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Geachte heer Van Vree, Beste Frank,
“Wij zijn ons er ten volle van bewust dat een ingrijpende hervorming niet mogelijk is zonder breed draagvlak
in de faculteit,” schreef u afgelopen vrijdag in een mail aan alle studenten en docenten. Draagvlak creëren voor
bezuinigingsmaatregelen waardoor hoe dan ook veel vakken en banen zullen verdwijnen, dat lijkt ons geen
eenvoudige opgave. Zeker wanneer de noodzaak van deze bezuinigingen voor de meeste studenten en
docenten allerminst evident is.
Over de ’houtskoolschets,’ die niet langer Profiel 2016 mag heten, mag binnenkort worden meegepraat.
Gelukkig maar. Toch blijven wij, Humanities Rally, zeer sceptisch over wat er met deze vorm van inspraak kan
worden bereikt. De absurd korte termijn waarop deze schets klaar moet liggen (januari 2015) blijft vooralsnog
ongewijzigd. En wie garandeert ons dat de aanbevelingen van de beoogde ‘werkgroepen’ naderhand niet
alsnog terzijde worden geschoven?
Ondertussen hangt ons reeds in 2015 een verregaande reductie van het onderwijsaanbod boven het hoofd.
Daar valt blijkbaar niet meer over te praten. Onze doelstellingen blijven dus hetzelfde: voordat er
‘constructieve voorstellen’ gedaan kunnen worden voor 2016 en de jaren daarna moeten eerst deze overhaaste
bezuinigingen van tafel. Voor het realiseren van dit doel bestaat al wel breed draagvlak, in de faculteit en ook
daarbuiten.
Vanavond zal dit eens te meer zichtbaar worden, als studenten en docenten verenigd in Humanities Rally een
avond lang protestcolleges zullen verzorgen in de Oudemanhuispoort. Wij zullen daarmee een duidelijk signaal
afgeven aan het College van Bestuur: geef de geesteswetenschappen nu de waardering die ze verdienen, in
woord en daad. Wij hopen u hierbij aan onze kant te vinden; dan staan we pas echt sterk “in de discussies
over de verdeling van de financiële middelen binnen de universiteit.”
Wij nodigen u van harte uit om vanavond met ons mee te demonstreren.
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