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Students develop app 
for students
A Maastricht student and a PhD student have 
developed an organizer app that helps students 
reach their deadlines and prevents delay tactics. 
“No more all-nighters with gallons of coffee!”

Managing a To-Do list is what this application 
does, just like many other organisers. The diffe-
rence is that Finido - which is 
what the English app is called 
- uses an algorithm to also 
calculate when you should be 
working on a particular assign-
ment with view to the deadlines. 
“Users not only enter the assig-
nment but also its importance 
and the estimated number of 
hours needed. A progress bar 
allows you to monitor progress,” 
says Henri Boersma, fifth-year 
medical student. “The app also prevents delay 
tactics and actually fits in quite well with the UM 
concept of leading-in-learning. We hope that the 
university sees its value and will want to offer 
Finido at a reduced rate, for example to first-
year students. The application is also useful for 
employees, by the way.”

Together with Christian Nauerz, a PhD student at 
the School of Business and Economics, Boersma 
won the so-called Local Hero Award in 2012. The 
University Fund awarded this prize for the first 
time last year to stimulate regional entrepreneur-
ship among students. The reward is 10 thousand 
euro. “With the money, we hired a professional 

designer, but we also bought 
all kinds of office supplies. We 
spent dozens of hours each week 
programming, testing and adap-
ting. Ironically it took us a lot of 
time to create something that 
will save others a lot of time.”
The app costs 1.79 euro and is 
now in Apple’s App Store. “Sales 
are going well. It was downloa-
ded more than a hundred times 
in the first few days. And that 

was with very little promotion. There will be an 
update in two weeks’ time, to dot our i’s and cross 
our t’s. This will be followed by versions for the 
iPad and for Android.”

Maurice Timmermans

Elsevier: TU Eindhoven 
beste universiteit
De Technische Universiteit Eindhoven is 
volgens weekblad Elsevier de beste universiteit 
van Nederland. Niet alleen telt de instelling de 
meeste tevreden studenten, ook hoogleraren 
slaan de opleidingen hoog aan. De Universiteit 
Maastricht staat in de categorie specialistische 
universiteiten op een tweede plaats. Zowel bij 
studenten als hoogleraren.
Elk jaar geeft het weekblad een bijlage uit over 
het hoger onderwijs. De redactie maakt onder-
scheid tussen brede, specialistische en technische 
universiteiten omdat niet alle universiteiten even 
groot zijn, of dezelfde mix hebben van opleidin-
gen.
Niet alleen Eindhoven krijgt een compliment; 
onder de brede universiteiten telt de Universiteit 
Leiden de meeste opleidingen met tevreden stu-
denten en binnen de specialistische instellingen 
gaat de eer naar de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. De UM staat op plaats twee. Een eervolle 
vermelding gaat naar Wageningen University. 
De universiteit is volgens Elsevier moeilijk met 
de anderen te vergelijken, maar studenten zijn er 
“overduidelijk zeer tevreden”, aldus de redactie. 
De twee Amsterdamse universiteiten en de 
Universiteit Twente bungelen onderaan. De 

Universiteit van Amsterdam heeft 21 opleidin-
gen waar studenten minder tevreden zijn dan 
elders, de Vrije Universiteit telt er negentien en 
de Universiteit Twente zes.
Het weekblad vraagt niet alleen studenten naar 
hun oordeel, maar ook hoogleraren. Ook zij 
zijn enthousiast over de TU Eindhoven. De 
wetenschappers hebben ook een hoge pet op 
van opleidingen aan de Universiteit Utrecht (39 
procent) en Tilburg University (36 procent). Ook 
hier staat de UM op de tweede plaats. In Delft 
worden volgens de hoogleraren de beste weten-
schappelijke artikelen gepubliceerd.
Elsevier heeft voor het samenstellen van de rang-
lijsten van universiteiten gekeken waar studenten 
volgens de Nationale Studenten Enquête ‘boven-
gemiddeld tevreden’ zijn over hun ‘studie in het 
algemeen’. Vragen over bijvoorbeeld docenten, 
gebouwen, lesprogramma en roosters, zijn niet 
meegewogen in deze ranglijst.  De totaalscore 
zegt dus weinig over de afzonderlijke opleidin-
gen. 

HOP, Petra Vissers
Volgende week meer over de Maastrichtse opleidin-
gen in Elsevier

Geit in het proefdierencentrum. De volgende generatie komt in een nieuw gebouw. 
Zie pagina 8 en 9  Foto: Joey Roberts
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TOEN
Tante Sjaan en ome Wil In de schoolvakanties ging ik 
logeren in Bergeijk, bij tante Sjaan en ome Wil, of bij ome Frans 
en tante Anna. De boerenfamilie van mijn moeders kant. Daar 
bracht ik vanaf mijn zesde de mooiste dagen van mijn jeugd door. 
Ik ging er met de bus vanuit Eindhoven naar toe: de EMA. ‘Eerst 
Mee Aandouwen’, zeiden wij. Ik ging om half zeven ’s ochtends 
met mijn oudere nichtjes de koeien melken, haalde de eieren uit, 
ging mee hooien, aardappelen rooien, rapen trekken. Ik droeg 
net als mijn neefjes en nichtjes een overall en rubberlaarzen. Het 
was geen kinderarbeid, er werd rekening gehouden met wat je 
kon. Je deed mee met de volwassenen en kreeg daar heel veel 
waardering voor. Dat was een grote bron voor eigenwaarde. Die 
saamhorigheid, het fysieke werken en de gezelligheid maakten me 
heel gelukkig. Geen meisje en geen jongen Ik wilde als kind 
niets te maken hebben met ‘meisje zijn’. Ik wilde ook geen jongen 
zijn, maar iets er tussenin: een uniek exemplaar, beyond gender. 
In die overall en laarzen voelde ik me uniek, net als de andere 
kinderen op de boerderij. Het was een schok toen ik er als twaalf- 
dertienjarige achter kwam dat ik toch tot de categorie meisjes 
behoorde. Het lichaam liegt niet. Ik ging me jongensachtig kleden 
en vluchtte in het intellectuele. Ik zat op het Catharina Lyceum in 
Eindhoven, een meisjesgymnasium. Het grote voordeel daarvan 
is dat meisjes de kans krijgen om alle rollen te vervullen: stoer, 
intellectueel, lief, enzovoort. Ik was een ontzettende anarchist, 
had de pest aan wiskunde, natuurkunde en scheikunde en deed 
er niets voor. Voor Nederlands had ik een tien, mijn opstellen 
waren beroemd en ik leidde de schoolkrant. Mijn geringe inzet 
voor de bètavakken heb ik later betreurd.  Op zes gym zakte ik. 
Al mijn leuke vriendinnen vertrokken naar Amsterdam. Vader 
Op mijn elfde overleed mijn vader. Hij heeft zich het Eindhovense 
Sint Jozefziekenhuis in laten kletsen, zou een hartoperatie nodig 
hebben. Alle mannen op zijn afdeling gingen dood. Dat werd een 
groot schandaal, de afdeling is gesloten. Ik had een enorme band 
met hem en heb hem heel erg gemist. Maar het verdriet van een 
kind werd niet geacht te bestaan. Mijn moeder, mijn twee broers, 
zusje en ik gingen na de mis niet naar het kerkhof maar meteen 
naar de koffietafel. In die tijd was het kerkhof alleen voor mannen. 
Mijn vader was hoofd van de jongensschool: een enthousiaste, 
aimabele man die zoveel mogelijk jongens wilde laten doorleren. 
Mijn moeder was ook onderwijzeres, maar zij moest stoppen toen 
ze trouwde en begon weer na mijn vaders dood. Mijn vader kon 
heel goed praten, had altijd een pak aan en een mooie fiets. Hij 
was mijn rolmodel. Ik wilde later ook zo’n pak en fiets. Moeder 
Ze moest wel wennen toen ze eind jaren zestig hoorde dat ik op 
vrouwen viel. Het was een schok, maar ze deed het goed, ze kreeg 
de knop om. Ze had zo haar illusies, ze had gehoopt dat ik kinde-
ren zou krijgen. In mijn generatie kregen lesbische stellen meestal 
geen kinderen. Nu is het verschil in leefwijzen tussen lesbische- en 
heterostellen heel klein. 

HEDEN
Halve baan Ik heb sinds kort een halve baan en kan dat ieder-
een aanbevelen. Ik heb al mijn officiële functies – directeur van 
het centrum voor gender en diversiteit, hoofd van de onderzoeks-
groep – overgedragen. Ik heb behoefte aan meer tijd voor mezelf, 
aan schrijven, aan reflectie. Een baan is eigenlijk een vorm van 
vrijheidsberoving. Ik begeleid nog tien promovendi, schrijf een 
boek over mannelijkheid, ben kartrekker van het onderzoekspro-
ject rondom André Rieu. Nu ik minder hard werk heb ik weer 
tijd om me fysiek in te spannen, dat miste ik heel erg. Ik roei, 
wandel, renoveer in een oude overall ons houthok, ik kook graag 
voor vrienden, houd van cultuur, wil regelmatig naar ons huis in 
Amsterdam. Ik leid weer een gevarieerd leven. De stress is weg, er 
is geen haast meer, mijn lichaam heeft weer de vrijheid en ruimte. 
Mooiste vrouw Ik ben gelukkig, ben al 26 jaar samen met de 
mooiste vrouw van het westelijk halfrond. We zijn heel verschil-
lend, maar hebben het heel goed samen. Zij kleedt zich enorm 
mooi, heeft een veel betere smaak dan ik. Ik trek vaak iets van 
haar aan.  Genieten Ik heb een groot vermogen om te genieten. 
Ik beschik net als zoveel mensen over alle ingrediënten om geluk-
kig te zijn. Je moet die dan wel omarmen. Dat doe ik. Ik sta mezelf 
niet in de weg en kan heel blij zijn met wat er is. 

STRAKS
Niet plannen In januari 2014 word ik 65, dan krijg ik een 
nul-aanstelling aan de faculteit. Ik plan niks en ga weer leven als 
een student. Ik was toen ook met veel dingen bezig: studeren, 
schrijven, sporten, ’s avonds lekker koken voor vrienden. Zonder 
wekker en zonder haast. De band met de universiteit is boeiend, 
je hoort veel en [grinnikt] je ICT-vaardigheden blijven op peil. 
Mama Cash Dit is een internationaal vrouwenfonds dat zich 
inzet voor vrouwen- en meidenrechten. Mama Cash verstrekt 
onder andere microkredieten. Onlangs is er een nalatenschaps-
campagne gelanceerd. Ik ben samen met Mieke van Kasbergen de 
kartrekker. Een groot deel van mijn erfenis gaat er ook heen. Mijn 
pleegdochter Shoshanna erft natuurlijk ook. Ik leerde haar kennen 
toen ze vijf was, een open en grappig meisjesachtig meisje met 
nagellak en een lichtblauw jurkje. We hadden een enorme klik. 
Ik raakte bevriend met haar moeder, we gingen in hetzelfde huis 
wonen en ik werd samen met een andere vriendin ‘meemoeder’. 
Ontzettend belangrijk en leuk. Ik ben negen weken geleden oma 
geworden. Het kindje lijkt precies op Sho.

Riki Janssen

Achternaam: Meijer * Voornaam: Maria Johanna Helena (Maaike) * 64 jaar * 

In het dagelijks leven: hoogleraar genderstudies * Woonplaats: Kanne (BE) 

en Amsterdam Geboren in: Eindhoven * Burgerlijke staat: samenwonend met 

Veronie Koopmans

Kijk ik om me heen, sta ik midden in mijn leven  Loesje

‘Meer banen en vrijheid, minder werkdruk 
en rompslomp’, luidde de triomfantelijke 
kop boven het persbericht over het Natio-
nale Onderwijsakkoord, dat het ministerie 
van OCW vorige week liet uitgaan. Voor 
verbetering van de kwaliteit en vermindering 
van de werkdruk trekt het kabinet bijna 700 
miljoen euro extra uit voor het onderwijs. 
Dat is niet niks in een tijd waarin overal op 
bezuinigd wordt. Het akkoord gaat over het 
hele onderwijs, ook dat aan universiteiten. 
Namens de universiteiten is het onderwijsak-
koord ondertekend door de voorzitter van de 
VSNU, Karl Dittrich. 
De kop van het persbericht belooft veel 
goeds. Voor de leraren in het basis- en voort-
gezet onderwijs en het mbo klopt dat ook. 
Zij krijgen meer tijd en geld voor bijscholing, 
hoeven minder uren les te geven en krijgen 
er meer collega’s bij.
Voor de universitaire docenten bevat het 
akkoord weinig positief nieuws. Aan de 

universiteiten komen er geen banen bij. Het 
extra geld voor de universiteiten gaat voor 
het grootste deel op aan het ongedaan maken 
van de bezuinigingen in het regeerakkoord. 
De rest van het geld zal gebruikt worden 
voor betere studiekeuze van studenten, 
onderwijsbegeleiding en nieuwe onderwijs-
vormen. Allemaal zaken die eerder meer dan 
minder werkdruk met zich meebrengen. Het 
geld hiervoor moet komen van de afschaffing 
van de basisbeurs en de invoering van het 
sociaal leenstelsel. Of dat geld er ook komt is 
onzeker. Tot nu toe is minister Jet Bussema-
ker van onderwijs er niet in geslaagd om in 
de Eerste Kamer voldoende steun voor het 
sociaal leenstelsel te krijgen.
Meer vrijheid krijgen universitair docenten 
ook al niet: de academische vrijheid is al wet-
telijk geregeld. Meer banen en vrijheid, en 

minder werkdruk gaat dus voor de univer-
siteiten niet op. Minder rompslomp dan? In 
het akkoord is afgesproken om de regeldruk 
voor universiteiten te verminderen. Hiervan 
profiteren vooral de universitaire bestuur-
ders, niet de docenten. Het verminderen van 
de rompslomp dient volgens het akkoord 
vooral “om te komen tot toekomstbestendige 
stabiele duurzame bestuurlijke- en finan-
ciële verhoudingen die recht doen aan de 
kernverantwoordelijkheden van de overheid 
en respectievelijk hogescholen en universi-
teiten”. Een belangrijk aspect hiervan is het 
“herijken van bestaande wet- en regelge-
ving, zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving 
over accreditering, macrodoelmatigheid en 
bekostiging en bijgevolg het aanpassen van 
wet- en regelgeving.” Veel wet- en regelge-
ving die het leven van bestuurders eenvoudi-

ger maakt, maar niets om de rompslomp voor 
docenten te verminderen. 
De VSNU is blij met het onderwijsakkoord. 
Blij met een dooie mus.

Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie en 
hoogleraar evidence based education

Foto: Loraine Bodewes

Onderwijsakkoord
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André Rieu als vrije jongen

Weten zijn Duitse, Oostenrijkse, Mexicaanse 
en Chinese fans dat André Rieu eine van us is? 
Ofwel: draagt de grootste ambassadeur van de 
stad bij aan de naamsbekendheid van de regio 
en de stad Maastricht? En wie zijn de fans van de 
beroemde violist? Hoe oud zijn ze, uit welke laag 
van de bevolking komen ze, wat is hun opleiding, 
naar welke tv-programma’s kijken ze?
Deze en meer vragen kwamen vorige week 
donderdag uit allerlei hoeken tijdens de kick off 
van het André Rieu-project in het gemeentehuis 
van Maastricht: van de VVV-Maastricht, Regio-
branding Zuid-Limburg, het conservatorium, 
hotellier Camiel Oostwegel, D66 Maastricht. 
Zij waren uitgenodigd om samen met de groep 
wetenschappers, die onder aanvoering van prof. 
Maaike Meijer ‘het geheim van André Rieu’ gaat 
doorgronden, te discussiëren over mogelijke 
onderzoeksvragen en co-financiers. 

“Wij kijken heel serieus naar een nieuwe vorm 
van onderzoeksfinanciering, namelijk met 
maatschappelijke partners”, vertelt Meijer die een 
grote belangstelling heeft voor populaire cultuur. 
“We kijken wat interessant voor hen kan zijn. Al 
is het niet: u vraagt, wij draaien. Wij hebben onze 
eigen agenda, maar die kan goed sporen met die 
van onze mogelijke partners.” Het project moet 
uitmonden in wetenschappelijke publicaties, een 
conferentie, een documentaire en een boek voor 
de fans gebaseerd op de wetenschappelijke publi-
caties. Dit laatste gaat Jacques van de Boogard 
van het Sociaal Historisch Centrum schrijven 
en wordt uitgegeven in het Nederlands, Duits en 
Engels. De onderzoekers verwachten dat eind 
2015 het project wordt afgerond.
“Volgend jaar staat Rieu tien jaar op het Vrijthof ”, 
zegt iemand uit de zaal. “Waarom verkopen jullie 
dat publieksboek straks niet voor 30 euro aan 

zijn fans? Dan investeer je en heb je geen subsidie 
nodig.” Een goed idee vinden de wetenschappers 
die met soortgelijke plannen rondlopen. 
De directeur van het conservatorium zou graag 
een vergelijking willen tussen de hoge en lage cul-
tuur. Kun je het succes van André Rieu naast dat 
van het Concertgebouworkest leggen? Wat is het 
verschil? “Ongetwijfeld het ondernemerschap,” 
zegt de vragensteller zelf meteen. Camiel Oostwe-
gel vult aan: “Wij werden allebei met zestien 
van school verwijderd. Wat ga je doen, vroeg ik 
André toen. Rijk worden met mijn viool, zei hij. 
Hij heeft lak aan alles, doet het op zijn manier.” 
Wetenschappelijk onderzoek zal moeten uitma-
ken of deze conclusies kloppen. Meijer: “Dit is de 
mythe van de vrije jongen. Rieu belichaamt die 
mythe helemaal.”

Riki Janssen

Plan B 2018 ver weg
Een doorstart van Maastricht Culturele Hoofd-
stad 2018 in afgeslankte vorm lijkt steeds meer 
op de achtergrond te raken. Drie weken geleden, 
toen bekend werd dat Leeuwarden met de eer 
zou gaan strijken, werd er onder anderen door 
de kartrekkers van het project, Guido Wevers en 
Huub Smeets, gezinspeeld op een plan B waar-
voor twintig van de beoogde tachtig miljoen 
zou worden uitgetrokken. Een initiatief dat door 
velen warm werd onthaald. 
Inmiddels is duidelijk dat verschillende politieke 
partijen in de Provinciale Staten niets zien in een 
plan B. Ook de bijeenkomst deze week over een 
doorstart gaat niet door. Daarnaast heeft de orga-
niserende stichting VIA 2018 bij monde van haar 
voorzitter Huub Smeets laten weten dat ze per 1 
januari 2014 ophoudt te bestaan. 
De gemeenteraad van Maastricht zal zich op 8 
oktober uitlaten over deze kwestie. Gemeentelijke 
projecten die steeds zijn gekoppeld aan 2018 – 
onder andere de verlegging van de Noorderbrug, 
de aanleg van de tramverbinding tussen Maas-
tricht en Hasselt en de ontwikkeling van de Tim-
merfabriek – gaan wel gewoon door. 

RJ

Hoger collegegeld 
forensische 
psychologie 
Het collegegeld voor de master forensische psy-
chologie wordt min of meer verdubbeld naar 
bijna 3500 euro per jaar. De master is tweejarig. 
De verhoging gaat in het studiejaar 2014/’15 in. 
Reden voor de verhoging is het intensievere 
karakter van het onderwijs in deze master, zegt 
Pascal van Gerven, opleidingsdirecteur van de 
masters bij psychologie. Nadat het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de oplei-
ding van het ‘bijzondere kenmerk kleinschalig-
heid’ had voorzien, stond de weg open naar een 
afwijkend collegegeld. Het grotere beroep dat op 
docenten wordt gedaan, rechtvaardigt dat, zegt 
Van Gerven. Ook het University College maakt 
van die clausule gebruik. Daar vraagt men aan 
Europese studenten circa 3000 euro. 
Het bedrag dat de psychologen nu vragen, 3495 
euro, is in die zin willekeurig dat ook een veel 
hoger bedrag mogelijk was geweest. Van Gerven: 
“We wilden redelijk blijven, en we moeten zien 
dat de opleiding niet leegloopt. Het gaat heel 
goed, elk jaar krijgen we zo’n honderd aanmeldin-
gen waarvan we er 24 plaatsen, maar we willen de 
ontwikkelingen afwachten.”
Forensische psychologie is onlangs erkend als 
tweejarige master en zal dus voortaan dienover-
eenkomstig door het rijk gefinancierd worden. 
Daarvoor is een gang naar de rechter nodig 
geweest. De financiering wordt met terugwer-
kende kracht uitgekeerd, “maar extra geld is hoe 
dan ook nodig, de opleiding is moeilijk rendabel 
te maken”, meldt Van Gerven.

WB

Fontys: “Absurd dat UM penvoerder wordt”
De Universiteit Maastricht is door het ministerie 
van Onderwijs gevraagd om penvoerder te zijn 
van een project voor betere begeleiding van 
beginnende leraren in het voortgezet onderwijs. 
De Fontys Hogeschool is not amused. 

Afgelopen maandag uitte Anton van den Brink, 
directeur van de Fontys Lerarenopleiding in Sit-
tard, zijn grieven in Dagblad De Limburger. Van 
den Brink noemt het “absurd” dat de UM de regie 
mag voeren en heeft het ministerie verzocht om 
dit aan de Fontys Hogeschool te gunnen. Fontys 
beschikt immers, in tegenstelling tot de UM, 
wèl over een lerarenopleiding. Prof. Wim Groot 
is verrast door deze uitlatingen: “Hij heeft me 
eerder benaderd met de vraag wat de UM ging 
doen en zou onze plannen afwachten.”

Het ministerie van Onderwijs heeft alle univer-
sitaire lerarenopleidingen en de UM uitgenodigd 
om voor 1 november 2013 een voorstel in te 
dienen dat vroegtijdige uitval van jonge docenten 
kan verminderen. De Maastrichtse Teachers Aca-
demy gaat dit op zich nemen. “Wij doen al jaren 
zaken met het voortgezet onderwijs, dit zou daar 
goed bij aansluiten.” Zowel de UM als de scholen 
zouden er wel bij varen, verwacht Groot. Niet zo 
zeer financieel, “dat is niet het belangrijkste”, maar 
veel meer omdat de onderlinge banden worden 
versterkt. “De scholen krijgen begeleiding op aca-
demisch niveau, de UM boort een bron aan van 
mogelijke toekomstige studenten. Leraren die ons 
kennen kunnen hun leerlingen beter voorlichten 
over de UM.” 
Het project zou in Midden- en Zuid-Limburg 

gaan om ongeveer honderd nieuwe docenten, 
verwacht Groot. “Niet zo heel veel, dat heeft alles 
met de vergrijzing te maken.” Per docent geeft het 
ministerie tweeduizend euro uit voor scholing, 
coaching en begeleiding.
Dat de UM geen lerarenopleiding in huis heeft, 
is jammer, vindt Groot. “De scholen vragen 
daarom, ze willen graag academisch gevormde 
leraren voor de klas. Wij zijn leading in learning 
maar we doen weinig voor het voortgezet onder-
wijs. Een lerarenopleiding past zeer wel in de 
missie van de universiteit en we doen ook meteen 
iets voor de regio.”
Anton van den Brink was niet bereikbaar voor 
commentaar. 

Riki Janssen

Universiteit Leiden mag tweedejaars studenten
van ‘unieke’ opleiding wegsturen
Bij sommige unieke opleidingen mag de Uni-
versiteit Leiden trage studenten wegsturen aan 
het einde van hun tweede studiejaar. Want zo 
uniek zijn die opleidingen niet, vindt minister 
Bussemaker.

Een maand geleden ontstond ophef, omdat 
Leiden wil experimenteren met een bindend stu-
dieadvies voor trage tweedejaars studenten. De 
universiteit wil dat ook doen bij opleidingen die 
volgens haar eigen voorlichting ‘uniek’ zijn.
In de Tweede Kamer ligt het experiment met een 
bindend studieadvies voor tweedejaars studenten 
gevoelig. Als iemand al twee jaar studeert aan een 
driejarige bachelor, mag je die dan nog wegsturen? 
De Kamer ging alleen akkoord als zogenaamde 
unica werden uitgesloten. Dat zijn opleidingen 
die je maar op één plaats in Nederland kunt stu-
deren, waaronder enkele kleine talen. 

Dus waarom zou Leiden dan studenten wegstu-
ren van pakweg Islamstudie (“uniek in Nederland 
en West-Europa”) of Russische studies (“kun je 
alleen in Leiden studeren”)? Kamerlid Moham-
med Mohandis van de PvdA stelde schriftelijke 
vragen aan de minister.
“Naar aanleiding van de krantenberichten heeft 
Universiteit Leiden toegelicht dat zij op haar web-
sites inderdaad een aantal opleidingen ‘uniek’ 
noemt”, aldus minister Bussemaker, “maar daar-
mee doelt op een bijzonder accent in een oplei-
ding ten opzichte van het opleidingsaanbod in 
hetzelfde vakgebied zoals dat elders in Nederland 
wordt aangeboden.” 
Als Leiden van een unieke studie spreekt, gaat 
het volgens haar om “accentverschillen”. En dan 
heeft minister Bussemaker er geen problemen 
mee. “Voor de opleidingen die door Universiteit 
Leiden niet zijn uitgesloten van deelname aan het 

experiment, zijn elders in Nederland alternatie-
ven die in hoge mate hetzelfde vakgebied bestrij-
ken”, stelt ze. “Studenten kunnen een dergelijke 
opleiding volgen, indien zij niet onder de werking 
van het experiment in Leiden willen vallen.”
Dus ziet ze geen reden om het experiment in 
Leiden aan te passen. Het zou ook gezichtsverlies 
voor het ministerie betekenen als ze anders had 
geoordeeld. Het experiment was immers al goed-
gekeurd.
Ruim een week na de ophef over de trage twee-
dejaars tikte Bussemaker de Leidse rechtenfacul-
teit op de vingers, die trage vijfdejaars studenten 
wilde wegsturen door hun studiepunten te laten 
vervallen en geen herkansing te bieden. Dat 
druist tegen de wet in, aldus de minister.

HOP, Bas Belleman

André Rieu op het Vrijthof in 2012 Foto: archief André Rieu
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Behind the status

Traditionalism with a view to the future

When art meets science

5 Baby 
Zombies  

Apparently it’s not enough to stuff a girl 
in a dress every Sunday for church or 
hang a noose-of-a-tie around a boy’s neck 
to demarcate which one is what anymore.  
Apparently now we must make sure they 
wear certain colors, certain fashion; we 
have to make sure they play with certain 
things, at all times!  I mean, god forbid 
little girls wear tiny suits, or little boys 
wear anything purple or pink.  God forbid 
little girls play with Legos and little boys 
play with Nijntje.  Seriously.  And, how 
many times have I seen strangers walk 
up to perfectly unsuspecting parents 
asking “what it is.”  What is it?  Is it really 
that important for a stranger to know 
anything about another stranger’s child?  
Why must anyone stick a bow on a poor 
bald baby’s head, or a gigantic tractor on 
the front of its shirt in order to proclaim 
to the world that it’s a… a what?  A baby?  
What kind of chaos do we think would 
ensue if these demarcations aren’t shored 
up so rigidly?
Pandemonium, obviously.  Apocolyptic 
pandemonium!  It’s just that scary.  We 
need the “her” or “him,” the “girl” or 
“boy”; it couldn’t be both or none.  These 
words are an addiction: we can’t stop 
using them, wanting to use them, nee-
ding to use them… at all cost.  When we 
see a tiny, bald, wide-eyed, drooling baby, 
we have to “find out” (whatever that 
means) “what it is,” because not being 
completely sure about what we’re seeing 
is unsettling.  In Sweden a preschool is 
changing this, limiting the pronouns for 
all children to “friends” or the genderless 
Finnish word “hen.”  Now, I’m not sure if 
we can buy into “hen” just yet, but I sure 
as hell think it might be better than the 
two that currently limit us.  
So what might we buy into?  Well, 
from what I’ve seen of babies, we could 
probably just call them “Zombies,” or 
“Baby Zombies” – “BeeZees” for short.  
Really!  Go with me on this.  Think about 
the drooling, the unclear vision, the 
feeble conscience, the absolute inability 
to tell right from wrong, and especially 
think about parents’ attempts to prevent 
them from killing themselves – and each 
other – in creative ways on a daily basis.  
It all makes sense.  Zombies don’t have a 
gender.  There’s no use for one.  The very 
state of being zombified is that you are 
exactly like the next zombie, roaming 
the earth, hungry, angry, with no real 
direction except for an urge for the next 
good meal.  

Sound like anyone you know? 

Johanna Wagner, 
Visiting Professor at University College 

Maastricht

Round 2 of closet clean-out 
sale tonight from 19.30h. Let’s 
hope the weather will be kind 
to us this time! Clothes, shoes, 
bags, jewellery & home decora-
tion. Sizes xs-m and shoe sizes 
37/38/39. Feel free to join, pm 
me for address!”

Wouldn’t it be nice to shop without a huge crowd 
and the interference of an annoyingly eager 
sales person? A shoe shop worker and a former 
illustration student, Tessa Reintjens decided to 
put her sales skills to good use and organised a 
‘closet clean-out sale’ at her house. She advertised 
the event on the Fleamarket Maastricht Face-
book page. “With my friend Calinda Altena, I 
set up my living room like a shop with different 
tables filled with accessories and clothes.”
Reintjens came up with the idea because she 
figured that putting each individual item on the 
Shop&Go Facebook page would have been too 
much of a hassle. Nor was selling her things at 
a regular flea market an option, because they 
usually require a fee, and with the items they had 
to offer it would have not been worthwhile. 
“I like the comfortable style of organising some-
thing at home. It gives the feeling of a ‘clothes-
swap’ evening, but then with the principles of a 

flea market or car-boot sale. I saw that some girls 
had once advertised a garage sale on Shop&Go, 
so I knew there would be girls interested in an 
evening like this.” 
The first time Reintjens organised the sale, only 
two out of the 18 girls who had shown interest 
actually turned up. “The weather was really bad, 
so it was understandable. But only one person 
wrote me a message saying she couldn’t come, 
which was a bit disappointing, because we’d 
prepared a lot.”
But Reintjens and Altena refused to give up; 

instead they decided to organise a second round. 
This time the girls emailed everyone who had 
shown interest, welcoming them to the sequel. 
“This time about eight people came and we both 
made around 60 euros.”
Out of all the clothes, shoes, bags, jewellery and 
home decorations, the girls still had leftovers. 
“I’ll have to put a lot of things on Shop&Go after 
all. But all in all, it was a good evening”.

Ida Roivainen

Who: Jan de Roder, assistant professor of 
Literature at the Faculty of Arts and Social 
Sciences
What: Dumbarton Oaks by Igor Stravinsky
Target group: students of Arts and Social Sci-
ences 

“Almost everything by Stravinsky is worth listen-
ing to,” says literature lecturer Jan de Roder. He 
plays Dumbarton Oaks during his lectures. “First 
this, with all his references to Bach, and then 
Bach himself. This allows students to hear the 
similarities and hopefully when they get home 
they will read more about Stravinsky and listen 
to his music.” That makes them – he hopes – 
conscious of the way in which artists dealt with 
tradition and history in the nineteen-thirties and 
how this contrasts with today. 
“I am fascinated with art from the first half of 
the 20th century. People like Stravinsky, but also 
the poet T.S. Elliot, were looking for art from the 
past that is still valuable. In a reaction to the First 
World War, to the turbulent political climate, 
they go and search for order and regularity. They 
reject the chaos and the heat of romance, and 
prefer to the coolness and structure of classi-

cism.”
The difference with contemporary art, according 
to De Roder, is that today no value is placed on 
art from the past. “It is neither positive nor nega-
tive, it is material that you can use. It is a kind of 
lucky dip from which you take what you need. 
Does it work? That is the only criteria. Tradition 
meant much more to someone like Stravinsky. 
He doesn’t just use a piece of Bach’s Brandenburg 
Concerto No. 3 in Dumbarton Oaks; he pays 
homage to a certain tradition in which Bach 
stands. He sought the ideal of a unity between 
art, politics and religion. It is traditionalism with 
a view to the future.”
The way in which people look at art has also 
changed over the years, says De Roder. “Students 
today are much more free in this than my gen-
eration was. It is a lot less about what is virtuous 
and what is not, or what you ‘must’ like. What 
you listen to doesn’t matter. The students in my 
lectures who recognise Stravinsky, also know 
a lot of contemporary pop music; these don’t 
conflict with one another.”

Cleo FreriksIgor Stravinsky
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In the news
Plan B 2018 a long 
way off
A slimmed-down revival of the Maastricht Cul-
tural Capital 2018 initiative seems to be less 
and less likely. Three weeks ago, when it was 
announced that Leeuwarden was the winning 
city, project leaders Guido Wevers and Huub 
Smeets alluded to a plan B, for which twenty of 
the original eighty million would be made availa-
ble. The initiative was warmly welcomed by many. 
Meanwhile, it has become clear that various polit-
ical parties in the Provincial States have no faith 
in a plan B. The meeting on a new start, sched-
uled for this week, has also been cancelled. In 
addition, the organising foundation VIA 2018 has 
announced through its chairman Huub Smeets 
that it will cease to exist as of 1 January 2014. 
A reaction from the Maastricht City Council to 
this matter is still pending.

RJ

“Temporary 
contracts jeopardise 
science”
The Dutch Scientists’ Union is worried: more 
than 40 per cent of the PhD graduates have a 
temporary contract. “It’s a threat to education and 
research.”
The number of researchers who do not have a per-
manent contract with the university, has almost 
doubled since the nineteen-nineties: from more 
than 22 per cent in 1995 to almost 41 per cent at 
the end of 2012, a survey by the Scientists’ Union 
(VAWO) shows. 
According to the union the large number of tem-
porary contracts will lead to “inadequacy, under-
mining and increased pressure of work”. The 
union also fears that the continuity of education 
and research programmes will be jeopardised. 
“These core activities should be carried out pri-
marily by employees with permanent contracts.”
The increasing number of temporary contracts is 
not the result of a growth in the number of PhD 
students. They have always had temporary con-
tracts, and are therefore excluded from the survey. 
Were they to be included in the count, then more 
than 66 per cent of the academic staff would be 
uncertain of their jobs.
Temporary contracts have become more common 
than ten years ago in all sectors, but according to 
VAWO the trend is developing very fast at uni-
versities at the moment. Sixteen per cent of the 
Dutch working population had a temporary con-
tract in 2012. 

HOP/PV

A2 tunnel named 
after King
The tunnel currently under construction for the 
A2 highway in Maastricht will be called the King 
Willem-Alexander tunnel, the mayor Onno 
Hoes announced on Tuesday. “This will streng-
then our ties with the monarchy.” The tunnel is 
part of the A2 project, which aims to improve 
the throughflow of traffic in Maastricht. It is the 
first two-storey tunnel in Europe suitable for 
passenger cars as well as trucks. King Willem-
Alexander has also been asked to officially open 
the tunnel in late 2016; his presence has not yet 
been confirmed.

CF

Corine in Japan From the ta-a-mi-na-ru to 
the ba-su

Corine Schuuring (20) is a third-year UCM 
student. This semester, from September until 
the start of February, she’ll be on exchange at 
Waseda University, Tokyo. She writes about 
her experiences every week on the Observant 
website. “I’ve never really been out of Europe 
before, so this is quite a big deal”, she says. “A 
little about me: I like food (in general), Saturday 
mornings and online TV shows. I hope I’ll also 
like traveling.” You can read the first instalment 
of this series here, and every Friday from now on 
at www.observantonline.nl 

It all started when I was 15, and watched some 
Japanese animation series. “That language 
sounds funny”, I thought. Not much later, when 
choosing a bachelor’s programme, I consid-
ered studying Japanese in Leiden before finally 
making my way to UCM. But as soon as I 
discovered the chance to do an exchange semes-

ter in Japan – this took me about a month – I 
was knocking on the door of the International 
Relations Office. Now, two years later, I’ve just 

arrived at Osaka airport and am mere days away 
from actually starting my semester in Tokyo. 
An important part of my study programme will 
be Japanese language courses. As I’m trying to 
get into a class with a level slightly higher than 
my current capabilities, I’m practising as much 
as I can. Shop signs, car stickers, maps, road 
signs – I try and decipher them as soon as they 
enter my field of vision. From the ta-a-mi-na-ru 
(terminal) to the ba-su (bus), and then maybe a 
ta-ku-shi (taxi)? 
Not all words are that simple, but every time 
I’m able to read something I feel a sense of 
accomplishment. That is, until I actually talk to 
Japanese people, and am stuck with konnichi-wa 
(hello) and arigatou (thanks). Luckily, everyone 
has been extremely nice and helpful, so until my 
course starts, this may do for a couple more days. 

Corine Schuuring

Prisoner appears to be not a UM student
A 26-year-old student from Maastricht is to 
be jailed for perilously injuring a friend in the 
centre of Aachen. This was the story distrib-
uted by various media, including the German 
WDR, after a verdict was pronounced by the 
court in Aachen last week. Faris N., a student, 
was sentenced to 3.5 years of imprisonment.  
According to the Aachener Zeitung he studied 
at the “Uni in Maastricht”, but inquires made 
within Maastricht University have shown that 
he was never connected to this institute. He may 

be a student or alumnus from Hogeschool Zuyd. 
On the night of 30 to 31 January 2013, Faris N. 
(son of Saudi and British parents, the Aachener 
Zeitung reported, but now living in Aachen) got 
into an argument with one of his friends while 
out on the town on the Pontstrasse in Aachen. 
Apparently that day he had botched an important 
exam, had a fight with his girlfriend and drank 
far too much while out (blood alcohol level: 2). 
What started out as a friendly squabble, with 
jokes thrown back and forth, ended in frenzy. N. 

took a beating and fought back, the victim fell to 
the ground after which Faris N. kicked him in the 
head several times. The victim sustained a broken 
nose and jaw and suffered from concussion, 
wrote the reporter from the German newspaper 
who was present at the verdict in the Schwurger-
icht (the court for serious offences). The public 
prosecutor had demanded six years in prison for 
attempted manslaughter; the judge did not go 
along with that. 

WD

First UM Sports 
tournament “Our team has six 

Cristiano Ronaldos”
It’s Wednesday morning ten o’ clock, dew still 
covers the grass, when the first students arrive at 
Sportpark West for SBE Athletes United, the first 
UM Sports tournament. Some are kicking a ball 
back and forth on the football pitch; others are 
bouncing a basketball or doing stretching exerci-
ses. Not everyone is equally well prepared. “For-
tunately you sent me a message yesterday,” says 
a sleepy-eyed guy at the registration desk, while 
he stares longingly at the coffee in the canteen. 
“Otherwise I would have forgotten.”
The sports tournament – 250 students playing 
football, basketball, volleyball, running, or 
obstacle racing – is the first event organised by 
the International Sport Events committee. “The 
things organised at the university always have 
an academic purpose, like career events,” says 
organiser Mariam Osouli. “We wanted to engage 
people with each other in a different way.” She 
hopes that the tournament will become an annual 
event. 
International Business student Julius Schiesser 
agrees. “Sports is the one thing that was missing 
at the faculties. Hopefully it’ll continue and more 
sports will be added.” He is waiting for the rest 
of his football team, one of the fourteen teams 
that will be competing today. “I think our chances 
are really high. We only accept the most talen-
ted players,” he grins. “And we are an organised 
team, we know each other through our study pro-
gramme. We also took on an exchange student 
from Brazil.” He points at a guy who is wandering 
onto the pitch looking somewhat disoriented. “He 
has to referee, but he has no clue what he’s doing.” 

However, the Brazilian does seem to have caught 
onto some aspects. “Do you want to place a bet 
on the winner? Because I can help you with the 
results,” he laughingly shouts to Schiesser, whose 
team still has not arrived.  “That’s our problem: 
the morality. They think they’re so good that they 
can show up one minute before it starts. We have 
six Cristiano Ronaldos, that might be difficult.”
In the meantime, IB student Mark Cosar, respon-
sible for setting up the obstacle  race, checks the 
work that he has done: posts that people have to 
run around, gates that they have to jump over and 

cushions that they have to crawl under. “It is the 
first time that I have done something like this. I 
hope that it won’t be too much for people.” The 
sports park manager, who provides the material, 
has his own ideas about that. “Do you want my 
military expertise? Let them do part of it twice. 
First with a cushion on their backs and then wit-
hout. And that thing they have to crawl under? 
That can be much lower. You have to exhaust 
them!” And off he goes to get more cones.

Cleo Freriks

Latest news on
www.observantonline.nl
Become member of 
facebook.com/ObservantUM

Photo: Loraine Bodewes

Photo: Observant
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Workshop 1: Nieuws- en persbericht : hoe krijg ik mijn boodschap of conclusie 
kernachtig op papier?

Datum en tijd: donderdag 31 oktober van 9.30-12.00 u of van 14.30-17.00 u.
 Let op: Nieuwe tijden!

Workshop 2:  het interview: hoe pak ik het aan, welke vragen stel ik en hoe 
schrijf ik het op?

Datum en tijd: donderdag 14 november van 9.30-12.00 u of van 14.30-17.00 u.

Workshop 3: schrijven over wetenschap voor een breed publiek : hoe vertaal ik 
ingewikkelde materie in eenvoudige taal?

Datum en tijd: donderdag 28 november van 9.30-12.00 u of van 14.30-17.00 u.

Workshop 4: op reportage: hoe maak ik een boeiend en inhoudelijk verhaal 
over een congres, een studiedag, studentevenement, enz.?

Datum en tijd: donderdag 16 januari 2014 van 9.30-12.00 u of van 14.30-17.00 u.

Workshop 5: De column: humor, inhoud, anekdote, spanning, en dat alles in 
400 woorden.

Datum en tijd: donderdag 30 januari 2014 van 9.30-12.00 u of van 14.30-17.00 u.

Workshop 6: schrijven voor een website: een website is niet van papier en 
vraagt om een andere aanpak.

Datum en tijd: donderdag 13 februari 2014 van 9.30-12.00 u of van 14.30-17.00 u.

prijzeN
Student UM: 30 euro per workshop (6 voor 160 euro)
Medewerker UM, alumni en leden SenUM: 100 euro per workshop (6 voor 550 euro)
Buiten UM: 110 euro per workshop (6 voor 600 euro)
iNformatie
riki.janssen@maastrichtuniversity.nl of 043-3885384
iNschrijveN
marion.janssens@maastrichtuniversity.nl
inschrijven kan tot uiterlijk maandagochtend 21 oktober om 9.00 uur.
Geef svp aan of je ’s ochtends, ’s middags of beide dagdelen kunt.

Workshop 1: News and press releases: how to get my message or conclusion 
on paper in a concise way.

Date and time: Thursday, 31 October, 9:30 to 12:00hrs or 14:30 to 17:00hrs.
 take care! New time

Workshop 2: the interview: how to go about it, which questions to ask and 
how to write it down.

Date and time: Thursday, 14 November, 9:30 to 12:00hrs or 14:30 to 17:00hrs.

Workshop 3: Writing about science for a wide audience: how to express com-
plex issues in simple language.

Date and time: Thursday, 28 November, 9:30 to 12:00hrs or 14:30 to 17:00hrs.

Workshop 4:	 The	reporter:	how	to	create	a	captivating,	subject-specific	
account of a conference, a study day, student event, etc.

Date and time: Thursday, 16 January 2014, 9:30 to 12:00hrs or 14:30 to 17:00hrs.

Workshop 5: the column: humour, content, anecdote, suspense, all in 400 
words.

Date and time: Thursday, 30 January 2014, 9:30 to 12:00hrs or 14:30 to 17:00hrs.

Workshop 6: Writing for a website: a website is not a paper publication and 
requires a different approach.

Date and time: Thursday, 13 February 2014, 9:30 to 12:00hrs or 14:30 to 17:00hrs.

prices 
UM students: 30 euros per workshop (6 for 160 euros)
UM staff, alumni and members SenUM: 100 euros per workshop (6 for 550 euros)
Non-UM participants: 110 euros per workshop (6 for 600 euros)
for iNformatioN
please contact riki.janssen@maastrichtuniversity.nl or 043-3885384
for reGistratioN
please contact marion.janssens@maastrichtuniversity.nl 
Registration before Monday 21 October 9:00 in the morning.
Please indicate whether you are available in the morning, 
in the afternoon or both.

Beter, vlotter 
en toegankelijker 
schrijven?

Become a better, 
more fluent 
and more 
accessible writer

Schrijf je in voor één of meerdere Observant-workshops ‘effectief 
schrijven’. Je krijgt een vlottere pen, bepaalt scherper de invals-
hoek van je verhaal en kunt het beter opbouwen. Tegelijkertijd 
vormen de zes workshops een mooie inleiding in de journalistiek.

De zes workshops zijn apart te volgen. Ze worden gegeven door professionele journa-
listen. Voor sommige workshops wordt vooraf om een artikel of column gevraagd. 
De workshops staan open voor UM- studenten, UM-medewerkers en belangstellen-
den van buiten de UM. De workshops  worden in het Nederlands én Engels gegeven.
Het maximum aantal deelnemers per workshop is acht. 
Groepen – minimaal zes personen – kunnen zich apart opgeven. In overleg wordt 
datum en tijd bepaald.  

Sign up for one or more of Observant’s “Effective writing” 
workshops. Develop a facile pen, learn to focus your angle of 
approach and improve the structure of your writing. The six 
workshops are also a great introduction to journalism.

The six workshops, presented by professional journalists, can be taken separately. For 
certain workshops, prior submission of a column or article will be required.
The workshops are open to students, UM staff and anyone from outside the UM who 
is interested. The workshops will be both in Dutch and English.
The maximum number of participants per workshop is eight. Groups – of at least six 
people – can sign up separately. Dates and times will be determined in consultation. 

meer weten: www.observantonline.nl
of mu.lms.crossknowledge.com

Do you want to know more: www.observantonline.nl
or mu.lms.crossknowledge.com

In Memory of David Zoltan Kiesel
In the night of 15-16 September our friend David Zoltan Kiesel passed 
away. The sudden loss hit his family and friends extremely hard. The 
awareness that we will never experience his gentle and friendly personality 
again fills our hearts with deep sadness. His exceptional skill to understand 
and to give advice to his friends in terms of nearly every issue made him 
unique. David Kiesel was a good student, a courteous and loyal friend as 
well as our best wingman who knew how to party. Due to his strong faith in 
god, we believe that he will rest in peace. We find solace in the thought that 
he found salvation. David, you will be truly missed and stay forever in our 
hearts and minds.
 
On behalf of your friends in Maastricht, 
Adrian Lis

The funeral has already taken place.
Should you need spiritual assistance and guidance as a result of David’s 
demise, the academic counsellors (contact Robert Pans) at the School of 
Business and Economics and the student psychologists at the Student Servi-
ces Centre are there for you.

Feel free to contact either the academic counsellors via +31 43 388 3805, or 
the student guidance secretariat at the SSC via +31 43 388 5212. 
You can also contact one of the student pastors at Tafelstraat 13 
via +31 43 321 5651.
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maar op papier moet het allemaal tot in detail 
kloppen. Je kunt zeggen dat we in het oerwoud 
zijn geweest, de verborgen stad hebben gevon-
den, en nu de route moeten beschrijven voor 
iedereen die er niet is geweest. Ook aio’s kunnen 
ons daar niet bij helpen. We zijn echt afhankelijk 
van elkaar en onvervangbaar. Als iemand van 
ons onder de tram komt, dan wordt het lastig.”

Maurice Timmermans

onderzoek
UM-prof. Bert Gerards 
lost 40-jaar oud 
wiskundig probleem op

Gian-Carlo Rota

“Heel bevredigend, en tegelijk 
een anticlimax”
Veertien jaar hebben drie wiskundigen erover gedaan om het 
beroemde, veertig jaar oude Vermoeden van Rota te bewijzen. 
Maar het zwaarste komt nog: publiceren. Een van hen is Bert 
Gerards, bijzonder hoogleraar in Maastricht. “Het bewijs 
opschrijven is niet iets wat een secretaresse voor je kan doen.”

Waterloo (Canada), Wellington (Nieuw-Zeeland) 
en Sittard. Dat waren de plaatsen waar de drie 
elkaar de afgelopen veertien jaar regelmatig 
ontmoetten. Meestal voor een paar weken, 
maar ook weleens meerdere maanden. “Hele 
dagen hebben we samen voor het whiteboard 
gezeten, soms hielden we urenlang onze mond 
en dachten we na, op andere momenten zette 
een van ons een lijn uit. Die was dan al snel 
uren aan het woord, zonder dat de andere 
twee wisten waar hij heen wilde. Meestal ging 
de discussie heen en weer. Er groeit onderling 
een grote intimiteit omdat je zo lang bij elkaar 
bent. Je doet alles samen, eten, wandelen, een 
enkele voorbijganger keek weleens raar op als 
die ons druk gebarend over straat zag lopen. 
Over wiskunde praat je namelijk met je handen. 
Als ik het over meetkundige punten hebt, dan 
druk ik met m’n handen ook echt een punt in de 
lucht. Het is niet dat we echt losraakten van de 
werkelijkheid in die periodes, dat niet, we keken 
’s avonds ook gewoon cricket.” 
Dat zegt prof. Bert Gerards, bijzonder hoogle-
raar aan de School of Business and Economics 
en onderzoeker bij het Centrum Wiskunde & 
Informatica in Amsterdam. Samen met Geoff 
Whittle (Victoria University of Wellington) en 
Jim Geelen (University of Waterloo) heeft hij 
het Vermoeden van Rota bewezen. Het is een 
wiskundig probleem dat Gian-Carlo Rota, een 
Amerikaanse wiskundige annex filosoof van 
Italiaanse afkomst, in 1971 formuleerde. Rota 
(1932-1999) was verbonden aan het MIT en 
geldt als de grondlegger van de combinatorische 
wiskunde. Onder studenten was hij zo geliefd dat 
zijn filosofiecolleges met opzet op vrijdagavond 
waren gepland om de toeloop te beperken. 
Het Vermoeden van Rota valt onder de matroï-
dentheorie, een moderne vorm van meetkunde 
waarin Gerards cum suis gespecialiseerd zijn. 
De theorie richt zich op wiskundige structuren 
die volledig kunnen verschillen van die in onze 
wereld (bij ons geldt: 1 + 1 = 0, zegt Gerards). 
Het Vermoeden van Rota is een manier om deze 
alternatieve structuren met behulp van wiskunde 
te beschrijven.
Gerards doet meerdere pogingen om de ‘matro-
identheorie’ aan de verslaggever uit te leggen 
maar die stranden allemaal in een diepe zucht 
of in een abrupte stilte. “Als je weet dat iets niet 
gebeurt, dan weet je dat structuren orde hebben.” 
Dat soort termen. 

Google
Het moment suprème heeft hij nog scherp op het 
netvlies staan; het was in januari in Waterloo dat 
de drie ineens beseften dat het bewijs rond was. 
“We zagen het moment natuurlijk aankomen 
maar plots was het er. Het voelde heel bevredi-
gend maar het had ook iets van een anticlimax. 
‘Is dit het nu’, vroeg ik aan de anderen, met iets 
van ongeloof.”
Veertien jaar eerder waren ze hun project 
begonnen. Het doel was niet alleen om het 
Vermoeden van Rota te bewijzen maar meer nog 
om de reikwijdte van de ‘graafminorenstelling’, 
een belangrijke theorie in hun vakgebied, uit te 
breiden naar meetkunde. “Deze meetkundige 

structuurtheorie van ons vind ik relevanter 
dan het Vermoeden van Rota. Naar dat laatste 
gaat nu alle aandacht uit, en daar moet ik aan 
wennen. Ja, dat vind ik jammer. Dat komt ook 
omdat de oorspronkelijke structuurtheorie ont-
zettend ingewikkeld is. Ze is (deels) beschreven 
door de wiskundigen Robertson en Seymour in 
600 pagina’s, en er zijn pagina’s bij waar je ook als 
expert een hele dag voor moet uittrekken. Wij 
hebben er een jaar over gedaan om de theorie te 
bestuderen, en nog heb ik niet alle ins and outs in 
mijn hoofd. Wat je ermee kunt? Ik was er al bang 
voor. Met deze theorie zijn belangrijke proble-
men in de computer science opgelost. Ook weten 
we nu meer van het handelsreizigersprobleem.” 
Dat is een bekend probleem in de computerwe-
tenschap en operations research: hoe bereken 
je de kortste weg voor een handelsreiziger die 
een reeks steden moet bezoeken. Het is een 
theoretisch probleem dat ook in de praktijk een 
rol speelt bij  de aanleg van kabelnetten en bij 
navigatiesoftware. 
In vakkringen snapt iedereen wat Gerards 
bedoelt als hij over het nut van zijn vondst 
spreekt, daarbuiten niet. “Wat is het nut van 
filosofie? Of van archeologie? Wat heb ik eraan 

om te weten dat ik Neanderthaler-DNA heb? 
Niet veel, maar toch wil ik het graag weten. Het 
bevredigt een belangrijke behoefte: nieuws-
gierigheid, wat mij betreft een van de nuttigste 
eigenschappen van de mens. En zoals met veel 
fundamentele vondsten: vaak blijkt later pas hoe 
je ze kunt gebruiken. Toen Philips de cd-speler 
ontwikkelde, kwam de wiskunde van pas om de 
leesfouten te corrigeren. Bij Google werken hart-
stikke veel wiskundigen. In welke tak van sport 
niet, zou ik zeggen.”

Oerwoud
Het persbericht over de resultaten is opgesteld 
en lokaal verspreid door de universiteit van 
Wellington en heeft onbedoeld de publiciteit 
bepaald. “We hadden ook kunnen wachten tot 
alles gepubliceerd was maar dan zouden we een 
jaar of acht verder zijn geweest. Ik ben blij dat 
het zo gelopen is. Nu is het nieuws, over acht jaar 
niet meer.”
Het bewijs opschrijven is niet iets wat een secre-
taresse kan doen, zegt Gerards. “Het gaat om zo’n 
twintig artikelen, die samen wellicht duizend 
pagina’s zullen bestrijken. Dat is het zwaarste 
deel van ons project. We kennen de grote lijn, 

Bert Gerards Foto: Observant
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Nieuw Vivarium 
moet verouderd CPV 
vervangen

Tekst: Wammes Bos
Foto’s: Joey Roberts

“Over honderd jaar gebruiken we nog steeds proefdieren”
De universiteit gaat een nieuw proefdierencentrum bouwen, 
het VivariUM. Dat wil zeggen, als de raad van toezicht akkoord 
gaat, het enige orgaan dat nog ja moet zeggen. Het gaat om een 
vrijstaand gebouw op de hoek van de Universiteitssingel en de 
Oeslingerbaan. Onderzoekers zijn er blij mee, “die ergeren zich 
al jaren aan het huidige proefdierencentrum”. Ook de beveiliging 
tegen dierenactivisten zou erop vooruitgaan. 

Esther Lutgens is nu ruim een jaar professor 
experimentele vasculaire immunopathologie 
in Amsterdam. Eerder was ze al hoogleraar 
in Maastricht, waar ze als briljante jonge 
onderzoeker de ene prijs na de andere onder-
zoekssubsidie binnenhaalde. Is zij bij de UM 
weggegaan mede omdat haar onderzoek 
belemmerd werd door een verouderd proefdie-
rencentrum? Dat verhaal gaat rond. Sterker, er 
zouden meer goede onderzoekers om die reden 
vertrekken, anderen zouden om die reden 
niet komen. Lutgens: “Nee, ik wilde sowieso 
weg omdat mijn man in de Randstad werkt. 
Verder kreeg ik bij de UvA een eigen lab en 
meer salaris. Dat waren de redenen. Maar wat 
het Maastrichtse proefdierencentrum betreft, 
dat is niet best. Er zijn te veel infecties, en er is 
onvoldoende quarantainecapaciteit zodat het 
lang duurt voordat je er terecht kunt; iedere 
onderzoeker ergert zich daar al jaren aan.”
Dat wordt bevestigd door Leon de Windt, 
hoogleraar moleculaire cardiologie. Ook hij 
geldt als een kampioen in het binnenhalen van 
onderzoeksgeld, vorig jaar nog een belangrijke 
grant van de European Research Council. De 
Windt verwijst naar een kersverse enquête 
onder FHML-onderzoekers: “Daar komt uit dat 
60 procent van hen geen gebruik maakt van de 
fokfaciliteiten van de centrale proefdiervoorzie-
ningen CPV. Dat zegt wel iets.” 
Zelf kwam De Windt vier jaar geleden uit 

Utrecht naar de UM. Zijn onderzoek wilde hij 
voortzetten met de proefdieren waar hij mee 
werkte, “poepieschone dieren” zonder para-
sieten, virussen en wat al niet, maar wat hem 
betreft was het CPV niet schoon genoeg. Reden 
om zijn dieren bij een commercieel proefdie-
renbedrijf te stallen, waar men wel de garantie 
kon geven dat de hygiëne aan de maat is. De 
Windt: “Het CPV heeft moeite om de fokruim-
tes, alle ruimtes eigenlijk, schoon te houden. 
Er is ook te veel tweerichtingsverkeer, dieren 
die eruit gaan naar de facultaire labs en weer 
terugkomen.” 
Maastricht is overigens volgens hem niet het 
allerslechtste universitaire proefdiercentrum, 
maar het behoort zeker niet tot de beste. 
“Daarom zijn wij allemaal erg voor een nieuw 
Vivarium, waar de condities up to standard 
zijn.” 

Eeuwigheid
De problemen zijn er dus al langer, en over 
de oplossing is eveneens lang gesteggeld. Kon 
het CPV (in de wandelgangen is het ‘het’ 
CPV)  niet in de bestaande behuizing verder, 
met wat aanpassingen, in plaats van een duur 
nieuw pand dat nu voor ruim 25 miljoen op 
de rol staat? Dat wilde het college van bestuur 
graag weten. Zo graag dat de plannen die de 
faculteit had, behoorlijk zijn vertraagd. Reeds 
in 2011 stelde de FHML een projectgroep in 

onder leiding van (toen nog hoofddocent) 
Gerard Majoor. Het faculteitsbestuur nam het 
Vivarium al op in de toekomstige begrotingen, 
de verwachting was dat het centrum in 2014 
operationeel zou zijn. Dat was te optimistisch, 
maar vervolgens heeft men de UM-bestuurders 
kunnen overtuigen dat nieuwbouw verre de 
voorkeur verdient boven verbouwing van de 
bestaande ruimtes. Toen is de bal echt gaan 
rollen. 2017 is nu de nieuwe datum, als alles 
meezit. 
De FHML is deze maanden bezig met een 
powerpoint-offensief om het Vivariumproject 
ook aan de man te brengen bij de organen die 
bestuurlijk wat in de melk te brokkelen hebben. 
Decaan Albert Scherpbier was al bij de raad van 
toezicht; Majoor bezocht vervolgens de uni-
versiteitsraad en onlangs nog de faculteitsraad 
van de FHML. De toezichthouders wilden een 
risicoanalyse en een uitgewerkt bedrijfsplan; 
daarover loopt de discussie nog. De vertegen-
woordigende raden hadden weinig problemen 
met het voorstel: in deze universiteit is nog 
nooit door een raad principieel stelling geno-
men tegen proefdiergebruik als zodanig, en dat 
gebeurde nu ook niet. Wel rezen er vragen over 
de toekomst. Blijven we tot in de eeuwigheid 
proefdieren gebruiken? Zo niet, dan zit je met 
zo’n gebouw. Majoor: “Daar valt weinig over te 
zeggen, het pand is in ieder geval ook geschikt 
te maken voor ander gebruik. Maar zelf denk 

ik dat we over dertig jaar nog steeds onderzoek 
met proefdieren doen, dat weet ik eigenlijk wel 
zeker. En ook over honderd jaar. De vertaalslag 
van onderzoek naar de patiënt, hoe mechanis-
mes in het lichaam verlopen, dat kun je niet in 
een bakje simuleren, daar heb je proefdieren bij 
nodig.”

Alternatieven
Majoor krijgt op dit punt steun uit onver-
wachte hoek, van UM-prof. Jos Kleinjans, 
directeur van het Nederlandse Toxigenomics 
Centrum (NTC), een samenwerkingsver-
band van kennisinstellingen en bedrijven dat 
mikt op nieuwe methoden voor toxicologisch 
onderzoek en risicobeoordeling. Welke stof, in 
een geneesmiddel of anderszins, is giftig voor 
wie? Toxicologen, zo blijkt, zijn blij als ze iets 
anders kunnen verzinnen dan een dierproef. 
“De betrouwbaarheid daarvan, de voorspel-
lende waarde, is gemiddeld maar 60 procent. 
De ene keer wordt een geneesmiddel niet 
uitgebracht omdat dierproeven een schadelijke 
werking aantoonden terwijl later bleek dat dat 
bij mensen niet zo was, de andere keer lijkt iets 
onschadelijk en worden mensen er toch ziek 
van.” In plaats daarvan wordt nu meer en meer 
gebruik gemaakt van levende cellen, dierlijk en 
menselijk, om mee te testen. De betrouwbaar-
heid haalt daar 80 à 90 procent, soms nog meer. 
“Maar”, zegt Kleinjans - en dat is in dit verband 
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Een beetje kruipdoor sluipdoor is het wel. Weer 
een hoek om, hier zijn de hondenverblijven. 
Hokken links, hokken rechts, in het midden een 
gangetje. En kijk, daar steken er een paar monter 
hun kop om de deur van hun kooi. 

Barry Plooyer, hoofd van de centrale proefdier-
voorzieningen CPV: “Ja, we hebben het gangetje 
bij de hokken getrokken. Dat moest om aan 
nieuwe Europese normen te voldoen, meer vier-
kante meters per hond.”
De vraag aan Plooyer, dierenarts en sinds 2010 
CPV-hoofd, was: laat eens zien waarom die 
miljoeneninvestering in een nieuw proefdieren-
centrum nodig is. Wat is er mis met de huidige 
behuizing? Een rondleiding dus. Dat kan, als ik 
me eerst uitkleed tot op de onderbroek en me 
vervolgens in een groen pak hijs, witte CPV-
sokken aantrek en me in plastic klompen wurm. 
Alleen zo mag ik de verblijven van de kleine 
proefdieren in. We gaan naar de kelder. Hier 
zitten de ratten, muizen, cavia’s. Een medewer-
ker – “noem zijn naam maar liever niet”, zegt 
Plooyer – is bezig bij een isolator, iets als een 
flink terrarium, een bak met een glaswand waar-
uit twee rubberen mouwen steken. Hij frommelt 
zijn handen er in omgekeerde richting in en 
kan op die manier bij de kooitjes met muizen, 
beestjes met “de hoogste gezondheidsstatus”, vrij 
van infectieziekten. Dat moet absoluut zo blijven 
willen ze bruikbaar zijn voor het volgende 
stadium, de fok. De fokafdeling zelf zit achter 
de muur, daar worden bijvoorbeeld transgene 
muizen gecreëerd, of obese exemplaren, al naar 
gelang het onderzoek waarvoor ze worden inge-
zet. De diertjes gaan er via een apart luik naartoe. 
Er gelden daar nog strengere hygiëne-eisen, dus 
daar mag ik niet in. 
Plooyer legt intussen uit waar de problemen 
zitten. Om te beginnen is de ruimte als zodanig 
te klein geworden. Het CPV huist in een hoek 
van de UNS 50, recht tegenover de UNS 40. 

Sinds de oplevering van het gebouw in 1990 zijn 
de normen gewijzigd, maar is ook het aantal 
dierproeven toegenomen en dus het aantal 
dieren. Er zijn er steeds drie à vierduizend, in 
2012 werden zo’n 15 duizend proeven gedaan. 
Met die aantallen is het inschikken, aanpassen, 
schipperen. 
Ruimte en logistiek, daar is het meeste wel mee 
gezegd. In het CPV zelf kan niet of nauwelijks 
geopereerd worden, zodat de onderzoekers 
de dieren naar hun eigen labs verderop in het 
gebouw moeten meenemen. Over de facultaire 
gangen, waar jan en alleman loopt en infecties op 
de loer liggen. Plooyer: “We hebben nu drie jaar 
achter elkaar in een afdeling een Rota-infectie bij 
de muizen gehad, dat veroorzaakt onder meer 
diarree. Voor bepaald onderzoek zijn ze dan niet 
meer te gebruiken. We doen er alles aan, maar 
zoiets krijg je heel moeilijk weg in dit gebouw.” 
Verder: het ventilatiesysteem zit aan zijn maxi-
mumcapaciteit en soms is dat te weinig.  Geen 
ramp allemaal, toch ook niet helemaal comme il 
faut. De inspectie, zegt hij, houdt bij haar oordeel 
altijd wel rekening of je in een oud of een nieuw 
gebouw zit, “en we voldoen aan de normen, maar 
het is soms moeilijk.”
Via een klein operatiekamertje belanden we 
in de spoelkeuken, waar alle kooitjes, in feite 
plastic bakken, uit het hele gebouw, na sterilisatie 
terechtkomen. De bakken worden leeggemaakt, 
gedesinfecteerd in de wasstraat en opnieuw van 
kooivulsel voorzien. Sinds enige tijd is er airco 
in de spoelkeuken. Niet zozeer om te koelen, dat 
lukt niet, maar om het minder heet te maken. 
Voordien kon het hier tot 30 graden oplopen, 
vertelt een CPV-medewerker die blij is met de 
geboekte vooruitgang. Weer geen naam noemen? 
“Liever niet”, zegt Plooyer.

Muzak
Terug naar de begane grond. Naar de grote 
dieren: honden, varkens, geiten, schapen en ja, 

ook konijnen. Nu is alleen een witte jas genoeg, 
“hier gelden boerderijcondities”. Er zijn twee 
niet bepaald modern ogende operatiekamers. 
“Bij fysiologie hebben ze mooiere OK’s”, meldt 
Plooyer met gespeelde afgunst. “In de nieuw-
bouw krijgen we straks een triple OK. Dan doe 
je een kijkoperatie bij een varken en kunnen 
meerdere teams chirurgen in opleiding tegelij-
kertijd meekijken.”
Uit de hokken klinkt zachte muzak, “anders 
schrikken de dieren als je ineens binnenloopt”. 
De grotere dieren worden vooral voor orthope-
disch en cardiologisch onderzoek ingezet. En 
dus is er een geit met een pacemaker en zien we 
een paar varkens met een kunstmatig aange-
brachte kromming in de wervelkolom vanwege 
scoliose-onderzoek. Honden zijn vooral in trek 
bij cardiologen, de konijnen idem maar ook 
bij orthopedie, bijvoorbeeld om botinfecties te 
onderzoeken bij implantaten. Bij de hokken van 
de varkens en geiten is ventilatie een probleem: 
uitwerpselen en urine brengen veel ammoniak 
in de lucht, de dieren hebben er geen last van, 
mensen wel, maar beter ventileren gaat niet. 
Overigens komen deze dieren ook buiten; er 
is een weitje beschikbaar waar bijvoorbeeld de 
honden kunnen rennen en de varkens kunnen 
wroeten. 
Rest, op de uiterste hoek van het gebouw, pal 
tegenover UNS 40, een met hoge platen afge-
schermde open ruimte waar de dieren even naar 
buiten kunnen. Al jaren een bron van ergernis 
voor de gezondheidswetenschappers en psycho-
logen in de UNS 40. De honden blaffen namelijk. 
En nog minder blij zijn ze met de plek ernaast, 
waar de dode dieren worden gedeponeerd om 
afgevoerd te worden door een destructiebedrijf. 
Dat komt dan met grijpers en tilt tonnen met 
daarin de kadavers over de muur. Niet het meest 
aangename schouwspel, vinden ze in het aanpa-
lende gebouw, en dus: regelmatig commentaar. 
Ook dat zal straks verleden tijd zijn. 

“Over honderd jaar gebruiken we nog steeds proefdieren”
cruciaal -, “complexe biologische processen 
kun je in een petri-schaaltje niet na-apen. Hoe 
hormonen zich gedragen, hoe het zenuwstelsel 
reageert, wat de orgaanfuncties doen, daar kan 
ik me van voorstellen dat je er proefdieren voor 
nodig hebt.”
Toch zou ook in deze tak van wetenschap naar-
stiger gezocht kunnen worden naar alternatie-
ven, vindt hij: “De neiging om toch maar weer 
een rat uit zijn hok te halen, is sterk.”

Eufemisme
Het nieuwe Vivarium moet state of the art 
worden, dat is duidelijk. Zekerheidshalve, het 
is een kwetsbaar proces, wordt het fokken van 
dieren voortaan uitbesteed aan commerciële 
partners. Dat schept weer ruimte voor andere 
functies, goede operatiekamers bijvoorbeeld. En 
verreweg de meeste proeven zullen voortaan in 
huis plaatsvinden, niet meer in de eigen labs van 
vakgroepen als fysiologie en farmacologie. Ook 
het gebruik van beeldvormingstechnieken kan 
voortaan daar ter plaatse, er komt speciale scan-
apparatuur. Werken met radioactieve stoffen, 
nu lastig “omdat het in het CPV niet kan moet 
je met de dieren in een karretje over de gang en 
dat mag niet” (Majoor) zal geen probleem meer 
zijn. Die stoffen worden gebruikt “om molecu-
len te ‘labelen’, zodat je ze in het lijf kunt volgen”.
Kortom, de nieuwbouw is een antwoord op een 
aantal noden. Maar niet op alle. Omdat niet 
alle soorten experimenten in het gebouw plaats 
zullen kunnen vinden, blijft incidenteel trans-
port van dieren nodig. Majoor: “Bij Maastro 
staat een lineaire versneller, dat is een groot en 
duur bestralingsapparaat dat niet in het Viva-
rium past. Op dit moment kunnen dieren daar 
binnendoor naartoe, straks niet meer. Dat is een 
veiligheidsrisico.”
Vooral, vervolgt hij, vanwege mogelijke die-
renactivisten. Dat is een groep waarmee met 
grote omzichtigheid wordt omgesprongen, zo 
blijkt uit alle gesprekken met betrokkenen. 
Neem alleen al de benaming VivariUM, “toch 
een eufemisme voor een proefdiercentrum”, 
zegt Majoor. En dat Barry Plooyer (zie artikel 
hiernaast) liever niet de namen van zijn mede-
werkers in de krant ziet, heeft ook daarmee te 
maken. Ja, zijn personeel gaat wel eens naar 
congressen, ze houden zich niet verborgen, 
maar men wil overduidelijk de kat niet op het 
spek binden. Daarom mag in dit artikel wel ver-
meld worden dat het gebouw straks heel goed 
beveiligd zal zijn, dat er een hoog hek omheen 
komt, “maar geen verdere details graag”. En het 
dierentransport verloopt straks “met een soort 
Brinks-auto, zo eentje voor waardetransporten”, 
meldt Majoor. 

Zwart-wit
Tot slot: hoe zat het nu met die weglopende 
onderzoekers, en omgekeerd, onderzoekers 
die niet naar de UM willen komen vanwege de 
gebrekkige proefdiervoorziening? Majoor heeft 
dat met enig aplomb in zijn powerpointpresen-
tatie opgenomen. Prof. Leon de Windt vindt het 
niettemin een “wat tendentieuze voorstelling van 
zaken”. Zo zwart-wit ligt het volgens hem niet. 
Hoewel niet te ontkennen valt dat het biomedi-
sche onderzoek waar de UM sterk in is (cardio-
vasculair-, metabool- en neuro-onderzoek), nu 
eenmaal veel met dierexperimenten werkt. Dus 
op de internationale onderzoekersmarkt “speelt 
het wel een rol, samen met andere afwegingen 
natuurlijk”, zegt De Windt.
Majoor zelf geeft eerlijk toe dat hij het verhaal 
over die vertrekkende toponderzoekers van 
anderen heeft gehoord en tja, niet echt heeft 
geverifieerd. Namen heeft hij niet. Hij kleurt 
ervan. “En wat wordt nu de kop bij dit artikel? 
Majoor verzint Vivarium, of zoiets? Nee toch hè!”

Er staat een hond op de gang
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26 september 2013
cinema
Lumière
Bogaardenstraat 40b
www.lumiere.nl
Night Train to Lisbon: zo 16.20
Borgman: dag. 21.30
Blue Jasmin: dag. 21.20; ook: vr, za, zo, di , wo 
19.20; do t/m zo: 16.30; wo 14.40
Mud: vr, za 21.30; zo, di, wo 21.20
Le Passé: ma 21.20
Gloria: do 21.30; vr t/m wo 19.10; ook: vr, za 
21.20; zo, wo 14.20
Camille Claudel 1915: dag. 19.00; ook: do, vr, za 
16.20; zo 14.10
Wolf: dag. 21.00; ook: zo 14.10
Jeune et jolie: dag. 19.00; ook: do t/m zo 16.10
The Act of killing: do 21.45
Eat sleep die: zo t/m wo 21.30
Metéora: zo 14.30
Jimmy P.: dag. 21.00; ook: do t/m zo 16.30
De nieuwe Wildernis: dag. 19.20; ook: do t/m zo 
16.00; zo 14.00; wo 14.50
Mr. Morgan’s last Love: dag. 19.10; ook: do t/m zo 
16.10; wo 14.30
A Story of Children and Film: do 19.30; zo 14.00
Upload Cinema: The Art of Science-SG: ma 19.30
Het Nationaal Ballet op het Witte Doek-Ned. 
Dansdagen: wo 14.00

Pathé
Wilhelminasingel 39
www.pathe.nl/bioscoop/maastricht
Sneak Preview: di 21.00
We’re the Millers: do 13.45, 17.00, 19.20, 21.40; 
vr 13.30, 18.40, 21.40; za 13.40, 18.50, 21.40; zo 
13.30, 18.50, 21.40; ma 13.20, 16.10, 19.00, 21.40; 
di 16.10, 21.40; wo 16.20, 19.20, 21.40
Monsters University: za, zo 11.50
Paranoia: do 15.05, 19.00; vr 19.10; za, zo, di 
18.40; ma 13.15, 18.40; wo 18.30
Smoorverliefd: do 13.00, 16.00, 19.10, 21.20; vr 
13.00, 15.20, 17.40, 19.50; za 14.40, 19.20; za 
15.15, 19.20, 21.10; ma 16.30, 19.50; di 14.30, 
16.45, 19.50; wo 19.30
White House down: do 14.20, 17.00, 21.30; vr 
16.30, 21.30; za 21.10; zo 21.30; ma 13.40, 16.45, 
21.30; di 13.00, 16.50, 21.30; wo 21.20
De nieuwe Wildernis: do 14.55, 17.10, 19.40; vr 
13.50, 17.20, 19.30; za 11.40, 13.50, 16.50, 19.30; 
zo 11.40, 13.50, 17.20, 19.30; ma 13.50, 17.00, 
19.15; di 13.50, 16.30, 18.50; wo 14.15, 15.45, 
19.15
2 Guns: do 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; vr 13.10, 
15.50,.18.30, 21.10; za 11.30, 14.10, 16.40, 19.00, 
21.20; zo 11.30, 14.00, 16.40, 19,00, 21.20; ma 
13.00, 15.40, 18.30, 21.20; di 14.10, 16.40, 19.10, 
21.20; wo 13.15, 16.45, 18.45, 21.10
Rush: vr. za 21.20
Chez nous: wo 21.30
The Conjuring: do 18.30, 21.50; vr 15.05, 21.50; 
za 16.15, 21.50; zo 16.30, 21.50; ma 21.50; di 
21.50
Hoe duur was de Suiker: do 13.15, 16.10, 21.00; 
vr 13.40, 16.00, 18.50, 21.00; za 16.00, 19.00, 
21.00; zo 15.50, 18.30, 21.00; ma 14.00, 16.00, 
18.50, 21.00; di 13.50, 15.45, 18.30, 21.00; wo 
16.30, 20.45
Spotlight Week: 30 sept. t/m 6 okt.
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ARTHUR GUINNESS DAY IN JOHN 
MULLINS IRISH PUB. THURS 27/9 
RECEIVE A FREE GLASS OF GUINNESS 
BETWEEN 9 AND 10 PM WITH THIS 
AD. 1PP AS LONG AS STOCK LAST

CBE ZOEKT STUDENTLEDEN!! zie 
careerservices database student jobs voor 
info

Restaurant Sukhothai Tongersestraat 54 is 
giving 10% discount on the bill for students 
+ staff of UM. Take away meals €7,50 from 
17.00 till 18.30

SG WORLD GROOVES! CONCERT OF 
W.VICTOR: ENERGETIC, ITALIANO, 
CABARET, BALKAN, FANFARE, WED 
2 OCT. 8.30PM (RESERVATIONS) @
MUZIEKGIETERIJ

Vrijwilligerswerk in het buitenland? 
Met straatkinderen over de hele wereld! 
Kom naar ons informatieweekend 22-24 
november. Meer info op www.samen.org

Fred Rompelberg zoekt: administratie 
vrouw flexibele tijden snel typen 
GOEDE VERDIENSTEN. Contacten: 
fredrompelberg@planet.nl www.
fredrompelberg.com

SPAANS IN MAASTRICHT! Cursussen 
vanaf 09 sept. www.taalstudiocampo.nl

Te huur gemeubileerd app. landelijk gelegen 
2slk. beschikbaar vanaf 1 okt. 725 euro p. 
mnd. www.heerkuil.nl tel.: 043-4082968

RENT HOUSEBOAT + GARD WWW.
MARKTPLAATS.NL 715720587

Te huur: zolderetage bij gezin met gemeens. 
gebruik badkamer bvk alleen door de week 
€395 allin wijk 6212 0646437121 per 1/11

SO YOU THINK YOU CAN DANCE 
SALSA? Learn salsa by the best 
international teachers @ cozy D’n 
Hiemel, Maastricht. Don’t hesitate check 
SALSABRISA.com

GUN JEZELF EEN 
MINDFULNESSTRAINING! START IN 
OKTOBER IN MAASTRICHT. GUNSTIG 
TARIEF. BEAT THE STRESS! KIJK OP 
MINDFULSENIOR.NL DOE HET NU!

JOHN MULLINS IRISH PUB & 
RESTAURANT YOUR PLACE FOR 
FISH,STEAKS,BURGERS AND 
VEGETARIAN FOOD. SPORTSPUB 
EVERY TUESDAY QUIZNIGHT LIVE 
MUSIC EVERY WEEKEND

LEARN SPANISH WITH A PRO SPAANS-
IN-MAASTRICHT.COM

Fred Rompelberg zoekt administratief 
vrouw snel typen IN WEEKENDEN. 
Contacten: fredrompelberg@planet.nl www.
fredrompelberg.com
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Aanrijding met een indiaan

Zingen in de kerk

Film: Jimmy P.

thuisreiziger

Een klinisch geval
Het verhaal: Na gediend te hebben aan het 
front in de Tweede Wereldoorlog krijgt Jimmy 
Picard (Benicio Del Toro) te kampen met zware 
migraine, gehoorverlies en duizeligheid. De 
Blackfoot indiaan wordt opgenomen in een 
ziekenhuis voor oorlogsveteranen in Kansas, 
maar zijn toestand is voor de artsen een raadsel. 
Ten einde raad wordt de hulp ingeroepen van de 
flamboyante antropoloog en psychoanalyticus 
Georges Devereux (Mathieu Amalric).

Voer voor psychologen, want:
- Films kunnen op van alles en nog wat geba-
seerd worden: romans, stripboeken, waar-
gebeurde verhalen, computergames en zelfs 
pretparkattracties. Maar met Jimmy P. hebben 
we wel heel uitzonderlijk basismateriaal voor 
een film te pakken: een casestudy (1951) van de 
Hongaars-joodse onderzoeker Georges Devereux 
die in detail zijn psychoanalytische behande-
ling van een getroebleerde indiaan beschrijft. 
Mochten er zich filmproducenten onder de lezers 
van Observant bevinden: de filmrechten van 
mijn proefschrift (een studie naar de effecten van 
het gebruik van Enterprise Resource Planning 
software) zijn nog te koop.

Een cerebrale praatmarathon, want:
- “Ik zou wel de hele dag over mijn dromen 
kunnen praten”, zegt Jimmy Picard tegen zijn 
therapeut. Het manco van deze film is dat Jimmy 

dat vervolgens ook echt doet. Misschien dat er 
in Maastricht nog wel een paar psychologen 
rondlopen die een aangename tinteling in hun 
frontale hersenkwab voelen bij het kijken naar 
Jimmy P., maar de rest van de mensheid kan deze 
oeverloze praatfilm beter laten passeren.
- Het acteerwerk van Mathieu Amalric en Beni-
cio del Toro is te gekunsteld. Amalric hebben ze 
vooraf verteld dat hij een excentrieke psychoana-

lyticus moet spelen, waarna hij zijn trucendoos 
met irritante tics en nerveuze maniertjes wagen-
wijd open zette. Del Toro is zichtbaar op zoek 
naar de wijze waarop hij de stoïcijnse reus Jimmy 
P. wil portretteren; een zoektocht die je beter 
voor aanvang van de opnamen kunt afronden.
- Regisseur Arnaud Desplechin probeert de 
onderdrukking van gevoelens te spiegelen aan 
de onderdrukking van indianen in de VS; een 

extra betekenislaag die nooit tot wasdom weet te 
geraken.

Het salomonsoordeel: Er is maar één ding dat 
erger is dan dromen dat je naar Jimmy P. zit te 
kijken…

Mark Vluggen

Afgelopen weekend woedde maar liefst vier 
dagen het festival Musica Sacra Maastricht. 
Alweer vaker dan dertig keer georganiseerd. Met 
steeds grotere aantallen bezoekers, zo te zien. 
Volgens mij vond er vrijdagavond zelfs al zwarte 
handel in kaartjes plaats voor het optreden van 
de wereldberoemde Tallis Scholars uit Engeland 
in de Kapel van de Zusters onder de Bogen. De 
gelukkigen met een toegangsbewijs moesten om 
binnen te komen zich een weg banen door een 
haag bedelaars. Hebt u nog een kaartje? Bijna 
was ik bezweken, had het mijne geschonken 
aan een hongerige van geest. Mijn eigenbelang 
won het. Voor mij op dat moment geen inkeer, 
ommekeer of bekering. En die drie begrippen 
waren het thema van het festival dit jaar. Goed 
gekozen, want zeker in de christelijke sacrale 
muziek zijn inkeer en boetedoening als onder-
werp ruimschoots aanwezig. Zo konden de 

bezoekers wel elke dag ergens de lamentaties 
horen, de klaagzangen van Jeremia. Eeuwen gele-
den heeft een concilie bepaald, om wildgroei te 
voorkomen, dat componisten en uitvoerders een 
vaste tekst moesten gebruiken. Negen keer moest 
een deel daarvan eindigen met: Bekeer U, Jeru-
zalem, tot de Heer, Uw God. De Tallis Scholars 
zongen de versie van de Spaanse priester Tomas 
Luis de Victoria uit 1585. Weer bleek dat dit al 
veertig jaar bestaande ensemble van Peter Philips 
buitencategorie is. 
Zingen in de kerk. Uiteindelijk is dat de core 
business van het festival. Tenminste in elf kerken, 
of voorheen kerken, klonk vocale muziek. Van 
gregoriaans en meerstemmig gezang uit de mid-
deleeuwen in de Sint Pieter Boven, de Martinus-
kerk in Gronsveld en de Matthiaskerk, tot zeer 
moderne werken ondermeer van Arvo Pärt in de 
Lambertuskerk - een verrassende nieuwe locatie 

in het programma -, van Jonathan Harvey in de 
Servaasbasiliek en Boudewijn Tarenskeen in de 
Sint Jan. Voor mij gaan plaats en muziek samen. 
Het doet er toe waar een compositie wordt uitge-
voerd. De keurige intimiteit van de neo-gotieke 
Kapel van de Zusters geeft mij de illusie dat poly-
fone muziek zoals in het repertoire van de Tallis 
Scholars altijd zo perfect sereen heeft geklonken 
als daar. Het wat rommelige interieur van de 
mooiste kerk van Maastricht, de vroeg-gotische 
Matthias, zijn voor mij nauw verbonden met de 
rust die orgelmuziek of zingende ‘nonnen’ daar 
scheppen. Hopelijk durft het festival ooit de Sint 
Servaasbasiliek te mijden vanwege de hinderlijke 
‘zwembad’-akoestiek.

 

Hans Philipsen 

Still uit Jimmy P.

Foto: archief Therese Grohnert

de juiste snaar
Riders on the Storm van The Doors is het eerste 
nummer waarvan Therese Grohnert (26), onder-
zoeker bij de School of Business and Economics, 
zich kan herinneren dat ze het mooi vond. Ze 
was vier toen ze voor het eerst hoorde, tijdens 
een van de vele nachtelijke autoritten met haar 
vader.
“Een jaar nadat de Muur was gevallen, vertrok 
mijn moeder vanuit Oost-Berlijn, waar we 
woonden, naar de Bondsrepubliek om een baan 
te zoeken. Dat lukte: ze vond werk als textiel-
ontwerper in de buurt van Venlo. Mijn vader 
en ik bleven in eerste instantie achter in Berlijn, 
wel gingen we eens in de vijf, zes weken bij mijn 
moeder op bezoek. We reden dan ’s nachts, 
niemand op de weg, vaak in de regen, met goede 
muziek zoals The Doors. Mijn vader is een grote 
muziekliefhebber, hij heeft op de zwarte markt 
in Oost-Berlijn ooit een fiets ingeruild voor een 
dubbel-album van Neil Young.”
Riders in the Storm is in twee opzichten tref-

fende automuziek. In de eerste plaats - ietwat 
luguber maar toch - omdat het nummer volgens 
Grohnert geïnspireerd is op een verkeersongeluk 
waar zanger Jim Morrison op z’n tiende getuige 

van was. Het betrof een aanrijding waarbij een 
indiaan in traditionele kleding het leven liet. A 
Killer on the road. 
“Tegelijk gaat het nummer over de weg in het 
leven, over plannen maken, onzekerheid, con-
trole. Het nummer raakte mijn vader in die tijd, 
besefte ik later, omdat hij zijn land kwijt was, 
ineens niet meer in een communistisch systeem 
leefde, en zijn vrouw miste.”
Het nummer is van 1971, en stond op het album 
L.A. Woman. Het verscheen een paar weken 
voordat Jim Morrison overleed, waarschijnlijk 
aan een combinatie van drugs en lichamelijke 
kwalen. “Wat ik aan Riders on the Storm zo mooi 
vind, is die combinatie van onrust en rust, van 
dat onweer en die regen in de intro en het kalme 
ritme dat daarop volgt. Ik luister het niet heel 
vaak, maar het staat wel op mijn mp3-speler, in 
de map ‘muziek van vader’.”

Maurice Timmermans
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agenda
26-09 Promotie dhr.drs. Dominik Karos, 

12.00uur, MBB 4-6
26-09 Promotie mw.ir. Agnieszka Anna 

Latoszek-Berendsen, 14.00uur, MBB 4-6
26-09 Promotie Dhr. Sascha Hardt, 16.00uur, 

MBB 4-6
27-09 Promotie mw. Tetiana Stepurko, 

10.00uur, MBB 4-6
27-09 Promotie dhr. Jan A. Ten Bosch, 

12.00uur, MBB 4-6
27-09 Afscheidscollege van prof.dr. F. Hen-

drikse, 16.30uur, St. Janskerk/vertrek 
vanuit MBB

02-10 Promotie drs. David P. van der Ham, 
12.00uur, MBB 4-6

03-10 Promotie Mw. Marie-Kathrin Breyer, 
12.00uur, MBB 4-6

03-10 Promotie drs. S. Bas J.H. Giesbers, 
14.00uur, MBB 4-6

04-10 Promotie mw. Anke Moerland, 
10.00uur, MBB 4-6

04-10 Promotie mw. Simone Wies, 12.00uur, 
MBB 4-6

04-10 Afscheidscollege van prof.dr. Hans 
Maarse, 16.00uur, MBB 4-6

09-10 Promotie drs. Matthew G. Sibbald, 
14.00uur, MBB 4-6

10-10 Promotie mw. Diana Schaafsma, 
10.00uur, MBB 4-6

10-10 Promotie mr. Biniam Egu Bedasso, 
12.00uur, MBB 4-6

10-10 Promotie mw. Irene A. Glinos, 16.00uur, 
MBB 4-6

11-10 Promotie dhr. Matthias Jüliger, 
10.00uur, MBB 4-6

11-10 Promotie mr. Jun Hou, 12.00uur, MBB 
4-6

11-10 Promotie drs. Tom Melai, 14.00uur, 

MBB 4-6
11-10 Inauguratie van prof.dr. Dr. Ernst-Jan 

M. Speel, 16.30uur, MBB 4-6
17-10 Promotie dhr. Harald U. Pfeifer, 

12.00uur, MBB 4-6
17-10 Promotie dhr. Feljandro P. Ramos, 

16.00uur, MBB 4-6
18-10 Promotie dhr. Pim A.M. Peeters, 

12.00uur, MBB 4-6
18-10 Promotie dhr. Christoph Rausch, 

14.00uur, MBB 4-6
18-10 Promotie drs. Sander Bramer, 16.00uur, 

MBB 4-6
23-10 Promotie van mw.drs. Ine Rayen, 

12.00uur, MBB 4-6
23-10 Promotie dhr. Peter Michael Viehs, 

14.00uur, MBB 4-6
23-10 Promotie drs. Alberto Alves de Lima, 

16.00uur, MBB 4-6

24-10 Promotie mw.drs. Noëlle Junod Perron, 
10.00uur, MBB 4-6

24-10 Promotie mw. Astrid Pratidina Susilo, 
12.00uur, MBB 4-6

24-10 Promotie mw. Nwamuhohova Hilda 
Shilubane, 14.00uur, MBB 4-6

25-10 Afscheidscollege Prof.dr. P.W. de Leeuw, 
16.00uur, St. Janskerk/vertrek vanuit 
MBB

31-10 Promotie mw.drs. Hanneke J.B.H. 
Beijers, 10.00uur, MBB 4-6

31-10 Promotie mw. Elnaz Bajoori, 12.00uur, 
MBB 4-6

31-10 Promotie mw.drs. Laura van Domme-
len, 14.00uur, MBB 4-6

31-10 Promotie mw.drs. Nynke M.G. Bodde, 
16.00uur, MBB 4-6

ABVAKABO-FNV
Trade union officer: Annemie Capellen
Opening hours office: Tuesday, 8.00 -16.30 
and Thursday, 12.30-16.30
Consulting hours: 15.00 -16.30
Visiting address: Minderbroedersberg 8, 
room 2.001, 6211 LK Maastricht
Telephone: +31 (0)43 388 1921
E-mail: abvakabofnv@maastrichtuniversity.nl 
Please contact the Trade Union Officer pre-
ferable by e-mail to make an appointment

Inloopspreekuur 
Advocatenpraktijk UM
Aan onze ‘eigen’ UM-studenten met juridi-
sche problemen bieden wij vanaf 1 april 2013 
een inloopspreekuur aan op (iedere) donder-
dag van 16 tot 17 uur. Tijdens dit spreekuur 
kan in een kort, kosteloos gesprek met de 
advocaten van de praktijk bezien worden of 
en in hoeverre rechtsbijstand kan worden 
geboden. Soms zal direct een passend advies 
kunnen worden gegeven. Als dat niet zo is, 
kunnen de advocaten in ieder geval aangeven 
welke vervolgacties mogelijk zijn.
Studenten die gebruik willen maken van 
het inloopspreekuur wordt verzocht hun 
UM-kaart mee te nemen naar het spreekuur, 
alsmede de voor hun rechtsvraag relevante 
documenten.
De Advocatenpraktijk is te bereiken via de 
ingang aan de Lenculenstraat 26 te Maas-
tricht en dan bordjes volgen. Melden aldaar 
aan de balie.

Walk in consulting-hours  
at legal advice clinic

As a service to our “own” UM students 
who have legal questions, we offer, 

starting in April 2013, walk-in consulting-
hours on (all) Thursdays between 16.00 and 

17.00 hours. During these walk-in consulting-
hours, our lawyers will be available to counsel 
students in a short, free of charge intake-
consultation whether legal action is an 
option. If not, the lawyer may suggest an 
alternate course of action. Students visiting 
our office are requested to bring their UM 
id-card along, as well as the documents 
pertaining to their legal question.
Our Legal Advice Clinic is located at the 
entrance of Lenculenstraat 26. Please follow 
the signs “Advocatenpraktijk”, where you will 
be received at the counter.

Alumni Relations/Alumni 
Office
Universiteit Maastricht onderhoudt een 
levendige band met haar alumni. Centraal 
hierin staan de Alumnikringen. Er zijn nu 
ruim 24 kringen in Nederland en daarbuiten. 
Zij organiseren regelmatig themabijeenkom-
sten workshops, masterclasses en borrels en 
vormen zo de basis voor een sterk netwerk. 
Ook als bijna afgestudeerde kun je al eens 
een kijkje komen nemen bij een kringbijeen-
komst. Kijk voor meer informatie op www.
maastrichtuniversity.nl/alumni of bel met 
Laura Buskens of Charlotte Evers, T. 043 388 
2792/5220 of stuur een mail naar alumni@
maastrichtuniversity.nl.

Gezond en veilig werken
Preventiemedewerkers 
Hebt u vragen of opmerkingen over uw 
arbeidsomstandigheden dan kunt u terecht 
bij uw preventiemedewerker. De preventie-
medewerker heeft als taken; eerste lijnopvang 
voor vragen en opmerkingen op gezondheid 
en veiligheid voor medewerkers en studenten; 
gevraagd en ongevraagd advies aan mede-
werkers en leidinggevenden; signaleren van 
risico’s op het gebied van veiligheid, gezond-

heid en welzijn; adviseren en samenwerken 
met de medezeggenschapsraad bij het uitvoe-
ren van maatregelen op het Arbo-beleid. Voor 
meer informatie en een overzicht van de van 
de preventiemedewerkers van de verschil-
lende eenheden zie:
Medewerkers>>Gezond en veilig 
werken>>Preventiemedewerker.

Occupational Health and 
Safety

Prevention officers
Questions or comments about your 

working conditions please consult your 
prevention officer. Whose tasks include: being 
the first point of contact for staff and stu-
dents with questions and comments relating 
to health and safety; advising staff and line 
managers, whether on request or otherwise; 
signaling risks in the areas of safety, health 
and wellbeing; advising and cooperating with 
the council in implementing health and safety 
policy measures. For additional information 
and an overview of the prevention officers of 
the various administrative units see:
Staff>>Occupational Health and Safety>> 
Prevention Officers.

Kennis- en 
Behandelcentrum
Het KANS (RSI) Kennis- en Behandel-
centrum (KKB) verzamelt, ontwikkelt en 
verspreidt kennis op het gebied van klachten 
aan de arm, nek en/of schouder (KANS). Het 
KKB dient tevens als eerste (triage) punt voor 
behandeling en verwijzing (voor medewerkers 
en studenten van de Universiteit Maastricht 
(UM). 
Bij vragen over arm nek en schouder KANS 
(RSI)-klachten of vragen hierover kunt u 
terecht bij het KKB. U kunt contact met ons 

opnemen via e- mail, KKB@maastrichtuni-
versity.nl of telefonisch 043-3882224 (op 
woensdag, donderdag en vrijdag).

Knowledge and Treatment 
Centre 

The UM Knowledge and Treatment 
Centre (KKB) for arm, neck and shoul-

der complaints (KKB) gathers, generates and 
distributes information in the field of arm, 
neck and shoulder complaints (CANS, or 
KANS (RSI)in Dutch). The KKB also serves as 
a triage point for treatment and referral for 
employees and students of Maastricht 
University (UM). 
I you have any queries regarding arm, neck 
and shoulder complaints or if you are experi-
encing complaints yourself. You can contact 
us via email, KKB@maastrichtuniversity.nl or 
telephone +31 (0)43-3882224 (Wednesdays, 
Thursdays and Fridays).

Language Centre
New round of B@sic Dutch  
(module 1 and 2)

Would you like to learn 
Dutch for beginners or delve 
a little deeper in the Dutch 
language and culture? Then 
make sure to sign up for the 
new round of B@sic Dutch 
(module 1 and 2) end of 

October. Module 1 is free of charge for 1st 
year bachelor’s students. For those of you who 
are about to finish the course, you can now 
register for module 2. For more information, 
please visit www.maastrichtuniversity.nl/
languages.

Extra French and Spanish courses
The French courses (module 2 and 4), and 
Spanish 1 (for beginners) filled up quickly 

Kopij voor het Bulletin inleveren 

bij onderstaande contactpersonen 

voor het gemelde tijdstip, in de week 

voorafgaand aan de publicatie. Met 

vragen of opmerkingen kunt u daar 

ook terecht.

Faculty of Humanities (FHS): 
Kennistechnologie/ Knowledge Engineering, 
Student Affairs Office DKE, Bouillonstraat 
8-10, room 0.004, tel. 3883454, e-mail: 
bo-dke@maastrichtuniversity.nl, before 
Friday 12.00 hours
Faculty of Arts and Social Sciences (FaSoS): 
FASoS maakt geen gebruik van deze rubriek 

behoudens de statische informatie die u daar 
terugvindt.
Maastricht University School of Business and 
Economics (SBE): 
Marketing and Communications, Tonger-
sestraat 53, tel. 3883884, kopij voor vrij. 12,00 
uur, e-mail: publicrelations-sbe@maastricht-
university.nl
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences:
Sandra Habets, tel. 3872844, voor vrij. 12.00 
uur, e-mail: sandra.habets@maastrichtuni-
versity.nl
Faculty of Psychology and Neuroscience: 
Bureau Onderwijs, aanleveren kopij vóór 
vrijdag 12.00 uur bij bureauonderwijs-fpn@
maastrichtuniversity.nl tel. 3884020 Educa-
tion Offfice, provide copy on Fridays before 12 
a.m. to the above mentioned email adresses

Faculty of Law: 
Georgia Kalivas, Education Office, Bouil-
lonstraat 1-3, tel. 3883076, e-mail: g.kalivas@
maastrichtuniversity.nl before Friday 12.00 
hours
Studenten (sport)ver./studentenpastoraten: 
Front office & Call centre, Kim Possen, Bon-
nefantenstraat 2, tel. 3885391, e-mail kim.
possen@maastrichtuniversity.nl voor vrij. 
12.00 uur
Maandagenda: Patricia Hofman, Marketing 
& Communications, Bonnefantenstraat 2, tel. 
3885222, patricia.hofman@maastrichtuniver-
sity.nl voor vrij. 12.00 uur
Instituten behorend bij een faculteit: 
bij bovengenoemde facultaire contactpersoon.
Berichten die niet onder een van boven-
staande categorieën vallen: Observant tel: 
3885390
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this year! Therefore, the Language Centre 
offers an extra round of courses. Are you 
interested to take the challenge? Make sure to 
register before 20 October 2013. Or are you 
interested in different languages, have a look 
at our course offer at www.maastrichtuniver-
sity.nl/languages.

Loopbaancentrum
Bij het Loopbaancentrum van de Universi-
teit Maastricht kunnen medewerkers terecht 
met vragen over hun huidige werksituatie, 
toekomstige loopbaanontwikkeling (binnen 
of buiten de UM) en een opleidingsadvies.
Heb je behoefte aan meer informatie of een 
persoonlijk loopbaanadvies, raadpleeg dan 
de website van het Loopbaancentrum: www.
maastrichtuniversity.nl, ga vervolgens naar 
Medewerkers en klik daarna op Loopbaan en 
ontwikkeling.
U kunt ook direct contact opnemen met een 
van de loopbaanconsulenten, tel. 3885323/ 
3885324.

Studium Generale
Lectures, Concerts, Comedy, 
Debates, Movies

- Monday the 30th of September. Upload 
Cinema: The Art of Science. Compilation 
of prettiest, funniest and most revealing 
scientific videos. Start 7.30pm. Filmtheater 
Lumière, Bogaardenstraat 40b. Entrance: 
€6/students €4. Reservations: (043) 321 40 
80.

- On Tuesday the 1st of October, former 
Minister of Foreign Affairs Uri Rosenthal 
will give a lecture called Europe’s Foreign 
and Security Policy. Start 8pm. Aula 
Minderbroedersberg 4-6. Free Entrance. 
Afterwards panel debate led by Prof. dr. 
Rein De Wilde.

- Woensdag 2 oktober is er weer een editie 
van World Grooves. Ditmaal treedt W. 
Victor op met een energetische mix van fan-
fare, balkan, italiano en fiesta. Start 20.30 
uur. Muziekgieterij, Boschstraat 7-9. Entree: 
€10/studenten €6. Reserveren via Muziek-
gieterij.nl

- Donderdag 3 oktober geeft Dr. S. Bloe-
men een lezing over Het leven van sterren: 
recente doorbraken in het onderzoek naar 
de structuur en de evolutie van sterren. 
Start 20.00 uur. Aula Minderbroedersberg 
4-6. Gratis toegang.

See you soon!
Studium Generale, 043 388 
5308, www.maastrichtuniver-
sity.nl/studiumgenerale

SWOL
Universiteitsfonds Limburg/ Subsidies
Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt 
onder bepaalde voorwaarden subsidie aan 
congressen, projecten en onderzoek.  Bent u 
bezig met het organiseren van een congres? 
Een symposium? Of heeft u een bijzonder 
nieuw onderzoeksvoorstel? Dan kan het Uni-
versiteitsfonds Limburg u wellicht helpen uw 
ambitie te realiseren. Een subsidie aanvragen 
kan door middel van het aanvraagformulier. 
Deze is te downloaden van de website: www.
ufl-swol.nl:
Deadline: 22 november 2013
Activiteit mag niet plaatsvinden voor 12 
december 2013

Vertrouwenspersoon
Als student of medewerker kun je op je 
studie of werkplek last hebben van ongewenst 
gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, 
pesten, of ongelijke behandeling. De erva-
ring leert dat de meeste mensen dit eerst zelf 
proberen op te lossen. In sommige situaties 
kun je de hulp van de vertrouwenspersoon 
goed gebruiken. Zij is volstrekt onafhankelijk, 
en kan je tips en adviezen geven, maar ook tot 
een interventie besluiten. Schroom daarom 
niet om haar te benaderen. Marloes Rikhof is 
bereikbaar via email (m.rikhof@maastricht-
university.nl) of tel (043-3882513). 

Confidential advisor
Being a student or employee you can 
experience undesirable behavior, like 

(sexual) harassment, aggression, bullying or 
unequal treatment. Usually people try to 
solve this by their selves, but sometimes it is 
wise to call in the confidential advisor. She 
works totally independent, she may give you 
advise and she also can decide to intervene. 
Don’t hesitate to contact her. Marloes Rikhof 
is available by mail (m.rikhof@ maastricht-
university.nl) or by phone (043-3882513).
 
Studenten / Students
Studenten (sport)ver./studentenpastoraten: 
Front office & Call centre, Kim Possen, Bon-
nefantenstraat 2, tel. 3885391, e-mail kim.
possen@maastrichtuniversity.nl voor vrij. 
12.00 uur

Studenten Service Centrum
Visitors’ Centre - Informatiebalie:
Bonnefantenstraat 2
De bezoektijden zijn: maandag t/m vrijdag 
8.30-18.00 uur.

Callcentre:
De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 

8.30-17.00 uur.
Voor vragen m.b.t. (her)inschrijvingen en 
voor het maken van afspraken met studen-
tendecanen en studentenpsychologen; 043-
3885388 of study@maastrichtuniversity.nl.

Studentendecanen:
Een afspraak met de studentendecaan kun je 
maken via het Callcentre tel 043-3885388 of 
bij de Informatiebalie Visitors’ Centre. Voor 
meer informatie: www.maastrichtuniversity.
nl/studentenbegeleiding

Steunpunt Disability Management:
Voor studenten, docenten en andere geïn-
teresseerden: Alles wat je wilt weten over 
studeren met een functiebeperking. Bel of 
stuur een e-mail.
Meer informatie is ook te vinden op www.
maastrichtuniversity.nl/disability 
Openingsuren: maandag tot en met donder-
dag van 11.00 tot 13.00 uur tel. 043-3885272.

Studentenpsychologen:
Voor een gesprek met de studentenpsy-
chologen Maddy Meijers, Wendy Geijen of 
Greet Kellens kun je een afspraak maken bij 
voorkeur via het Callcentre tel.043-3885388 
en anders via het secretariaat tel. 043-3885212 
(iedere donderdagmiddag).

UM Career Services
UM Career Services begeleidt studenten op 
een professionele en persoonlijke manier met 
vragen over studiekeuze & loopbaanplan-
ning.
Een Quick Career Advice wordt aangeboden 
als eerste service. Wanneer je dieper op je 
vragen in wilt gaan biedt UM Career Services 
ook andere diensten, zoals individuele loop-
baanbegeleiding, informatie & voorlichting, 
trainingen & workshops.
Bezoek de website: www.maastrichtuniver-
sity.nl/careerservices

Quick Career Advice
Helder krijgen wat je wilt, hulp bij het 
exploreren van je studie- of loopbaanopties, 
ondersteuning bij je sollicitatiebrief of cv? 
Voor al deze en andere loopbaan- of studie-
keuzevragen maak je gewoon een afspraak 
voor een gesprek van 15 minuten. Bel voor 
een afspraak: 043-3885388. 

Online Career Library 
Op zoek naar online informatie over studie, 
stage of carrière in binnen- of buitenland? 
Bezoek de Online Career Library op onze 
website: www.maastrichtuniversity.nl/career-
services.

Workshops september + oktober 2013 
(Nederlandstalig)
Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij:
- Kies maar! Maar hoe dan?, 30 september
- Competentieprofiel, 1 oktober
- Netwerken & Personal Branding, 7 oktober
- Sollicitatiegesprek, 8 oktober
- CV & Sollicitatiebrief, 14 oktober
- Onderhandelen over je arbeidsovereen-

komst, 22 oktober
- Talenten en onbegrensde beperkingen, 22 

oktober
Informatie en inschrijven via www.maas-
trichtuniversity.nl/careerservices

Student Services Centre
Visitors’ Centre - Information desk:
Bonnefantenstraat 2

Visiting hours: Monday through Friday 8:30-
18:00 hrs.

Callcentre:
The opening hours are: Monday through 
Friday 8:30-17:00 hrs. For questions about 
registration, study information packages and 
appointments with student deans and student 

psychologists: 
+31-43-3885388 or study@maastrichtuniver-
sity.nl.

Student deans:
For an appointment with a student dean, 
call: +31-43-3885388 (callcentre) or go to the 
Information Desk of the Visitors’ Centre. For 
more information: www.maastrichtuniver-
sity.nl/studentguidance 

Service Desk Disability Management
For students, faculty and everyone else who 
is interested: Everything you want to know 
about studying with a disability. Call or send 
an e-mail. More information: www.maas-
trichtuniversity.nl/disability 
Office Hours: Monday until Thursday from 
11:00 till 13:00 hrs. Tel. +31-43-3885272.

Student psychologists:
For an appointment with one of the stu-
dent psychologists Maddy Meijers, Wendy 
Geijen or Greet Kellens, preferably call: 
+31-43-3885388 (callcentre). If you are not 
comfortable with that, call the secretary: +31-
43-3885212 (every Thursday afternoon).

UM Career Services
UM Career Services provides students 
with professional counselling and 

advice on all issues of career planning & 
study program.
A Quick Career Advice is offered as a first 
service. When you need a more in-depth 
consultation to your questions, UM Career 
Services also offers other services: individual 
career counselling, information & education, 
workshops & training.
Visit the website: www.maastrichtuniversity.
nl/careerservices

Quick Career Advice
Do you need help with the exploration of 
your career options, with the identification of 
what you want, or support with your letter of 
application or CV? 
For these and all other career questions, just 
book a 15 minute face-to-face session. For an 
appointment, call: +31-43-3885388. 

Online Career Library
Looking for online information on study or 
career in the Netherlands or abroad? Visit the 
Online Career Library on our website: www.
maastrichtuniversity.nl/careerservices.

Workshops September + October 2013 (in 
English)
There are still places available for the fol-
lowing workshops:
- Discover your competences, 4 October
- Job Interview, 9 October
- CV & Letter of Application, 15 October
- Assessment Centre, 17 October
- Take a pick! But how?, 21 October
For information + subscription: www.maas-
trichtuniversity.nl/careerservices

UM SPORT
Lidmaatschappen per september:
Tarieven regulier lidmaatschap (september 
’13 t/m 31 augustus ’14):
Sign Up: €30
Sports: €68 (studenten) | €100 (medewerkers 
en alumni)
Gym: €114 (studenten) | €141 (medewerkers 
en alumni)
Voor tarieven van andere ledencategorieën 
en uitleg lidmaatschappen, zie website. NB. 
Nieuw in de fitness? Eerst de verplichte intro-
ductieles volgen €5.

Nieuwe activiteiten bij UM SPORT
Het reguliere sportprogramma in sportcen-
trum Randwyck is 2 september gestart. Zin 
om eens wat nieuws uit te proberen? Ga naar 

Check our special student offers:
www.mestrini.nl/university-offers/
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een inlooples frisbee, Super HIIT, trefbal of 
zaalvoetbal dames. Het hele sportprogramma 
vind je op de website.

UM SPORT webshop:
De webshop is beschikbaar voor UM stu-
denten en UM medewerkers, 24 uur per dag, 
7 dagen per week, om lidmaatschappen te 
bestellen en in te schrijven voor cursussen. 

Openingstijden balie Sportcentrum Rand-
wyck:
Maandag t/m vrijdag: 08.30-23.00
Zaterdag en zondag: 10.00-17.00
Neem je bankpas mee, contant geld wordt 
niet aangenomen.

Internet: www.maastrichtuniversity.nl/sport
E-mail: um-sport@maastrichtuniversity.nl
Facebook: www.facebook.com/umsport

UM SPORT
Memberships September 2013
Rates regular membership (September 

‘13 till 31 August 2014)
Sign Up: €30 
Sports: €68 (students) | €100 (employees and 
alumni)
Gym: €114 (students) | €141 (employees and 
alumni)
For rates other member categories and 
information about the memberships, see UM 
SPORT website. Note! New gym member? 
Sign up for the mandatory introduction class 
€5.

New sports activities at UM SPORT
As of 2 September 2013 the regular sports 
programme is up and running in Sports 
Centre Randwyck. Want to try out something 
new? Go to a walk-in class Frisbee, dodgeball, 
Super HITT or indoor soccer women. You 
can find the entire sports programme online.

UM SPORT webshop:
Available to UM students and UM employees 
to order and pay memberships online and 
sign up for courses.

Opening hours front desk Sports Centre 
Randwyck:
Monday through Friday: 8.30AM - 11.00PM
Saturday and Sunday: 10.00AM – 5PM
Bring your bank or credit card, sorry, no 
cash!

Internet: www.maastrichtuniversity.nl/sport
E-mail: um-sport@maastrichtuniversity.nl
Facebook: www.facebook.com/umsport

Studentenverenigingen en 
-studentenorganisaties

Tafelstraat 13 
“There is another world, but it is inside 
this one”

For those who do not know us, please check 
out our website and/or Facebook page to 
learn more about who we are and what we do. 
If you still have questions then please feel free 
to contact us!
- Join us for Tafelen (our weekly dinner) on 

September 26th. Our weekly dinners are the 
perfect moment to get to know other stu-
dents while enjoying a healthy, vegetarian, 
and delicious meal (and dessert).

- We hope you will join our guided city walk, 
on the 29th of September, as well. It is the 
perfect opportunity to learn more about the 
city you will be living in for the next one or 
couple of years. In the evening of that same 
day we will host a Divine Dinner, a delicious 
dinner and a church service combined.
Check out www.t13.nl/events for an overview 
of these and our other events and to sign up!
Tafelstraat 13 Join the conversation

Sports Council MUSST
The board of the MUSST 2013/14 
consists of:

Imke Verbeek (president)
Denise Leenders (secretary)
Cato Vrouwenraets (treasurer)
Anita Engels (PR & Sponsorship)

The office is located at Sportcentre Randwyck.
Opening hours: Monday-Friday 10.00–15.00
E-mail: bestuur@musst.nl
Webpage: www.musst.nl

AIESEC
AIESEC is een internationale studentenor-
ganisatie die internships faciliteert in 111 
landen verspreid over de hele wereld. Wil jij 
andere culturen ervaren en je horizon ver-
breden? Wil jij weten hoe is het om in landen 
als Maleisië, Argentinië, Kenia of Nieuw 
Zeeland te wonen? Met AIESEC kun je zowel 
ontwikkelings- als management internships 
doen variërend van 6 weken tot 1,5 jaar! Wil 
je geen studievertraging oplopen? Doe dan 
een zomerinternship van 6 – 8 weken! Met 
alle studierichtingen kun je bij ons terecht. 
Geïnteresseerd? Kijk op onze website (www.
aiesec.nl/maastricht) voor onze eerstvolgende 
informatieavond, bel naar 043-3885934 of 
stuur een e-mail naar ogxmaastricht@gmail.
com.

Integrand Maastricht: Stages
Integrand is een landelijke non-profit orga-
nisatie, geleid door en voor studenten, die 
voor jou de juiste stage regelt! Via ons is het 
mogelijk om stage te lopen bij de grote mul-
tinationals of de meer regionale bedrijven. 
Wij bemiddelen voor alle studie richtingen, 
dus of je nou Economie, Rechten of Gezond-
heidswetenschappen studeert, Integrand 
heeft een stage voor jou! Daarbij regelen 
wij ook business courses bij verschillende 
grotere bedrijven!
Op zoek naar een uitdagende Economische 
en Rechten stage of liever iets doen op een 
ander gebied? Stages in alle soorten en maten 
van 2 tot 6 maanden met uiteenlopende 
vergoedingen (€300 - €1000) zijn te bekijken 
op onze website!
Interesse in een stage? Schrijf je in via www.
integrand.nl en reageer ! Mocht je nog 
vragen hebben, kun je ons bereiken via tel: 
043-3885350 of e-mail: maastricht@inte-
grand.nl.

Faculty of Arts and Social 
Sciences (FASoS)

Office of Student Affairs: Grote Gracht 90-92. 
Visiting hours: Monday/Tuesday/Thursday/
Friday: 10:00 – 12:30 hrs and 13:30 – 16:00 
hrs during course periods. On Wednesday’s 
and during course free periods closed. Adjus-
ted opening hours during summer: check the 
Student Intranet.

All information for students is 
available on the Student Intranet: 

My UM -> My FASoS -> Student Intranet.
Not found the answer on your question? 
Please go to: https://fasos.esc.maastrichtuni-
versity.nl 
Important study related announcements will 
be communicated via the weekly digital new-
sletter (MAS) on your student email account. 
You can find the (MAS) newsletter Archive at: 
My UM -> My FASoS -> Student Intranet -> 
Study related communication sources.

Student advisor Bachelor Arts and Culture / 
Cultuurwetenschappen, Masters in Arts and 
Culture:
Miranda van den Boorn: E-mail: 
m.vandenboorn@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 43 38 83616
Visiting hours: Monday, Thursday, Friday, 
09.30-10.00 and by appointment
Location: Room E-0.01, Grote Gracht 90-92

Student advisor Bachelor European Studies 
and Masters in Social and Political Sciences: 
Drs Pia Harbers: E-mail: p.harbers@maas-
trichtuniversity.nl
Tel: +31 43 38 84983
Visiting hours: Daily 09.30 – 10.00 and by 
appointment.
Location: Room B-0.14, Grote Gracht 90-92

Student Association Concordantia

      Open office hours: Monday – Friday 
11.00-13.00. Contact us: Concordan-

tia@maastrichtuniversity.nl 

   
 

Interne vacatures 
 
 
• Lecturer Physics, FHS, Maastricht Science Programme, 38 hours,  
      scale 10/11 
 Vacancy number: AT2013.160 
  
• Lecturer Chemistry, FHS, Maastricht Science Programme, 38 hours,  
      scale 10/11  
 Vacancy number: AT2013.161 
  
• Lecturer Biology, FHS, Maastricht Science Programme, 38 hours,  
      scale 10/11  
 Vacancy number: AT2013.162 
  
• PhD Candidate, Marital Captivity and Human Rights, FL, 30.4 hours, 
      PhD-student salary     
 Vacancy number: AT2013.163 
 
 
Voor uitgebreide informatie, raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl.  
Ga naar de link Medewerkers en vervolgens naar Vacatures. Klik daarna op 
Vacatures bij de Universiteit Maastricht. Aan de rechterkant zijn de vacante functies 
onderverdeeld in interne en externe vacatures. 
Schriftelijke sollicitaties o.v.v. vacaturenummer op brief en envelop (of elektronisch 
solliciteren via de vacaturewebsite) binnen 10 kalenderdagen richten aan de 
afdeling HRM van de betreffende faculteit of beheerseenheid (Postbus 616, 6200 
MD Maastricht). 
De vacatures staan open voor interne kandidaten (medewerkers en uitkerings-
gerechtigden van de UM). 
 
www.maastrichtuniversity.nl 

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42)
mede-organisator KWF
SamenLoop
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Like us on: www.facebook.com/studentprojectteam
www.maastrichtuniversity.nl/spt

Are you motivated? Do you have great ideas? And do you 
want to help the university? Then we are looking for YOU. 
The SPT is setting up a Panel to provide UM with feedback for their ideas from a student perspective.  
On a monthly basis, you can directly contribute to the decision-making process of UM!

Interested?
Send your CV and a short motivation letter of about  300 words to  
studentprojectteam@maastrichtuniversity.nl  before 26 September and we will contact you!

The student project team is 
looking for student panel members!

before 4 October and we will contact you!

Check out our website for daily updates: www.
Concordantia.nl.
Join us on facebook: https://www.facebook.
com/Concordantia.

Orakel
Study Association for Arts & Culture 
and Cultuurwetenschappen.

E-mail: orakel@maastrichtuniversity.nl
Tel.: +31 43 38 83335
Website: http://www.facebook.com/Orakel-
Maastricht
Orakel on internet: www.orakelmaastricht.org 

The Student Representatives
We are the legal advisory board to the 
faculty and subdivided in various 

subgroups. Each of the committees consists of 
students who are representative for their own 
field and meet on a regular basis with the 
faculty staff. Contact us for any concerns 
surrounding study programmes of facilities.
Visiting Address: Grote Gracht 86, 6211 SZ 
Maastricht
Postal Address: P.O. Box 616, 6200 MD Maas-
tricht
E-Mail: studentrep@maastrichtuniversity.nl

Faculty of Humanities 
and Sciences

Faculty of Humanities and Sciences (comm./
study associ.) Kennistechnologie/ Knowledge 
Engineering, Student Affairs Office DKE, Bouil-
lonstraat 8-10, room 0.004, tel. 3883454. 
E-mail: bo-dke@maastrichtuniversity.nl, 
before Friday 12.00 hours
http://www.maastrichtuniversity.nl/DKE

The Department of 
Knowledge Engineering

Opening hours Student Affairs office:
Monday till Friday: 10.00-11.00 & 

13.00-14.00 hours.

Schedules: Eleum or the informationboard in 
the hall.

Faculty of Law
FdR/ Faculty of Law (vakgr./comm.
studiever): Education Office, Georgia 
Kalivas, Bouillonstraat 1-3, T 388 2782, 
e-mail: g.kalivas@maastrichtuniver-
sity.nl before Friday 12.00 hours
Actuele informatie van het Opleidingsinsti-
tuut kun je raadplegen via My UM Portal > 
Mijn FdR. 

Openingstijden Onderwijsbalie
De openingstijden van de Onderwijsbalie zijn:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.
Voor vragen kun je ons ook telefonisch berei-
ken (043-3883045) of via eSC.

De onderwijsbalie is gesloten op dinsdag 1 
oktober van 12.00 – 14.00 uur.

Stages
Informatie: My UM Portal > Mijn FdR > 
Onderwijs > Stages. 

How to (studentenintranet)
Hoe je gebruik maakt van de onderwijs- en 
communicatiesystemen binnen de universi-
teit vind je in verschillende presentaties en 
video’s op de website via My UM > Mijn FdR 
> banner How to. Zorg dat je weet hoe je de 
systemen moet gebruiken, ze zijn van belang 
bij je studie!

Recent information from the Educa-
tion Desk can be found via My UM 

Portal > My LAW. 

Opening hours Education Desk
The opening hours at the Education Desk are:
Monday to Friday from 10.00 – 16.00 hours.
For questions you can also reach us by phone 
(043-3883045) or via eSC. 

The Education Desk is closed on Tuesday 1 
October from 12.00 – 14.00 hrs.

Internships
Information: My UM Portal > My LAW > 
Education > Internships.

How to (student intranet)
How to use the university’s educational and 
communication systems is explained on the 
website in several presentations and video’s 
via My UM > My Law > banner How to. Be 
sure how to use these systems, they are very 
important tools in your study!

Registration
Registration period 1, 2 and 3 Bachelors
Last week period 1 of the new academic year 
has started. For the new 1st year Bachelor stu-
dents, it is the case that you will be registered 
for education of period 1 up to period 3.
From period 4 onwards also the new 1st year 
Bachelor students have to register themselves 
for the courses of each education period. The 
registration period for period 4 runs from 28 
October up to 24 November 2013. For more 
information concerning registration for educa-
tion, you should log into My UM Portal, click 
on My Law and subsequently click on ‘How to’.

For the remaining students; you should regis-
ter for education of period 2 no later than 15 
September 2013 via My UM Portal.

Faculty of Psychology  
and Neuroscience

Bureau Onderwijs, aanleveren kopij vóór 
vrijdag 12.00 uur bij bureauonderwijs-fpn@
maastrichtuniversity.nl tel. 3884020 Educa-
tion Offfice, provide copy on Fridays before 12 
a.m. to the above mentioned email adresses

De Service Desk bureau onderwijs FPN
Universiteitssingel 40, niveau 1, foyer, tel. 
++31-(0)43-3884020. 
Openingstijden: op werkdagen van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Afwijkende openingstijden worden via Eleum 
bekend gemaakt.

Post
Post voor bureau onderwijs kan gedeponeerd 
worden in de rode brievenbus bij de ingang 
van de Service Desk.

EleUM
Raadpleeg altijd EleUM voor het laatste nieuws 
met betrekking tot onderwijs en toetsen.

Ask Psychology (only for bachelor students, 
not available in English)
De FPN heeft voor haar bachelorstudenten een 
elektronisch service centrum: Ask Psychology. 
In dit geavanceerde informatiesysteem zijn 
antwoorden te vinden op alle studiegerela-
teerde vragen en/of vragen te stellen waarop 
door de juiste medewerker antwoord wordt 
gegeven. Op de web homepage van FPN staat 
een doorklik link naar ‘studenten’.

Service Desk
Universiteitssingel 40, 1st Floor, foyer, 

tel. ++31-(0)43-3884020. 
Open on working days from 9 to 12 a.m. and 
from 1 to 5 p.m.
Opening hours that differ from these times 
will be published on Eleum.

Post
At the entrance of the Service Desk is a red 
post box where you can deposit your mail.

EleUM
Always consult EleUM for the latest news 
concerning education and exams.

Maastricht University 
School of Business and  
Economics (sbe)

SBE: Marketing and Communications, Tonger-
sestraat 53, tel. 3883884, kopij voor vrij. 12,00 
uur, e-mail: publicrelations-sbe@maastricht-
university.nl

Looking for interesting internships? 
Try SBE’s internship database!

- Economics internship at European Central 
Bank 

- Various internships at L’Oreal (@Düssel-
dorf)

- Internship for bachelor/master student at 
Nomura (@Tokyo-Hong Kong-London-New 
York) in the field of Finance

For more information please check ELEUM > 
My SBE > Internships > Internship Search.

SBE Internship Office: 
looking forward to meeting you!
The Internship Office staff is available at the 
Information Desk in the entrance hall every 
Monday from 14.00 hrs – 15.00 hrs for walk-
in questions. An appointment is not needed. 
For longer or more complex questions, or 
if you want more privacy, you can make an 
appointment for a meeting with the Intern-
ship Office on Thursdays (between 10.00 hrs 
– 12.00 hrs) via the Information Desk.

KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

lOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
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Stilte
Als je in je eentje met de trein reist zijn 
er goede plekken en slechte plekken. Zo 
heeft een tweezitter de voorkeur boven 
een vierzitter en de stiltecoupé betekent 
waardevermeerdering. Zelf ga ik altijd 
voor de Gouden Stoel: de enkele stoel in 
de stiltecoupé.
Vorige week stond ik op het perron in 
de startblokken om de Gouden Stoel te 
bemachtigen. Een jongen drie meter ver-
derop had hetzelfde idee. De trein reed 
het station binnen en bovenin straalde de 
stoel me onbezet toe. De jongen stond bij 
dezelfde deuren. 
“Veel succes,” zei hij. 
De deuren waren amper geopend of ik 
kreeg zijn weekendtas al in mijn gezicht. 
Zijn handen klauwden om de trapleu-
ning, hij trapte de deur open en plofte 
neer in de Gouden Stoel. Mijn Gouden 
Stoel. Ik keek de jongen verbouwereerd 
aan. Hij haalde slechts zijn schouders op. 
Ik ging op zoek naar een andere plek 
en kwam tot de ontdekking dat ook alle 
tweezitters al bezet waren. De enige 
plek waar niemand zat was de vierzitter 
recht voor de jongen. Perfect. Keep your 
enemies close.

Ik ging zitten en pakte mijn iPod uit mijn 
tas. Langzaam liet ik mijn oordopjes 
over de stoelleuning zakken en zette het 
volume op de hoogste stand. Het mapje 
‘levenslied’ leek me het meest geschikt, 
de jongen leek me geen type voor André 
Hazes. Na een half uurtje kwam een 
kiosk-meisje binnenlopen. Nu was het 
geluk echt aan mijn kant. Ik besloot het 
meisje aan te spreken.
“Een warme chocolademelk asjeblieft. 
O nee, doe toch maar een groene thee. 
Is zo’n tank nou zwaar op je rug? Weet 
je wat, doe toch maar koffie. Met suiker 
graag. En melk. O! En wat een overheer-
lijke koeken heb je daar. Welke zijn het 
precies? De stroopwafels zijn op? Doe 
maar een gevulde koek dan.”

Het slurpen van mijn koffie en het open-
maken van de krakende verpakking heb 
ik weten te rekken tot anderhalf uur. Net 
op tijd voor het eindstation.
Moge het duidelijk zijn: de Gouden Stoel 
is van mij.

AMoraal

Huize Broeders en Loeders

Vijf studenten wonen in studentenhuis ‘Broe-
ders en Loeders’ op Sint Pieter. In dit wekelijkse 
vervolgverhaal lees je alles over hun studiestress, 
liefdesleven, de relatie met pa en ma, hun succes-
jes en natuurlijk het gekibbel over het huishou-
den.Vandaag het verhaal van Thierry.

Het wordt Thierry een beetje te veel. Dat gemie-
zer in huis, die stomme ruzietjes. Je kunt ook 
niks meer zeggen tegen elkaar. Had hij Toms 
vriendinnetje Elke gecomplimenteerd met het 
toffe paar billen dat in haar broek spande, ging 
Tom daar moeilijk over liggen doen. Dat was 
vorig jaar wel anders, toen Tom nog single was, 
toen ze samen fris en fruitig alles wat er aan 
vrouw langskwam gezellig becommentarieer-
den. En met Jerry, niet te vergeten. Dat was vóór 
diens huidige staat van paniekdepressie, wegens 
dat stomme proefschrift. Toen hij nog vrolijk 
en onbezorgd was en al die malle Kerkraadse 
uitdrukkingen van hem een extra bron van 
vermaak opleverden. Je verstond er geen moer 
van maar het kwam er leuk uitrollen, daar kwam 
het op neer. Met z’n drieën hingen ze uit het 
raam en recenseerden de dames passanten. Of ze 
posteerden zich op een terras en deden hetzelfde. 
Alles werd behandeld, de hele mikmak: te grote 

(nou ja, zelden) tieten, te kleine tieten, hangers, 
staanders, kokosnoten en citroentjes, what have 
you. En reten natuurlijk, stevige ronde van voet-
balformaat, of pannenkoeken met een slobber-
broek eromheen; petieterige kadetjes of een kont 
als een boedelbak, het wandelde voorbij en het 
bleef niet onopgemerkt, om met de beroemde 
maar dode volksschrijver Reve te spreken. 
Tuurlijk, het was plat, het was ordinair, het was 
seksistisch, maar mag het eens een keertje? Jerry 
zat daar wel eens over te miemelen, “jongens, 
gaan we niet een beetje te ver?” als er weer eens 
een meisje met een hoofd paars van ellende haar 
pas versnelde, en dan klonk het: “Jahaa Jerry, 
we gaan te ver maar dat is nou net leuk man! 
En of jullie in Kerkrade nooit te ver gaan! Jullie 
rammen toch om de andere dag een Duitser in 
elkaar daaro? Nou dan!”
En nu komt Tom de keuken in. “Allemachtig 
Tom, wat ben jij toch een knurft. Heb je Elke 
eruit geschopt omdat ik iets over d’r kont had 
geroepen? En omdat ze dat leuk vond? Wat ben 
je toch een hypocriet stuk vreten man.” Tom 
gromt iets onverstaanbaars. 
“Wat zeg je, gast?”
“Ik zeg”, barst Tom ineens uit, “dat jij je gore 
praat voor je moet houden als er vrouwen in de 

buurt zijn. En zeker als het mijn vriendin is.”
“Is ze dat dan nog? Tjeezus, ik zou het wel weten 
hoor, als ik haar was. Ging ik mooi op zoek naar 
een echte vent, niet zo’n horecahomo die niet 
tegen een geintje kan. En over horeca gesproken, 
studeren we tussendoor ook nog een beetje, 
meneer de schnitzelkoning?”
De achterdocht spat plotseling van Toms gezicht. 
Thierry: “Dacht je dat wij niet in de gaten 
hadden dat je geen kloot uitvoert? Dat jij een 
beetje de nieuwe Joop Braakhekke probeert uit te 
hangen terwijl je iedereen in de waan laat dat je 
ooit nog eens een tentamen gaat halen? Kom op 
man, zelfs Diana heeft het al door!”
Tom blikt zenuwachtig om zich heen en rent de 
keuken uit. Thierry kijkt het tafereel met lichte 
verbazing aan, krabt aan zijn navel door een 
opening tussen twee knoopjes in zijn overhemd 
en haalt zijn schouders op. Dat van Diana had 
hij misschien beter niet kunnen zeggen. Wist hij 
veel wat ze van Tom vond? Hij stond op, straks 
was er weer een hardlooptraining. Met Diana. 
Hij zou ’t haar eens vragen. Of nee, gewoon een 
beetje met haar babbelen. Zo in zo’n strak run-
nersbroekje was ze een stuk minder mutsig dan 
eerst. Daar mocht hij best wat meer aandacht aan 
besteden.

Remko Rinia Foto: Joey Roberts
Hij is niet zo’n hardloper die het schuim op de bek 
heeft staan of brakend over de finish gaat. Ook 
niet als hij er doorheen zit. Integendeel, het ziet 
er allemaal vrij relaxed uit omdat hij met grote 
passen loopt. “Hoe vaker je rent, hoe beter je ook 
weet waar de pijngrens ligt. Grappig is dat ik met 
een kater heel goed loop. Het voelt klote maar het 
rent lekker.”
Remko Rinia (28), oud-student van de kunstaca-
demie, is niet vanwege zijn loopstijl gekozen tot 
‘zegen voor de club’. In de studentenatletiekver-
ening Uros is hij al jaren een vaste waarde, zegt 
Jorn Lempers (25), masterstudent belastingrecht. 
Terwijl de meeste leden na een paar jaar - met bul 
in de achterzak - vertrekken, is Rinia al meer dan 
tien jaar lid, inmiddels ‘erelid’ zelfs. 
“Het is een klein wonder dat ik er nog steeds ben”, 
zegt hij zelf. “Ik heb inderdaad veel studenten zien 
komen en gaan. Ach, zo triest is dat niet. De mees-
ten verdwijnen gewoon op zeker moment. Nee, we 

houden geen emotionele afscheidsborrels.”
Het klinkt alsof Uros van los zand aan elkaar 
hangt, maar dat is niet zo. “We hebben tegen de 
honderd leden van wie dertig de actieve kern 
vormen. De rest komt alleen trainen en sommigen 
hebben we nog nooit gezien. Ja, spookleden, die 
zich uit luiheid nooit hebben afgemeld.”
Rinia woont en werkt als grafisch vormgever en 
striptekenaar in Maastricht. Voor de club ontwerpt 
hij alles wat vorm gegeven moet worden: posters, 
banners, spandoeken, vlaggen, you name it. Hij 
is nu voor de tweede keer bestuurslid, wat ook 
nooit voorkomt. “Ik ben wedstrijdcommissaris, 
wat goed bij me past, want ik heb ondertussen 
alle bekende wedstrijden al vele malen gedaan. 
Van de Batavierenrace, Hart van Brabantloop, 
Zevenheuvelenloop tot Maastrichts Mooiste. Alles 
tussen 5 kilometer en de marathon.” Hij behoort 
tot de Limburgse top, zegt Lempers. Rinia heeft 
afgelopen jaar al vier wedstrijden - allemaal rond 

de tien kilometer - gewonnen.
Chagrijnig als hij verliest? Nee, hoor, altijd vrolijk. 
“Zeker als ik finish in een marathon. Je maakt 
een hoop endorfines aan hè. Ik voel me dan heel 
voldaan, alleen al omdat ik de eindstreep heb 
gehaald.”
Humeurig tijdens blessures? “Ja, niet te genieten. 
Een tijd terug heb ik anderhalf jaar last gehad van 
een hielspoorontsteking, erg vervelend. Ik voel me 
dan ook niet fit.”
Verslaafd aan rennen? “Ach, als het moet, kan ik 
best stoppen.”
Ja?”, vraagt Lempers, alsof hij het niet kan geloven. 
Lempers lag er in het voorjaar ook twee maan-
den uit vanwege een blessure en werd daar knap 
onrustig van. “Ik ben gewoon gelukkiger als ik kan 
rennen. Mijn vader is echt verslaafd. Die rent 25 
marathons per jaar, soms twee in een weekend.”

Maurice Timmermans

Een zege(n) 
voor de club: 

Uros


