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Wie zijn de ware hoeders 
van de academische 
vrijheid?

Dick Zijp

De afgelopen jaren woedt er een hevig debat over academische vrijheid, waarin conse

als ‘woke’ en die bestaat uit studenten,wetenschappers en activisten die zich inspannen
voor sociale rechtvaardigheid, endaartegenover eenal evendi fusegroep vanacademici,
bestuurders en intellectuelen die zich opwerpen als hoeders van de academische vrij
heid enmenen dat ‘woke-activisme’ het vrije woord bedreigt. De vraag die in dit debat
te weinig gesteld wordt, is over welke academische vrijheid we het eigenlijk hebben.

De universiteit is van oudsher een bolwerk van witte mannen, waarin academi

weinig plaats is. De tegenstelling tussen onverdraagzame, cancelende woke-activisten
en nobele hoeders van de academische vrijheid is daarmee een valse tegenstelling. Ze
verhult een machtsstrijd, waarin het woord ‘woke’ vooral fungeert als verdachtmaking
aan het adres van degenen die aantonen dat academische vrijheid (en de bezorgdheid
over hen die ‘gecanceld’ worden) ongelijk verdeeld is.

Laat ik dit punt iets concretermaken aan de hand vanmijn persoonlijke ervaringen
als ‘woke wetenschapper’. Vorige zomer stond voor mij in het teken van twee ogen

N
S

die claimen dat ‘woke’ een bedreiging vormt voor de humor en geleid hee t tot overge
voeligheid en het ‘cancelen’ van comedians. De strekking van mijn stuk was dat dit wel
meevalt: er zijn niet of nauwelijks comedians ‘gecanceld’
onderzoek dat humor lang niet zo progressief en bevrijdend is als vaak gedacht wordt.
Humor kan ookmachtsverhoudingen bestendigen; dit erkennen en er kritische vragen
over stellen is eerder gezond debat dan een poging tot censuur.

Mijn stuk ging viral op Twitter en leverde naast steunbetuigingen een stroom aan
haatberichten op, van anonieme trollen maar ook van publieke �guren.
columnist Sander Schimmelpenninck noemde mij een ‘humorloze wokerd’ en HP/
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schreef dat ik behoorde tot de ‘humorgestapo van BIJ1’. G
bedachten voor mij de bijnaam ‘Suck my Dick Zijp’3 en comedian Hans Teeuwen

schreeuwde in een �lmpje dat ik een ‘genderneutrale kutkop’4

Ik koner eigenlijkwel om lachen.Later die zomergebeurde er iets waar ik de humor
minder van inzag. Henk Kummeling, rector-magni�cus van de Universiteit Utrecht,
uitte in een radio-interview zijn zorgenover de tanende academische vrijheid.5 Volgens

studenten en docenten (vooral ‘jonge medewerkers’) die bepaalde opvattingen willen
N

nuance (‘we gaan uiteraard het gesprek aanmet studenten’),maar zijn puntwas helder.
De speech vanmijn rector voelde als eenklap in het gezicht.Toen ik opTwitterwerd

uitgescholden omdat ik te ‘woke’ zou zijn, lieten de universiteitsmanagers niets van
zich horen.Wiemij wel een hart onder de riem stak, was een directe collega, een vrou
welijke hoogleraar die zojuist aangi te had gedaan. Zij had zich in een landelijke krant

S
begonmij af te vragen: voor wie geldt die veelgeprezen academische vrijheid eigenlijk?
Maakte Kummeling zich net zoveel zorgen om deze vrouwelijke professor als om Paul
Cliteur, de omstreden rechts�losoof die in De Balie fantaseerde over het deporteren
van moslims, en die door Kummeling opgevoerd werd als slachto fer van canceling?
Waarom sprakmijn rector zich zogedecideerd uit tegen ‘woke’, terwijl zijn eigenmede

Kummelings echoweerklonk afgelopen zomer in de openingsspeeches van verschil
lende rectoren in Nederland en Vlaanderen. Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de
Universiteit van Amsterdam, luidde de noodklok over studenten die ‘niet meer gecon
fronteerdwillenwordenmet afwijkendemeningenen onwelgevallige perspectieven’7

Luc Sels, rector van deKU Leuven,waarschuwde voor wetenschappers die zich vanwege
de woke ‘cancelcultuur’ niet langer uit durven spreken op social media.8

De speeches van deze rectoren zijn symptomatisch voor de holle retoriek van de
woke-busters. Het blij t daarin meestal bij vage verdachtmakingen en selectieve voor
beelden. Tegelijkertijd wordt een spookbeeld geschetst van een strak georganiseerde
beweging, terwijl daar geenszins sprake van is.Met deze retoriek leverenuniversiteits
bestuurders bovendien – onbedoeld – een bijdrage aan (radicaal)rechtse aanvallen op
zogenaamdgevaarlijkewetenschappers die hunstudenten links zouden indoctrineren.
Dit verwijt klinkt al jaren vanuit de gevestigde rechtse politiek, van VVD tot FvD ,
ondersteund door haatcampagnes op social media zoals Vizier op Links.

Het debat over ‘woke’ is dus vooral een machtsstrijd, waarin de academische vrij
heid selectief verdedigd wordt. Ondertussen is de roep om een diverser curriculum
of kritiek op conservatieve hoogleraren helemaal niet het werkelijke probleem. Het
werkelijke probleem, wellicht minder aangenaam om te bespreken bij de opening van
het academisch jaar, is een structureel gebrek aan geld voor onderwijs en onderzoek.
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Op Twitter maakten sommige trollen zich er zeer kwaad over dat mijn non-onderzoek
naar humorbetaaldwordtmet overheidsgeld.Henkon ikgeruststellen: mijn onderzoek
wordt niet ge�nancierd. Mijn realiteit is er een van onderwijs geven op lexcontracten
envan onderzoek doen in eigen tijd. ZoalsMaarten Loopmans het tre fend verwoordde
in zijn reactie op Luc Sels: ‘Deelname aan het publieke debat wordt, in een context van
structureel overwerk en een burn-outplaag, een extraatje dat slechts weinigen onder
ons zich nog kunnen veroorloven.We zwijgen inderdaad te vaak. Maar niet omdat we
bang zijn van woke.We zijn gewoon buiten adem.’

Ook ik twijfel steeds vaker of ik mij in het publieke debat kan en wil mengen. Er is

ren tegen een spookbeeld, het betekent ook (nogmeer) gratis arbeid.Voordeze bijdrage
krijg ik evenmin betaald.Dat vind ikniet echt ‘woke’,al zoumijn rectormisschien tegen
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