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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Notulen van de stafvergadering van de vakgroep Sociale Fysionomie, donderdag 3 juli 

2014, 9.00 – 9.45 uur. Kleine vergaderzaal, groene vleugel Poppemagebouw.

Aanwezig: Prof. S. Streutjens (vanaf 9.20 uur); Harry Kammenga (not.); mw. I. Kamphuis; prof. dr. C. 

Hobbema, dhr. P. Vrieze en Priscilla Havenga (student).

Afwezig: Prof. S. Streutjens (z.k., tot 9.20 uur); mw. N. Stroetmans, prof. dr. H. van Hepscheuten 

(m.k.).

1. Opening

Om 9 uur precies opent dhr. Kammenga de vergadering. Hij stelt vast dat professor Streutjens 

niet aanwezig is, maar deze afwezigheid niet heeft aangekondigd. Mw. Kamphuis merkt op dat 

prof. Streutjens ook niet in de elektronische agenda heeft aangevinkt dat hij de vergadering zou 

bijwonen.

2. Project Etalage

Prof. Hobbema geeft een korte update van het Etalageproject, ook wel Pure genoemd. Medewerkers 

van de Universiteitsbibliotheek zijn onlangs op onze faculteit langs geweest om de wetenschappers 

voor te lichten over het publiceren van hun wetenschappelijke onderzoeksresultaten via de nieuwe 

Pure portal. Het ligt in de bedoeling dat ergens half juli de publicaties op de nieuwe profi elpagina’s 

worden gepresenteerd.

Op dit moment treedt prof. Streutjens de vergaderzaal binnen. Nog voor hij een stoel heeft bereikt, 

strooit hij luidkeels met verdenkingen in de richting van alle aanwezigen in het algemeen, en de 

heer Kamminga in het bijzonder, dat deze vergadering in het geniep is belegd achter zijn rug om.

Mevrouw Kamphuis merkt nogmaals op dat prof. Streutjens deze afspraak wel degelijk in zijn 

agenda had kunnen zien staan, maar dat hij het agenda-item blijkbaar nog niet had gezien, getuige 

het feit dat hij zich bij deze vergadering nog niet als aanwezig had aangevinkt.

Na enig heen en weer gesteggel blijkt dat prof. Streutjens nog niet op de hoogte is van de 

overgang naar Google Apps for Education, getuige zijn luide uitroep ‘Wat mag dat wel weer niet 

betekenen?’ Dhr. Vrieze wijst prof. Streutjens erop dat er al enkele maanden RUG-breed op deze 

nieuwe faciliteit is overgestapt. De luide protesten en afwerende gebaren van prof. Streutjens bren-

gen dhr. Kammenga ertoe de conclusie te trekken dat nu wel duidelijk is waarom prof. Streutjens de 

afgelopen maanden van zoveel facultaire ontwikkelingen niet op de hoogte was, en nooit meer op 

mails reageerde.

Er wordt nog enkele minuten fel doorgediscussieerd over dit onderwerp, waarna mw. Kamphuis 

belooft de nieuwe mail- en agenda-omgeving van prof. Streutjens nog vandaag voor hem te zullen 

installeren.

2. Project Etalage – vervolg

Prof. Hobbema gaat verder met zijn uitleg over de wetenschappelijke onderzoeksrapportage via de 

Pure portal. Na enkele seconden wordt hij echter onderbroken door voornoemde prof. Streutjens, 

die niets zegt te weten van deze [sic] ‘nieuwlichterij’. De notulist wordt met klem opgedragen de 

volgende zinsnede in de notulen op te nemen:

‘Mijn secretaresse houdt al jaren al mijn publicaties bij in een Word-bestand, en zal dat als het aan 

mij ligt, blijven doen tot en met mijn pensioen!’

Daarna verlaat prof. Streutjens de vergadering in duidelijk opgewonden en verwarde staat.
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