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M E N S -E N -VA R IA
- Door Irene Kamphuis -

Een levendige zomer-barbecue
ruchtig om naar het gezelschap, een grote worst
aan zijn vork, druipend van het vet.
Harry Kammenga gebaarde dat hij zijn toespraak

happen hadden zich
Ruim dertig personeelsleden van de Faculteit Intermenselijke Wetensc
Streutjens voor de jaarlijkse
op vrijdag 14 juli verzameld in de uitgestrekte tuin van professor
goed gezind, zodat de
facultaire personeelsbarbecue. De weergoden waren ons gelukkig
dienst hoefden te doen.
opgezette partytenten en tussen de bomen gespannen luifels geen

eerst nog even af wilde maken. “Ik wil tot slot
onze directeur bedanken voor zijn gastvrijheid,

Directeur Streutjens bemande zelf de barbecue,
en had daartoe een prachtig blauwwit gestreept
schort voorgebonden. Zijn charmante vrouw
Annie Streutjens-de Boer zorgde ervoor dat de
glazen gevuld bleven. Al met al dus een fijne ambiance, en zo op het eerste gezicht was aan alle
voorwaarden voldaan om dit afsluitende personeelsuitje tot een succes te maken.
Uiteraard moesten er natuurlijk nog wel enkele toespraken gehouden worden, om terug te
blikken op het afgelopen studiejaar. Streutjens
himself trapte af door alle aanwezigen een warm
welkom te heten en iedereen op het hart te drukken vooral voldoende te consumeren, want “het
is dorstig weer en we moeten niet uitdrogen,
haha!”
Gelukkig voor het tijdschema van de avond had
de professor geen tijd voor nog meer oneliners,
omdat het al vrij donkerbruin geblakerde vlees
op de barbecue zijn aandacht opeiste. Daarom
beklom vervolgens Harry Kammenga een tuinmens de facultaire dienstraad het
stoel om namens
woord tot ons te richten.
ga staat er niet om bekend dat
menga
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Toen de sfeer optimaal was…
v.l.n.r. Annie Streutjens, professor Streutjens en
Harry Kammenga

…het zootje ongeregeld…

waarover directie en dienstraad het afgelopen
jaar danig van mening hadden verschild. Zo
passeerden eventuele deelname aan de branch

evenals zijn vrouw, die dit zootje ongeregeld in
haar tuin moet dulden”, sprak hij op gespeeld
ironische toon. “Alleen jammer dat we via de mail

campus in Yantai, het nieuwe ICT-strategieplan
en natuurlijk de rookvrije gebouwen van de faculteit de revue.
Aan de rug van professor Streutjens, quasi-aandachtig gebogen over de barbecue, was duidelez dat
lijk af te lezen
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werden uitgenodigd voor een verkeerd gespelde
‘barbeque’, met een q, wat toch echt eerder als
‘barbekke’ uitgesproken wordt dan het correcte
‘barbekjoe’. Maar gelukkig hebben we zonder
problemen onze weg hierheen gevonden…”
Streutjens’ gezicht stond op onweer. Toch dacht
Kammenga zich op dit heikele moment nog een
grapje te kunnen veroorloven.
“En dat professor Streutjens ons een vette worst
voorhoudt, is een beeld dat de dienstraad het afgelopen jaar maar al te bekend voorkwam, haha!”
Daar vloog de braadworst door de lucht, recht
tegen Kammenga’s knalgele ‘Australia’ barbequeschort. De voorzitter van de dienstraad
wankelde op de plastic tuinstoel en viel languit

daarom

achterover in het gras.
“Oh, sorry about that”, zei Streutjens met een
grote grijns. “Annie, doe Harry even een doekje.
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Kom mensen, tast toe, er is genoeg!”
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