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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Kort verslag van de Commissie Facultaire Kerstpakketten, 

vergadering dd 15 december 2008

Piet Vroonzaal, 09.05 – 09.33 uur

Aanwezig: Prof. dr. S. Streutjens (voorzitter), mej. I. Kamphuis (not.), drs. J. Schropsema, 

mw. A.W. Janssen-de Boer, dr. P. Knop, Harry Kammenga

1. Opening

Om 09.05 uur opent de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van mej. Kamphuis 

voor de speculaasbrokken die zij op eigen initiatief heeft meegenomen voor bij de koffi e. Harry 

Kammenga probeert prof. Streutjens zover te krijgen het bonnetje voor de speculaasbrok-

ken van mej. Kamphuis aan te nemen teneinde dit bedrag uit de kleine kas te betalen, maar 

de voorzitter stelt dat hij mej. Kamphuis immers net hartelijk bedankt heeft voor haar eigen 

initiatief, en dat er überhaupt niet meer zoiets bestaat als een kleine kas.

2. Mededelingen

Dhr. Schropsema deelt mede dat hij het nut van deze vergadering niet inziet. De RUG-kerst-

pakketten zijn al uitgedeeld, en om daar dan als faculteit nog met een extra pakket overheen 

te komen, lijkt dhr. Schropsema niet zo nodig. “Ik snap dan ook niet waarom ik zonder dat zelf 

te weten opeens in een Commissie Facultaire Kerstpakketten zitting bleek te hebben”, wil hij 

graag genotuleerd zien.

De voorzitter wijst erop dat dhr. Schropsema wel degelijk aanwezig is, en dus blijkbaar het 

nut van deze vergadering wel degelijk inziet. Hiertegen protesteert dhr. Schropsema ten stel-

ligste: omdat de hoogleraar-directeur, tevens voorzitter van deze commissie, deze vergadering 

in zijn elektronische agenda had laten zetten, vond dhr. Schropsema dat hij voor het blok was 

gezet en er niet meer onderuit kon.

De voorzitter lacht schamper en gaat over naar het volgende punt.

3. Het RUG-kerstpakket

De voorzitter opent met een minutenlange tirade over het kerstpakket van dit jaar. Hij brengt 

de dieptrieste periode in herinnering, dat de medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen 

een Hanzepakket kregen (‘met slappe thee en sloffe crackers’), met als absolute dieptepunt 

het zogeheten ‘landloperspakket’. “Dat ik als hoogleraar nog eens de straat op zou moeten, 

een bamboestokje over mijn schouder geslagen, met daaraan een knapzak vol gratis mon-

sters!” gruwt de voorzitter nog.

Dhr. Knop zegt dat hij het wel een leuk idee vond, en dat zijn kinderen nog steeds regelmatig 

‘Swiebertje spelen’. De voorzitter kapt ‘deze wezenloze monoloog’ af en stelt nogmaals dat het 

kerstpakket van dit jaar een eigen facultair kerstpakket meer dan rechtvaardigt. Vervolgens 

gaat de voorzitter, zonder dit voorstel in stemming te brengen, over naar punt 4.

4. Een Facultair Kerstpakket voor de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen

De voorzitter doet een rondje langs de commissieleden om voorstellen te horen voor een ei-

gen facultair kerstpakket. Dhr. Schropsema herhaalt dat hij genoeg heeft aan het RUG-kerst-

pakket. Dat ontlokt de voorzitter de opmerking dat dhr. Schropsema dan zeker ook volgend 

jaar genoeg heeft aan zijn huidige salarisschaal, en geen extra periodiek nodig heeft. Hierop 

verlaat dhr. Schropsema in opgewonden staat de vergadering.

De voorzitter kijkt naar mw. Janssen-de Boer. Deze bloost tot diep in haar nek. De voorzitter 

blijft haar aankijken en vraagt na een halve minuut ongemakkelijke stilte of er nog wat van 

komt. “Oh, eh… een rollade lijkt me wel wat”, stamelt mw. Janssen-de Boer uiteindelijk, waarop 

de voorzitter in grote woede ontsteekt.

“Digitale fotolijstjes!” brult de voorzitter tot slot. “Hoor je dat Irene?” Mej. Kamphuis (notu-

liste) notuleert. “Ik wil digitale fotolijstjes! Of desnoods een USB-stick met het logo van de 

faculteit! Als het maar modern is! En nuttig! Klaar! Basta!”

De voorzitter verlaat de vergadering; mej. Kamphuis (notuliste) sluit hem.
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