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POLITIE

Verwaarloosde
jongens opgeknapt
Het gaat naar omstandigheden
goed met de twee verwaarloosde jongens die een inspecteur
van de politie Zaanstreek afgelopen zomer aantrof op een
bloedhete dag. Dat schrijft inspecteur Tom Verweij in een
column op Facebook. Hij trof
de jongens na een melding in
een ﬂat aan, zonder eten en
drinken en met afgesloten ramen en deuren.
De oudste jongen droeg alleen
een onderbroek en had een
mes in zijn hand. Zijn broertje,
een peuter, liep rond in een
vieze luier. De jongens vertoonden dierlijk gedrag en
hadden een eigen taal ontwikkeld om te communiceren. De
jongens zijn inmiddels niet
meer bij hun moeder en naar
een crisispleeggezin gebracht.
ANP

THEATER

Toch nog première
voor Sartre-script
‘The Freud Scenario’, een
script dat Jean-Paul Sartre eind
jaren 50 schreef voor John
Huston, wordt eindelijk voor
het eerst gespeeld. Doordat de
Hollywood-regisseur en Sartre
destijds bonje kregen, is het
script over de grondlegger van
de psychoanalyse altijd in een
la blijven liggen. Het Internationaal Theater Amsterdam
(ITA) brengt de oerpremière
van Freud op 22 september in
Amsterdam, in een regie van
Ivo van Hove. ITA zegt als eerste de rechten op de tekst te
hebben verworven en gaat het
werk uitvoeren samen met
Het Toneelhuis in Antwerpen.
De acteurs van ITA krijgen gezelschap van de Belgische
groep FC Bergman. ANP

DRUGS

Nieuwe aanhouding
fatale healingsessie
De politie heeft gisteren een
46-jarige vrouw uit Rhenen
aangehouden die betrokken
lijkt bij healingsessies in Eersel. Daarbij werd de verboden
drug ayahuasca gebruikt, waardoor mogelijk een 31-jarige
Hongaar is overleden die deelnam aan zo’n sessie, vermoedt
de politie. Onlangs greep de
politie in tijdens een ceremonie. Daarbij werden twee organisatoren aangehouden, een
38-jarige Italiaanse vrouw en
een Spanjaard van 33 jaar.
Twee mensen die een rol leken
te hebben bij de uitvoering
werden ook opgepakt. De
Spanjaard zit nog vast. De anderen mochten na verhoor
naar huis, maar zijn nog wel
verdachte. ANP

Correctie
Hamburger Bahnhof Anders
dan Leonie Breebaart afgelopen zaterdag in Letter&Geest
schreef, ligt het museum
Hamburger Bahnhof niet in
Hamburg, maar in Berlijn,
evenals de werkkamer van
Angela Merkel.

WERKKLIMAAT Twee onderzoeken brengen wangedrag onder collega’s op

universiteiten in kaart. Vooral vrouwen hebben er last van.

‘Onder professoren’: roddel,
pesterij en intimidatie
Marco Visser
REDACTIE BINNENLAND

Een hiërarchische, sterk competitieve
wereld waarin medewerkers lijden
onder misdragingen als pesten, vernederen en seksuele intimidatie. Dat
beeld strookt niet met het imago van
universiteiten als omgeving van hoogopgeleide, weldenkende mensen.
Toch is dat beeld deels wel de werkelijkheid op de Nederlandse universiteiten, zo laten twee onderzoeken
zien die gisteren zijn uitgekomen.
Het eerste onderzoek is dat van
vakbond FNV en de Vawo, de vakbond
voor werknemers in de academische
wereld. Zij concluderen na een rondgang onder 1100 medewerkers dat
vier op de tien personeelsleden te maken heeft met wangedrag. Vrouwen
zijn met 44 procent vaker slachtoffer
dan mannen, van wie 35 procent ervaring heeft met negatieve gedragingen.
Het tweede onderzoek is gemaakt
in opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. De
onderzoeksters keken niet zozeer
naar de cijfers, maar naar de achterliggende oorzaken van wangedrag. Na
een oproep meldden zich 53 vrouwen
die vertelden over wetenschappelijke
sabotage, uitsluiting, bedreigingen en
seksuele intimidatie. Dat soort gedrag
is geen incident, stelt onderzoekster
Marijke Naezer van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
“De uitkomsten zijn schokkend,
maar niet verrassend als je kijkt naar
de cultuur op universiteiten waarin
competitie en individualisme een grote rol spelen”, zegt Naezer. “Dat werkt
allerlei nare dynamieken in de hand.”
Naezer noemt als voorbeeld het
‘voordringen’. Zo gebeurde het dat
vrouwen het meeste werk hadden
verzet voor een wetenschappelijke
publicatie, maar toch als tweede of
derde auteur werden genoemd. Dat
lijkt een futiliteit, maar is het niet
omdat genoemd worden als eerste auteur de kansen op een stap hogerop
bevorderen.
Zowel mannen als vrouwen hebben last van de hiërarchische, individualistische en competitieve cultuur
op universiteiten. Maar vrouwen
meer dan mannen, zoals ook uit het
onderzoek van de vakbonden blijkt,
omdat zij ook te maken krijgen met
vooroordelen en machtsongelijkheid.
“Dan krijgt een vrouw bijvoorbeeld te
horen: je hebt deze functie alleen omdat je vrouw bent. Terwijl mannen alleen geselecteerd zijn omdat ze het
meest geschikt zouden zijn voor een
functie.”

Genderkloof
Wangedrag op universiteiten zorgt ervoor dat vrouwen een academische
carrière mislopen. Ruim de helft van
de mensen die afstuderen aan de universiteit is vrouw. Dat percentage
daalt met elk stapje omhoog. Bij de
promovendi is 42,7 procent vrouw, bij
universitair docenten 40,7, bij de uni-

Van de vrouwen op de
universiteit ervaart

44%
wangedrag

Bij de mannen is dat cijfer

35%

ILLUSTRATIE NANNE MEULENDIJKS

versitair hoofddocenten 28,6 en bij de
hoogleraren 20,9 procent. Met deze
cijfers zit Nederland in de Europese
achterhoede als het om vrouwelijke
hoogleraren gaat.
Het probleem op universiteiten is
dat vrouwen vaak nergens met hun
klachten terechtkunnen en de universiteiten er dus ook niet van leren.
“Veel wordt door de vingers zien”,
zegt Naezer. “Ook bij voorvallen waar
bewijs voor is wordt nog gedacht: nou,
dit kan wel door de beugel. Zo ontving
iemand dubbelzinnige mailtjes van
een leidinggevende. Dat werd niet gezien als grensoverschrijdend.”
Door dat soort uitspraken durven
vrouwen soms helemaal geen hulp te

zoeken, stelt Naezer. “En zij die wel
hulp zoeken stranden vaak al vroeg.
Leidinggevenden, vertrouwenspersonen, decanen of het hoofd van de afdeling zeggen dan: ‘Je maakt weinig
kans, doe het maar niet’. Of: ‘Beeld je
je het niet in?’ Zetten vrouwen toch
door en starten ze een formele klachtenprocedure, dan krijg je dus uitspraken zoals in het voorbeeld dat ik gaf.
Dat soort inadequate reacties zorgt
ervoor dat mensen stil blijven.”
In het rapport van het Landelijk
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
staan diverse aanbevelingen. Eén
daarvan is de oprichting van een onafhankelijk nationaal instituut. “Al
begint het bij bewustwording en actie

binnen de universiteiten”, zegt Naezer. “Maar het is lastig om incidenten
op te lossen, omdat binnen universiteiten niemand helemaal onafhankelijk is. Daarom durft niemand echt in
te grijpen.”
Leidinggevenden bijvoorbeeld zijn
bang voor de reputatie van hun afdeling, of van de universiteit. Een onafhankelijk instituut kent die belemmeringen niet.
Slecht leiderschap komt ook als
voornaamste reden voor de sociaal onveilige werkomgeving terug in het onderzoek van de vakbonden. Ook intimidatie of machtsmisbruik door een
hoogleraar of leidinggevende scoort
hoog, met 39 procent.

