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Studenten en docenten aan de Universiteit van Amsterdam organiseren deze week diverse acties             
rondom sociale veiligheid. Dit is naar aanleiding van het laatste #MeToo-schandaal, deze keer             
aan de opleiding Franse taal en cultuur. Samen met de Centrale Studentenraad, de Facultaire              
Studentenraad der Geesteswetenschappen en actiegroep SOS UvA roept de ASVA          
Studentenunie de decaan geesteswetenschappen Fred Weerman op om te vertrekken. “De           
klachtencommissie en het College van Bestuur waren na tientallen meldingen glashelder: doe            
onderzoek naar de docent en spreek hem aan op zijn wangedrag,” zegt ASVA-voorzitter Maarten              
van Dorp. “Weerman heeft die verantwoordelijkheid niet genomen en is daarom niet meer             
welkom op zijn faculteit.” De betrokken studenten en docenten eisen dat 2021 een #MeToo-vrij              
jaar wordt. 

Deze winter kwam bij Franse taal en cultuur het derde #MeToo-schandaal bij de UvA naar               
boven in anderhalf jaar tijd. Eerder kwam er bij de afdeling Arbeidsrecht wangedrag aan het licht                
en afgelopen zomer bleek ook een docent bij Conservering en Restauratie al jaren             
grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Naar aanleiding van het handelen van Weerman bij de             
zaak Conservering en Restauratie hebben de CSR en de FSR FGw het vertrouwen in hem               
opgezegd. 

Op maandag is de actieweek afgetrapt met het versturen van een brief aan de Raad van Toezicht                 
van de UvA met de oproep om Weerman te laten opstappen en het systeem van sociale                
veiligheid volledig onafhankelijk te maken. Gedurende de week zal er voor het Maagdenhuis             
worden gedemonstreerd in kleding geïnspireerd door het dystopische boek The Handmaid’s           
Tale, zal het kantoor van de decaan in de uitverkoop worden gezet, een petitie over de decaan                 
worden gedeeld en zullen er artikelen worden gepubliceerd.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOOT VOOR REDACTIE: NIET TER PUBLICATIE 
Voor de redactie: Voor meer informatie, interviews of vragen met de verschillende 
organisaties kunt u contact opnemen met: 
ASVA Studentenunie: Hanna Blom op 06-51071026 of Hanna@asva.nl. 
CSR: Nina Hol op 06-41834418 of nina.hol.csr@gmail.com 
FSR FGw: Zazie van Dorp op 06-24171323 of zazievandorp.fsrfgw@gmail.com  
SOS UvA: Geertje Hulzebos op 0634321829 of geertje-hulzebos@hotmail.com  
 

Hieronder de voorlopige planning: 
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Datum Actie Contact 

Maandag 01-02 Versturen open brief naar 
Raad van Toezicht 

Geertje Hulzebos (SOS UvA) 

Dinsdag 02-02 om 11.00u Kantoor van decaan Fred 
Weerman wordt te huur gezet 

Hanna Blom (ASVA) 

Woensdag 03-02 om 13.30u 
Fotomoment voor pers 

Fysieke manifestatie bij 
Maagdenhuis. Vijf vrouwen 
staan zwijgend in 
Handmaid’s Tale outfit als 
symbool van de pijn en 
wanhoop veroorzaakt door 
seksuele intimidatie. 
 
De vijf studenten/docenten 
verbeelden het feit dat maar 5 
van de 248 meldingen tot een 
officiële klacht hebben geleid 
tussen 2016 en 2018. 

Het Handmaid’s Tale outfit is 
herhaaldelijk door 
vrouwelijke #MeToo 
activisten in verschillende 
landen in demonstraties 
ingezet. 
 

Geertje Hulzebos (SOS UvA) 

Gedurende de gehele week Petitie Zazie van Dorp (FSR FGw)  

 Digitale krant Hanna Blom (ASVA) 


