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219.572 kilometer
voor Bhutan
De RUG heeft met een totaal van
219.572 kilometer de derde plaats
gehaald in de fietsactie voor Bhutan. Ambtenaren van de gemeente
Groningen legden de meeste kilometers af, 236.169. Medewerkers
van de Gasunie staan met 227.460
kilometer op de tweede plaats. Per
kilometer betaalden de deelnemende instellingen één cent voor
milieuvriendelijke projecten in
Bhutan. In totaal bracht de actie
13.000 gulden op.
S. Holsappel, medewerker van moleculaire genetica, heeft de meeste
kilometers gemaakt voor de RUG.
Tussen 27 april en 1 oktober fietste
hij 3858 kilometer tussen zijn huis
in Assen en het biologisch centrum
in Haren. Holsappel had het traject
verlengd tot 28,5 kilometer. Vanwege de actie, maar ook omdat ik
trainingskilometers moest maken
voor een aantal grote ritten.

Studielening wordt
stukje goedkoper
Studenten met een studielening
gaan vanaf 1 januari 1,2 procent
minder rente betalen. Minister
Hermans heeft het tarief verlaagd
tot 4,89 procent. Op leningen van
vijf of meer jaar geleden hoeft nog
maar 3,24 procent betaald te worden.
De rente op studieleningen is gekoppeld aan het tarief dat de Nederlandse staat zelf moet betalen
om te lenen op de kapitaalmarkt.
Dat lag dankzij de lage inflatie in
oktober onder de vier procent.
(HOP)

Postdocs krijgen
zelden vaste baan
Slechts een op de vijf postdocs
krijgt redelijk snel een vaste baan
aan de universiteit. De rest krijgt
telkens een tijdelijke aanstelling
of haakt tenslotte teleurgesteld af.
Dat blijkt uit een enquête onder
ruim 350 van de 2000 postdocs die
de Nederlandse universiteiten rijk
zijn.
Postdocs zijn jonge wetenschappers die na hun promotieonderzoek een tijdelijke aanstelling van
een paar jaar krijgen. Bij gebrek
aan vaste banen stapelen veel postdocs tijdelijke aanstellingen. Veertig procent van de ondervraagde
onderzoekers is al bezig aan zijn
tweede postdoc-aanstelling, twaalf
procent zelfs aan zijn derde of vierde. (HOP)

UK 16 - 10 DECEMBER 1998

DE INTROS VAN DE STONES ZIJN ONGEËVENAARD
Op 2 juni 1999 spelen de
Rolling Stones in Groningen, op het terrein van de
renbaan in het stadspark.
Eén van de 75.000 toeschouwers is al zeker: docent fonologie Dicky Gilbers (42). Hij werd al in
zijn kleuterjaren besmet
door de sound van de Stones en genezing zit er
waarschijnlijk niet meer
in, vreest hij.



Ik ben opgegroeid in
Zwolle. Mijn oma had daar een bar
met een jukebox. Op die machine
hoorde ik voor het eerst een single
van de Stones: Come on. Geweldig
vond ik dat. En omdat er altijd de
laatste hits in de jukebox moesten
zitten, kreeg ik alle singletjes die
eruit gingen. Die draaide ik dan
grijs op mijn eigen, draagbare platenspeler.
Maar dat was niet genoeg om mijn
honger naar muziek te stillen. Elke
cent die ik aan zakgeld kreeg ging
op aan platen. De eerste die ik
kocht was een ep uit 1965 met
nummers als Heart of Stone en
The last Time. Voor wie het niet
weet: een ep is een singeltje met
vier nummers erop, bedoeld voor
mensen die meer willen dan één liedje maar
geen geld hebben voor een hele elpee.
Achteraf gezien was dat gelukkig, want de
Stones stonden vlak voor hun beste periode.
Dat kwam vooral door Jimmy Miller, de toenmalige producer. Die heeft hen uit de psychedelische hoek van Shes a Rainbow getrokken en er die geweldige, sompige, gemene en
zeer opwindende sound aan gegeven die je
hoort in Brown Sugar en Honky tonk women. Daar hoor je voor het eerst die open g
gitaaraanslag van Keith Richards. Richards
had die toen net van Ry Cooder geleerd. Dat
legt het specifieke, bijna valse geluid in die
nummers. Toen Miller na een paar jaar vertrok werd het meteen weer minder en eigenlijk heb ik pas op het laatste album weer
nummers gehoord die doen denken aan die
tijd.
Inmiddels ben ik een echte verzamelaar geworden. Thuis heb ik meer dan vijfduizend
platen. Nog altijd loop ik platenbeurzen in
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het noorden af om materiaal te kopen dat
nog ontbreekt, al begint mijn collectie onderhand aardig compleet te worden.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen pure
Stones-fanaat ben. Het gaat me vooral om de
muziek, in het bijzonder de jaren zestig. Ik
heb ook materiaal van The Small Faces, The
Who en zelfs de Beatles. En ik heb jaren lang
in allerlei bandjes gespeeld. In de jaren zeventig hebben we nog eens een eigen lp uitgegeven, maar daarvan zijn er niet zoveel verkocht. In 1980 ben ik daar mee gestopt. Ook
omdat ik hier een aanstelling kreeg. Het is
niet echt fraai om tot in de kleine uurtjes op
te treden en dan om negen uur college te geven.
Toch zijn de Stones voor mij heel bijzonder.
Het waanzinnige aan die gasten, als je er al
iets uit moet lichten, zit m in de intros. Je
hebt maar tien seconden van een Stonesnummer nodig en je bent verkocht. Van Satisfaction zelfs maar een.

Ze spelen maar een paar akkoorden, maar de
manier waarop is zo fantastisch. Ik vind het
buitengewoon opwindend. Ik zal maar niet
zeggen wat het allemaal bij me losmaakt,
want dan raak ik misschien wel mijn baan
kwijt.
Dat concert wordt een happening zonder
weerga. Ik denk niet dat ik met slaapzak en
al voor de deur van een platenzaak hoef te
liggen voor een kaartje. Uit mijn tijd als muzikant heb ik nog wat contacten overgehouden die nu wel van pas komen. Ik heb het wel
eens gedaan hoor. Begin jaren tachtig, voor
een concert van Bruce Springsteen in de
Ahoy in Rotterdam. Ontzettend gezellig was
dat. Ook een goed concert trouwens, maar
natuurlijk geen Stones.



[ interview: Jan Blaauw ]
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Periodieke loonstijging
geen automatisme meer
Een cao met gedetailleerde, ambtelijke regels is niet meer van
deze tijd. Dat zeggen de universiteiten aan de vooravond van
de onderhandelingen over de nieuwe cao. Hun inzet: een aantal globale afspraken, die elke universiteit verder zelf kan invullen.

Egyptoloog J. van Dijk.
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Theologen redden egyptologie
De theologische faculteit
neemt egyptoloog J. van Dijk
over van letteren. Hiermee
blijft egyptologie voor de RUG
behouden.
Twee jaar leefde egyptoloog J. van
Dijk in grote onzekerheid over het
voortbestaan van zijn vak en zijn arbeidsplaats. Na het emeritaat van
hoogleraar H. te Velde was Van Dijk
nog de enige egyptoloog aan de RUG,
met een halve aanstelling bij de letterenfaculteit. Door de reorganisatie bij letteren dreigde Van Dijk per
1 september volgend jaar zijn baan
kwijt te raken. Onlangs is er een uitweg gevonden. De egyptoloog komt
in dienst van theologie. De komende tien jaar betaalt de letterenfaculteit een groot deel van zijn aanstelling bij theologie. De rest van zijn
salaris komt van de theologen zelf
en vanuit de universiteit. Deze constructie levert letteren geld op. Ik
was waarschijnlijk een lange en dure wachtgelder geworden, zegt Van
Dijk zelf. Met de werkgelegenheid
in de egyptologie is het beroerd gesteld, overal in de wereld. Iets an-

Opnieuw tumult over
klappers bij Rechten
Het begin van het tweede trimester
heeft opnieuw voor problemen gezorgd bij de verstrekking van readers aan rechtenstudenten. Regels worden niet nageleefd en er
dreigen opnieuw wachttijden te
ontstaan.
Vorig trimester leidden bijzonder
lange wachttijden tot tumult in de
faculteitsraad en een volledige herziening van de verkoopprocedure.
Via de invoering van een persoonlijk bestelformulier en een korting
van tien procent voor eerste- en
tweedejaars studenten wilde het
faculteitsbestuur een betere spreiding van de drukte bereiken.
Kort na het begin van het nieuwe
trimester bleek dat de gemaakte
afspraken niet werden nageleefd.
De medewerkers van de repro controleerden niet of ouderejaars studenten zich aan de oorspronkelijke bestelling hielden. Bestelde
klappers werden daardoor weer ingeleverd tegen geld of niet gekocht.
Als gevolg van dit alles dreigden
de voorraden weer niet te kloppen
met de vraag en leek het erop dat
er nieuwe wachttijden zouden
kunnen ontstaan, meldde directeur middelen M. Klomp vorige
week in de faculteitsraad. Klomp
heeft inmiddels een disciplinair
gesprek met de leiding van de reprowinkel gehad. Op mogelijk te
nemen disciplinaire maatregelen
wilde hij niet ingaan.

ders gaan doen, zat er voor hem niet
in. Egyptologie is je leven. Dat is
niet iets wat je gemakkelijk aan de
kant zet.
Van Dijk had zich niet kunnen voorstellen dat de egyptologie aan de
RUG zou verdwijnen. Heel veel
mensen beschouwen het als een
luxe-vak, dat als eerste wegbezuinigd kan worden. Maar voor een instelling die zich voortdurend als een
klassieke universiteit profileert, en

dat ook als argument gebruikt in
politieke discussies, vind ik dat zon
vak niet gemist kan worden.
Met de verhuizing van de egyptoloog naar theologie, keert het vak
weer terug naar waar het ontstaan
is. Godsdienstwetenschapper G. van
der Leeuw zette de studie van het
oude Egypte aan de RUG op poten.
Van Dijk: Egyptologie keert dus
weer terug in de moederschoot van
de kerk. (JOHN HERMSE)

Deze week beginnen de onderhandelingen over de nieuwe academische cao. Als het aan de universiteiten ligt, komt er een cao die leunt
op de arbeidsvoorwaarden die het
bedrijfsleven te bieden heeft. Dat
blijkt uit de nota van inzet van de
VSNU, de vereniging van universiteiten. Flexibiliteit, scholing en mobiliteit zijn de sleutelwoorden in deze
nota, die als basis dient voor de caoonderhandelingen met de vakbonden.
De universiteiten willen een veel
slagvaardiger personeelsbeleid kunnen voeren. Daarbij hoort dat werknemers niet langer voor het leven
worden aangesteld in een bepaalde
functie. In plaats daarvan moet van
tijd tot tijd worden bekeken of iemand niet van baan moet veranderen. Daar stellen de universiteiten
tegenover dat ze als werkgever hun
personeel voortaan een permanente
bijscholing willen aanbieden.
Ook op de helling moet het automatisme dat werknemers er een periodiek bij krijgen, louter omdat ze een
jaar ouder zijn geworden. Het geld
dat de universiteiten zo winnen,
willen ze gebruiken voor loondifferentiatie. Alleen wie goed presteert,
mag er in salaris op vooruit gaan.
Ook willen ze het geld gebruiken
om wetenschappers die erg gewild
zijn op de arbeidsmarkt beter te belonen.

De vijver met studentenleed
moet helemaal leeggevist worden
Door BERT NIJMEIJER
Er heeft tot nu toe nog niemand
gebeld, maar dat komt nog wel.
Het rechtsbureau van de Sorug
bestaat tenslotte nog maar een
week. Maar iets meer respons
hadden de initiatiefnemers toch
wel verwacht. Bij de feestelijke
opening, vorige week op het
Broerplein, was zo goed als
geen, zeg maar geen pers aanwezig. Terwijl het bestuur van de belangenbehartigingsorganisatie er
tussen die mooie blauwe ballonnen toch best fotogeniek bijstond.
Gelukkig had rector Doeko Bosscher hen met een hartelijk doe
je best jongens van zijn steun
verzekerd.
Natuurlijk bestaan er al rechtswinkels in Groningen, maar, zegt
bestuurslid Carla Hofstee van de

Sorug: Die zijn heel algemeen.
Wij zijn er specifiek voor studenten.
Het rechtsbureau is er voor studenten die problemen hebben
met de studiefinanciering of hun
onderwijsinstelling. Wij horen
vaak dat mensen er niet doorkomen bij de IBG. Soms hang je anderhalf uur aan de telefoon. Wij
kunnen sneller bemiddelen omdat wij een contactpersoon bij de
studiefinanciering hebben.
Wilbert Kolkman van de Rechtswinkel Groningen is blij met de
nieuwe branchegenoot. Wij hebben het druk genoeg. De rechtswinkel is er voor iedereen, het
nieuwe bureau bestrijkt een heel
klein rechtsgebiedje. Ik heb er
geen problemen mee dat wij ons
concentreren op dat oude huilende omaatje dat ons nodig heeft.

De Groninger Studentenbond
heeft al twee jaar een klachtenlijn voor studentenproblemen.
Toch juicht Joost van Kleef van de
GSb het initiatief van de concurrent toe. We vissen allebei in dezelfde vijver van studentenleed.
Die moet helemaal leeggevist, en
in die zin is het rechtsbureau van
de Sorug een aanvulling.
Voorzitter Kirsten Wolkotte van
de Sorug heeft bewust niet voor
samenwerking met de GSb gekozen: We blijven concurrenten
hè. Geen probleem, wat Van
Kleef van de GSb betreft. Hij waarschuwt de Sorug voor de kinderziektes van een nieuw steunpunt
voor studenten. Bij ons duurde
het een jaar voordat het ging lopen. Daarom: als ze problemen
tegenkomen kunnen ze altijd bellen met onze klachtenlijn.

Daarmee gaan de universiteiten
voort op de weg die zij vorig jaar insloegen, toen zij voor het eerst een
eigen cao afsloten. Ook over de
hoogte van de lonen mogen de VSNU
en de vakbonden dit keer een afspraak. Maar juist daarover zegt de
VSNU-nota niets. Dat kan ook niet,
omdat minister Hermans nog moet
vaststellen hoeveel geld hij over
heeft voor de universitaire cao. Naar
verwachting zal hij dat de VSNUvoor
de jaarwisseling meedelen. In september lieten de bonden al weten
dat zij een loonstijging willen van
vier tot zeven procent. (MATTHÉ TEN
WOLDE, HOP)

WSN-gebouw
asbestvrij gemaakt
Specialisten van een asbestverwijderbedrijf hebben de afgelopen
weken asbesthoudende platen uit
het WSN-gebouw verwijderd. De
brandwerende platen bevonden
zich boven de scheidingsdeuren
tussen de twee compartimenten
van het gebouw. Op elk van de negen verdiepingen zat een plaat.
Het asbesthoudend materiaal
werd ontdekt tijdens werkzaamheden aan het kabelnet. In het WSNgebouw komen nieuwe kabels om
de aanleg van een nieuw computersysteem mogelijk te maken.
Om de overlast voor het personeel
te beperken vonden de werkzaamheden plaats in de weekeinden. De
kosten van de operatie bedragen
ruim 60.000 gulden en komen voor
rekening van de dienst huisvesting
en bouwzaken van de RUG.

Studentenenquête
gaat toch door
Op aandringen van de universiteitsraad blijft de RUG de studentenenquête 100 over de RUG uitvoeren. Verder zegde rector magnificus D. Bosscher in de u-raad van vorige week donderdag toe dat ook
docenten met een enquête naar
hun mening over het onderwijs gevraagd zal worden.
Het college van bestuur had bij het
verslag van de meest recente studentenenquête laten weten te willen stoppen met studentenenquêtes en de aandacht meer te richten
op de verbetering van het onderwijs. De voltallige raad wilde graag
de enquête behouden als instrument om kwaliteitsverbetering
van het onderwijs te kunnen meten.

Bedrijfskunde ziet af
van numerus fixus
Aan:
Betreft:

Sytske Brinksma,
voorzitter van de FFJ Bernlef
Ondergang Bernlef

Geachte voorzitter,
Vanuit Groningen bereikten ons alarmerende berichten
over het voortbestaan van het sinds jaar en dag zeer gewaardeerde bruggenhoofd van Friesland in Groningen:
de Friese jongerenvereniging Bernlef. Nauwelijks twee
maanden nadat rector magnificus Folkert van der Woude wegens zijn grote verdiensten voor Friesland de Grutte
Pier Penning 1998 kreeg opgespeld, grijpt het bestuur
van de universiteit zijn vertrek aan om de verhoudingen
met Friesland zwaar onder druk te zetten. Wij hoorden
dat de bestuurders van Bernlef in de toekomst geen aanspraak meer kunnen maken op financiële steun van de
universiteit omdat u te weinig leden heeft. Nu zal een
rechtgeaarde Fries zich er nooit laten weerhouden het
Friese cultuurgoed in den vreemde hoog te houden, ook
niet door een gebrek aan financiële steun. Toch vinden
wij dat uw vereniging er verstandig aan doet om dit onderscheid op aantal (het woord discriminatie bewaren
we graag voor andere minderheden) voor te zijn.
Daarom willen wij u graag een aantal suggesties aan de

hand doen om Bernlef een stevig positie te verlenen. Folkert van der Woude heeft tijdens zijn rectoraat toch een
grote naam opgebouwd. Als erelid en beschermheer van
Bernlef zou hij goed werk kunnen doen. Het bestuur van
de Stichting Grutte Pier is al jaren tientjeslid van de Fryske Omroep. Het lijkt ons nuttig om dit idee ook voor uw
vereniging te overwegen. En de algemeen vormende vakken (AVV) die de Rijksuniversiteit Groningen aan wil
gaan bieden, lijkt ons een uitgelezen kans om Bernlef een
onmisbare plaats binnen het universitair onderwijs te bezorgen: wie zou een AVV-talencursus Fries beter kunnen
verzorgen dan Bernlef.
Wij hopen dat u met deze suggesties uw voordeel kunt
doen.
Fryslân boppe,
J.P. Troelstra,
Voorzitter Stichting Grutte Pier

De Faculteit Bedrijfskunde heeft
op het laatste moment besloten
om volgend jaar geen limiet te stellen aan het aantal eerstejaars studenten. Het plan voor een numerus fixus onstond nadat Maastricht
en de bedrijfskundefaculteit in
Rotterdam deze maatregel overwogen. Toen de Erasmusuniversiteit
daar vanaf zag was een instroomlimiet in Groningen niet meer nodig. Wij moeten de landelijke ontwikkelingen volgen, zegt decaan J.
Wijngaard van bedrijfskunde. Bij
een Rotterdamse numerus fixus
bestaat het risico dat wij twee- tot
driehonderd studenten extra krijgen. Dat kunnen wij niet aan.
Interne capaciteitsproblemen waren geen reden voor de plannen,
zegt de decaan. Bij de 550 eerstejaars nu kunnen er volgend jaar
nog maximaal honderd bij. Zeshondervijftig is de grens waarop
wij zeggen: nu wordt het echt onmogelijk, aldus Wijngaard.
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