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NJB salon: 'Het proefschrift ter discussie' vrijdag 12 november 
1999 
oproep aan interveniënten 
 
De huidige rechtswetenschap draait voor een belangrijk deel op proefschriften. Het grootste deel 
van de voor universitair onderzoek beschikbare tijd gaat in de totstandkoming van die 
proefschriften zitten. De financiële ondersteuning voor onderzoek via NWO is in belangrijke mate 
op de totstandbrenging van proefschriften gericht. Het proefschrift is bovendien hèt 
toelatingsbewijs voor de hogere universitaire functies. Zonder proefschrift wordt een jurist geen 
hoogleraar.  

Deze NJB Salon maakt het proefschrift tot voorwerp van debat. Moet het historisch gegroeide 
promotie-systeem nog wel worden gehandhaafd? Is dit de beste manier om jonge onderzoekers 
op te leiden? Is het terecht dat het proefschrift de spil is waarom het rechtswetenschappelijk 
onderzoek draait? Is de totstandbrenging van proefschriften een goede manier om 
onderzoeksgelden te besteden? Wat heeft de rechtspraktijk aan die boeken? Is de vooruitgang 
van de rechtswetenschap er mee gediend? Wat zijn de alternatieven?  

Het proefschrift is een instituut. Er aan werken levert een keur aan vormende ervaringen op: het 
steeds beter ordenen en steeds beter in woorden tot leven laten komen van ideeën; het 
doorgronden van een stuk van het recht, met alle eeuwige vragen die daaromheen naar boven 
komen; het zoeken naar de meest overtuigende manier om de argumenten te presenteren. Het is 
prachtig om aan het einde van de rit dat boek in handen te hebben: jouw eigen boek. Voor veel 
begeleiders is het scholen van jonge onderzoekers en de interactie van ideeën die daarbij hoort 
iets wat zij voor geen goud willen missen. Men behoeft geen romantische conservatief te zijn om 
van het proefschrift te houden.  

Maar er zijn ook andere kanten. Uit het oogpunt van opleiding is het proefschrift problematisch. 
De jonge onderzoeker, aio meestal, wordt gezet op één project: het schrijven van een boek. In 
dat proces moet hij of zij alles leren: de juiste vragen stellen, structureren, kiezen, gericht lezen, 
rechtsvergelijken, beperken, de eigen beperkingen ontdekken, met een begeleider omgaan, 
creatief denken, zorgvuldig weergeven, goed opbouwen, pakkend schrijven, sterk argumenteren 
en originele resultaten presenteren. Omdat dit allemaal bij het totstandkomen van dat ene boek 
moet worden geleerd, is het heel moeilijk om de voortgang in de verschillende leerprocessen 
goed te monitoren. Begeleiding van promovendi is dan ook notoir moeilijk en er zijn maar weinig 
hoogleraren die daarin echt hun draai weten te vinden.  

In de 'opleiding' gaat dus veel mis. Rond 40% van de promovendi valt af, meestal na vele jaren 
geïnvesteerd te hebben, met alle persoonlijke frustraties van dien bij onderzoeker, begeleider en 
omgeving. De overblijvende projecten halen de finish, maar bijna alle zeer moeizaam. De 
gemiddelde promotie neemt nog steeds veel meer dan de vier jaar die er voor staat. Dat betekent 
in de WW verder ploeteren, of de loden last van het onaffe proefschrift meeslepen in de volgende 
drukke baan.  

Het proefschrift als proeve van wetenschappelijke bekwaamheid; iedereen kent die plechtige 
formule. Natuurlijk, wie over de lat komt, heeft iets laten zien. Maar selecteert het kunnen maken 
van een proefschrift werkelijk op de beste eigenschappen voor de hedendaagse wetenschapper? 
Of zullen verhoudingsgewijs veel monomane en onbruikbaar individualistische personen 
overblijven? De selectie werkt ook de andere kant op. Zijn de mensen die deze lat niet over 
komen, of die niet eens beginnen aan zo'n zwaar en lang traject, per definitie ongeschikt voor het 
verrichten van rechtswetenschappelijk onderzoek? Of zullen vele creatievelingen of inspirerende 
teamworkers afvallen, die heel goed onderzoek zouden kunnen doen, maar nooit aan een 



carrière in het onderzoek beginnen, omdat zij weten dat de martelgang van een proefschrift een 
voorwaarde is om in de wetenschap voor vol te worden aangezien?  

Een veeg teken is dat degenen die de selectie doorkomen, vervolgens in meerderheid weinig 
onderzoek meer doen. Voor sommigen is het 'dat nooit meer'. Anderen willen in ieder geval eerst 
iets heel anders. Het is moeilijk om gepromoveerden voor de universiteit te behouden. 
Hoogleraarsfuncties blijven in bepaalde sectoren jaren onbezet, mede omdat de kring van 
kandidaten door de promotie-eis kunstmatig is verkleind. En degenen die aan de universiteit 
blijven of daar later terugkeren, komen lang niet allemaal ooit nog tot een boek. Je kunt een 
uitstekend hoogleraar zijn, geselecteerd op het kunnen maken van een boek, maar alleen maar 
artikelen schrijvend. Het lijkt er op dat de rechtenfaculteiten het zichzelf in vele opzichten 
nodeloos moeilijk maken door het botte en harde selectiecriterium van het proefschrift te 
hanteren.  

Als output van onderzoek worden proefschriften zeer wisselend beoordeeld. Een enkel 
proefschrift springt er uit. De begeleiding is in de loop der jaren geïntensiveerd en het gemiddelde 
niveau van proefschriften is daarmee zeker toegenomen. Toch lijkt de waardering nog steeds niet 
erg hoog, terwijl het proefschrift de output bij uitstek van rechtswetenschappelijk onderzoek is. 
Dat komt mede doordat de verantwoordelijkheid toch altijd diffuus blijft. Staat de hoogleraar nu 
voor het product dat zijn promovendus aflevert? Of betekent toelating tot de promotie slechts dat 
de hoogleraar het 'verdedigbaar' vindt, een veelgehoord eufemisme dat van alles kan betekenen?  

Aan een proefschrift wordt ongeveer vierhonderdduizend gulden uitgegeven. In ruil daarvoor 
krijgen we een boek en een (eenzijdig) opgeleide onderzoeker. Het zou aardig zijn om eens van 
uitgevers, praktijkjuristen en wetenschappers die proefschriften in handen krijgen te horen of zij 
dit nu echt de beste besteding van de betrokken middelen, tijd en energie vinden.  

Zou het ook anders kunnen? Onderzoeker zou een vak kunnen zijn als andere vakken, 
uitgeoefend in een professionele organisatie als andere van die organisaties. Een vak dat je leert 
van ervarener onderzoekers en waarin je nooit uitgeleerd raakt. Iets wat je geleidelijk oppakt door 
van gemakkelijker naar moeilijker projecten te gaan. Beginnend met artikelen en pas als de 
onderzoeker daar echt toe in staat is een boek. Eerst onder directe verantwoordelijkheid van de 
meer ervarene, dan langzamerhand op gelijkere voet samenwerkend en pas later geheel 
zelfstandig, of beter nog, al weer de nieuwe generatie opleidend. In veel vakgebieden werkt men 
al zo. De jonge onderzoeker begint met mee te werken aan artikelen opgezet door anderen en 
krijgt een steeds zelfstandiger rol bij de totstandkoming daarvan, waarbij hij of zij een vloeiende 
overgang maakt van begeleide naar begeleider.  

De vraag is daarbij of de promotie als 'proeve van bekwaamheid' kan worden gemist. Er zijn vast 
ook andere mogelijkheden om te beoordelen of een persoon kan doorstromen in de hogere 
functies in het wetenschappelijk onderzoek. Wil men het ceremonieel handhaven, of 
onderzoekers met een bepaalde 'past performance' een extra diploma meegeven, dan kan dat 
wellicht ook na een bepaald aantal ervarings- en opleidingsjaren, zoals in de meeste andere 
beroepsgroepen gebeurt. Blijft over die hoogst individuele worsteling, die uitputtingsslag en dat 
uiteindelijke succes. Maar, zo lijkt het, ook zonder het proefschrift blijft er in de wetenschap nog 
genoeg gelegenheid over voor eenzame ontdekkingstochten, afzien en topervaringen.  

De redactie zoekt mensen die bereid zijn tijdens de salon in 5 minuten kort hun mening over deze 
materie te geven. Zij denkt daarbij onder meer aan mensen met goede en slechte ervaringen met 
proefschriften, promovendi en begeleiders, lezers en gebruikers, beleidsmakers en uitgevers. 
Voor verdere inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met het redactiebureau van 
het NJB, tel. (070) 3305462, fax (070) 3305466.  
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