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Onderwerp 
Opheffi  ng faculteit intermenselijke wetenschappen

Geacht college,

Hierbij deel ik u mede, dat ik heden besloten heb de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen per direct eigen-

standig op te heff en.

Zoals bekend, is deze ‘enige echte sociale faculteit’ opgericht in 1973, op het hoogtepunt van de democrati-

seringsgolf en de daarbij behorende volle aandacht voor de mens en zijn geestelijke gebeurlijkheden. In de 

decennia die volgden, beleefde FIW een ongekende bloeiperiode: met coryfeeën als Bram Buunk (later helaas 

overgestapt naar concurrent PPSW, tegenwoordig GMW) en Pim Fortuyn (idem) was er elke week wel een 

spraakmakende column, opwinding veroorzakend tijdschriftartikel of controversiële monografi e die onze facul-

teit een plekje in de krantenkolommen bezorgde en onze wetenschappelijke impactfactoren immer verder de 

hoogte in deed katapulteren.

Helaas: deze democatiese Hof van Eden, die paradijselijke Nieuwe Vrijgesteldheid, is inmiddels verzand in een 

jarenlange activistische discussie, een soort permanente inspraakronde, een volcontinue Poolse Landdag: de 

intermenselijke wetenschappen zijn het laatste decennium dermate geradicaliseerd en verpolitiekt, dat ik na de 

laatste facultaire bestuursvergadering heb besloten er persoonlijk de stekker uit te trekken.

Ik geef u een paar voorbeelden van het niveau waarop de democratische besluitvorming heden ten dage is 

beland.
• Nu er een universiteitsbreed rookverbod dreigt aan te komen, en wij ook rondom onze gebouwen terreinen 

dienen aan te wijzen waarop dit verbod gehandhaafd zal moeten gaan worden, is voorzitter Harry Kam-

minga van de personeelsfractie (u raadt het al, zelf een verstokt roker) meteen begonnen met het produ-

ceren van ontelbare amendementen, moties, overlegbijeenkomsten en protestnota’s, met als enige doel de 

besluitvorming te traineren c.q. voorgoed op de lange baan te schuiven.

• Hoewel wij in de faculteit sinds jaar en dag respectvol met elkaar omgaan en bij gelijke geschiktheid waar 

mogelijk vrouwen op hoge posities proberen aan te stellen, werden wij onaangenaam verrast met het CvB-

besluit ook in onze faculteit een Chief Diversity Offi  cer aan te stellen. Tijdens de treurigmakende discussie 

in de faculteitsraad werd ik door mijn Portefeuillehouder Middelen achtereenvolgens beschuldigd van ‘pas-

sieve discriminatie’, ‘tokenizing’, ‘gender bias’ en intersectionality bashing’.

• Een foto van mij en mijn echtgenote tenslotte, gemaakt tijdens het lustrumgala en gepubliceerd op de web-

site van de Ukrant, veroorzaakte zoveel gegniff el en vreemde blikken in de koffi  ekamer, dat ik maar eens op 

die website ben gaan kijken. Ik zal u niet vermoeien noch schokken met de reacties die ik daar onder mijn 

foto aantrof. Laat ik me beperken tot het mij volstrekt vreemde etiket ‘heteroseksueel neokolonialistisch 

wittemannengedrag’.
Het was voor mij de druppel. Ik hou er mee op. En met mij houdt ook de faculteit ermee op. Ik zal het meubilair 

een dezer dagen op Marktplaats zetten; het facilitair bedrijf komt volgende week de computers en andere ap-

paratuur ophalen, en ik heb een afspraak gemaakt met Carex om onze gebouwen antikraak te gaan verhuren. Zo 

eindigen we tenminste alsnog met een stukje intermenselijkheid naar de mensen toe!

Ik groet u met de meeste hoogachting,

Simon Streutjens

T 050 363 88 88

F 050 363 88 89

s.streutjens@rug.nl

Kater 69

9704 ZX  Groningen

Postbus 111

9700 AX Groningen
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