
faculteit intermenselijke
wetenschappen

Dag Simon,

Je weet dat wij in de Werkgroep Intermenselijk Contact de onderlinge band tussen het personeel proberen te versterken. Wij 

denken dat jij, als directeur, daarin een belangrijke rol zou moeten spelen. Daarom zouden we graag zien dat jij op de kerstborrel, 

op vrijdag 16 december a.s., om 16.00 uur, een bezielende toespraak zou houden voor het voltallige personeel. Je kunt daarbij het 

kerstpakket aanbieden, en het zou leuk zijn als je een positieve terugblik op het afgelopen jaar zou werpen. Iedereen hard gewerkt, 

mooie resultaten, veel waardering, zoiets. Kunnen we op je rekenen?

BvD en groet, Harry

Harry!

Hoe vaak moet ik nog zeggen dat Intermenselijke Wetenschappen dan misschien ons onderzoeksterrein zijn, maar dat dat niet wil 

zeggen dat we zelf onze tijd moeten verdoen met ‘contacten’. Wat bedoel jij trouwens precies met ‘zou moeten spelen’? Is dat een 

impliciete klacht? En wie heeft beslist dat er een kerstborrel moet komen, in de baas, mijn tijd? Kerstborrels drink je maar thuis, 

onder de kerstboom, als je niet meer hoeft te rijden! Ik zou niet weten waar ik de positieve terugblik vandaan zou moeten toveren. 

Zie jij lichtpuntjes in dit rampjaar? Trump aan de macht, Zwarte Piet verbannen, de faculteit overspoeld met onverstaanbare 

buitenlanders met vreemde gewoontes, de beste mensen op culinaire snoepreis naar Jan Taai. Ik zou niet eens weten in welke taal 

ik die toespraak zou moeten houden. Dus je hebt dit jaar toch weer een kerstpakket? Niet meer dat Schitteringengedoe, dat je 

na tig maal inloggen ook nog eens zelf je cadeau moet kiezen? En dan mag ik zeker de eerste klappen opvangen van de jaarlijkse 

Ontevredenheid-met-het-Kerstpakket? Als ik een toespraak houd, dan bepaal ik zelf wel hoe en waarover!

Hoezo BvD trouwens?

S.

Beste Simon,

Kerstborrels en kerstpakketten vormen nu eenmaal een instituut. Die kun je niet zomaar opdoeken. Die Tintelingen die je bedoelt 

werden nu juist enorm gewaardeerd. Ieder kon krijgen wat hij wilde, je kon zelfs een verrassingspakket kiezen of het weggeven aan 

een goed doel. Bovendien is dat een keuze van het CvB, daar kunnen wij ons niet aan onttrekken. En wat die terugblik betreft: aan 

alle dingen die jij opnoemt hebben onze collega’s part noch deel. Het valt juist te prijzen dat ze zich blijven inzetten ondanks de 

onrust in de wereld. Over de aankleding hoef je je niet te bekommeren, daar zorgen wij voor. Succes,

Harry

Harry!

Schitteringen, Glinsteringen, Tintelingen, Kriebels, whatever. Postmodernistische jeukwoorden! Die digitale kerstfratsen van 

je kun je ze net zo goed lekker intermenselijk sociaal via Facebook of Twitter telexen, die behoeven geen uitreiking door de 

directie. Aankleding? Denk maar niet dat ik uitgedost als een oversized kerstkabouter Yolo roepend ten tonele verschijn om hun 

kerstprullaria toe te stoppen of vocaal in de watten te leggen. Ik zal er zijn, om ze, stipt om 16:00 uur, eens even fl ink de kerstoren te 

wassen!

Vrolijk kerstfeest!

S.

E-mailverkeer

24   Pictogram 4/jaargang 2016  december


