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Met de terugkeer van de GUF 100 prijs laat de RUG zien dat het waarde hecht aan de
inspirerende prestaties van haar topstudenten. Waar de Rosalind Franklins van onze
universiteit als rolmodel moeten dienen voor de vrouwelijke wetenschapsvijver, is het de
bedoeling dat de GUF Honderdjes een voorbeeld vormen voor hun collega studenten.
Lijst Calimero steunt dit initiatief van harte, maar vindt dan wel dat er oog moet zijn voor
uitzonderlijke prestaties die verder gaan dan hoge cijfers alleen. Er zijn tal van voorbeelden van
actieve studenten die een goede onderwijsprestatie weten te combineren met een uitzonderlijke
bijdrage die niet direct gerelateerd zijn aan studieprestaties, maar wel een belangrijke
meerwaarde voor onze universiteit vormen. Dit zijn de studenten die de basis vormen voor de
onderwijscultuur waar we met zijn allen naar toe willen.
De RUG moet trots zijn op het unieke karakter van onze actieve studentengemeenschap. Lijst
Calimero vindt dan ook dat studenten die goede onderwijsprestaties met dit soort activiteiten
weten te combineren extra aandacht verdienen. Hoewel de criteria van het vorige GUF 100
project toeliet dat dit soort extra prestaties meetelde in de beoordeling, werd bij de uitreiking
duidelijk dat met name hoge cijfers bepalend waren.
Lijst Calimero begrijpt dat elke faculteit graag haar allerbeste student op het gebied van
studieprestaties naar voren draagt. Daarom hopen wij dat het College van Bestuur

als

tegenhanger van de GUF 100 prijzen een aantal speciale prijzen in het leven stelt voor de actieve
pareltjes van onze universiteit en de studenten die onder lastige omstandigheden toch goed
presteren.
Onze suggestie: de ‘Fokke Sierksma prijzen’. Fokke Sierksma (1917-1977) studeerde in het jaar
’45 af aan de RUG onder Gerardus van der Leeuw, promoveerde cum laude in het jaar ’50 en
groeide uit tot één van de meest invloedrijke Nederlandse Godsdienstwetenschappers van de
afgelopen eeuw. Tijdens zijn studiejaren was hij oprichter van het verzetsblad Podium en actief
in het verzet, waarbij hij onder andere de verhoren en folteringen door de SD afluisterde.

Het lijkt ons passend om de prijs in vijf verschillende categorieën in te delen, omdat appels nou
eenmaal niet met peren te vergelijken zijn:
-

De Fokke Sierksma prijs voor studenten die zich hebben onderscheiden door een
uitzonderlijke bijdrage aan de maatschappij.

-

De Fokke Sierksma prijs voor studenten die zich hebben onderscheiden door een
uitzonderlijke culturele bijdrage.

-

De Fokke Sierksma prijs voor studenten die zich hebben onderscheiden door een
uitzonderlijke bijdrage aan het actieve studentenleven in Groningen.

-

De Fokke Sierksma prijs voor functiebeperkte studenten die ondanks hun handicap een
uitzonderlijke onderwijsprestatie neerzetten.

-

De Fokke Sierksma prijs voor studenten die zich hebben onderscheiden door topsport te
combineren met goede onderwijsprestaties.

De jury zou kunnen worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de UCO, UCS, UCF, UCE en
studentbestuurders van de ACLO, USVA en CUOS. Waar het bij de GUF 100 prijs gebruikelijk is
dat docenten een student nomineren, lijkt het ons voor de Fokke Sierksma prijs toepasselijk dat
ook studenten hun collega-studenten kunnen nomineren. In afwachting van uw reactie,
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