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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Faculteitsraadvergadering

donderdag 28 februari 2013

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

mw. drs. A.W. Janssen-de Boer, Ernst-Karel Terwisscha van Scheltema (student-lid), prof. dr. H. van Hep-

scheuten.

Afwezig m.k.: Jessica van Duinhoven, mw. S. Stiensma-van der Wal.

Om 9.05 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij meldt dat er geen mededelingen zijn, en dat de notulen 

van de vorige vergadering bij dezen zijn goedgekeurd. Protesten vanuit de vergadering dat de raad toch 

tenminste de mogelijkheid moet krijgen enige tekstuele en inhoudelijke opmerkingen te maken, doet de 

voorzitter af als (sic) ‘bullshit’.

Dan verklaart de voorzitter meteen agendapunt 4 aan de orde: de invoering van de RUG-pas op de Faculteit. 

Professor Streutjens vraagt Harry Kammenga een en ander uit te leggen over dit project, dat door de voor-

zitter smalend (sic) ‘Big brother in de kantine’ wordt genoemd.

Zover wil de heer Kammenga niet gaan, zegt hij. De RUG-pas is een pas die alle medewerkers krijgen, zoals 

alle studenten nu ook al een studentenkaart hebben. De RUG-pas kan worden gebruikt als lenerspas bij 

de bibliotheek, maar ook als chipkaart om mee te betalen voor de gratis koffi e die voortaan in de kantine 

wordt geschonken.

Hierop ontstaat een levendige, zij het chaotische discussie. Als eerste (als de notulist het tenminste allemaal 

juist heeft genoteerd) roept professor Van Hepscheuten dat je nu eenmaal niet kunt betalen voor gratis kof-

fi e, dus dat hele idee van die chipknip lijkt hem (sic) ‘een surrealistisch koekje uit eigen doos!’

Vervolgens kondigt mevrouw Janssen-de Boer aan, dat zij niet van plan is haar pasfoto in te leveren voor 

deze (sic) ‘ridicule inbreuk op mijn privacy’.

‘Volgens mij lever je ook een pasfoto in bij NS en Arriva enzovoort, voor de OV-chipkaart. Dan is dit toch 

niet zo vreemd?’, brengt student-lid Ernst-Karel Terwisscha van Scheltema naar voren. Webmaster Harry 

Kammenga is het hiermee eens, sterker nog: hij betoogt dat er op de zogeheten MePa’s, de medewerkers-

pagina’s op de website, immers ook pasfoto’s staan? Dit veroorzaakt een felle discussie over de MePa’s, die 

door de voorzitter middels een harde klap met de vlakke hand op tafel abrupt wordt beëindigd.

‘De RUG heeft al een pasfoto van je, als het goed is’, gaat dhr. Schropsema verder. ‘Als werkgever is de RUG 

verplicht een kopie van je ID-kaart te hebben. Doordat je een extra pasfoto moet inleveren kun je op je RUG-

pas met een vriendelijker hoofd komen te staan dan op je strenge paspoort...’

‘Pah!’, (sic) barst mevrouw Janssen-de Boer uit, ‘een vriendin van mij had een vakantiefoto ge-upload en 

kreeg deze reactie: Uw foto voor de RUG-pas is geweigerd omdat deze niet bruikbaar was. Het bestand dat 

ge-upload is gaf geen vooraanzicht van uw gezicht en kan zodoende niet voor identifi catie gebruikt worden.’

Nu laat voorzitter Streutjens voor het eerst echt van zich horen. ‘Wat een gelul!’ (sic), bast hij. ‘En dat al-

lemaal vanwege die rottige oploskoffi e van Douwe Egberts!’ Als de aanwezigen hem glazig blijven aankij-

ken verklaart hij zich nader: ‘Ondanks de resultaten van de smaaktest heeft de RUG gekozen voor minder 

lekkere maar veel goedkopere koffi e.’ Op dat moment zet Streutjens een thermoskan op tafel en begint 

zichzelf een beker koffi e in te schenken. ‘Daarom haal ik voortaan onderweg naar de faculteit een thermos 

met extrasterke Americano bij de Coffee Company. En hiermee sluit ik deze vergadering!’ (sic)

Notulen


