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Op 28/10/11 stond er een artikel in de Volkskrant van Wouter van Joolingen, hoogleraar aan de technische 

universiteit Twente, over een proefschrift dat door de technische universiteit Eindhoven was afgewezen. Cursor, 

het blad van de TU Eindhoven bevatte meer informatie voor wie niet in staat was het proefschrift zelf te lezen of te 

begrijpen.

Het doek is gevallen was de titel van het stuk van Van Joolingen en hij legde uit waarom. In een proefschrift horen 

wetenschappelijke stellingen of theorieën aan de hand  van onderzoek te worden aangetoond of althans 

waarschijnlijk gemaakt en bovendien hoort verband te worden gelegd met de stand van de wetenschap.

Vaak gaat het bij proefschriften om onbeduidende kleine stapjes en soms blijkt uit het onderzoek de geponeerde 

stelling niet. Dat doet er niet toe. Zolang de gevolgde methode wetenschappelijk is heeft de promovendus met zijn 

werk bewezen tot het gilde der wetenschappers te horen en verkrijgt hij de doctorstitel.

Het proefschrift in kwestie voldeed volgens de beoordelingscommissie niet aan de twee genoemde eisen. Het ging 

niet om onderzoek naar een wetenschappelijke stelling, het was in feite niet meer dan een wetenschappelijke 

stelling. In het proefschrift werd geopperd hoe die stelling ooit bewezen of weerlegd zou kunnen worden, maar de 

dissertatie bevatte geen onderzoek en ook de correspondentie met de stand van de wetenschap ontbrak.

Een week later, op 4/11/11 reageerde de promovendus, Marcoen Cabbolet, een in België werkzame Nederlander, 

die uit de buurt van Roermond afkomstig is. Het doek was voor hem allerminst gevallen beweerde hij want als 

over tien jaar zou worden aangetoond dat antimaterie door nabije massa wordt afgestoten in plaats van 

aangetrokken zoals in de bestaande theorieën wordt verondersteld. Dan zou alsnog onderbouwing van zijn theorie 

plaats vinden.

Ik neem aan dat Van Joolingen het hier wel mee eens zal zijn en de promotiecommissie zal hebben aangeraden die 

tien jaar dan maar te wachten met de verdediging van het proefschrift en het uitreiken van de doctorsbul. Ook dan 

is strikt genomen niet aan de voorwaarden voor promotie voldaan, maar geen eigen onderzoek is in elk geval beter 

dan verzonnen onderzoek als dat van Stapel en voor het onwaarschijnlijke geval dat de spectaculaire  theorie zou 

worden onderbouwd is een promotie dan wel het minste wat als wetenschappelijke erkenning kan gelden.

De promovendus voerde ter ondersteuning van zijn betoog aan dat de Vrije Universiteit in Brussel hem een 

doctorstitel in de filosofie had verstrekt maar dat argument sneed geen hout. Filosofie is geen wetenschap en een 

doctorstitel op de filosofische faculteit heeft niet meer waarde dan in de sociologische. Men kan op deze 

faculteiten zijn eigen onderzoek bedenken en dat is precies wat de auteur hier heeft gedaan.

Maak hem doctor honoris causa in de filosofie in Eindhoven, als dat kan, ter aanvulling op die hoed in Brussel, 

maar niet in de natuurkunde of een aanverwant echt vak
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