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Jaarverslag 2011 van de Nederlandse Sociologische Vereniging 
 

 

Secretaris 

Dr. Arie Glebbeek 

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie 

Grote Rozenstraat 31, 9712 TG  Groningen, a.c.glebbeek@rug.nl 

 

Het secretariaat is ondergebracht bij de sectie sociologie van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. De secretariële ondersteuning werd verzorgd door Marijke Ristivojčević. 

De website werd beheerd door Erik van Ingen. 

 

Bestuurssamenstelling 

In het verslagjaar vond een wisseling van het voorzitterschap plaats. Na vier jaar deze 

functie te hebben vervuld, heeft prof. dr. Jacques van Hoof de hamer neergelegd. Hij 

is als voorzitter opgevolgd door prof. dr. Jan Willem Duyvendak (UvA).  

De overige bestuursleden waren dr. Arie Glebbeek (RuG, secretaris), dr. Maarten 

Wolbers (RU, penningmeester), dr. Christian Broër (UvA), dr. Erik van Ingen (UvT), 

dr. Ineke Maas (UU), Hans Teunissen(NVLM), dr. Justus Uitermark (EUR), dr. Geert 

de Vries (VU), dr. Vic Veldheer (SCP) en dr. Jeroen Winkels (RU-ITS). 

 

Ledenaantal 

De NSV had op 1 januari 512 leden en op 31 december 510 leden. Geïntensiveerde 

ledenwerfacties hebben tot dusver niet het beoogde resultaat gehad.  

 

Financiën 

In 2011 bedroegen de baten van de NSV € 41.163,- en de lasten € 43.309,-;  dit 

betekent een negatief saldo van € 2146,-. Dit saldo is ten laste gebracht van de 

reserves van de vereniging. 

Als gevolg van een boekingsfout moest een correctie worden aangebracht in de 

jaarrekening over 2010. Het verlies over dat jaar bedraagt € 4312,- (in plaats van de 

eerder gemelde € 740,-). Dit betekent dat de vereniging twee achtereenvolgende jaren 

een serieus verlies heeft geleden, waardoor de reserves substantieel zijn verminderd.  
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Activiteiten van de NSV in 2011  

 

Sociologie Magazine  

Het magazine wordt steeds professioneler en binnen het bestuur bestaat algehele 

tevredenheid over de positieve ontwikkelingslijn van het blad. Het gaat in de 

gewenste richting van een tijdschrift dat ook interessant is voor de brede kring van 

buitenuniversitaire sociologen. Voor het komende jaar staat een ingrijpende 

verbetering van de lay-out op het programma. 

 

Dag van de Sociologie 

Er is weer een geslaagde Dag van de Sociologie geweest, die door onze Vlaamse 

collega’s op 26 mei in Gent uitstekend was georganiseerd. 

De centrale inleidingen gingen over het oprukkende populisme in de politiek, zowel in 

België als Nederland. Uit beide landen was dan ook een inleider gevraagd: prof. Mark 

Elchardus van de VU Brussel en prof. Dick Houtman van de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam. 

 

Prijzen  

De prijs voor de beste dissertatie die in de jaren 2009 en 2010 is verdedigd aan een 

Nederlandse universiteit is deze keer gedeeld door twee winnaars: 

• Bianca Garcés Mascareñas, Markets, citizenship and rights. State regulation of 

labour migration in Malaysia and Spain, Universiteit van Amsterdam, 2010. 

(Promotoren: M.J.A. Penninx en C.A. Groenendijk.) 

• Jeroen van der Waal, Unravelling the global city debate. Economic inequality and 

ethnocentrism in contemporary Dutch cities, Erasmus Universiteit, 2010. 

(Promotoren: D. Houtman en J.P.L. Burgers.) 

De voorzitter van de jury, prof. dr. Jacques Tacq, heeft de prijs op 17 november 2011 

in Den Haag aan de twee winnaars uitgereikt.  

De NSV-VBO Beleidsprijs is dit jaar niet uitgereikt, maar opgeschort vanwege een 

gebrek aan inzendingen. 

 

Actualiteitencollege 

Het Actualiteitencollege ging dit jaar over een veelbesproken onderwerp: De gevolgen 

van ‘fact free politics’ voor beleid en onderzoek. De term verwijst naar de door velen 

gesignaleerde tendens dat politici, onder druk van de massamedia en het populisme, 

hun beleid steeds minder op feiten en onderzoek baseren, maar louter afgaan op hun 

politieke instincten en ideologie. Dit schept uiteraard een probleem voor wetenschap-

pelijke onderzoekers die gewend waren zakelijke argumenten voor het beleid aan te 

leveren. Maar men kan ook stellen dat de politiek hiermee haar autonomie terugwint 

op de technocratische beleidsvoorbereiding. De organisatoren van het college hebben 

ernaar gestreefd beide gezichtspunten tot hun recht te laten komen en te vermijden dat 

sociologen in de rol van verongelijkte wetenschappers zouden vervallen. Dit is 

uitstekend gelukt. De centrale inleider, Dick Pels, maakte een gedegen en kritische 

analyse van het thema, en werd hierin gesteund door Dick Houtman, een andere 

inleider. De relatie onderzoek-beleid werd met veel inside-kennis belicht door Sjoerd 

Karsten. Van alle inleiders maakte oud-politicus en socioloog Eimert van Middelkoop 

zich nog de meeste zorgen over ‘fact free politics’. 

Het college was ook dit jaar weer georganiseerd in samenwerking met het Sociaal en 

Cultureel Planbureau en vond plaats op donderdag 17 november op het ministerie van 
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VWS te Den Haag. De vier inleidingen en aansluitende forumdiscussie zijn inmiddels 

neergelegd in een boekje dat onder redactie van Vic Veldheer bij het SCP verscheen. 

 

Waardering Nederlandstalige tijdschriften 

Opmerkelijk was de grote zorg die op de Algemene Ledenvergadering van dit jaar 

werd uitgesproken over de voortgaande afkalving en marginalisering van de 

Nederlandse sociologietijdschriften. De oorzaak ligt onder andere bij de eenzijdige 

Engelstalige publicatienormen die aan de universiteiten worden gehanteerd. Bij de 

leden leeft de vrees dat het vakgebied hierdoor ontworteld raakt en uiteindelijk het 

draagvlak in de Nederlandse samenleving verliest. Er klonk een roep om ons 

hiertegen te verzetten. 

Deze oproep is een steun in de rug voor de lijn die het bestuur de afgelopen jaren 

heeft gevolgd. Bij herhaling is bij universiteitsbestuurders aangedrongen op een meer 

gelijkwaardige behandeling van de Nederlandstalige tijdschriften. Dit heeft tot dusver 

niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het bestuur beraadt zich op een aanscherping 

en verbreding van haar actie, die het karakter moet krijgen van een appèl namens het 

hele vakgebied. 

 

Steun aan vervolgde vakgenoten 

Op initiatief van ons erelid De Swaan heeft het bestuur een steunbrief aan onze Franse 

zustervereniging gestuurd, die is opgekomen voor twee in respectievelijk Hongarije 

en Turkije belasterde en vervolgde vakgenoten. 

 

 

Tijdschriftenregeling 

De kortingsregeling voor tijdschriften was ook in 2011 van kracht. Deze biedt NSV-

leden korting op de abonnementsprijs van de vier door de NSV erkende en 

ondersteunde tijdschriften Mens & Maatschappij, Sociologie, Beleid & Maatschappij 

en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. De kortingsregeling is ook van toepassing 

op Religie & Samenleving. 

 

Lidmaatschappen internationale verenigingen 

De NSV is lid van de International Sociological Association (ISA) en van de 

European Sociological Association (ESA). 

 

 


