
Nieuwjaarstoespraak door Mark Rutgers, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen  
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Beste collega’s, 

Welkom op onze FGW nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat jullie in grote getale 

aanwezig zijn. 

Een Nieuwjaars speech vormt een heuse traditie. Ook de inhoud kent haar 

traditionele elementen, zoals terugblik op successen en vooruitblik op 

uitdagingen. Daar zal ik mij aan houden. Anders dan de zogenaamde 

vuurwerktraditie, zal ik trachten te voorkomen dat dit uitmondt in jaarlijks 

meer en luider geknal.  

Voor zover mij bekend is de langste speech ooit in 1998 gehouden door Lluis 

Colet. Die ging over de kunstschilder Salvador Dalí en duurde 24 uur en 21 

minuten.  

De kortste speech ooit is vàn Dalí en luidde: ‘"Mijn speech is zo kort, dat hij 

alweer voorbij is." De duur van mijn speech zal hier ergens tussenin zitten. 

Laat ik beginnen met dat wat na deze speech volgt: de eerste facultaire 

Impactprijs. De notie ‘impact’ heeft een steeds belangrijke plaats gekregen in 

het denken over ons werk. Het is een hoofdthema in hedendaagse strategische 

sessies. Let wel, impact is niets nieuws - denk aan onze afgestudeerden - , maar 

we maken dus te weinig zichtbaar wat we voor de samenleving betekenen.  

Meer erkenning voor degenen die hier energie in steken is nodig. Daarom zal 

vandaag voor het eerst de FGW Impactprijs worden uitgereikt.  

 

Nu de beloofde korte terugblik: 

Er is veel toonaangevend onderzoek gedaan en uitmuntend onderwijs gegeven. 

In de rankings blijven we schrikbarend hoog staan: we zijn een topfaculteit. 

Daarvoor werken we ons ook allen ‘uit de naad.’  

We hebben de enorm vele onderwijsvisitaties afgelopen jaar vrijwel zonder 

probleem doorlopen: een fantastische prestatie. Daarvoor is veel werk verzet 

binnen de faculteit. Het laat zien dat we als docenten en ondersteuners onze 

studenten zeer serieus nemen. We doen het met zijn allen gewoon heel goed.  
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Het zelfde geldt voor het onderzoek: ook daar enkel uiterste positieve oordelen 

over onze kwaliteit en inzet. We kunnen af en toe mopperen – en soms is dat 

ook terecht -  maar we zijn ondertussen wel wereldtop.  

Natuurlijk zijn er ook regelmaat problemen en fricties. Dat is nu eenmaal 

inherent aan een grote organisatie als de onze. We moeten er samen 

uitkomen. We kunnen er samen uitkomen. Elkaar op constructieve manier 

aanspreken, naar elkaar omkijken en op een fatsoenlijke en respectvolle 

manier met elkaar omgaan. Maar vooral ook het vertrouwen dat we allen 

vanuit onze verantwoordelijkheden het beste voorhebben met elkaar. 

De fraaie gezamenlijke resultaten hebben een gouden randje in het succes van 

individuen: Ik som niet te veel op, maar noem slechts Nadine Akkerman’s ERC, 

Thijs Porck’s LUSOnderwijsprijs en Frank Chouraqui die onze eigen 

Onderwijsprijs in de wacht sleepte.  

Natuurlijk is er heel veel werk verzet. Denk aan de Open Dagen, de 

Masterdagen en het Proefstuderen. Dit is belangrijk werk: goede, eerlijke en 

transparante informatie voor aanstaande studenten. Het gaat erom de juiste 

student op de juiste plek te krijgen. Als we het goed doen zijn 

studierendement, efficiency, kwaliteit, doceer- en studieplezier geen 

tegenpolen, maar versterken ze elkaar.  

Hulde dus aan iedereen die hier een rol in speelt, OBP, WP en de studenten. De 

academische gemeenschap vormen we met zijn allen. 

Bijzonder was het scala aan 444-activiteiten. Het hoogtepunt daarin was ons 

FGW feest in de Stadsgehoorzaal. Dat knalde pas! Maar ook de 

Onderwijsparade voor docenten in november wil ik noemen als iets bijzonders 

dat voor herhaling vatbaar is.  

Er is het afgelopen jaar verhuisd, verbouwd, gerenoveerd en nog veel meer: 

onze Humanities Campus krijgt langzaam aan vorm. Een mooie toekomst ligt in 

het verschiet, maar het zal best nog het een en ander van ons allen en onze 

buren vergen. Laten we gezamenlijk zorgen dat het zo soepel mogelijk loopt.  

Ook onze Campus in Rabat - het Nimar -  heeft vorig jaar een definitieve 

financiering verworven van het ministerie. 

Dit voorjaar zal een groot aantal collega’s verhuizen naar het Arsenaal: het 

wordt prachtig! Een beetje jaloezie maakt zich soms van mij meester: word 

geen faculteitsbestuurslid aan de FGW als je de beste kamer wilt hebben. 
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Voor de kerst is Egbert Fortuin afgezwaaid als vice-decaan. Voor zijn inzet en 

betrokkenheid bij de faculteit zijn we zeer erkentelijk.  

Gelukkig hebben we ook iemand gevonden met een minstens even groot hart 

voor Geesteswetenschappelijk onderwijs, onderzoek en studenten: Jeroen 

Touwen. Ik ben verheugd dat hij per 1 januari is begonnen. De portefeuille fits 

him like a glove. Een hartelijk welkom aan Jeroen.  

 

Dan nu de beknopte vooruitblik:  

Om te beginnen zijn er de Research masters visitaties. Maar die gaan natuurlijk 

allemaal goed, toch?  

We moeten meedenken met het Universitair Strategisch plan dit voorjaar. Dat 

zal tevens de basis vormen voor ons eigen plan het jaar erna. Kortom, 

meedenken gewenst! 

Dan de toekomst van ‘Van Rijn’ en donkere wolken zoals de ontwikkelingen 

rondom de onderzoeksubsidies. Het is erg koffiedik kijken, maar we hebben in 

elk geval twee jaar financiële rust dankzij toezeggingen van ons CvB. Ook de  

onderlinge solidariteit van de faculteiten in Leiden moet genoemd worden. 

Weliswaar is er veel onzekerheid op de middel lange termijn, maar er is ook 

winst doordat er in Leiden en landelijk veel meer coördinatie is ontstaan in het 

SSH domein (Social Sciences & Humanties).  

we niet al te somber zijn en doorgaan met waar we goed in zijn. Het zou helpen 

als dat miljard dat het hoger onderwijs volgens onze minister nodig heeft er 

ook echt zou komen natuurlijk!  

Dat brengt me bij onze ambities om met het Project Programmanormen meer 

eenheid, duidelijkheid en balans te krijgen in vooral de onderwijsinzet. Daar 

wordt hard aan gewerkt. Belangrijke stappen moeten dit voorjaar worden 

gezet.  

Natuurlijk zullen we onze eindtermen bewaken. Maar we moeten de werkdruk 

in het onderwijs verminderen en daarmee ruimte creëren voor rust en 

onderzoektijd. Dat zal niet makkelijk zijn en ook niet altijd pijnloos. Immers 

minder onderwijsinzet zal vooral ook minder vakken vereisen. De invoering zal 

veel overleg en dialoog vereisen. Daar moeten we allen voor open staan en aan 

bijdragen. 
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En nu wat leuks: Zoals al gezegd, we moeten onszelf nadrukkelijker 

presenteren aan de wereld om ons heen. Om de daad bij het woord te voegen: 

de afdeling communicatie  heeft een korte film gemaakt. Daarin wordt een 

doorkijkje gegeven van wat wij zoal doen. Dat is gedaan in de vorm van een 

aantal persoonlijke verhalen van collega’s. Er is een heuse sneak preview van 

de film op 9 maart in de mooiste bioscoop van Leiden Trianon (zet deze datum 

in uw agenda!) en vandaag alvast de trailer: 57 seconden daarna ga ik afronden 

…. 

{de trailer vind je hier op Youtube >>} 

… kom dus op 9 maart als je de hele film van circa 15 minuten wilt zien!  

Ik ben inmiddels veel te lang aan het woord. Mijn impact neemt ongetwijfeld 

enorm af, dus ter afsluiting en voordat we naar de Impactprijs overgaan:  

Namens het hele faculteitsbestuur dank ik U allen voor de grote inzet in het 

voorbije jaar en wil ik met u allen toosten op wederom een succesvol en 

gezond 2020 voor ons allen!   

 

 

 

https://youtu.be/miKDeiTh4kU

