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Zeer geachte professor Zwarts,

Naar aanleiding van de brief van decaan professor G.J. de Haan waarin mij de
welgemeende excuses van de universiteit wordt overgebracht vanwege de gang van
zaken rond mijn proefschrift ‘Mercator Sapiens’ (hoewel met de verantwoordelijken
professor Klaas van Berkel en hoofddocent dr. Hans van Koningsbrugge hierover
geen contact is geweest) deel ik u mede dat ik een nader onderzoek toch zeer op prijs
stel.

Onder verwijzing naar mijn brief aan de decaan van de universiteit d.d. 16 augustus
2008, betreft mijn klacht in de eerste plaats mijn co-promotor Hans van
Koningsbrugge, die achter mijn rug om, dus zonder mijn medeweten en
toestemming, mijn onderzoek gedurende anderhalf jaar heeft laten delen met zijn
vriend, de heer Igor Wladimiroff, opdat deze hiervan kennis kon nemen en gebruik
zou maken voor zijn eigen te schrijven dissertatie. Van Koningsbrugge heeft mij
daarnaast in het ongewisse gelaten over Wladimiroffs promotiedatum (een week
voor mij) en het feit dat hij op een boek in zijn serie ‘Baltic Studies’ zou
promoveren. In diezelfde serie zou ook mijn proefschrift verschijnen. Mij is nog
speciaal geadviseerd dit na de promotie te doen. Vanwege de beloften van Hans van
Koningsbrugge ben ik voor mijn promotie van de Universiteit van Amsterdam naar
de Rijksuniversiteit Groningen verhuisd. Van Koningsbrugges beloften hielden in dat
ik volledige inzage in de micro-films uit Moskou met betrekking tot Nicolaes Witsen
en Andreas Winius zou krijgen – uiteindelijk heeft hij er 2 kunnen vinden - plus de
uitgave van mijn proefschrift in ‘Baltic studies’.



In de tweede plaats betreft mijn klacht de handelwijze van mijn promotor professor
Klaas van Berkel, die eveneens zonder mijn medeweten en toestemming in
september 2007 mijn inmiddels afgeronde proefschrift aan de heer Wladimiroff
doorgaf. In ons kennismakingsgesprek voorjaar 2007 heb ik Van Berkel (naar
aanleiding van diens vraag hierover) duidelijk laten weten dat ik geen behoefte aan
samenwerking met Wladimiroff had. Voorts neem ik hem kwalijk dat hij mij niet in
kennis heeft gesteld dat hij ook nog eens de promotor van Wladimiroff was – dit
moest ik begin januari toevallig uit de mond van Van Koningsbrugge vernemen. En
tot slot is mijn grief dat Van Berkel er niet op heeft toegezien dat Wladimiroff zijn
ontleningen aan mijn dissertatie heeft verantwoord.

In de derde plaats betreft mijn klacht het ‘wetenschappelijk wangedrag’ van de een
week voor mij tot de promotie toegelaten Igor Wladimiroff. Gedurende anderhalf
jaar heeft hij in het geniep mijn bronnen, gedachten en vondsten tot zich genomen,
terwijl hij van de ontleningen in zijn boek nergens daarvoor verantwoording geeft.
Van de twee keer dat hij mijn dissertatie om andere redenen ter sprake brengt, doet
hij dit zonder de titel te vermelden als ‘dissertatie in voorbereiding’.

Met nadruk wil ik stellen dat ik mijn onderzoek onafhankelijk en geheel op eigen
initiatief en kosten heb verricht. Pas in de allerlaatste fase, waarin mijn proefschrift al
geheel was uitgeschreven, ben ik naar professor Klaas van Berkel toegegaan.

Zoals ik al aan de decaan prof. G.J. de Haan heb geschreven voel ik mij door de gang
van zaken zwaar benadeeld en geschokt. Tenslotte heb ik aan dit onderzoek een
kleine twintig jaar gewerkt. Maar het betreft hier ook een zaak van principe. Want:
waarom wordt iemand die niet in staat is zelfstandig onderzoek te verrichten en
bedrog pleegt met andermans onderzoek aan een titel geholpen? Daarbij liet Van
Berkel me ook weten, dat de heer Wladimiroff niet eens promotiebevoegdheid had,
waarvoor op het laatst nog speciale toestemming moest worden gegeven.

Om niet in herhaling van mijn overige grieven te vervallen, verwijs ik u naar de brief
van 17 september 2008 die ik aan de decaan, professor De Haan, heb geschreven,
met als bijlage mijn brief aan professor Van Berkel van 19 augustus 2008. Indien dit
nodig is, kunt u ook beschikken over de rest van de correspondentie tussen mij en
professor Klaas van Berkel alsook die met Igor Wladimiroff.

In de hoop spoedig van u te horen,

Verblijf ik met de meeste hoogachting,

Marion Peters


