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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Notulen van het speciale bezuinigingsberaad van het Faculteitsbestuur

Donderdag 30 juni 2011, 09.00 – 09.23 uur

Aanwezig: Prof. dr. S. Streutjens (voorzitter), dhr. H. Kammenga (Faculteitsraad), prof. dr. K. Propstra 

(portefeuillehouder middelen), dhr. W. Boompjes (controller), mej. I. Kamphuis (not.), Eduard van Beusekom 

Dudok van Heel (studentlid).

Afwezig z.k.: Prof. dr. V. Vloszkakovskyi

Om precies 09.00 uur opent de voorzitter deze bijzondere vergadering, waarbij hij genotuleerd wil zien dat 

prof. Vloszkakovskyi zonder kennisgeving afwezig is. Op de tegenwerping van dhr. Kammenga dat het precies 

negen uur is en dat professor Vloszkakovskyi wellicht alsnog zal verschijnen, roept de voorzitter dat dit onzin is; 

de heer Vloszkakovskyi is immers altijd te laat? Daarna laat hij mej. Kamphuis de deur van de vergaderzaal van 

binnenuit op slot draaien, hetgeen ze na enig aandringen onder protest doet.

Het College van Bestuur heeft de Faculteit een majeure bezuinigingsopdracht gegeven, gaat de voorzitter 

verder. Er zullen dus staande deze speciale vergadering harde noten gekraakt dienen te worden, waarbij geen 

enkele vakgroep gespaard zal worden.

Hoofd fi nanciën dhr. Boompjes neemt het woord. De kaasschaafmethode is niet de juiste oplossing, houdt hij 

de vergadering voor; beter is het, in de overhead te snijden en bijvoorbeeld één specifi eke kostencode aan te 

pakken.

PH Middelen Propstra valt Boompjes hierin bij: het is beter één vakgroep in zijn geheel op te heffen, dan alle 

vakgroepen tezamen te treffen met bezuinigingsmaatregelen, waardoor elke vakgroep op het gebied van 

performance tot de grijze middelmaat veroordeeld zal blijven.

In de vergadering ontstaat enige commotie na deze drie mededelingen. Vertegenwoordiger Kammenga van 

de Faculteitsraad betoogt dat het niet aan deze vergadering is om een vakgroep aan te wijzen die dan maar 

opgeheven moet worden. Ook studentlid Van Beusekom Dudok van Heel protesteert: de studentgeledingen in 

de faculteit hechten zeer aan goed onderwijs, en het schrappen van een hele vakgroep draagt niet bepaald bij 

tot een goed onderwijsklimaat bij Intermenselijke Wetenschappen.

De voorzitter neemt daarop langdurig het woord. In de academische wereld is het momenteel eten of 

gegeten worden, betoogt hij. Het gaat allang niet meer om goed onderwijs geven; het gaat om overleven. Goed 

onderzoek is daarbij van meer belang, en vooral: het publiceren in goede tijdschriften met hoge impactfactor.

Ook hier probeert studentlid Van Beusekom Dudok van Heel enige argumenten tegenin te brengen, maar de 

voorzitter snoert hem met een snedige opmerking en een enkel handgebaar de mond. Als de heer Kammenga 

wil protesteren tegen deze gang van zaken, dreigt de voorzitter de vergadering gewoonweg te schorsen, 

waarna hij in betrekkelijke rust het woord kan hernemen.

Is het niet zo, dat de meeste vakgroepen in de Faculteit goed werk verrichten, vooral op onderzoeksgebied?

PH Middelen Propstra applaudisseert.

En is het ook niet zo, dat die vakgroepen bijna zonder uitzondering publiceren in gerenommeerde 

tijdschriften?

Hoofd fi nanciën dhr. Boompjes roept hard ‘Hear! Hear!’

Maar is het ook niet zo, dat er één vakgroep is binnen deze Faculteit, die bezig is met wel heel vaag onderzoek?

Hoofd fi nanciën dhr. Boompjes en PH Middelen Propstra roepen in koor: ‘Intermenselijke Dialectiek van 

Vloszkakovskyi!’

Die altijd in van die obscure Open Access-tijdschriften publiceert?

Hoofd fi nanciën dhr. Boompjes en PH Middelen Propstra roepen nogmaals in koor: ‘Vloszkakovskyi!’

En wie vond deze vergadering blijkbaar niet belangrijk genoeg om aanwezig te zijn? vraagt de voorzitter.

‘Vloszkakovsky!’ gillen Boompjes en Propstra.

‘I rest my case,’ concludeert de voorzitter. Onder luide protesten van de heren Kammenga en Van Beusekom 

Dudok van Heel sluit hij de vergadering, waarna de drie heren onder het geven van high-fi ves de vergaderzaal 

verlaten.
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