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Repliek op het bmgn-discussiedossier
‘Omgang met de Tweede Wereldoorlog: integriteit en nivellering’

rudolf dekker
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Terecht noemt Nico Wouters mijn in 2019 verschenen Plagiaat en nivellering
een pamflet, want ik schreef dit essay als aanzet tot discussie. In Nederland
bleef het stil, maar de Engelse editie kreeg aandacht.1 Ik ben blij dat Wouters
het eens is met mijn kritiek op het proefschrift waarop Ad van Liempt
promoveerde. Ik liet zien dat Van Liempt hier en in eerdere publicaties
plagieerde en andere auteurs onzichtbaar maakte, maar mijn essay is in
de eerste plaats een pleidooi voor meer onderzoek naar de motieven van
plagiators, de gevolgen voor hun slachtoffers en de factoren die plagiaat
stimuleren.
De promotie van Van Liempt zorgde voor enige commotie. Na een
klacht bij de Rijksuniversiteit Groningen concludeerde het Landelijk Orgaan
Wetenschappelijke Integriteit (lowi) dat de wetenschappelijke integriteit niet
geschonden was. Er was alleen sprake van enkele onzorgvuldigheden. Deze
uitspraak werd in de media enthousiast ontvangen: een bekende collega was
valselijk beschuldigd. Toch is er iets vreemds. Het lowi oordeelt in 70 procent
van de zaken dat de klagers ongelijk hebben.2 Maar wie begint zo’n zware en
langdurige procedure zonder goede gronden? Hoe vaak reduceert het lowi
plagiaat tot iets onschuldigers? Speelt een verschil in status tussen klager en
beklaagde mee? Het rapport Harassment in Dutch Academia wijst in die richting.3
Historicus Hans Blom verdedigde Van Liempt door te stellen dat er
vroeger losser met literatuurverwijzingen werd omgegaan. Dat argument
klopt niet. In zijn jeugdherinneringen bekende Theo Thijssen, geboren in
1879, dat hij in een opstel een zin uit een schoolboek had overgenomen.
Zijn onderwijzer vroeg hem of hij begreep waarom dat zinnetje hem niet
beviel. Thijssen herinnerde zich dit zestig jaar later met schaamte: ‘Ik voelde
dat ik een kleur kreeg. Het staat precies zo in het boekje, zei ik zacht. Juist,
jongeheer, het zinnetje is niet van jou. Het is een héél goed zinnetje, maar het
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is niet van jou.’ De bekendste plagiaatzaak bij historici dateert van 1933, toen
Pieter Geyl erop wees dat de Leidse hoogleraar Herman Colenbrander een
artikel in De Gids grotendeels had overgeschreven van de Belgische historicus
Henri Pirenne. In zijn autobiografie schreef Geyl ‘Plagiaat [is] ongeveer het
ergste wat een man van wetenschap misdoen kan’. Zijn verslag van de zaak is
nog altijd leerzaam.4
Waarom is dit normbesef verwaterd? Komt dat door het vervagen van
het onderscheid tussen wetenschappelijke en populariserende publicaties?
Is schrijven voor een breed publiek een vrijbrief geworden voor een losse
omgang met het werk van anderen? Welke invloed heeft de digitale knipen-plak cultuur? Wat is de rol van uitgevers die van auteurs verlangen dat
ze weinig of geen verwijzingen opnemen? Welke financiële prikkels werken
plagiaat in de hand? Leidt de eis van subsidiegevers dat elk onderzoekproject
cutting edge is tot het verzwijgen van eerder onderzoek? Het zijn allemaal
open vragen. Een vraag die ik wèl kan beantwoorden is hoe het voelt wanneer
eigen onderzoek door een ander wordt gekannibaliseerd, want ik heb met alle
slachtoffers van Van Liempt contact gehad. Het was onthutsend te horen wat
de beroving van onderzoeksresultaten teweegbrengt, tot een burn-out toe.
Dat is begrijpelijk, want plagiaat is ook diefstal van iemands identiteit.
Naast alle instemming noemt Wouters mijn essay een ‘aanval’ met
‘een soort ondertoon van complottheorie’. Dezelfde termen gebruikt Van
Liempt frequent om zijn critici te framen, zoals onlangs in nrc Handelsblad,
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waar hij sprak over een ‘aanval’ met kritiek ‘die nergens op sloeg’ om ‘aandacht
[te] trekken over mijn rug’.5 Dit frame werd met graagte overgenomen in de
academische en journalistieke wereld. Op de website van de Nederlandse
Vereniging van Journalisten verscheen bijvoorbeeld een artikel met de titel
‘De vendetta tegen Ad van Liempt’.6 Zo verging het ook Pieter Geyl in 1933.
Nadat hij Colenbranders plagiaat had gemeld bij De Gids bleef een reactie uit
en daarom maakte hij de zaak publiek. Hij kreeg meteen scherpe reacties: hij
was oncollegiaal, hij had karaktermoord gepleegd en zijn motieven werden
Geyl beschrijft hier een mechanisme dat later door socioloog Jacques
van Doorn is geanalyseerd: ‘Het eigenaardige van plagiaat zit niet in de daad
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zelf – het is ordinaire diefstal –, maar in de houding die de omgeving vaak
aanneemt. Een plagiator is een dief die er in veel gevallen op mag rekenen
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dat de omstanders het voor hem opnemen en zelfs zover gaan dat ze de
de morele bijstand van vrienden en collega’s. [...] Ieder heeft zijn clique en
coterie, zijn instituut, zijn redactie of zijn faculteit die hem beschermt als hij
door de mand valt.’7 Meer onderzoek naar plagiaat is dringend nodig, zoals
ook blijkt uit de bijdrage van Ruud Abma in dit dossier. Het is jammer dat de
universiteiten dat juist proberen tegen te houden.8
De populaire boeken van Van Liempt bepalen in hoge mate het
huidige beeld van de bezettingsjaren 1940-1945, waarbij nuancering
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overgaat in relativisme. Dit beeld droegen hij en Hans Blom uit in hun
televisiedocumentaire De Oorlog uit 2009. Er verschenen slechts twee
kritische besprekingen.9 Wouters spreekt ten onrechte van polarisatie,
want er zijn maar een paar dissidenten die het gangbare, nivellerende
beeld bekritiseren. Eén van de eerste critici was Maarten Brands, die al
in 2003 waarschuwde tegen wat nu nivellering wordt genoemd. Zijn
woorden zijn nog altijd van belang. Brands schreef ‘Ik pleit ervoor dat
morele kwesties de plaats krijgen die zij verdienen, omdat zij de kern van
de geschiedschrijving raken. Het ging in die periode [de bezetting] toch
juist voor veel mensen om afgrondelijke keuzes tussen kwaad en het nog
veel groter kwaad.’ Het advies van Brands luidt: ‘Geen moralisering van
de geschiedenis, geen manicheïsme, maar evenmin vergrijzing van het
geschiedbeeld.’ Brands zag het gevaar van ‘vergaande relativering’, waardoor
mensen die fout gedrag geëxcuseerd of gebagatelliseerd willen zien worden
gelegitimeerd.10 Hij kreeg gelijk, want dat gebeurt tegenwoordig met grote
regelmaat. Het schrijnendste voorbeeld is het door Van Liempt aangeprezen
boek Oorlogsouders, waarin het verleden van de ss’er Willem van Boetzelaer
door diens dochter werd witgewassen door haar familiegeschiedenis te
vervalsen.11 Ik ben een voorstander van genuanceerde geschiedschrijving en
daarom vind ik dat zolang deze nivellerende geschiedschrijving domineert
enige polarisatie geen kwaad kan.
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