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In reactie op... Trudy Dehue: ‘Alle boeken de wetenschap uit; om te beginnen die in het
Nederlands’

Toen de redactie besloot het stuk van Trudy Dehue te plaatsen was zij er zich zeer van bewust dat dit als
een oratio pro domo zou kunnen worden opgevat. Zij meende echter dat in het stuk overduidelijk tot
uiting kwam dat het de auteur niet zozeer ging om haar persoonlijke geval, maar juist om een zaak van
algemeen belang, namelijk om de houding van de VSNU tegenover de wetenschapsbeoefening in
Nederland. Het is daarom teleurstellend dat de VSNU nu toch, op overigens zeer vriendelijke wijze,
suggereert dat met een excuus aan Dehue en een herziening van het oordeel in ‘excellent’ een groot deel
van het probleem dat haar en de andere briefschrijvers bezig hield opgelost zou zijn. Voor de rest blijft
oordelen mensenwerk en wordt de bal teruggespeeld naar de onderzoekers, die zelf meer alert zouden
moeten zijn op de problematiek van publicaties in het Nederlands en vooral in boekvorm. De VSNU ‘als
organisator’ kan daar weinig aan doen en wil ook achteraf niets uitzoeken ‘om voor de hand liggende
redenen’.

Maar de VSNU werd ook helemaal niet uitgenodigd om achteraf iets uit te zoeken, maar wél om zich te
bezinnen op haar verantwoordelijkheid voor de wetenschapsbeoefening in Nederland. En wat dat betreft
staan er een paar omineuze zinnen in het betoog van de VSNU. ‘Schrijft u uitsluitend boeken? Uitstekend,
maar legt u wel uit waarom.’ Een duidelijker bewijs van vooringenomenheid ten aanzien van een in tal
van disciplines gangbare en gerespecteerde publicatievorm kon moeilijk geleverd worden. De
distantiëring van de aanpak van het CWTS gaat kennelijk toch niet erg ver.

Maar nog bonter maakt de VSNU het in de zin ‘Waar het echt mis kan gaan, is bij het beoordelen van
werk dat in het Nederlands is geschreven.’ Met alle begrip en zelfs enthousiasme voor de
wetenschapsbeoefening als internationale onderneming die in het Engels een gemeenschappelijke
voertaal heeft gevonden, meen ik toch dat een vereniging van Nederlandse universiteiten zo’n uitspraak
niet voor haar rekening kan nemen zonder deze onmiddellijk te laten volgen door de formulering van een
beoordelingsbeleid dat zorgt dat het bij het beoordelen van in het Nederlands geschreven werk niet meer
mis kán gaan. In plaats daarvan wordt de verantwoordelijkheid bij de onderzoeksgroepen en bij de
Colleges van Bestuur gelegd. Zo lijkt het allemaal te gaan om een paar schoonheidsfoutjes en verder
‘blijft het opletten’.

Ik kan mij niet voorstellen dat de VSNU werkelijk meent zich op deze wijze van het probleem af te
kunnen maken en kom dan ook tot de conclusie dat de discussie nog niet gesloten is.
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