
Reactie Frank van der Duyn Schouten op brief Marcoen Cabbolet 

De zaak komt wat mij betreft door de onthullingen van Cabbolet op geen enkele wijze in een ander 
licht te staan. 

Laten we de feiten nog eens op een rijtje zetten: 

1. Cabbolet trekt zich uit het Tilburgse promotietraject omdat hij zich geschoffeerd voelt door leden 
van de promotiecommissie. Dat is vrij ongebruikelijk en mij gedurende mijn tienjarig rectoraat nog 
nooit overkomen, terwijl ik in promotietrajecten wel zwaardere criticasters heb meegemaakt. 
Desalniettemin is dit het goed recht van Cabbolet, maar daarmee komt wel een onomkeerbaar eind 
aan zijn promotietraject in Tilburg. Kennelijk betreurt Cabbolet deze stap terugkijkend nog steeds 
niet. Het zij zo. 

2. Over de mogelijke uitslag van het traject als hij deze stap niet had gezet kan ik geen uitspraken 
doen, want dat blijft gissen. In ieder geval was de kritiek vanuit de commissie zo substantieel dat 
(volgens het Tilburgse protocol) de commissie fysiek of virtueel bijeen moest komen. Gelet op het 
feit dat de promovendus de voorgeschreven termijnen van inleveren van het manuscript had 
overschreden kon de oorspronkelijk geplande promotiedatum niet langer worden gegarandeerd. 
Bovendien geven we in het promotieprotocol expliciet aan dat wanneer een manuscript in of kort 
voor de zomervakantie wordt aangeleverd (hetgeen hier het geval was) met een extra maand in 
het beoordelingsproces moet worden gerekend. Ook als Van Roermund sneller de commissie bijeen 
had geroepen (waartoe hij gelet op de vakantieperiode niet gehouden is) dan nog had de 
oorspronkelijke promotiedatum niet gegarandeerd kunnen worden. 

3. Met het zich vrijwillig terugtrekken van Cabbolet is aan het traject in Tilburg dus een einde 
gekomen. Toen ik hoorde dat promotor en promovendus zich in Eindhoven hadden gemeld, heb ik 
mijn Eindhovense collega over de voorgeschiedenis ingelicht. Dat was niet gebeurd en ik blijf van 
mening dat de promotor dat officieel had moeten doen door een brief aan het College van 
Promoties van de TU/e te schrijven (bij voorkeur met afschrift aan mij). Ik dat geval had ik mij van 
actie in de richting van de TU/e kunnen onthouden. 

4. Ik heb de rector van Eindhoven geadviseerd (ongevraagd overigens) om de promotietraject in 
Eindhoven, uiteraard volgens het daar geldende protocol, door te laten gaan en het feit dat de 
promotie in Tilburg spaak is gelopen niet als een doorslaggevend argument te gebruiken om het 
geheel in Eindhoven af te blazen. Dit laat uiteraard onverlet dat de Eindhovense rector daar anders 
over kan denken. 

Dat zijn de feiten. Ik denk dat de uitlatingen die ik tot nu toe over deze case heb gedaan met deze 
feiten niet in tegenspraak zijn. Ik werp de beschuldigingen van Cabbolet derhalve verre van mij. 

 


