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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Van de directie

Eindejaarstoespraak prof. dr. Simon Streutjens

Beste collega’s,

Zoals jullie ongetwijfeld inmiddels hebben begrepen, gaat het niet zo goed met de universiteit. Tot 

afgrijzen van grote baas Poppema hebben we onze plek in de mondiale top-honderd verloren, de halve 

Letterenfaculteit wordt wegbezuinigd en allerlei regelingen worden opgeheven en afgebroken waar we 

bij staan.

Onze goede oude Faculteit Intermenselijke Wetenschappen lijkt voorlopig een beetje de dans te ont-

springen, maar op deze oudejaarsbijeenkomst kan ik er toch niet aan ontkomen u allen nog wat ‘food for 

thought’ mee te geven voor de kerstvakantie.

U zult zich wel afgevraagd hebben waarom we aan de faculteit dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst heb-

ben georganiseerd, maar een oudejaarsborrel. Welnu, op een nieuwjaarsbijeenkomst wordt de directeur 

geacht optimistisch het voor hem liggende jaar te beschouwen. Wat 2015 betreft, heb ik daar, ik zal 

eerlijk zijn, geen fl uit zin in. Liever kijk ik terug op het jaar 2014, en pik ik een paar belangrijke onderwer-

pen uit de stapel waarover de tijdens onze verplichte vrije dagen kunnen nadenken.

Heeft de RUG als geheel haar toppositie in allerlei rankings moeten verlaten, onze faculteit deed het 

nog niet eens zo slecht. Een mooie achtenveertigste plaats op de Annual Interhuman Popularity Poll van 

het gerenommeerde Lithuanian National Institute of Interhuman Research… daar konden onze zuster-

instituten in Amsterdam en Nijmegen toch maar mooi een puntje aan zuigen. En wat te zeggen van de 

stijging met niet minder dan vijftien plekken, naar nummer zevenentachtig, in de Ouagadougou 2014 

List of Interhuman Citations in Grey Literature? De appeltaart die mijn secretaresse Irene Kamphuis ter 

gelegenheid van dit succes bakte, ging er goed in op die mooie dinsdagochtend in maart, dat kan ik u 

wel zeggen!

Natuurlijk was het niet allemaal rozengeur en maneschijn in het jaar 2014, voor onze faculteit. Dat we in 

september moesten meemaken dat we een zes-min haalden bij de facultaire Instellingstoets, en dat we 

in dit lopende studiejaar een paar hertoetsingen zullen moeten ondergaan, was niet bevorderlijk voor 

de sfeer op de faculteit, om het maar eens zacht uit te drukken. Verder, maar dat is mijn persoonlijke 

mening en ik weet zeker dat velen van u het daarin niet met mij eens zullen zijn, waren de vergaderingen 

met de Dienstraad ook in 2014 weer van een langdradigheid en vooral overbodigheid, dat ik er steeds 

meer aan zit te denken dit zogenaamde medezeggenschapsorgaan nu eindelijk maar eens op te heffen.

Een andere reden dat ik nu tot u spreek, en niet bij de aanvang van het volgende kalenderjaar, is het feit 

dat onze faculteit in 2015 precies 25 jaar zal bestaan. Vanuit eerdergenoemde Dienstraad bereikten mij 

al geluiden dat men dit lustrum op de werkvloer graag wil vieren. Daar wil ik volgende op zeggen: het 

400-jarig bestaan van de hele Groningse universiteit heeft ons opgezadeld met zo’n enorme berg activi-

teiten, fl yers, evenementen, posters, e-mails, ceremonies, nieuwsbrieven, festivals, vlaggen en billboards, 

dat we gerust van een chronische universiteitsbrede lustrummoeheid kunnen spreken. Ik kan het voor de 

goede vrede ook gooien op onze slechte fi nanciële situatie, maar ik zeg het maar gewoon eerlijk: ik neem 

graag bij dezen de gelegenheid te baat om voor eens en voor altijd te roepen: Over Mijn Lijk!aat om voor eens en voor altijd te roepen: Over Mijn Lijk!

Eindejaarstoespraak


