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1.

Bij wijze van inleiding
Orion en Cedalion
e
eeuw en of het van hem is, is
trouwens ook niet zeker. De eerste versie is in het Latijn: ‘nanos gigantum humeris insidentes’ en zij is uitgebeeld in
de gebrandschilderde ramen in de kathedraal van Chartres waar de evangelisten als dwergjes zitten op de schouders

mythologie, waar de blinde reus Orion werd afgebeeld met zijn knecht Cedalion gezeten op zijn schouders om te
fungeren als zijn ogen.

, waarin hij voor het eerst zijn theorie van de zwaartekracht ontvouwde,
hij was dus eigenlijk de uitvinder van de zwaartekracht, zo betoogde hij. Dat was niet waar, maar ook niet helemaal
baanbeweging der hemellichamen, zonder welke hij niet tot zijn universele wet had kunnen komen. De verhouding
was inmiddels zo verzuurd dat geen van beide dwergen de ander nog het licht in de ogen gunden (een uitdrukking, zo
realiseer ik mij nu, die misschien ook wel is afgeleid van de reus Orion en zijn knecht Cedalion).

Het waarheids- en het oorspronkelijkheidsbeginsel
Deze casus bevat alle ingrediënten van het citaatrecht. Daarin onderscheid ik het oorspronkelijkheidsbeginsel en het
waarheidsbeginsel.
Met het oorspronkelijkheidsbeginsel doel ik op de plicht dat wie zich in zijn scheppingen baseert op iemand anders,
verwijst naar degenen aan wiens ‘oorspronkelijke’ werk hij ontleent, omdat die de credits toekomen. Het gaat dus om de
vraag van wie wat
moreel en de inhoud van de normen is niet precies dezelfde, zoals ik hierna zal laten zien. Maar in beide gevallen zijn
het normen in het belang van de
. Het maakt uit hoe oud het werk is waarnaar wordt verwezen en of het om een
het minder nauw.
Met het waarheidsbeginsel bedoel ik dat er een plicht is een juist beeld te geven van de kennis waar men zich op baseert.
Dit beginsel komt in twee varianten: een autoritaire (het waarheidscriterium wordt ontleend aan het gezag van een
wereldlijke of religieuze autoriteit) en een rationele (waarheid wordt ontleend aan empirisch gefundeerd gezag van
de rede). De eerste variant ziet op religieuze, door de volksgeest of een andere autoriteit geopenbaarde waarheid: het
zijn ‘geloofswaarheden’. De tweede variant is de wetenschappelijke en beschermt het belang van de integriteit van
(het werk van) wetenschap waaraan ontleend wordt. Het beschermt echter ook het belang van het publiek daarover
waarheidsbeginsel steeds vaker. Ik kom er aan het slot op terug.

Vervalsing en plagiaat
Ik moet eerst nog de begrippen ‘vervalsing’ en ‘plagiaat’ verduidelijken, omdat deze vaak door elkaar worden gehaald.
Bij vervalsing gaat het om het maken van een zo ‘natuurgetrouwe’ nabootsing van stijl en inhoud van het
werk. De nabootser neemt dus de identiteit van de nagebootste auteur aan. Dit is het beroemde geval van de

sceptische waarheid’.
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e

eeuw Bredius ervan wist te overtuigen dat het schilderij ‘De

museum Boijmans, maar wordt daar nu getoond als het gedenkwaardige historische feit van deze vergissing: dus als

omvat een groot gebied van het manipuleren van data bij empirisch onderzoek of het verzinnen van onderzoek dat niet

Plagiaat
De term ‘plagiaat’ in de titel van deze bundel legt ten onrechte het accent op het oorspronkelijkheidsbeginsel, terwijl
bij wetenschappelijk citeren, ook en vooral het waarheidsbeginsel in het geding is. Plagiaat in enge zin is voornamelijk
auteursrechtelijk ingekleurd, omdat het daarbij meestal gaat om het klakkeloos overnemen van teksten van anderen in
eigen werk zonder de bron te noemen. Wetenschappelijk plagiaat omvat dat ook, maar vat ik hier breder op, omdat in
de wetenschap de schending van het waarheidsbeginsel in mijn opvatting ernstiger is.

De opzet van dit artikel
De opzet van deze beschouwing ziet er als volgt uit. Ik zal eerst ingaan op de culturele omgeving waarin het gebruik
van voorbeelden plaatsvindt. Dat doe ik omdat de culturele normen mijns inziens voor dit onderwerp van groot belang
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beroemde schilderijen foto’s naschilderde.
Daarna ga ik dieper in
het fake

wetenschappen.
Ik rond af met een beschouwing dat het waarheidsbeginsel dat de wetenschap in het algemeen en bij citeren in het
bijzonder huldigt, in dit tijdperk van
weer (in vergelijking met de jaren dertig van de vorige eeuw) betekenis
krijgt als maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper in het publieke debat. Tenslotte toets ik mijn
veranderd zou kunnen worden.

2.

Voorbeelden uit cultuur en wetenschap
Beeldende kunst: een oud en een recent geval
Manet
Laat ik beginnen met een beroemd voorbeeld uit de geschiedenis van de beeldende kunst:
mannen op het grasveld onder de bomen is gebaseerd op een schilderij uit de 16 e eeuw dat bekend staat als ‘Le Concert
e
eeuw

van de twee mannen om haar heen af draait en de toeschouwer aankijkt; voor haar ligt een als student uit die tijd
geklede man met een studentenmutsje op die zich half opricht en een betoog houdt, en schuin achter haar zit een man
die voor zich uit peinzend in de verte kijkt; noch de vrouw noch de zittende man richten zich tot de orerende man die
daardoor in de lucht praat. Op de achtergrond zien we een geklede nimfachtige vrouw zich staand in een vijver wassen.
De strekking van het schilderij is eigentijds: het is een aanval op de moraal van zijn collega’s en opdrachtgevers in het
Parijs van zijn tijd. Manet brak met de codes van het naakt schilderen en wat een schilderij letterlijk behoorde voor
kunstkritieken opnam, noemde het zijn eerste echt originele schilderij. Hij laat de naaktheid van de vrouw in gesprek
met twee geklede mannen zien in de natuur als commentaar op de collectie van het Louvre dat vol hangt met naakte
Manet gebruikt het beroemde voorbeeld dus als een (ironisch) wapen.
Eigenlijk kleedt hij de naakte vrouw twee keer uit: eerst uit de mythologische beeldtraditie van naakte (half) godinnen
Le bon combat, formuleert
hij dat als volgt:

beeldende kunst: www.egbertdommering.nl. Ik zal hierna enige malen naar deze blog verwijzen (ook voor het beeldmateriaal), waar
Nederlandse
Le bon combat
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waarheidsbeginsel. Of, zoals de geciteerde Zola het formuleerde: ‘En daarom haat ik de onnadenkend vrolijke mensen,
de kunstenaars en critici die op een zotte manier van de waarheid van gisteren die van vandaag willen maken.’
werd een iconisch schilderij dat door moderne beeldende kunstenaars als referentiepunt werd gebruikt.

maquettes, telkens met stijlvariaties. De liggende, orerende man verandert daarin geleidelijk in een soort priester
met een kerkmutsje op die steeds centraler in de voorstelling komt te zitten

posities van

aannemen.

impuissants ne veulent pas agrandir le cadre; ils ont dressé la liste des oeuvres déjà produites, et ont ainsi obtenu un vérité relative dont

hais.’
’, in: Picasso et les Maîtres
(geraadpleegd
januari 2021).
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is daarmee ook een voorbeeld van het object van studie van de kunstgeschiedenis waarbinnen het
bestuderen van de ontlening als cultuurfenomeen een belangrijke tak van sport is.

naar aanleiding van één van haar belangrijke schilderijen. Dat beeldde de weduwe van de in de Congo vermoorde
Lumumba af en was ‘letterlijk’ gebaseerd op een nieuwsfoto uit die tijd.

De beschuldiging werd geuit dat het naschilderen van foto’s geen (hoge) kunst is. Patrick Lumumba was een
nadat bekend is geworden dat hij is vermoord. Het was in de Congo van die tijd een teken van rouw dat de weduwe
een aangrijpend tafereel dat Dumas qua onderwerp en compositie letterlijk overneemt, al ‘knipt’ zij een stuk uit de
omgeving van de foto op haar schilderij weg om de dramatische beleving van het leed van de weduwe uit te vergroten.

foto had (nog) geen iconische status (zoals bijvoorbeeld de beroemde foto van het moment van neerschieten van
publiek dat de foto kende. Er ontbrak een gemeenschappelijk cultureel referentiekader tussen de schilderkunst en

belangrijke (later vaak beroemd geworden) fotografen, die zich eraan stoorden dat zij geen credits van de inmiddels
wereldberoemde schilderes kregen dat zij de auteurs waren van haar inspiratiebronnen. Het publiek van de
tentoonstelling had dit referentiekader niet.
In dit geval zijn zowel het waarheidsbeginsel als het oorspronkelijkheidsbeginsel in het geding, maar
omdat de zaak dicht tegen het heden aan ligt en het om het gebruik van identieke expressie gaat, komt het
oorspronkelijkheidsbeginsel meer op de voorgrond te staan.

10
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Ik schreef daarover een blog, dat ik hierbij gebruik.
verwant maar afwijkend geval dat ik om redenen van beperking niet behandel:

(Tuymans).

Wetenschappelijke ontlening

De
, een enorm succes als inleiding economie op de middelbare school. Economie werd in die tijd een
deze periode het boek
publiceerden. Heertje meende dat dit een boek plagiaat
was van ‘De kern’ en begon een procedure vanwege dit boek, die werd voortgezet tot de Hoge Raad. Hij baseerde
zich op het auteursrecht, maar koos daarvoor een moeilijke grondslag: hij stelde dat zijn boek volkomen origineel van
opzet was, met een nieuwe ‘modelmatige benadering’ en dat ook de belangrijke theorie van Keynes (die een verband
legt tussen de omvang van de overheidsbesteding en welvaart) door hem op een volkomen nieuwe manier werd

Dit zijn moeilijke stellingen voor de toepassing van het auteursrecht, omdat daarin een heilig principe is dat het
niet ideeën beschermt (die zijn vrij) maar alleen expressies (de manier waarop ideeën zijn vormgegeven). Het Hof
oordeelde dat de originele inhoudelijke aanpak niet door het auteursrecht wordt beschermd, en het vond de gestelde
overeenstemming in formuleringen te gering. De Hoge Raad ging hierin mee. Interessant in dit arrest is eigenlijk
alleen de overweging dat de oorspronkelijkheid van een wetenschappelijk werk voor een belangrijk deel wordt
veroorzaakt door de plaats die het werk te midden van andere wetenschappelijke werken inneemt. Kort gezegd: ‘de
stand van de wetenschap’ is een belangrijke factor om de oorspronkelijkheid te beoordelen en dat valt buiten het
auteursrecht. Overeenstemming op formeel niveau is daardoor minder belangrijk.
Heertje en zijn uitgever hadden ongetwijfeld een economisch belang bij de plagiaatsactie, omdat ‘De kern’ zeer
succesvol was op de middelbare scholen en vele drukken kende. Bij Heertje speelde echter ook en met name het
morele belang dat zijn oorspronkelijkheid als wetenschapper niet erkend en zichtbaar gemaakt werd voor het publiek.
Hij had een heel nieuwe aanpak van het onderricht in de economie ontwikkeld en dat werd verzwegen.
De zaak werd door Heertje opgezet op basis van het oorspronkelijkheidsbeginsel, maar door de rechters afgedaan op
basis van het waarheidsbeginsel: het ging niet om expressie maar om de ‘stand van de wetenschap’.

Conclusie van dit onderdeel
Zowel cultuur als wetenschap vormen een historisch gebouw waartoe de bewoners zich kritisch verhouden. Het gaat
om de ‘stand van de cultuur of de wetenschap’ waarin de tijdgenoten een nieuwe rol spelen. Daar zien we de twee
varianten van het waarheidsbeginsel botsen. Het gaat om ideeën waarvoor het auteursrecht niet het ordenende
principe is, hoogstens een hulpmiddel.
In de Manet casus gaat het om receptie of afwijzing van culturele vormen. Hoewel het om vormprincipes gaat die in
beginsel onder het auteursrecht vallen (zie de bijdrage van Peter Blok), speelt het door het tijdsverloop (dat geldt tot
zeventig jaar na de dood van de auteur) geen rol. Het is eerder een waarheidsdebat wat de juiste weergave van de
samenleving is: een botsing tussen de autoriteitsvariant en de rationele variant.

12
13
niveau had ingezet (detail vergelijking op formuleringen van zinnen, identiek woordgebruik, volgorde, bewuste variatie om zich
bronvermelding gedeelten van het werk waaronder nieuwe, originele formuleringen en beschouwingen, soms letterlijk waren
overgenomen.’ In hoger beroep had het Hof daarin nog aanleiding gevonden drie economen de vraag voor te leggen hoe origineel dit
was en deze deskundigen, die Heertje niet bijzonder vriendelijk gezind waren, hadden na lang zoeken in de vakliteratuur vergelijkbare
benaderingen gevonden, al hadden zij op detailniveau wel een frappante gelijkenis geconstateerd, zodat aannemelijk was dat de
auteurs bij het schrijven van hun inleiding ‘De kern’ naast hun concept boek hadden liggen.
Daardoor wordt deze beslissing in de vakliteratuur gezien als een voorbeeld dat een wetenschappelijk werk een ‘minder persoonlijk
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In de Dumas casus is het auteursrecht wel in het geding: het ging om de credits
beeld van de schilderkunst.
In de Heertje zaak zien we hoe het oorspronkelijkheidsbeginsel (af te dwingen met auteursrecht) faalde. Maar net als
bij Hooke ging het om collegiale erkenning voor een nieuwe stap in de presentatie van de economische theorie.

3.

Citeren als onderdeel van een wetenschappelijke
moraal: het waarheidsbeginsel
Het belang van het waarheidsbeginsel: de zaak Sokal
citeren kan gezien worden als een belangrijk controlemiddel op wetenschappelijk waarheidsgetrouw rapporteren. Dit
laat zich demonstreren aan een beroemd geval van een wetenschappelijke pastiche uit de jaren negentig waarin een
representant van de exacte wetenschap de fake wetenschap van zijn tijd aan de kaak stelde.

Social Text.
ook vergelijkingen met de natuurwetenschap (de relativiteitstheorie) die in de sociale wetenschappen mode waren
geworden, aan de kaak te stellen. Hij nam stelling tegen representanten van postmoderne bewegingen (o.a. Lacan,
Deze geslaagde pastiche dreunde nog lang na in de wetenschappelijke wereld.

Bloor (1991).’ Dat is een interessant voorbeeld van de autoritaire variant van het waarheidsbeginsel, dat we even in
gedachten moeten houden voor het volgende onderdeel over de praktijk van citeren in de wetenschap.

Het waarheidsbeginsel als publieksbelang
Wetenschappelijk juist citeren raakt niet alleen de integriteit van de wetenschap, maar ook een democratisch
publieksbelang. Daarmee verwijs ik naar de verantwoordelijkheid van intellectuelen (wetenschappers) om in het publieke
maatschappelijke debat op te komen voor de rationele waarheid. Wij bevinden ons weer in een tijdsgewricht waarin dat
daardoor een politiek inzetbaar instrument geworden zodat hij de status van vertegenwoordiger van de waarheid dreigt
te verliezen.
La Trahison des
clercs
Deze publicaties stelden de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de intellectueel de
onze tijd kies ik een werk dat zeer to the point is: Lee McIntyre
Hij vat het probleem van de afnemende rol van
het wetenschappelijke argument in het politieke debat van deze tijd goed samen:

16

19
20
21
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Mark. B. Brown, Science in Democracy, Cambridge (Mass.): MIT Press 2009, p. 12.
Door de schrijver gebundeld in een boekje

Dit betekent dat wetenschappers in het publieke debat permanent met scherp moeten terugschieten:

vérité en marche’, in de woorden van Zola.

klimaatomwenteling volgt zal het opvallen dat de post truth ontkenners van de waarheid niet alleen feiten ontkennen
of verdraaien, maar stelselmatig wetenschappelijke adviescolleges of wetenschappers die wetenschappelijke feiten en
meningen in rapporten en adviezen publiceren, al of niet moedwillig
. We zien dat verkeerd citeren een
prestige van de deelnemers aan de wetenschap overstijgt.
Maar dan moeten de wetenschappers dus als eersten zelf hun bronnen correct citeren. Het is een belangrijk
instrument (bijvoorbeeld bij peer review) om het wetenschappelijk karakter van een publicatie te beoordelen. Die
kwaliteitscontrole is ook nodig voor het publieke debat, omdat zij mede op die grond daarin op hun betrouwbaarheid
worden beoordeeld.
Laten we daarvoor kijken naar de praktijk van het citeren in de wetenschap.

De wetenschappelijke praktijk van het citeren
Ik heb geen diepgaand onderzoek naar de citeerpraktijk gedaan, die bovendien per land kan verschillen, maar ik heb er
wel
van. Ik kan hoogstens kernachtig enige hypotheses formuleren.
We moeten daarbij onderscheiden tussen ‘de noot’ en de verwijzing. Hoewel de laatste meestal (maar niet

voetnoten in The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
his ennemies’.
Bij de exacte wetenschappen (inclusief de medische wetenschap) zijn de referenties met het historische ‘gebouw’ vrij
algemeen en is het zelfs de vraag hoe gedetailleerd je naar tijdgenoten en voorgangers moet verwijzen. Het gaat vooral
om het waarheidsgetrouw weergeven van het eigen empirische onderzoek, de data dus. Het draait om de ‘stand van de
wetenschap’, waarbij namen historische ijkpunten zijn. De hypothese is dat citeren nauwelijks een zelfstandige rol speelt.

doorgaans zeer gedetailleerd. Over het algemeen hebben citaten het karakter van het verwijzen naar historische

22
23
Er is over dit onderwerp natuurlijk nog veel meer op te merken, omdat de informatiekosten van waarheid veel hoger zijn dan leugens en

Wetenschap is in het publieke debat ‘a set of devices for demonstrating the quality of the inputs into the production of credance
26
over de verwijzingspraktijk van historici.
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een uitvoerige literatuurlijst. Hier dreigt dus de autoriteitsvariant van het waarheidsbeginsel binnen te sluipen
omdat beweringen in de tekst door het algemene publiek geloofd moeten worden op grond van de autoriteit van de
schrijver.

schreef, weet je eigenlijk niet wat je leest: beweringen uit andere boeken, primaire historische

De hypothese is dus dat het waarheidsbeginsel bij de historische wetenschappen de leidraad is, maar alleen in
detailstudies zichtbaar wordt gehanteerd en in grotere studies – zeker voor het algemene publiek waar historici voor
schrijven – kan omslaan in de autoriteitsvariant.

ook naar autoriteitsbronnen verwezen. De hypothese is dat voor zover het waarheidsbeginsel wordt gehanteerd de
autoriteitsvariant overheerst. Dit is vaak ook de wederzijdse pluimstrijkerij binnen de wat wel eens genoemd is: ‘les
. De publicaties zijn over het algemeen in de eigen taal, al maakt (in navolging van de

veel, maar wel in de tekst tussen haakjes een verwijzing naar een publicatie van schrijver met een jaartal, die achter
gebruikte.

genoemd. Ook dat maakt het niet doorzichtiger.

de (cultuur)historische wetenschappen.
De slotsom is in ieder geval dat er voldoende aanleiding is empirisch onderzoek naar de praktijk van citeren te doen. De

een essentieel onderdeel van het werk zelf vormt.
29
is een zekere verwijzingsmoeheid ontstaan omdat de vakliteratuur eindeloos is; bij algemene inleidingen wordt ervan uitgegaan dat er

30
31
32
33
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zodra daar binnen een inleiding van wordt afgeweken, zal dat met een verantwoording gepaard moeten gaan.’
en
.
Mekka,

4.

Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke
integriteit 2018 en slotconclusie
Waarheidsgetrouw citeren als maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het valt bij de lezing van de Code op dat deze niets zegt over de waarheidsmissie van de wetenschapper in het
maatschappelijke debat. Het lijkt erop dat het gaat om interne
gemis. Moet de gedragscode te midden van het oprukkende leger van waarheidsontkenners niet een missiestatement
bevatten: een plicht van de wetenschappers de op het wetenschappelijk forum geaccepteerde waarheid ook
het citeren van wetenschappelijke publicaties immers het waarheidsbeginsel met voeten, door moedwillig verkeerd
te citeren zowel ten aanzien van de vraag dat iets is beweerd als wat er is beweerd. De wetenschapper moet daarom ‘a
set of devices for demonstrating the quality of the inputs into the production’ van zijn wetenschap in handen hebben
verdedigen.
Zo voert een onderzoek naar het deelprobleem van het waarheidsgetrouw citeren als een wetenschappelijk belang naar

Aanbevelingen
Mijn artikel mondt uit in drie aanbevelingen:
1.

Doe een onderzoek naar de citeerpraktijk in de verschillende takken van wetenschap (en variaties daarbinnen)
volgens de hiervoor geformuleerde ijkpunten. Daarbij is collegiaal handelen een aandachtspunt; credits dient
men te geven aan elkaars prestaties. Dit heb ik hiervoor het oorspronkelijkheidsbeginsel van citeren genoemd.
Het waarheidsbeginsel acht ik als moreel beginsel belangrijker. Wetenschappers behoren waarheidsgetrouw

een citaat behoort volledig, juist en
integer te zijn.

woedt.
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