
faculteit intermenselijke
wetenschappen

Dag Harry,

Ik kreeg net een telefoontje van die portiersbalie aan het begin van het Paddepoelterrein, je weet wel, die verborgen 

werkelozen die daar in dat hok achter vierenzeventig monitoren zitten, en die meneer de Gestapo verordonneerde mij 

op hoge toon mijn auto te verwijderen!

Kun jij als gebouwenbeheerder niet even met die linkmichel gaan praten, en hem vertellen dat ik hoogleraar-directeur 

ben van deze faculteit, dat ik in dier voege af en toe mijn auto nodig heb om vergaderingen elders aan de universiteit 

bij te wonen, en het sujet bovenal even vragen waar hij de onbeschoftheid vandaan haalt mij over zoiets onbeduidends 

op te bellen?

Dank, Simon

Beste Simon,

Om te beginnen heet het universiteitsterrein achter de wijk Paddepoel al sinds enkele decennia het Zernikecomplex, 

sinds enkele jaren zelfs de Zernike Campus.

Maar over je auto: heb je hem wel op een offi cieel RUG-parkeerterrein staan? Ik weet dat je verder dan 8 kilometer van 

de faculteit afwoont, dus je komt wel degelijk in aanmerking voor een parkeervergunning op de campus.

Kortom: ik snap niet waarom de bewaker (ik vind het een beetje aanmatigend dat je het over de Gestapo hebt…) je 

heeft gebeld. Graag wat meer info, voor ik hem ga benaderen.

Dank en groet, Harry

Hoezo parkeervergunning Kammenga?!

Als ik vanaf de rondweg het terrein opdraai (interessant hoor: Zernike Campus! Pfffft!), dan draai ik altijd meteen 

rechtsaf naar het eerste het beste parkeerterreintje meteen achter de bouwkeet waar die SS-ers met hun verrekijker-

tjes zitten – vandaar dat ze me natuurlijk meteen in de smiezen hadden!

Er is daar altijd plek – alleen vorige week donderdag eind van de middag was het een beetje hectisch om er weer weg 

te kunnen, omdat er opeens allemaal burgermensen in nette pakken hun auto’s aan het parkeren waren daar; zeker 

een stel provincialen die naar de buluitreiking van hun nichtje kwamen kijken.

Actie dus graag!

S.

*zucht* Simon…

Ik begin het geloof ik een beetje te snappen. Je parkeert je auto elke dag doodgewoon op het parkeerterrein van het 

crematorium!

Als ik eerlijk ben, vind ik dat nogal stuitend. Ik zou zeggen: haal een parkeerkaart op bij die aardige mensen van de 

beveiliging in hun ‘bouwkeet’, en zet je auto voortaan op een van de plekken die de RUG speciaal voor autofanaten als 

jij heeft aangelegd. Dat je dan tweehonderd meter verder moet lopen, is alleen maar goed voor je lijn, als ik zo vrij mag 

zijn.

Of ga anders eens fi etsen! Ook handig als je naar een vergadering in de binnenstad moet…

Formele, niet hartelijke groet, Harry
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