zie voor een uitgebreide illustratie ook M. Salter & J. Mason, Writing Law Dissertations,Harlow: 
Pearson Longman, 2007. 
32 Rapport commissie Stolker, 2005, p. 30. 
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Diepgang wordt aldus geassocieerd met zichtbare ‘competentie’ en met de vraag of 

het onderzoek methodisch juist is uitgevoerd.33 Zijn bijvoorbeeld geen relevante bronnen 

over het hoofd gezien waardoor het antwoord op de vraagstelling onvolledig of vertekend is 

en is de gekozen onderzoeksmethode (bijv. jurisprudentieonderzoek of rechtsvergelijking), 

überhaupt geschikt om een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag (bijvoorbeeld werkt 

het recht in de praktijk)?34 In het rapport van de commissie-Smits verdwijnt deze 

methodologische component en lijkt diepgang synoniem voor grondigheid.35 De commissie-

Stolker is uiteindelijk evenmin eenduidig op dit punt.36 Diepgang onderscheidt zich naar onze 

mening echter wel degelijk van grondigheid in de mate dat door auteurs wordt gezocht naar 

achter- en onderliggende verklaringen voor ontwikkelingen binnen het positieve recht 

(behalve hoe-vragen, ook waarom-vragen).37

Voor grondigheid geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor diepgang, omdat het, 

aldus de commissie-Stolker, de mate verwoordt waarin de publicatie volledigheid bereikt bij 

de beantwoording van de onderzoeksvraag en het onderzoek steunt op relevant 

bronnenmateriaal.

 Door de commissies Stolker en Verbeke lijkt 

diepgang als hulpcriterium voor originaliteit te worden gezien, omdat de methodische 

verantwoording en kritische houding uiteindelijk in het teken staat van het ontwikkelen van ‘ 

nieuwe denkkaders, concepten of inzichten’ (Stolker p. 30). Op deze manier geformuleerd 

deelt diepgang echter in de subjectiviteit die aan het beoordelen van originaliteit kleeft.  

38

                                                 
33 M. Pen, a,w. (nt. 12), p. 3. 

 Omdat de belangrijkste eis waaraan een onderzoeksvraag moet 

voldoen het aangeven is, waar het onderzoek iets nieuws beoogt toe te voegen aan de 

bestaande kennis, lijkt ook grondigheid een afgeleide van het streven naar originaliteit. Toch 

is er met deze eis ook iets bijzonders aan de hand. Grondigheid mag namelijk niet worden 

verward met detailzucht of uitweiding, blijkend uit de lengte van de bijdrage of de 

hoeveelheid voetnoten. Een artikel van <5000 woorden kan een grotere wetenschappelijke 

relevantie bezitten dan een artikel over hetzelfde thema van >15.000 woorden als gevolg van 

34 Relatief veelvoorkomend is naar onze indruk dat oplossingen worden voorgesteld die het recht in de 
praktijk beter zouden moeten laten functioneren (effectiever en efficiënter maken), maar waarbij de 
conclusies louter onderbouwd zijn met dogmatisch en dus niet-empirisch bronnenonderzoek en 
persoonlijke ervaring/intuïtie. Intuïtie en common sense kunnen wel degelijk (hoogst) relevant zijn, 
maar de wetenschappelijke bewijskracht ervan is beperkt.  
35 Pas bij de classificatie van tijdschriften op p. 27 wordt er gedeeltelijk aan getoetst. Zie ook p. 20 van 
het rapport waar de commissie dit vooruitschuift en het niet tot haar taak rekent. Uit het latere boek 
van de voorzitter van de commissie, Jan Smits, a.w. (nt. 17), 2009, p. 153 e.v. blijkt dat hij niet veel op 
heeft met methodologische vereisten. 
36 Bij de eindbeoordeling worden diepgang en grondigheid als één criterium zijn aangemerkt, terwijl ze 
bij de classificatie van tijdschriften weer worden onderscheiden. Zie respectievelijk p. 39-40 en p. 53-
54.  
37 Zoals de diepgang van een schip, volgens Van Dale, te maken heeft met de afstand tussen de 
waterlijn en de kiel, zo kan ook juridisch onderzoek meer of minder aan de oppervlakte blijven. 
38 Rapport commissie-Stolker, 2005, p. 30. 
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een originele invalshoek of gedachtegang.39 Het is om die reden ook onverstandig, zoals 

binnen sommige faculteiten reeds gebeurt40

De vraag is of zich ten aanzien van grondigheid ook niet een verschil in 

publicatiecultuur manifesteert. Zo kennen veel artikelen in Amerikaanse tijdschriften 

eindeloze reeksen voetnoten en zijn op zodanige wijze geschreven dat nogal wat 

Europeanen ze saai en langdradig vinden. Zij moeten zich door bergen materiaal heen 

worstelen om uit te vinden wat de lijn van argumentatie is. Dit terwijl de conclusie van het 

artikel meestal reeds in het abstract staat en daarna ook nog eens in de inleiding en het slot 

terug komt. De vraag is of grondigheid hier niet ten koste gaat van de overtuigingskracht die 

evengoed van belang is voor juridisch onderzoek.  

, minimumeisen te stellen aan het aantal 

woorden van artikelen, boeken, annotaties enzovoort om ze mee te laten wegen als 

wetenschappelijke publicatie. Omgekeerd kunnen lijvige werken namelijk evengoed bewijs 

zijn van het gebrek aan synthetiserend vermogen van de auteur. 

Grondigheid kan dus zowel bijdragen aan een verantwoorde beantwoording van de 

probleemstelling als afbreuk doen aan creativiteit en originaliteit. De variëteit aan 

publicatievormen in het recht maakt het voor auteurs nog extra gecompliceerd. Mogen 

kortere opiniërende stukken iets meer ponerend zijn zolang ze maar nieuwe gedachten 

bevatten en wanneer komen die gedachten niet over de drempel van wetenschappelijke 

originaliteit heen? Wat onderscheidt ‘armchair science’41

 

 van mijmeringen bij het haardvuur 

en borrelpraatjes?  

4.Grensoverschrijdendheid, internationalisering en … maatschappelijke relevantie?  

In hoeverre compliceren de criteria, zoals grensoverschrijdendheid, internationalisering en 

maatschappelijke relevantie het streven om onderzoek inhoudelijk te beoordelen? 

  

4.1 Grensoverschrijdendheid 

Met name over grensoverschrijdendheid in de zin van internationaal en multi- of 

interdisciplinair onderzoek als kwaliteitsindicator bestaat verschil van mening. De commissie-

Stolker is hier terughoudend. Zij vindt dat nog te onduidelijk is wat eronder wordt verstaan. 

Verder benadrukt zij dat de mogelijkheden voor deze typen onderzoek per rechtsgebied niet 

gelijk zijn en dat daarom geen voor de gehele discipline geldende uniforme criteria kunnen 

                                                 
39 Zo beslaat het wereldberoemde artikel van Garett Hardin, The tragedy of the commons, Science, Vol. 
162, No. 3859 (1968), p. 1243-1248, slechts 5 pagina’s met 21 voetnoten. Toch is het een van de 
meest gezaghebbende artikelen op het gebied van de rechtseconomie. Het artikel van Hardin is o.a. 
inspiratiebron geweest voor het Nobelprijswinnende onderzoek van Elinor Ostrom Governing the 
Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990. 
40 Het rapport commissie Stolker, 2005, p. 31 heeft 4000 woorden genoemd, maar alleen als indicatie 
en flexibel te hanteren, niet als scherpslijper. 
41 Naar het gelijkmatige Britse tijdschrift dat zich bezig hield met populair wetenschappelijk onderzoek. 
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worden geformuleerd. De commissie-Smits is alleen terughoudend als het om multi- of 

interdisciplinair onderzoek gaat. Zonder argumentatie of bronvermeldingen stelt zij dat de 

kwaliteit ervan zelden hoogstaand is.42 Zij waardeert internationaal georiënteerd onderzoek 

in beginsel43 hoger dan andersoortig onderzoek, met als argument dat het meer inspanning 

van de onderzoeker eist. Wij betwijfelen echter of dit altijd opgaat, zeker in vergelijking tot 

multi- of interdisciplinair onderzoek. Om dat goed te kunnen doen moet men niet alleen in de 

methoden van juridisch onderzoek thuis zijn, maar ook voldoende kennis en inzicht hebben 

op minstens één ander vakgebied. De moeilijkheidsgraad daarvan lijkt ons een plausibeler 

verklaring voor tekortkomingen in bijvoorbeeld de kwaliteit van empirisch-juridisch 

onderzoek, zoals die in de VS onder anderen zijn geconstateerd door Epstein en King en in 

mildere vorm door Chambliss,44

 Voor de onderzoeker die overweegt om over de schutting te kijken bij andere 

disciplines om daardoor nieuwe inzichten op te doen, geven de rapporten van de 

commissies Stolker en Smits tegenstrijdige signalen af, variërend van ‘grensoverschrijding 

bevordert originaliteit’ tot ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Waar kan onze onderzoeker in 

Nederland terecht met vragen over hoe hij verantwoord multidisciplinair en empirisch-

juridisch onderzoek kan verrichten? 

 dan het feit dat dit onderzoek minder inspanningen zou 

vergen dan veel internationaal georiënteerd onderzoek.  

 

4.2 Wat betekent internationalisering? 

Wij betreuren het dat de commissie-Smits de handschoen van de commissie-Stolker niet 

heeft opgepakt om duidelijk te maken wat zij onder internationaal onderzoek verstaat. De 

omschrijving: ‘onderzoek dat potentieel een bijdrage levert aan het internationaal debat, ook 

al is het in het Nederlands geschreven’45

                                                 
42 Rapport commissie-Smits, 2007, p. 14-15. Het verschil in waardering van enerzijds internationaal en 
anderzijds multi- en interdisciplinair onderzoek komt terug in J. Smits, a.w. (nt. 17), 2009, p. 99-107 en 
112-119. Daar kan men grote vraagtekens bij plaatsen. Zie hierna in de tekst. 

 is veel te vaag om werkbaar te zijn. Wanneer 

leveren rechtsvergelijkende Nederlandstalige publicaties bijvoorbeeld een bijdrage aan een 

internationaal debat? En met welke auteurs moet men in debat gaan alvorens een 

daadwerkelijke internationale bijdrage te leveren? Mag een Nederlandse onderzoeker die 

schrijft over ‘hoofddoekjesverboden in het publieke domein’ zich bijvoorbeeld beperken tot 

hoe daarover in West-Europese landen wordt gedacht of dient hij ook oog te hebben voor 

43 Rapport commissie-Smits, 2007, p. 32-34. 
44 E. Chambliss, ‘When do facts persuade? Some thoughts on the market for “Empirical Legal 
Studies”’, Law and Contemporary Problem, Vol. 71 No. 17 (2008). 
45 Rapport commissie-Smits, 2007, p. 14 en 16/7. In België (VLIR) moet het gaan om publicaties over 
internationale thema’s voor een internationaal forum in een voor dat forum toegankelijke taal, meestal 
Engels. In de juridische faculteit van Rotterdam is een publicatie al internationaal als deze in een 
andere taal dan het Nederlands is geschreven, mits het geen letterlijke vertaling is van een 
Nederlandse publicatie (http://www.fgr.eu.nl/onderzoek/sanderskwalificatie), geraadpleegd 18 
december 2009.  

http://www.fgr.eu.nl/onderzoek/sanderskwalificatie�
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hoe er in landen met een sterke Islamitische geloofsgemeenschap over wordt geschreven en 

gedacht?  

Een ander voorbeeld biedt De Witte. Hij heeft recent aangetoond dat er, anders dan 

vaak wordt gedacht, geen ‘relatively unified, cross national community’ van wetenschappers 

bestaat die zich met Europees recht bezighoudt.46 De werkelijkheid is dat, hoewel men zich 

over vergelijkbare Europeesrechtelijke vragen buigt, er niettemin sprake is van een grote 

fragmentatie die mede gevoed wordt door taalbarrières en de wijze waarop onderzoekers 

zijn opgeleid en opgegroeid binnen hun nationale rechtstelsel. Dit punt is ook naar voren 

gebracht in Groot-Brittannië, waar in de criteria voor de landelijke visitatie, beter bekend als 

de Research Assessment Exercise (RAE), ‘significance’ in verband wordt gebracht met  

‘internationale kwaliteit’.47 De Society of Legal Scholars heeft erop gewezen dat het panel 

dat verantwoordelijk is voor de operationalisering van de algemene beoordelingscriteria naar 

het domein van het recht, het begrip ‘internationale kwaliteit’ nadrukkelijk niet in een 

geografische betekenis heeft gebruikt, omdat juridisch onderzoek met uitzondering van 

enkele terreinen, nog altijd sterk verband houdt met  bepaalde jurisdicties, die zelfs wanneer 

deze ruim getrokken zou worden (bijv. de common law) geen wereldwijde dekking 

vertegenwoordigen. Internationale kwaliteit zou daarom vooral moeten worden begrepen als 

een ‘primary reference point in its field’.48

Ook hier komt de onderzoeker die wil weten wat wetenschappelijke kwaliteit inhoudt 

niet veel verder mee. Vaak zal pas jaren na het moment van publicatie blijken wat de 

precieze betekenis van een publicatie binnen een bepaald vakgebied is geweest. Denk voor 

ons land slechts aan Asser-Scholten, Algemeen Deel, 1931 dat thans, een kleine 80 jaar na 

dato, is bijgezet in de Ars Aequi-canon van de Nederlandse rechtswetenschap.

 

49 Hierbij 

geldt dat de grote betekenis van dit boek voor de ontwikkeling van het nationale privaatrecht 

eigenlijk vooral pas na WOII zichtbaar is geworden.50

Van hoeveel wetenschappelijke publicaties kunnen we vaststellen dat ze een 

standaard zetten en een baken zijn voor andere wetenschappers? Zo bezien is het niet 

toevallig dat een belangrijk kritiekpunt op de RAE is dat nogal wat subtop 

onderzoeksgroepen zijn verdwenen en dat regionale innovatiesystemen zijn verslechterd 

 

                                                 
46 B. de Witte, ‘European Union Law: A Unified Academic Discipline?’, EUI Working Papers RSCAS 
2008/34. Te vinden op: http://cadmus.eui.eu/dspace/handle/1814/10028.  
47 Zie hierover uitgebreid R. Johnston, ‘On Structuring Subjective Judgements: Originality, 
Significance and Rigour in RAE 2008’, Higher Education Quarterly, Vol. 62, No. 1-2, 2008, p. 120-147 (met 
name p. 132-133). 
48 Society of Legal Scholars, AHRB Journal Reference List, 23 January 2005. Te vinden op: 
http://www.legalscholars.ac.uk/pubdocs/05/joint_letter_ahrb.pdf.  
49 Asser-Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht, Algemeen Deel, 
Zwolle, Tjeenk Willink 1931. 
50 Zie daarover J.B.M. Vranken, ‘Paul Scholten (1875-1946)’, Canon van de juridische literatuur, A A, 
2009, p. 841-844. 

http://cadmus.eui.eu/dspace/handle/1814/10028�
http://www.legalscholars.ac.uk/pubdocs/05/joint_letter_ahrb.pdf�
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doordat bepaalde typen onderzoek (onder andere toegepast onderzoek, maar ook 

multidisciplinair onderzoek) moeilijk passen binnen een enge opvatting van internationale 

kwaliteit of significantie.51

 

 

4.3 Maatschappelijke relevantie als kwaliteitsindicator? 

Een punt dat door de commissies Stolker en Smits ten onrechte niet als inhoudelijk criterium 

is besproken, is de maatschappelijke relevantie van juridische publicaties. Wij behandelen 

het hier – gelet op de toegemeten omvang van onze bijdrage – niet diepgaand, maar wijzen 

erop dat een buitengewoon lastige indicator is.  

Enerzijds is het evident dat betekenis van juridisch onderzoek voor beleidsmakers, 

bedrijven, maatschappelijke organisatie en meer in het algemeen voor de rechtspraktijk van 

grote toegevoegde waarde kan zijn wanneer het helpt om juridische problemen in de praktijk 

te beschrijven, verklaren, voorspellen enz.52 Los daarvan kan men zich afvragen of het 

inhoudelijk een gelukkige ontwikkeling zou zijn wanneer juridische publicaties al te zeer 

zouden loszingen van de rechtspraktijk en verworden tot een coterie tussen academici die 

luchtgitaar spelen in een concert zonder publiek.53

Anderzijds is het duidelijk dat maatschappelijke relevantie wetenschappelijke 

theorievorming niet kan vervangen en dat het geen communicerende vaten zijn. Verder is 

het de vraag of bepaalde typen van juridische publicaties, zoals annotaties, die vanouds tot 

het werkterrein van rechtswetenschappers worden gerekend, aan precies dezelfde eisen van 

originaliteit, diepgang en grondigheid (laat staan grensoverschrijdendheid of 

internationalisering) kunnen voldoen als tijdschriftartikelen of boeken.

  

54

 

  

5. Biedt de bibliometrie meer houvast bij de beoordeling van wetenschappelijke publicaties?  

 

5.1. Opkomst van bibliometrische indicatoren 
                                                 
51 Zie K. Barker, ‘The UK Research Assessment Exercise: the evolution of a national research 
evaluation system’, Research Evaluation, Vol. 16 (1) March 2007, p. 3-12. 
52 In formulieren voor subsidie van onderzoek wordt er standaard naar gevraagd. 
53 Dat laatste verwijt is aan het adres van Amerikaanse rechtswetenschappers is o.a. afkomstig van P. 
Schlag, ‘Spam Jurisprudence, Air Law, and the Rank Anxiety of Nothing Happening’, The Georgetown 
Law Journal 2009, p. 803 e.v. Zelfs in de VS waar het law and… onderzoek in de top law schools 
inmiddels duidelijk een hogere status geniet dan doctrinair onderzoek, pleiten fervente aanhangers 
van multidisciplinariteit, zoals Richard Posner, voor een revitalisering van het doctrinaire onderzoek. 
Zie R. Posner, How Judges Think, Cambridge: Harvard University Press 2008, p. 211. Zie voor de 
Europese context bijv. A. Arnull, ‘The Americanization of EU Law Scholarship’, in: A. Arnull, P. 
Eeckhout & T. Takis, Continuity and Change in EU Law, Oxford: Oxfard Scholarship Online 2008, p. 
415-432. 
54 Daarvoor zijn de eisen die in de praktijk aan annotaties worden gesteld waarschijnlijk vaak te 
afwijkend. Denk slechts aan de nauwe band van de annotatie met de rechterlijke uitspraak die voorligt 
en de vragen die daarin worden opgeroepen, maar denk ook aan zaken als het maximum aantal 
woorden dat de gemiddelde annotatie mag bezitten en de noodzakelijke beknoptheid die dat met zich 
brengt. 
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Wij hebben in paragraaf 2 beschreven hoe bibliometrische gegevens langzaam maar zeker 

ook bij de beoordeling van de rechtswetenschappelijk onderzoek een rol zijn gaan spelen. In 

het Verenigd Koninkrijk is het debat daarover onder juristen reeds losgebroken.55 Met name 

bij landelijke of internationale visitaties lijkt een systeem van inhoudelijke beoordeling op 

praktische grenzen te stuiten. Het vergt immers niet alleen immens veel tijd om alle 

(kern)publicaties te lezen, maar het probleem is evenzeer dat het zeer lastig blijkt om 

voldoende hoog gekwalificeerde peer reviewers te vinden die dit werk, vaak kosteloos of 

tegen een geringe vergoeding, willen verrichten. Ook de NWO-subsidierondes voor 

promotieplaatsen binnen MaGW kampen met dit probleem. Vaak gaat het om honderden 

aanvragen voor slechts enkele plaatsen, waardoor het simpelweg ondoenlijk is om alle 

voorstellen aan onafhankelijke referenten voor te leggen.56

Een ander probleem van inhoudelijke beoordeling is dat weliswaar van 

wetenschappers in beginsel geëist mag worden dat zij open, eerlijk en onbevangen over 

elkaars werk oordelen, maar het een feit is dat concurrerende wetenschapsopvattingen, 

persoonlijke voorkeuren en belangenverstrengeling niet altijd te vermijden zijn. Dit geldt 

temeer wanneer het wetenschappelijke forum bestaat uit naaste collega’s uit eigen land, die 

vaak tevens concurrenten zijn, of wanneer sprake is van een beperkte groep van 

internationale specialisten.

 

57

Beide omstandigheden, gevoegd bij de in de vorige twee paragrafen geschetste 

moeilijke hanteerbaarheid van inhoudelijke criteria bij de beoordeling van de kwaliteit van 

publicaties, hebben eraan bijgedragen dat nu ook in het recht het pad wordt geëffend voor 

bibliometrische indicatoren.

  

58

                                                 
55 Zie o.a. 

 Kwantitatieve prestatiemetingen zijn geen vrijblijvende 

informatiebronnen (meer). Zeker wanneer er door bestuurders positieve (toppublicatielijsten) 

of negatieve (verlies van geld of onderzoekstijd) consequenties aan worden verbonden, legt 

het druk op individuele onderzoekers en programmaleiders om zich naar die criteria te 

voegen in plaats van louter hun eigen intuïtie en oordeelsvermogen te volgen in de zoektocht 

naar nieuwe inzichten.  

http://www.legalscholars.ac.uk/pubdocs/responses/sls-metrics-2006.pdf. 
56 Uit onderzoek van Peter Van den Besselaar & Loet Leydesdorff, ‘Past performance, peer review, 
and project selection: a case study in the social and behavioral sciences’, Research Evaluation, Vol 
18, nr. 4 (2009), p. 273-288 bleek o.a. dat de subsidies van MaGW niet terecht komen bij de beste 
onderzoekers gedefinieerd in termen van publicaties in tijdschriften die in het Web of 
Science zitten en de daarin gemeten citaties over de recente periode. 
57 Deze nadelen van peer review zijn uitvoerig geboekstaafd. Zie o.a. M. Lamont, ‘How professors 
think: inside the curious world of academic judgment’,Cambridge: Harvard University Press, , 2009. 
Zie ook de resultaten van de ISI peer review survey, te vinden op: 
http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/395 (laatst geraadpleegd op 6 januari 
2010). Zie ook Parliamentary Office of Science and Technology, ‘Peer Review’, Postnote, September 
2002, nr. 182, p. 1-4, te vinden via: http://www.parliament.uk/post/pn182.pdf (laatst geraadpleegd 6 
januari 2010). 
58 Zie voor meer achtergronden ook M. Pen, a.w., (nt. 12) 2009, o.a. p. 1-8. 

http://www.legalscholars.ac.uk/pubdocs/responses/sls-metrics-2006.pdf�
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Deels is het natuurlijk ook de bedoeling van het werken met bibliometrische criteria. 

Men wil er juist mee bereiken dat ook juristen publiceren in (inter)nationale tijdschriften die 

ertoe doen, dat publicaties die verhoudingsgewijs vaak geciteerd worden de waardering 

krijgen die ze verdienen en dat andere wetenschappers ook gestimuleerd worden om 

belangrijke publicaties te lezen. Hier komt bij dat er een reflexwerking van uitgaat. Rankings 

van tijdschriften bijvoorbeeld leiden ertoe dat zeker jonge onderzoekers die carrière willen 

maken de artikelen in deze tijdschriften nauwkeurig zullen gaan bestuderen om gevoel te 

krijgen wat nodig is om er zelf in te kunnen publiceren. En zodra blijkt dat bepaalde typen 

publicaties, zoals onderwijsboeken, handboeken of meer in het algemeen nationale 

publicaties, niet of nauwelijks punten opleveren zal de animo om die te schrijven afnemen.  

Sturing op prestatie-indicatoren kan bovendien door de overheid of door faculteiten 

gebruikt worden om (tijdelijk) extra aandacht te genereren voor belangrijke maatschappelijke 

vraagstukken. Denk voor de Nederlandse situatie aan HiiL dat gericht is op het bevorderen 

van onderzoek naar de gevolgen van globalisering en internationalisering voor het nationale 

recht.59

 

 

5.2 Mogelijke nadelen en ongewenste neveneffecten van bibliometrische indicatoren 

Kwantitatieve meeteenheden, uitgedrukt in cijfers, hebben ogenschijnlijk het voordeel dat ze 

eenduidiger, objectiever en meer controleerbaar zijn dan inhoudelijke oordelen die kwaliteit 

benoemen in woorden. Maar schijn is op dit punt vaak bedrieglijk, schreven wij al in 

paragraaf 2. Want hoe valt kwantitatief te meten en in cijfers uit te drukken of iets een 

origineel inzicht is? Hoe weet men dat een artikel niet alleen wordt geciteerd uit een oogpunt 

van volledigheid, maar ook daadwerkelijk wordt nagevolgd door andere auteurs?60 Over 

welke periode wordt dat bovendien gemeten?61

  Uit ervaringen die zijn opgedaan in andere wetenschapsgebieden weten we voorts 

dat bibliometrische beoordeling in de praktijk allerlei averechtse effecten genereert. Voor de 

 En hoe vergelijkt men de impact van 

beginnende en gearriveerde onderzoekers? Hoe weegt men bijdragen in boeken af tegen 

artikelen in (internationale) tijdschriften? Welke internationale tijdschriften worden wel en niet 

meegenomen: beperkt men zich hoofdzakelijk tot Engelstalige tijdschriften of tellen niet-

Engelstalige tijdschriften evengoed mee? Dit zijn allemaal pertinente vragen die moeiteloos 

verder kunnen worden aangevuld.  

                                                 
59 The Hague Institute for Internationalisation of the Law (www.hiil.org). 
60 Vgl. A. de Swaan, ‘Oordeel en vooroordeel; over verantwoorde beoordeling van onderzoek’, in; J.W. 
Duyvendak, G. Engbersen, M. Teeuwen en I. Verhoeven (red.), Macht en verantwoordelijkheid: Essays 
voor Kees Schuyt, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007, p. 271. 
61 In de Social Science Citation Index (ISI) is dat doorgaans over een periode van één of twee jaar. In 
het rapport, Judging on its merits, p. 18 wordt daarover opgemerkt dat dit op het terrein van de 
geesteswetenschappen en sociale wetenschappen doorgaans een te korte periode is om een goed 
beeld te krijgen van de daadwerkelijke impact van een publicatie. 
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economische wetenschappen heeft competitie met andere wetenschappers op mondiale 

schaal bijvoorbeeld gezorgd voor een kennisparadox: veel onderzoek in gespecialiseerde 

tijdschriften sluit onvoldoende aan op de kennisbehoefte in de reële economie.62 In de VS 

bestaan vergelijkbare klachten waar het gaat om het juridisch onderzoek en onderwijs in 

rechtenfaculteiten die in rankings als ‘top law schools’ naar voren komen. Ook veel van dat 

onderzoek sluit volgens sommigen helemaal niet meer aan bij wat de praktijk nodig heeft. 

Bovendien dreigt er een schifting te ontstaan tussen onderwijs en onderzoek.63

Bekend is eveneens dat gebruik van bibliometrische indicatoren leidt tot strategisch 

gedrag. Zo kunnen zich citatiekartels vormen van onderzoekers die elkaar op een klein, 

afgebakend onderzoekterrein voortdurend de bal toespelen,

  

64 en elkaar zo nodig als 

coauteur opvoeren. Ook andere perversiteiten zoals ‘het dupliceren van onderzoeksoutput, 

het vermijden van risicovol onderzoek dat niet direct tot publicaties leidt of het uitsmeren van 

onderzoeksresultaten over meerdere publicaties’ (salami-style-publishing) komen voor.65 

Osterloh en Frey vertellen over Australië waar midden jaren negentig het salaris van 

wetenschappers en de financiering van universiteiten werden gekoppeld aan het aantal 

publicaties in gerefereerde tijdschriften. Het aantal publicaties nam dramatisch toe, maar de 

kwaliteit, gemeten aan het aantal citaties, verminderde dienovereenkomstig.66

 Het meest fundamentele gevaar van kwantitatieve onderzoeksbeoordeling is naar 

onze mening echter niet zozeer strategisch gedrag en kat-en-muis-spelletjes tussen 

wetenschappers en beoordelaars.

 Kortom, er 

werd meer gepubliceerd, maar niet beter, terwijl dat toch de primaire inzet zou behoren te 

zijn van de kwaliteitsbeoordeling. Of is dit een misvatting? 

67

                                                 
62 KNAW-rapport, Judging research on its merits, 2005, p. 13-14. 

 Veel riskanter is dat het sluipenderwijs leidt tot een 

ondermijning van de vrijheid van wetenschappers om hun eigen onderzoeksagenda te 

ontwikkelen en uit te voeren, dat het bijdraagt aan eenheidsworst in plaats van het 

stimuleren van diversiteit en dat het bovendien onderzoek en onderwijs nog verder uit elkaar 

drijft dan thans reeds het geval is. In het Verenigd Koninkrijk is hier door het Higher 

Education Policy Institute ook op gewezen onder de toevoeging dat wanneer de RAE aldaar 

63 Een belangrijke eerste steen in de vijver is aldaar geworpen door H.T. Edwards, ‘The Growing 
Disjunction between Legal Education and the Legal Profession’, Michigan Law Review 91 (1992), p. 
34-78. 
64 Het omgekeerde beoordelaars van subsidies die elkaar de bal toespelen komt ook voor. Zie De 
Swaan, a.w. (nt. 60), p. 273. 
65 M. Pen, a.w. (nt. 12), 2009, p. IX en 5-7. 
66 M. Osterloh en B.S. Frey, ‘Evaluitis: de ziekte van de “gecontroleerde” wetenschap’, in: C. Lorenz 
(red.), If you’re so smart, why aren’t you rich?, 2008, p. 235-242 (237).  
67 Vgl. Het interview in NRC Handelsblad met de Spinozaprijswinnaars van afgelopen jaar die fijntjes uit 
de doeken deden hoe zij de NWO-subsidieystemen manipuleerden door o.a. subsidies aan te vragen 
voor onderzoeksvoorstellen die reeds waren uitgevoerd – en waarvan men dus de 
onderzoeksmethode en verwachte uitkomsten heel precies kon aangeven, om daarmee nieuw 
onderzoek te kunnen financieren. Jannetje Koelewijn en Jop de Vrieze, ‘Knappe koppen zonder 
hoofdpijn’, NRC Handelsblad 4 juli 2009, p. M22. 
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als te bureaucratisch en kostbaar wordt beschouwd, het antwoord niet zou moeten zijn extra 

nadruk op outputcontrole en competitie ten koste van solidariteit, door naast de RAE nog een 

bibliometrische onderzoeksbeoordeling te introduceren met nog hogere transactiekosten, 

maar juist meer vertrouwen in zelfcontrole door faculteiten met een proportionele externe 

kwaliteitscontrole.68

 Tegenover dit alles staat dat uit het empirische onderzoek van Pen bij vier faculteiten 

waarin onderzoeksgelden verdeeld werden op basis van een prestatiemeetsysteem, blijkt dat 

het met veel in de literatuur geschetste negatieve effecten over het geheel genomen wel 

meeviel.

 

69

 De vraag die dit laatste oproept is waarvoor kwantitatieve of bibliometrische 

onderzoeksbeoordelingen nu eigenlijk een oplossing moeten zijn. Bij deze geruststellende 

bevindingen van Pen gaat het naar onze mening namelijk niet meer primair om het 

bevorderen van de wetenschappelijke kwaliteit van publicaties, maar lijkt het doel te 

verschuiven in de richting van een controle-, beheers- en beleidsinstrument, dat evenmin 

garanties biedt op een duurzame hoge kwaliteit van wetenschappelijke publicaties als 

inhoudelijke kwaliteitsbeoordelingen door peers. Worden beide systemen cumulatief 

toegepast, dan leidt dit alleen maar tot een nog grotere, tijdrovende verantwoordingsdruk 

voor onderzoekers ten koste van de beschikbare tijd voor onderwijs en onderzoek.

 Dat was het gevolg van zogenaamd dempend en compensatoir beleid. Bij het 

eerste moet gedacht worden aan het maken van uitzonderingen, het aanbrengen van een 

tijdsgat tussen prestatie en beloning, en het toelaten van billijkheidsarrangementen. Bij het 

tweede wordt bijvoorbeeld het te verdelen budget maar gedeeltelijk afhankelijk gemaakt van 

prestatiemeting, maar worden ook andere instrumenten ingezet zoals startsubsidies, 

incentives, carrièrebeleid, beleidsgelden of andere geoormerkte ‘potjes’. Wat nog te weinig 

gebeurt volgens Pen is een voortdurende dialoog over de meeteenheden. Dat is alleen al 

nodig omdat ieder meetsysteem onvermijdelijk na verloop van betrekkelijk korte tijd vervlakt: 

de onderzoekers passen zich aan en daardoor verliest het systeem zijn prikkelend en 

onderscheidend vermogen.  

70

 

  

6. Is er een uitweg uit het dilemma? 

We hebben, mede aan de hand van ervaringen die in andere wetenschappen zijn opgedaan, 

vastgesteld dat zowel een inhoudelijke beoordeling van rechtswetenschappelijke publicaties 

als het inzetten van bibliometrische indicatoren belangrijke nadelen en averechtse effecten 

kent, en dat cumulatieve toepassing waarschijnlijk tot onverantwoorde bureaucratisering 

leidt. Hoe komen we uit dit dilemma?  
                                                 
68 Hierboven geciteerd in par. 2, nt. 11. 
69 Vermeld in noot 12, hierboven.  
70 Volgens het KNAW-rapport, Kwaliteitszorg in de wetenschap, Amsterdam, maart 2008, p. 6, worden 
de huidige kwaliteitszorgsystemen als te belastend ervaren. 
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 Niet door blind te volgen wat in andere wetenschappen gebeurt, zoveel is zeker, 

maar hoe dan wel? De rechtswetenschap heeft het voordeel van de achterstand. De meeste 

West-Europese landen kennen nog geen ranking van juridische tijdschriften en er bestaan 

ook nog geen citatie-indexen en dergelijke. Ook onafhankelijke peer review (bijvoorbeeld 

double blind beoordeling door minimaal 2 referenten) is nog eerder uitzondering dan regel. 

Wij kunnen dus zowat vanaf punt nul beginnen. Dat voorkomt moeizame gevechten over 

bestaande posities die veranderd moeten worden. Wel is het zo dat sommige faculteiten 

hard op weg lijken om bibliometrie een plaats te geven in hun beoordelingssystemen zonder 

daarbij altijd kenbaar oog te hebben voor de negatieve effecten ervan. Dit maakt de 

problematiek wel urgent. 

 

6. 1 Welk probleem moeten beoordelingssystemen oplossen? 

Vertrekpunt dient volgens ons te zijn: welk probleem beoogt men met beoordelingssystemen 

op te lossen? Op deze vraag zijn uiteenlopende antwoorden mogelijk. Ze kunnen worden 

gebruikt om zicht te krijgen op de kwaliteit van rechtswetenschappelijk onderzoek in den 

brede en om dit waar nodig en waar mogelijk te verbeteren. Men kan beoordeling echter ook 

hanteren om onderzoekers te verplichten tot verantwoording van wat zij met hun 

onderzoekstijd en onderzoeksgeld hebben gedaan. Mogelijk is voorts om productieve 

onderzoekers of onderzoeksgroepen te belonen, of – vaker voorkomend – om bepaalde 

soorten onderzoek te bevorderen, bijvoorbeeld Engelstalig, internationaal, multidisciplinair of 

onderzoek dat nog nieuw is en waarmee men zich als beoordelende faculteit kan 

onderscheiden, zoals (neuro)biologie en recht. Ook kunnen beoordelingssystemen dienst 

doen om betere kansen te creëren bij het verwerven van (Europese) subsidies of prijzen.  

De lijst is nog veel langer. Het is daarom evident dat alle mogelijke doeleinden niet 

met één beoordelingssysteem kunnen worden bereikt. Afhankelijk van wat men – faculteit, 

universiteit of de discipline als geheel – nastreeft, zal het systeem zo worden ingericht dat 

onderzoekers gestimuleerd worden zich vooral dáárop te richten. Wenst men bijvoorbeeld 

een minimum aantal publicaties per onderzoeker (rendement) dan zal dit tot andere prikkels 

leiden dan wanneer men het aantal publicaties dat ter beoordeling kan worden voorgelegd 

aan een maximum bindt om juist “cutting edge”, risicovol onderzoek uit te lokken. Bij het 

eerste moet men incalculeren dat veel onderzoekers notoire zelfuitbuiters zijn en ongevraagd 

reeds zoveel mogelijk publiceren,71

                                                 
71 Zie De Swaan a.w. (nt. 60), p. 267. 

 omdat ze het leuk, belangrijk, goed voor hun carrière 

enzovoort vinden en dat de prikkel dus een grote groep belast met het wantrouwen jegens 

enkele achterblijvers. Bij het tweede moet men incalculeren dat grensverleggend onderzoek 

tijd kost en ook kan mislukken. Beroemd is het voorbeeld van Ludwig Wittgenstein die een 
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positie in Cambridge kreeg in 1930, terwijl hij vanaf het begin van de jaren twintig niets meer 

geschreven had en ook na zijn aanstelling in Cambridge tot zijn vertrek in 1947 niets 

publiceerde. Dit, terwijl hij gedurende die 17 jaar wel gemiddeld 26 pagina’s per week 

schreef, naar achteraf bleek, ten behoeve van zijn Philosophical Investigations dat in 1953 

postuum verscheen en als één van de grote meesterwerken van de Westerse filosofie wordt 

gezien.72

In het begin van deze bijdrage hebben wij gezegd dat de publicatievorm, het medium 

(tijdschrift, boek enz.) en de taal er in beginsel voor de kwaliteit van het onderzoek niet toe 

doen. Op voorhand is ook het ene type onderzoek, bijvoorbeeld rechtsvergelijkend, niet beter 

dan het andere, bijvoorbeeld empirisch-juridisch. De kwaliteit hangt louter en alleen af van de 

inhoud. Dit betekent dat ook wanneer een faculteit zich wil onderscheiden door te kiezen 

voor een specifiek profiel, bijvoorbeeld multidisciplinair onderzoek, dat enkel kan doen door 

op dat terrein kwaliteit te bieden. Hetzelfde geldt voor publicatievormen. Er zijn bekende 

juridische auteurs die er met een essay, zonder één enkele voetnoot, in zijn geslaagd om 

grensverleggend onderzoek onder de aandacht te brengen, zoals Lon Fuller met zijn verhaal 

over de Case of the Speluncean Explorers, gepubliceerd in Harvard Law Review. Generaties 

Amerikaanse rechtenstudenten zijn ermee opgeleid, terwijl het in strijd is met zo ongeveer 

iedere denkbare regel van methodologische verantwoording.

 Wat het ons leert is dat jarenlang een publicatie in het vooruitzicht stellen waarvan 

men maar moet afwachten of die er komt en van welke kwaliteit zij is, veel vertrouwen en 

geduld van beoordelaars vergt. Onze indruk is dat in de huidige tijd veel beoordelende 

instanties een overdaad van doeleinden nastreven. De geschetste nadelen en averechtse 

effecten komen daaruit volgens ons voor een groot deel voort.  

73

Dit alles wil niet zeggen dat er geen nuanceringen zijn aan te brengen. Zo zal veel 

empirisch-juridisch en multidisciplinair onderzoek op dit moment wellicht wat gemakkelijker 

aan eisen van originaliteit kunnen voldoen, omdat er op sommige delen van het recht nog 

niet zo veel van dergelijk onderzoek bestaat. In de regel zullen deze vormen van onderzoek 

echter weer aan zwaardere eisen van methodologie moeten voldoen om serieus genomen te 

worden door experts op dat vlak. 

  

 Welnu, hiervan uitgaande zou de rechtswetenschappelijke discipline zelf de handen 

ineen moeten slaan en zich moeten buigen over de vragen die haar bezig houden c.q. 

                                                 
72 Onder het regime van de RAE zou Wittgenstein echter waarschijnlijk geen hoogleraar in Cambridge 
hebben kunnen worden, aldus ook D. Gillies, ‘Lessons from the History and Philosophy of Science 
regarding the Research Assessment Exercise’, in: Anthony O’Hear (ed.), Philosophy of Science, 
Cambridge University Press, 2007, pp. 37-73. Zie verder bijv. ook M. Adams, ‘H.L.A. Hart en de 
methodologische wending in de analytische rechtsfilosofie’, Filosofie, oktober/november 2009, p. 23-
29, die aangeeft dat ook Herbert Hart bij zijn benoeming in Oxford in 1953 nauwelijks iets geschreven 
had. 
73 Een volledige reprint is te vinden op: http://www.nullapoena.de/stud/explorers.html. 
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waarover verschil van mening bestaat. Wij onderscheiden vier groepen vragen die wij hier 

slechts kort kunnen aanstippen. 

 

6.2 Disciplinespecifieke vragen 

De eerste groep sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in de rechtswetenschap, kort gezegd: 

meer grensoverschrijdend en meer empirisch onderzoek. De ontwikkelingen zijn allerminst 

onomstreden, en roepen veel vragen en discussie op, ook over de kwaliteit. Het ligt in de 

rede om bij het opzetten van een systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van 

rechtswetenschappelijk onderzoek met deze disciplinespecifieke kwesties te beginnen.  

Wat is bijvoorbeeld goed internationaal onderzoek? Het zal toch iets meer moeten 

zijn dan schrijven in een vreemde taal, al of niet over een internationaal onderwerp voor een 

internationaal forum. Er zijn immers veel ‘internationale’ publicaties die zich alleen door de 

bronverwijzingen onderscheiden van bijvoorbeeld nationaal doctrinair onderzoek, maar niet 

door aanpak of manier van redeneren. Cultuurfilosoof Boomkens heeft er op gewezen dat 

een internationale oriëntatie grondige kennis van en een bloeiend debat over het eigen 

nationale stelsel vereist.74

Een volgend onderwerp is rechtsvergelijking. Wanneer is dat aan de maat? Men zal 

moeten verantwoorden met welke landen men wil vergelijken en waarom. Hoe maakt men 

die keuzen? Voorts is de vraag wat men vergelijkt: argumenten of uitkomsten of zoekt men 

inspiratie? Een volgende vraag is hoe men de betrouwbaarheid beoordeelt van wat men 

vindt en wat men met de resultaten van de rechtsvergelijking mag doen. Jan Smits kent er 

soms normatieve betekenis aan toe, Antonin Scalia in de Verenigde Staten verwerpt als 

rechter principieel iedere normatieve betekenis van rechtsvergelijking. Twee uitersten:

 Is dat ook in het recht zo? Wat is, kortom, het kenmerkende van 

internationalisering waar vrijwel alle faculteiten in Nederland als een van de speerpunten 

voor hebben gekozen? Is dat het forum, de onderwerpkeuze, de aanpak of de uitstraling, dit 

wil zeggen de internationale erkenning waaraan anderen refereren of op voortbouwen? Of 

nog iets anders? 

75

 Net als bij rechtsvergelijking wordt het debat over multidisciplinariteit gedomineerd 

door drie vragen: (a) Waar kan ik de voor mijn juridische vraagstelling relevante informatie uit 

andere disciplines vinden? (b) Hoe kan ik vaststellen of de gevonden informatie betrouwbaar 

en geldig is? (c) Gegeven de betrouwbaarheid en geldigheid van de gevonden informatie, 

 wat 

adviseren wij beginnende onderzoekers? Wij staan nog pas aan het begin van het verkrijgen 

van helderheid over al deze kwesties. 

                                                 
74 R. Boomkens, Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede, Amsterdam: Van Gennep 
2008, p. 87-88. 
75 Zie J. Smits, a.w. (nt. 17), 2009, p. 116. Vgl. voor de opvattingen van Antonin Scalia, M.A. Waters, 
‘Justice Scalia On the Use of Foreign Law in Constitutional Interpretation: Unidirectional Monologue or 
Co-constitutive Dialogue’, 12 Tulsa J. Comp. & Int’l L., p. 149-161 (2004). 
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hoe kan ik deze vertalen naar de juridische context: wat is haar juridische betekenis? De 

omstandigheid bijvoorbeeld dat in de psychiatrie algemeen geaccepteerd is dat anderen dan 

familieleden ook shockschade kunnen oplopen, wil nog niet zeggen dat dit ook rechtens 

erkend moet worden. ‘Translation’ is een term die men in dit verband, net als bij 

rechtsvergelijking, vaak tegenkomt.  

Over geen van de genoemde drie vragen bestaat duidelijkheid. Dat is vooral terug te 

voeren op de omstandigheid dat beantwoording ervan methodologische scholing, kennis en 

vaardigheden vereist, meer dan waarover de meeste juridische onderzoekers thans 

beschikken. Er is nog een lange weg van gezamenlijke inspanning te gaan. Hetzelfde geldt, 

in versterkte mate, voor het zelf doen van empirisch onderzoek. Zoals wij elders in deze 

bijdrage hebben laten zien vegen Epstein en King de vloer aan met de methodologische 

robuustheid van veel van het Amerikaanse empirische onderzoek in het recht.76 Iets 

dergelijks zouden wij moeten zien te vermijden. Maar ook voor het doctrinaire onderzoek 

geldt dat wij in de spiegel moeten durven kijken om ons af te vragen of alles wat te dien 

aanzien wordt gepubliceerd wel boven het niveau van de vakpublicatie uitstijgt. Schuilt in het 

verwijt dat andere wetenschappers juristen soms maken, namelijk: ‘they don’t do science, 

they just argue’, soms ook niet een kern van waarheid in die zin dat bijvoorbeeld teveel naar 

een ‘wenselijk’ resultaat wordt toe geredeneerd?77

 

 Betekent dat ook niet dat doctrinalisten 

zich zouden moeten wapenen tegen het verwijt dat zij zich te weinig laten verrassen door de 

(normatieve en empirische) werkelijkheid en nog te vaak verhullend argumenteren? 

6.3 Vragen van redactioneel beleid 

De tweede groep vragen die beantwoording behoeft, is al langer onderwerp van discussie – 

zie bijvoorbeeld de rapporten van de commissies Stolker en Smits – en loopt vooruit op 

commissie-Du Perron. Wij geloven niet dat in Nederlandse juridische tijdschriften alleen 

ondermaatse artikelen staan en dat het gras bij de buren, ongeacht of dat Amerikaanse, 

Britse of Duitse buren zijn, zoveel beter is. Als een probleem zien wij wel dat onze 

tijdschriften veelal geen duidelijke schifting maken tussen onder meer wetenschappelijke 

artikelen, vakpublicaties, of opinies en – vooral – dat de kwaliteit van artikelen, mede als 

gevolg van kopijnood, sterk kan fluctueren.  

Zou het daarom geen goed idee zijn om van tijdschriften te vragen zelf een duidelijker 

schifting te maken tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke juridische 

publicaties? Geen verwijten over de huidige situatie, maar de oproep aan de redacties om 

                                                 
76 L. Epstein & G. King, The Rules of Inference, Chicago Law Review, 2002, p. 1-93.   
77 Onder meer J.B.M. Vranken, ‘Als een arrest niet bevalt, laten wij het gewoon weg’, in: A.G. 
Castermans e.a. (red.), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Deventer: Kluwer 2009, p. 77-93. 
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zelf transparant te maken of en hoe men de wetenschappelijke kwaliteit borgt.78 Zeer wel 

denkbaar is dat tijdschriften die zowel de rechtspraktijk als de wetenschap willen bedienen – 

de overgrote meerderheid, schatten wij in – een aparte rubriek wetenschap creëren, zoals 

NJB reeds doet,79 om publicaties die daarin verschijnen nadrukkelijk(er) en op meer 

expliciete wijze aan bepaalde maatstaven te meten. Te denken valt aan bovengenoemde 

inhoudelijke eisen, zoals originaliteit, diepgang, grondigheid en grensoverschrijdendheid, maar 

ook aan procedurele waarborgen, zoals een motivering door de auteur waar het vernieuwende 

van diens bijdrage in schuilt; een bepaalde minimumverhouding van beschrijving versus 

analyse en eigen oordeelsvorming; roulatie van redactieleden om ‘wetenschappelijke 

kartelvorming’ tegen te gaan en bijvoorbeeld partnerschappen met  redacties van andere 

(buitenlandse) tijdschriften om meer uitwisseling te krijgen tussen nationale en internationale 

publicaties en referenten.80

Voorwaarde is wel dat tijdschriftredacties de noodzaak inzien van een duidelijke(r) 

wetenschappelijke profilering. De kans daarop zal waarschijnlijk groter worden naarmate er 

externe prikkels zijn om dat te doen.  

 Experimenteren met beoordeling door onafhankelijke externe 

referenten (er zijn uiteenlopende vormen van peer review) lijkt ons ook nuttig, maar zo al 

haalbaar – zijn er voldoende referenten? – zou het niet het enige moeten zijn. Denkbaar is 

ook dat tijdschriften meer aandacht gaan schenken aan methodologische verantwoording (zie 

hierna).  

 

6.4 Vragen met betrekking tot het belang van methodologie 

De derde groep van vragen heeft betrekking op het belang van methodologische 

verantwoording in tijdschriftartikelen. Wij hebben er eerder een lans voor gebroken door 

aandacht te vragen voor het nut van probleemstellingen, verantwoord bronnengebruik en 

consistentie.81

                                                 
78 In die zin ook Stolker, ‘Legal Journals: In Pursuit of a more Scientific Approach’, EJLE 2005, nr. 2, p. 
77-94. 

 Bij multidisciplinair en empirisch onderzoek dienen dit soort vragen, en nog 

veel andere, zich als vanzelf aan, maar bij doctrinair onderzoek nog steeds niet. Met name 

daarop hadden wij het oog. Ons betoog maakte toen een discussie los of wij wel de 

belangrijkste criteria te pakken hadden en of onze voorstellen wel zouden leiden tot 

inhoudelijk superieure publicaties. Wij hebben dit laatste nooit beweerd en denken dat het 

een misverstand is om te menen dat methodologische verantwoording alléén vernieuwende 

79 Maar niet consequent in de zin dat het ook mogelijk is om in de rubriek Wetenschap opgenomen te 
worden zonder dat men daar om gevraagd heeft en zonder dat er onafhankelijke referenten worden 
geraadpleegd.  
80 Een rubriek wetenschap, zoals die van NJB, zou in principe ook open moeten staan voor goede 
buitenlandse bijdragen. 
81 R.A.J. van Gestel en J.B.M. Vranken, ‘Rechtswetenschappelijke artikelen. Naar criteria  
voor methodologische verantwoording’: NJB 2007, p. 1448-1461 en. Naschrift NJB 2007 p. 1676-
1677.  
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publicaties of theoretische diepgang kan garanderen. Wel kan het stellen van 

methodologische eisen door redacties van tijdschriften, in samenhang met vakinhoudelijke 

toetsing bepaalde minimumwaarborgen bieden die er idealiter voor zorgen dat ondermaatse 

publicaties worden uitgefilterd. Anders gezegd: 

 

‘[T]he techniques, the research community and the methodological rules – 

together constitute a methodological domain through which all research must 

pass in order for it to achieve certain standards of integrity and validity. It acts as 

a mediator between the researcher’s subjective beliefs and opinions and the data 

and evidence that he or she produces through research. If this domain is 

functioning properly, it acts as something like a filter which prevents bad research 

from passing through.’82

 

 

Het verlangen van een goede probleemstelling biedt naar onze mening echter ook iets méér 

dan louter een filterwerking. Het kan de onderzoeker ook in de richting van de gewenste 

vernieuwing stuwen.83

 Wij herhalen dat vernieuwing haar bron eerst en vooral vindt in de creativiteit, intuïtie, 

doorzettingsvermogen en oprechte nieuwsgierigheid van de onderzoeker in combinatie met 

wat Schuyt “fallibilisme” heeft genoemd: de openheid voor het feit dat men ook ongelijk kan 

hebben.

 Een deugdelijke probleemstelling vraagt de onderzoeker immers 

onder andere: zijn vraag in te bedden binnen het wetenschappelijke debat in een bepaalde 

discipline, waardoor ook een zekere distantie ontstaat ten opzichte van de rol van 

praktijkjuristen; duidelijk te maken wat de theoretische betekenis is van het onderzoek, 

oftewel welke doctrinaire posities worden aangevallen of aangevuld, of hoe bepaalde 

ontwikkelingen in het positieve recht vanuit een multi- of interdisciplinair perspectief kunnen 

worden verklaard of voorspeld; te expliciteren wat het onderzoek precies iets beoogt toe te 

voegen aan hetgeen reeds bekend is over het onderwerp, en aan te geven welke methode 

zal worden gebruikt om de gekozen onderzoeksvraag, die evaluatief, descriptief, prospectief 

enzovoort kan zijn, te beantwoorden en waarom deze in dit geval geschikt is. 

84

                                                 
82 M. McConville & W.H. Chui (ed.), Research Methods for Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2007, p. 22. 

 Dit laat onverlet dat rechtswetenschappers die originaliteit, diepgang, grondigheid 

enzovoort nastreven wel een handje geholpen kunnen worden door van hen wat vaker of wat 

meer dan thans te verlangen dat ze hun impliciete aannames, denkstappen en 

83 Onder stuwen verstaan we iets anders dan sturen. Het laatste is inhoudelijk richting geven. Stuwen 
is eerder aandrijven. Zie daarover en over de verschillende functies van een goede probleemstelling 
uitgebreid H. Tijssen, De juridische dissertatie onder de loep. De verantwoording van methodologische keuzes 
in juridische dissertatie, (diss. Universiteit van Tilburg), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 
68 e.v., 120 e.v. en p. 143 e.v.  
84 Zie C.J.M. Schuyt, ‘: Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat, Leiden: Stenfert Kroese 1991, p. 
317-325  
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argumentatieve uitgangspunten explicieter maken.85

 Wat hierboven is gezegd over tijdschriften geldt ook voor andere publicatievormen, 

zoals boeken, bundels, annotaties, essays en dergelijke. Ook hierbij zouden redacties of 

uitgevers van boeken en ook van annotatietijdschriften samen met de faculteiten moeten 

zoeken naar kwaliteitswaarborgen waarmee het kaf van het koren kan worden gescheiden. 

Wij dringen er met nadruk op aan dit te doen omdat uit het onderzoek van Pen is gebleken 

dat prestatiemeetsystemen de variëteit aan onderzoeksoutput niet aan kunnen. Veel typen 

output worden niet meegeteld of worden ondergewaardeerd omdat anders het systeem 

ondragelijk zwaar wordt. Kennelijk is dit onvermijdelijk, maar is een, zoals Pen het noemt,  

‘rigide en schamel’ systeem dan de prijs die wij daarvoor willen betalen?

 Zolang dat niet leidt tot 

methodefetisjisme in de zin dat bijvoorbeeld een hoofdvraag ook per se als probleemstelling 

benoemd moet worden, dat er vervolgens altijd subvragen en subsubvragen en dergelijke 

moeten komen en aan allerlei andere vormvereisten moet worden voldaan die afbreuk doen 

aan de argumentatieve kracht van het geschrevene, menen wij dat wetenschappers en 

redacties die kwaliteit nastreven daar toch moeilijk tegen kunnen zijn.  

86

 

 

6.5 Vragen met betrekking tot het debat over kwaliteitsmaatstaven  

De vierde groep vragen die beantwoording behoeft bij het opzetten van een op de 

rechtswetenschap toegespitst systeem van kwaliteitsbeoordeling, betreft vooral de manier 

waarop dit moet worden gedaan. Tot nu toe zijn het vooral commissies die aan het werk 

worden gezet. Hun rapporten worden echter niet of nauwelijks disciplinebreed besproken. De 

commissievoorzitters trekken wel langs de verschillende faculteiten en die doen er iets mee 

of volgen hun eigen weg. Er is (nog) niemand die de leiding neemt en het debat entameert. 

Toch is het nodig dat dit gebeurt, zeggen wij Pen na die dit punt maakt op basis van zijn 

empirisch onderzoek in vier faculteiten. De drie groepen vragen die wij in dit artikel hebben 

onderscheiden zouden als een agenda kunnen dienen voor een disciplinebreed overleg in 

het recht, te beginnen met de vragen van groep I.  

 Ook kunnen wij bij discussies in andere disciplines te rade gaan. In dit artikel hebben 

wij dat al enigermate gedaan. Daardoor hebben wij meer oog gekregen voor veel 

voorkomende positieve, nadelige en averechtse effecten van 

kwaliteitsbeoordelingssystemen. Dat kan en moet echter veel diepgaander. Zo worstelt men 

binnen de geesteswetenschappen (deels) met vergelijkbare vragen als in de 

rechtswetenschap, bijvoorbeeld over het bijzondere belang dat aan boeken en meertaligheid 

                                                 
85 Vgl. B. Lovitts, Making the Implicit Explicit: Creating performance expectations for the dissertation, 
Sterling: Stylus Publishing, 2007. 
86 M. Pen, a.w. (nt. 12), 2009, o.m. p. 151 en p. 153 e.v. 
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wordt gehecht.87

 De vraag die zich opdringt is: waarom sluiten de gezamenlijke rechtenfaculteiten zich 

niet aan bij deze commissie en brengen wij daarin niet onze gedachten naar voren over de 

eigen aard van de rechtswetenschap, over nut en onnut van prestatie-indicatoren en 

methodologische verantwoording en dergelijke, om vervolgens ook te luisteren naar hoe 

daar in nauw verwante wetenschapsgebieden, zoals de filosofie en taalwetenschappen, over 

wordt gedacht?

 Daarom heeft de KNAW in september 2009 een Commissie 

Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen ingericht onder leiding van Keimpe Algra, die 

is belast met: 1. het maken van een internationale inventarisatie van bestaande methoden 

van kwaliteitsbeoordeling in de geesteswetenschappen;  2. op grond van deze inventarisatie 

en na een uitgebreide consultatie van het veld een systeem van kwaliteitsmaatstaven te 

ontwerpen; 3. deze maatstaven vervolgens in pilot projecten empirisch te toetsen om te 

bezien of het systeem moet worden aangepast en 4. ten slotte een eindadvies uitbrengen.  

88

 

 Bijkomend voordeel hiervan zou wel eens kunnen zijn dat één breed 

gedeeld stemgeluid dat wellicht op onderdelen afwijkt van bijvoorbeeld veel sociale 

wetenschappen, meer kans maakt om gehoord te worden door onder meer het Ministerie 

van OCW, de KNAW, VSNU, en NWO en dat ook internationaal aan anderen kan worden 

uitgelegd. 

                                                 
87 Rapport commissie-Cohen (nt. 8), 2008, p. 15-16. 
88 Zie ook: het Rathenau Instituut, de KNAW, NWO en VSNU werken samen aan het 
onderzoeksproject ‘Evaluating Research in Context' (www.eric-project.nl). Doel het van het project is 
de ontwikkeling van een methodiek voor adequate wetenschappelijke én maatschappelijke 
kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek. Rechtsgeleerdheid is een van de disciplines 
waar een pilotstudie wordt verricht. Eind januari 2010 is het eindrapport verschenen, waarin de 
evaluatiemethode is toegepast op twee onderzoeksgroepen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van 
de VU. 

http://www.eric-project.nl/�

