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Geachte heer Zander,

Maastricht
9 oktober 2018

Wij hebben moeten vaststellen dat u op uw website https://joepzander.wordpress.com
verschillende uitingen heeft gedaan over de Universiteit Maastricht, meer in het bijzonder over
mw. prof. dr. C. de Ruiter. Ik verwijs naar de volgende uitlatingen in uw artikel "Ingehouden tik
op de vingers voor Cosine de Ruiter, Universiteit Maastricht laf?":

"Hoe komt het dat ze zo bang zijn om de Ruiter echt aan te pakken? Ivo en ik weten dat
wel. De Ruiter is gespecialiseerd in een bijzonder soort geweld, coercief geweld (coersive
controlling violence). Niet in de zin dat ze er zo goed over kan theoretiseren maar omdat
ze dat graag zelf met verve inzet. Zo bedreigde ze Ivo met smaad en lasterprocedures met
de Universiteit als slaghout. De universiteit werd door deze bedreiging over te nemen
gecorrumpeerd aan het geweld van de Ruiter.

Inmiddels sprak ik met verschillende wetenschappers die doodsbang zijn voor de Ruiter.
Mijns inziens komt dat ook door haar truc om alles wat man is weg te zetten als gevaarlijk
tuig tenzij ze het met haar eens zijn. Anders zijn het allemaal gevaarlijke vadergroepjes
en old-boys-networks. En als mannen ergens bang voor zijn dan is het wel om van
vrouwonvriendelijkheid beschuldigd te worden."

Deze smadelijke uitlatingen brengen schade toe aan de reputatie en goede naam van mevrouw
De Ruiter en de Universiteit Maastricht en zijn derhalve onrechtmatig.

Daarnaast hebben wij moeten vaststellen dat u op uw website vertrouwelijke stukken van de
Universiteit Maastricht openbaar heeft gemaakt, specifiek het besluit van het College van Bestuur
inzake vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit door prof. dr. C. de Ruiter 
(https://joepzander.files.wordpress.com/2018/08/scan-beslissing-cvb_klacht-de-ruiterl.pdf ).
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Door het publiceren van dit besluit schendt u artikel 2 lid 5 van de Klachtenregeling Weten-
schappelijke Integriteit van de Universiteit Maastricht welke stelt: "Eenieder die is betrokken bij
de behandeling van een klacht is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in de
klachtprocedure bekend is geworden."

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u dringend en per onmiddellijke ingang (i) het artikel,
althans voornoemde passage van het artikel, alsmede de voornoemde vertrouwelijke stukken te
verwijderen van uw website en (ii) zich te onthouden van iedere handeling en/of uiting die op
enigerlei wijze onrechtmatig is jegens mevrouw De Ruiter en/of Universiteit Maastricht.

Indien u geen gehoor geeft aan ons verzoek zien wij ons genoodzaakt ons te beraden over verdere
juridische stappen.

Hoogachtend,

namens het College van Bestuur

van de Universiteit Maastricht,

-~ ~`

Prof.dr. M. Paul

Voorzitter
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