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Op 27 januari werd er in deze krant summier bericht over het op non-actief zetten van Francien 

Bardoel, de hoofdredacteur van het universitaire nieuwsmedium Univers. De “kwestie Verbon” 

zou hierbij, aldus de krant, beslissend zijn geweest. Wat de kwestie Verbon precies was behalve 

dat het wellicht met een column van mij over de #metoo-discussie te maken had werd echter niet 

nader gespecificeerd. Om verdere misverstanden te voorkomen, hecht ik er aan uit te leggen wat 

er is voorgevallen.  

 Na de zomer van 2017 werd ik door een redacteur van Univers uitgenodigd columnist bij 

Univers te worden. Ik maakte met hem de afspraak dat hij mijn bijdragen zou lezen alvorens 

deze op de website van Univers geplaatst zouden worden en dat hij bijdragen van mij mocht 

weigeren. Op basis van deze afspraak las hij ook mijn column over #metoo; hij vond die 

prikkelend en geschikt voor publicatie. Dat gebeurde zonder enige bemoeienis van de 

hoofdredacteur Francien Bardoel.  

In deze column beweerde ik twee dingen. Ten eerste dat op het succes en de roem van 

mannen als Harvey Weinstein meisjes en vrouwen afkomen die ook succes en roem willen. Ik 

bedoelde hier uiteraard niet alle meisjes en vrouwen, maar sommige vrouwen. Sommige 

van deze vrouwen zijn, naar ik aanneem, succesvol geworden dankzij Harvey Weinstein en 

branden hem nu af. Ik weet natuurlijk niet welke vrouwen in vergelijkbare gevallen oprecht 

klagen en welke niet. Maar, hoe dan ook, mijn conclusie was dat je met metoo-aanklachten 

voorzichtig moet zijn. In ieder geval, en dat was mijn tweede bewering, moeten we op de 

academie niet met metoo beginnen, maar de behandeling van misbruik aan de 

vertrouwenspersonen overlaten.  

Nadat de column geplaatst was ontstond er groot rumoer. Nog diezelfde dag schreven 41 

collega’s een open brief aan de redactie van Univers. Zij wilden blijkbaar niet dat de #metoo-

discussie werd genuanceerd en eisten daarom dat de column werd verwijderd van de website van 

Univers. Hierin werden zij impliciet gesteund door het college van bestuur dat de column op de 

website van de universiteit “onnodig en kwetsend” had genoemd.   

Er was dus geen “kwestie Verbon”, er was een kwestie van 41 academici, die om censuur 

vroegen in het ‘onafhankelijke’ nieuwsmedium Univers. Francien Bardoel probeerde daartegen 

nog de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Uiteindelijk kostte dat haar het vertrouwen van 

haar eigen redactie. 
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