
 

 

Docent en activist 
 

Mike Adams geeft Criminologie op één van de vestigingen van de University of North Carolina 

(UNCW). Volgens de studenten op de website Rate my Professors is hij een goede docent.1 In zijn vrije 

tijd schrijft hij polemische stukken, onder andere op de conservatieve website Townhall.com. In augustus 

schreef hij een column over het spanningsveld tussen werk en vrije tijd:2 hij probeert die dingen goed uit 

elkaar te houden. Maar de UNCW is een openbare universiteit, die de First Amendment (de grondwette-

lijke vrijheid van meningsuiting) ten volle respecteert. Docenten en studenten mogen met alle wettige 

middelen hun opvattingen uitdragen. Als conservatieve activist neemt Mike Adams in zijn vrije tijd dan 

ook geen blad voor de mond. Daarbij speelt hij niet alleen op de bal maar ook op de man (én op de 

vrouw, want aan feministische activisten heeft hij een gloeiende hekel). Als hij iemand eenmaal bij de 

keel heeft, kan hij hem (of haar) jarenlang op de sociale media blijven kwetsen en sarren. Dat overkwam 

bijvoorbeeld de studente Nada Merghani, een lesbische moslima die uit de Soedan gevlucht is en die actie 

voert tegen onder andere de anti-abortusbeweging en tegen de presidentskandidaat Trump. Het universi-

teitsbestuur is niet blij met de respectloze wijze waarop Adams zijn tegenstanders bejegent, maar men 

meent niet tegen hem te kunnen optreden zolang hij zich beperkt tot verbaal geweld en zich niet aan straf-

bare bedreiging schuldig maakt. 

Nada is dus weggepest, niet alleen door zijn verbale getreiter, maar ook door regelrechte bedreigingen 

die anonieme rechtse activisten daarop deden volgen. Ze is begin december omgezwaaid naar een andere 

vestiging van de UNC. Er is inmiddels een petitie gestart waarin het universiteitsbestuur dringend wordt 

verzocht om Adams te ontslaan.3 Wat is er aan de hand? 

 

1. Het universiteitsbestuur van de UNCW staat niet te springen om tegen hem op te treden. In het ver-

leden heeft hij met succes tegen het bestuur geprocedeerd omdat men hem vanwege zijn rechtse 

activisme had achtergesteld in zijn universitaire carrière. De rechter vonniste uiteindelijk dat het 

bestuur hem 700.000 dollar schadevergoeding moest betalen. 

2. In het algemeen geldt dat een docent in strijd met de academische mores handelt als hij studenten 

(leden van de universitaire gemeenschap) respectloos bejegent. Binnen de doelstellingen van een 

universiteit past het om deel te nemen aan academisch debat over wetenschappelijke en maatschappe-

lijke kwesties, maar het is in strijd met de academische mores om leden van de universitaire gemeen-

schap respectloos te bejegenen, ook al ben je het volstrekt niet met hun opvattingen eens. 

3. Deze omgangsregel geldt eens te meer voor de wijze waarop studenten door de docenten behoren te 

worden bejegend. Van de docent wordt verwacht dat hij of zij een omgeving creëert die bevorderlijk is 

voor hun leer- en vormingsprocessen. Voor de docent geldt als professionele norm dat hij of zij studen-

ten serieus neemt en met respect behandelt en hen niet vernedert of belachelijk maakt. 

4. Mike Adams meent kennelijk dat zijn professionele verantwoordelijkheid niet verder reikt dan het 

werkterrein van de afdeling Strafrecht waartoe hij behoort. Jegens de ‘klanten’ van zijn afdeling moet 

hij zich professioneel gedragen, maar jegens de overige ‘klanten’ van de universiteit voelt hij niet méér 

verplichtingen dan jegens gewone burgers van de Amerikaanse rechtsstaat: niet uit hoofde van hun 

lidmaatschap van de universitaire gemeenschap (c.f. 2) en evenmin uit hoofde van zijn professionele 

verantwoordelijkheid als rolmodel en als facilitator van leer- en vormingsprocessen (c.f. 3). 

5. Binnen de UNCW bestaan blijkbaar geen tuchtrechtelijke regels en procedures om het bedenkelijke 

gedrag van Mike Adams te corrigeren. In de Verenigde Staten is dat voor openbare universiteiten ook 

geen sinecure, gezien het feit dat overheidsorganen de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting 

moeten respecteren.4 
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