
Was kritische filosoof ook ‘goed werknemer’? 

 
Een door de filosoof dr. Wouter Oudemans verspreide nieuwsbrief met een kritische 

analyse van een onderzoeksmaster werd niet gewaardeerd door het toenmalige 

faculteitsbestuur. Een mail van de decaan wees hem op zijn plichten als goede 

werknemer. De mail is na te lezen in Oudemans’ nieuwste boek Omerta (voor bespreking 

zie ‘Hoe je je kop houdt’). In een hoofdstuk waarin hij vraagtekens plaatst bij het 

wetenschappelijke gehalte van de filosofie, wordt een mail van professor Frans de Haas 

geplaatst. De mail, inclusief adresgegevens, werd verstuurd op 19 september 2005; De 

Haas was toen decaan van de faculteit wijsbegeerte. 

 

Oudemans had eerder een nieuwsbrief verspreid waarin hij een onderzoeksprogramma 

van de faculteit fileert. Hierin problematiseert hij het gegeven dat rationaliteit 

wetenschappelijk onderzocht zou kunnen worden.  

 

Uit de nu verschenen mail blijkt dat De Haas aan Oudemans liet weten dat de faculteit de 

verspreiding van de nieuwsbrief onder studenten niet zal faciliteren. Daarnaast wordt 

Oudemans erop gewezen dat iedere werknemer van de faculteit ‘zich als goed 

werknemer dient te gedragen’. Dat betekent dat hij de faculteit niet mag belemmeren in 

het realiseren van haar doelstellingen. Oudemans zou met zijn nieuwsbrief de werving 

voor deze master negatief kunnen beïnvloeden. Deze waarschuwende woorden werden 

ook per brief naar zijn thuisadres gestuurd. 

 

Navraag bij De Haas leert dat deze geen weet heeft van het feit dat de mail in het boek 

is opgenomen. Over de kwestie zegt hij het volgende: ‘Hij heeft er toen wat ophef rond 

gemaakt maar er is geen censuur toegepast. Zijn volgende nieuwsbrieven gingen over 

andere onderwerpen en konden gewoon verspreid worden.’ 

 

Was dit niet een officiële waarschuwing die bij recidive zou kunnen leiden tot ontslag? 

‘Nee, die bewering gaat me te ver. Voor de rest heb ik geen commentaar op dit 

onderwerp. Als die mail goed is overgenomen, staat alles wat ik hierover te zeggen heb 

daarin.’ Oudemans kon niet bereikt worden. TB 
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