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Toen ik in 1988 afstudeerde in de Literatuur en Media was mijn blik gericht op het
buitenland. Portugal om precies te zijn. Ik was tijdens mijn studie volledig in de
ban geraakt van een Portugese dichter die zijn weerga niet kent in de Nederlandse
poëzie. Dus maakte ik grootse plannen om naar de Universiteit van Coimbra te
gaan om daar te promoveren op deze bijzondere dichter, Fernando Pessoa. De
toenmalige decaan van de letterenfaculteit was echter iets minder idealistisch dan
ik en na een aantal stevige gesprekken werd duidelijk dat mijn promotiedroom in
rook opging. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel veranderd en is studeren en
promoveren in het buitenland een stuk gemakkelijker geworden! In dit nummer
van de Broerstraat 5 staat de RUG als internationale universiteit centraal. Veel RUG-studenten volgen inmiddels
een deel van hun studie in het buitenland. Maar ook buitenlandse studenten en onderzoekers komen steeds
vaker studeren in Groningen.
Internationale studenten en dus ook internationale
alumni! Naast de ruim dertig alumniverenigingen van de
RUG komen er steeds vaker aanvragen uit het buitenland
om alumniverenigingen daar ter plekke op te richten.
Ook het Eric Bleumink Fonds richt zich op het buitenland. Zij bieden buitenlandse studenten uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid
om aan de RUG te gaan studeren. Binnenkort ontvangen 44.000 alumni een brief
van dit bijzondere fonds waarin ze uw steun vragen voor hun activeiten. Verder in
dit nummer volop informatie over de gangen van onze alumni in het buitenland
en internationale gasten aan onze universiteit.
Maar ook al kijken we veel over de grens, Groningen en haar universiteit blijven
voor onze internationale alumni een thuishaven. Velen keren er dan ook graag
naar terug. Daarom wens ik u vanuit ‘Grunn’ namens de redactie en mijzelf een
fijne Kerst en een zeer voorspoedig Nieuwjaar toe. Blijf ons vooral schrijven!
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Internationale
universiteit

DE MONDIALISERING GAAT STEEDS DOOR.
DE RUG BLIJFT NIET ACHTER.

Groningse wetenschappers onderhouden al sinds 1614 veel internationale
contacten. De universiteit als geheel is
zich met name sinds de jaren zestig
van de vorige eeuw op het buitenland
gaan richten. Eerst op ontwikkelingslanden om hulp te bieden, maar inmiddels zijn de belangen wederzijds.
Internationale onderwijsprogramma’s
worden opgezet, getalenteerde studenten en onderzoekers geworven en uitwisselingen georganiseerd.
Dit alles zorgt voor veel internationale
inbreng in Groningen. Op dit moment
zijn er 1250 buitenlandse studenten en
onderzoekers uit 90 verschillende landen aan de RUG verbonden.

Pillenmachine
‘De universiteit zal steeds internationaler worden en we moeten zorgen dat
alle gasten zich hier thuis voelen,’ zegt
Madeleine Gardeur, hoofd van de afdeling Internationale Samenwerking.
‘Sinds januari hebben we de International Service Desk ingesteld, een
centraal punt om snel eenduidige
informatie aan buitenlandse studenten
en gasten te kunnen geven. Het nut
van internationalisering is naar mijn
mening zeer breed: ik ben ervan overtuigd dat wanneer je jongeren in contact
brengt met andere landen en volken, je
hun leert anderen te begrijpen en te
waarderen. Het grotere doel van internationale contacten is begrip tussen
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volken. Het klinkt misschien wat vaag
en idealistisch, maar daarmee hoop je
toch te bereiken dat conflicten met
woorden worden opgelost en niet
direct met wapens.’
Er is veel belangstelling om hier te
komen studeren. Vooral vanuit Afrika,
Zuid-Amerika en Azië is er een grote
vraag naar opleidingen, terwijl de universiteiten hier soms kampen met problemen om genoeg nieuwe studenten
te werven. Gardeur: ‘Denk bijvoorbeeld
maar aan de bèta-opleidingen. Maar
ook docenten en onderzoekers dreigen
schaars te worden. Hoogleraren gaan
met emeritaat en het is als universiteit
niet eenvoudig hooggekwalificeerde
vervangers te vinden. Het buitenland is
daarom ook een belangrijke bron van
wetenschappelijk talent.’
Madeleine Gardeur raakte al vroeg
betrokken bij internationalisering,
toen zij in 1968 als student te Leiden
assistent werd bij het bureau buitenland van haar universiteit. ‘Dat was de
tijd dat er van overheidswege belangstelling kwam voor universitaire ontwikkelingssamenwerking,’ zegt zij.
‘Vanuit een solidariteitsgedachte werden Nederlandse docenten uitgestuurd
naar universiteiten in opbouw. Niet
alleen om les te geven, maar ook om te
helpen bij het opzetten van bijvoorbeeld bibliotheken en laboratoria. Ik
weet dat een van de eerste initiatieven
van de RUG het medisch comité

Madeleine Gardeur

Vietnam was, waar mensen en materiaal naartoe werden gestuurd. Toen
we onlangs een bezoek brachten aan
Hanoi, bleek de apparatuur uit
Groningen, waaronder een machine
om pillen te maken, nog uitstekend
intact!’

Berlijnse muur
Vanaf de jaren zeventig richt de aandacht van de RUG zich op Franstalig
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West-Afrika, in het bijzonder op
Burkina Faso, het toenmalige
Opper–Volta. ‘Dat kwam omdat
de universiteit van Ouagadougou meer Angelsaksische
invloed zocht,’ zegt Gardeur.
‘En aan die oproep heeft de
RUG gehoor gegeven. De
hulp is voor een deel ook
betaald uit eigen middelen; de
RUG zag het vooral als een
maatschappelijke taak. Burkina Faso was ook mijn eerste project toen ik in 1984
kwam werken bij het
Bureau Buitenland van de
RUG, tegenwoordig Internationale Samenwerking
geheten. Nog steeds is de samenwerking met Ouagadougou een van de
meest intensieve contacten die de RUG
in Afrika onderhoudt.
‘Internationale samenwerking bestond
in de beginjaren vooral uit het uitwisselen van docenten en expertise.
Studentenuitwisselingen zijn er met
name sinds de jaren tachtig, toen de
Europese Unie het Erasmus-programma
opzette. De Unie wil het ideaal van één
Europa versterken door de toekomstige
intellectuele elite met elkaar in contact
brengen. Als een van de eerste universiteiten deed de RUG mee aan
“Erasmus”. In het begin ging het met
name om persoonlijke verrijking, maar
gaandeweg werd het door het gezamenlijke studiepuntensysteem (ECTS)
makkelijker om vakken voor de eigen
studie in het buitenland te volgen. Er is
veel belangstelling: afgelopen collegejaar zijn er 271 RUG-studenten naar
Europese landen gegaan en hebben we
286 studenten uit Europa hier ontvangen.
‘In het kader van het de Europese
samenwerking heeft de RUG contacten

6

DECEMBER 2002

08:32

Pagina 6

Er komen veel
e-mails binnen en
elke dag weten
vele mensen
onze balie in het
Academiegebouw
te vinden.
met ongeveer 220 verschillende universiteiten. Dat aantal is uitgebreid met
Midden- en Oost-Europese universiteiten sinds de val van de Berlijnse Muur
in 1989, toen de contacten met OostEuropa makkelijker werden. Meteen na
de nieuwjaarsbijeenkomst in 1990 zei
het College van Bestuur: “Hier moeten
we wat mee doen. We moeten OostEuropa betrekken in de internationale
academische gemeenschap.” Binnen
twee weken was er een Oost-Europaplan. We hebben vooral naar partners
gezocht met een net zo breed onderwijsaanbod als de RUG. De eerste contacten zijn gelegd in Rusland, Polen,
Estland, Hongarije, Roemenië en
Slowakije. Als voorbeeld van deze
samenwerking geldt het talencentrum
aan de Slowaakse universiteit in
Bratislava dat de RUG heeft mee helpen opzetten. Dit vierde onlangs zijn
tienjarig bestaan en bloeit nog steeds.’

Ambassadeurs
‘Sinds de RUG halverwege de jaren
negentig met Engelstalige master-opleidingen bij rechten en bedrijfskunde zijn
gestart, zijn we actief internationaal
studenten gaan werven. We presenteren
ons steeds vaker op buitenlandse
onderwijsbeurzen, bijvoorbeeld in
China, Indonesië, Brazilië en Taiwan.
Met twee universiteiten in Indonesië
hebben we zelfs gezamenlijk een aantal
internationale Master-programma’s

Internationale samenwerking
opgezet. Bij een reis naar Jakarta in
1995 zijn de banden met Indonesische
wetenschappers weer aangehaald die
waren verbroken in de periode dat
Soeharto aan de macht kwam in 1965.
Een uitvloeisel van die hernieuwde
samenwerking zijn gezamenlijke opleidingen, zoals een Chemical Engineer of
een Master of Business Administration
programma. Afgestudeerden krijgen
een dubbel-diploma: een master’s
degree van de RUG en een degree van
het Institut Teknologi te Bandung of de
Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta.
‘Als je als universiteit internationale
studenten en onderzoekers wilt blijven
trekken, moet je zorgen dat ze goed
opgevangen worden. Voordat de
International Service Desk er was,
kwamen gasten via allerlei kanalen op
verschillende plekken binnen de universiteit terecht. Daardoor kreeg je
diversiteit in de informatie. Nu kunnen we vanaf een centraal punt snel
consistente informatie verstrekken
over huisvesting, studieprogramma’s,
collegetijden, verblijfsvergunninge et
cetera. Er komen veel e-mails binnen
en elke dag weten vele mensen onze
balie in het Academiegebouw te vinden.
Voor buitenlanders vergt het al veel
geregel om hiernaartoe te komen,
maar ook als ze eenmaal in Groningen
zijn moeten zij wegwijs gemaakt worden. Letterlijk kun je hierbij denken
aan details als meertalige bewegwijzering in de gebouwen, maar natuurlijk
ook aan goede huisvesting en toegankelijke voorzieningen. Internationalisering
is dan ook erg kostbaar, maar zeker de
moeite waard: alleen mensen die zich
welkom bij je voelen worden goede
ambassadeurs voor je instelling!’
Ingemarie Kroesen

De RUG werkt op velerlei gebieden samen met internationale partners.

Ontwikkelingslanden

Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van studenten of het ondernemen van

Sinds het begin van de jaren zeventig zijn er actieve banden met

andere gezamenlijke initiatieven. Een kort overzicht:

universiteiten in een groot aantal ontwikkelingslanden. Met Burkina Faso,
Eritrea, Vietnam, Mozambique gaat het naast onderwijs- en wetenschaps-

Europa

uitwisseling, onder meer om universitair management en het opzetten van

Sinds 1988 is de RUG lid van de Coimbra Groep. Een netwerk van

rekencentra. In Zuid-Afrika werkt de RUG samen met de University of the

35 klassieke universiteiten in Europa. Van Cambridge tot Krakow en van

North, vooral op het gebied van volwasseneneducatie. De Faculteit Medische

Uppsala tot Thessaloniki wordt nauw samenwerkt in de breedst mogelijke

Wetenschappen werkt samen met de Universiteit van die Oranje Vrystaat

zin. Het Erasmusprogramma van de EU is sinds 1987 een belangrijke

aan de opleiding van artsen. Een flink aantal internationale Master-studenten

katalysator voor studenten, stafmobiliteit en curriculumontwikkeling.

en PhD’s komen via deze samenwerkingsverbanden naar Groningen.

Gemiddeld 250 RUG studenten per jaar vinden hierdoor hun weg naar een
Europese partneruniversiteit. Via een RUG-programma dat zich richt op

Overig

Midden- en Oostelijk Europa zijn er al meer dan tien jaar intensieve contacten

Er is al vele jaren een structurele uitwisseling van staf, studenten, en kennis

met acht universiteiten uit onder meer Rusland, Polen, Hongarije en Roemenië.

met elf zusterinstellingen in Indonesië. Ook zijn er ‘double diploma’-programma’s

Het doel is kennisoverdracht en wetenschappelijke samenwerking.

opgezet met het Institut Teknologi Bandung en de Universitas Gadjah Mada

Samenwerking in de Noord-Duits-Nederlandse regio is een ander speerpunt.

(Yogyakarta). Tot slot zijn er samenwerkingsverbanden met verschillende

Samen met de universiteiten van Bremen en Oldenburg werd de Hanse Law

universiteiten in China en Taiwan, maar ook in de Verenigde Staten, Canada,

School opgezet. Gezamenlijke curriculumontwikkeling op het terrein van

Japan en Nieuw-Zeeland. Het Marco Polo Fonds van de RUG geeft bovendien

Producttechnologie en Mechatronika wordt in 2003 afgerond (Faculteit

jaarlijks zo’n 400 studenten de gelegenheid om buiten Europa een studie te

Wiskunde en Natuurwetenschappen, opleiding Technische Bedrijfskunde).

volgen.

AANTAL BUITENLANDSE STUDENTEN PER ACADEMISCH JAAR

HERKOMST VAN BUITENLANDSE STUDENTEN (SEPTEMBER 2002)
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STUKJES VAN EEN GRONINGSE PUZZEL KOMEN TUSSEN DE
ABORIGINALS SAMEN.

Crocodile
Wiebe

Alcoholverslaving
Voor zijn organisatie (Aboriginal Torres Strait Islanders Commission)
moet Wiebe enorme afstanden afleggen. ‘Vaak vlieg je voor een bezoek
aan een afgelegen dorpje urenlang in een tweepersoonsvliegtuig en
daarna rij je nog uren lang met een “four wheele drive”- jeep door de
wildernis. Als je dan in het dorpje aankomt moet je onder een grote
boom wachten totdat de stamoudsten je komen halen. Dat kan soms
een tijdje duren. Dit hoort bij hun cultuur, maar zoiets wordt vaak door
de Australiërs over het hoofd gezien. Dan maak je meteen een niet
meer in te halen valse start en dat gebeurt helaas veel te vaak.’

Mythologie
Wiebe ter Bals woont nog maar een paar maanden tussen de
Aboriginals, maar is al helemaal opgenomen in de Yolngu-stam, een
groep van vijftienduizend Aboriginals, die in een zeer afgelegen deel in
het noorden van Australië wonen. Hij werd daar geadopteerd door de
familie Burralang en draagt die naam nu ook officieel. In één klap kreeg
Wiebe een familieband met alle leden van de toch vijftienduizend man
tellende stam. Dat zijn dus heel wat broertjes, ooms en tantes. Een
Aboriginal voornaam heeft hij nog niet, want die moet je verdienen. Als
de stamoudsten een overeenkomst zien met hem en iets uit hun

8
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mythologie of iets uit de natuur dan draagt hij voortaan die naam. Maar
vooralsnog heet hij nog ‘gewoon’ Wiebe.
De 27-jarige avonturier studeerde filosofie aan de RUG en schreef zijn
scriptie over het recht voor zelfbeschikking van volken. Ook volgde hij
tijdens zijn studie veel vakken bij het centrum voor ontwikkelingsvraagstukken van de RUG. Op organisatorisch en financieel gebied
deed Wiebe veel ervaring op als bestuurslid van de SIB, de
Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. ‘Alle stukjes
van mijn Groningse puzzel komen hier samen. Ik heb dan ook de stellige overtuiging dat ik deze mensen echt kan helpen. Bij mijn sollicitatiegesprek keken ze wel raar op dat nu juist een Nederlander deze baan
wilde, maar ik heb ze kunnen overtuigen dat het juist goed is dat
iemand met een frisse blik naar het Aboriginal-probleem kijkt. Laten
we eerlijk zijn, de Australische regering heeft enorme fouten gemaakt
met de Aboriginals. Alle projecten waren en zijn nog steeds helemaal
ingesteld op assimilatie. Het beleid wordt gemaakt vanuit de hoofdstad
Canberra door mensen die nog nooit in het veld zijn geweest en totaal
niet weten wat hier leeft. Belachelijk natuurlijk.’

Koen van Groesen

Het E-woord

n d
R o e
d e l d
r
w e

‘Ik hou wel van uitdaging,’ zegt de 27-jarige Wiebe ter Bals lachend. ‘Zo
ben ik gisteren met mijn Aboriginal vrienden gaan jagen. Had ik toch
mooi met mijn katapult een kleine kangaroe en een gans geschoten.
Daarna ging ik met mijn Aboriginal Oma honing zoeken in de uitgestrekte bossen die je hier hebt. ’s Avonds hebben we dat heerlijk op het
strand met de hele familie opgepeuzeld. Tja, dat is toch heel wat anders
dan een patatje van de Febo op de Grote Markt.’

Op de vraag wanneer hij zijn verblijf een succes vindt, moet Wiebe diep
nadenken. ‘Al meer dan dertig jaar is de Australische regering bezig
miljoenenverslindende projecten voor Aboriginals op te zetten. Het
effect is vrijwel nul. Als je het lot van de Aboriginals echt wilt verbeteren,
vergt dat een radicale omvorming. Of ik ze dat uit kan leggen? Tja, het
gaat erg slecht met de Aboriginals; er is hoge werkloosheid en veel alcoholverslaving. Het antwoord op de problemen is niet uit Australië gekomen, dus misschien moet een Groningse jongen dat dan maar doen.’

Over beschaving wordt heden ten dage weinig gesproken,

bevindelijkheden weinig over. Er resteert hoogstens nog een

over emoties des te meer. De een na de ander verklaart zich

vocabulaire: menige student bijvoorbeeld verklaart zich bij

geëmotioneerd, gebeurtenissen zijn heel emotioneel, het poli-

gelegenheid niet gemotiveerd, in het bijzonder of in het alge-

tieke spectrum is verrijkt met minstens één emotiepartij, en dat

meen. Het is alleen niet meer de bedoeling dat iemand zich

alles bovenop die eerdere contradictio in terminis, emotionele

daar iets van aantrekt.

intelligentie. Zo’n catastrofaal stijgende gebruiksfrequentie

Maar intussen is dus de Tweede Emotiegolf op ons afge-

nodigt uit tot analyse.

komen, zonder meteorologische waarschuwing. Die vloedgolf

Emoties bestaan zolang men er niet over rept. De benoeming

is dan ook van andere aard. Emotionele chantage heeft plaats

of zelfs de herkenning ervan richt onherstelbare schade aan.

gemaakt voor nauwelijks nog verhulde dreiging. De gesproken

Emoties bestaan op een ondeelbaar moment, net voordat de

emotie van vandaag is die van ‘boze’ plebejers. Het verbaal

reflectie intreedt, waarvan ze ogenblikkelijk gemáákt worden.

mechanisme – de emotie gepresenteerd als objectief feit – is

Er valt niets verstandigs, maar vooral ook niets gevoeligs

onveranderd. Maar het langzamerhand verbleekte wapen-

over te zeggen. Praten over eigen emoties is iets als destruc-

arsenaal heeft een upgrading ondergaan: er is onvervalste

tive testing, of een microfysische waarneming die haar object

geweldsdreiging bij ingestopt. Het cultureel initiatief is van de

om zeep helpt.

sociale academies verplaatst naar de F-side.

De Eerste Gevoelensterreur waarbij je geacht werd met een

Niet dat de zachte krachten zijn verdwenen; het echte

serieus gezicht te luisteren naar bevindelijkheden vervat in

geweldspotentieel maakt maar een fractie van de bevolking

ongrammaticale codes, kende zijn hoogtepunt rond het eind

uit. De massa’s zeggen het met knuffelbeertjes. Maar met de

van de Sixties. Als brandhaard werden toentertijd de sociale

gestaalde kaders hebben die massa’s één vijand gemeen: het

academies aangemerkt. Het arsenaal van het ventilationisme

denken. Zo vormen ze het rekruteringsveld voor de veronge-

is in die tijd gesmeed. Het bestond uit zachte onbeschoft-

lijktheid, de rancune, de haatcultuur, de samenzwerings-

heden in de vorm van een innerlijk dat tot ding wordt gepro-

theorieën en de regelrechte agressie, kortom, de meer eigen-

moveerd, waar de ander geen weerwoord op heeft: ‘ik voel dat

tijdse emotionaliteit.

zo’, ‘jij komt zo bij mij over’. De vijand waartegen de oorlog

Bij zo’n moratorium op het denken past alleen geduld.

zich richtte was het intellect, de wetenschap, de universiteit:

Intussen valt er een beetje te investeren, bijvoorbeeld in de

het ventilationisme diende de klassenstrijd der halfintellec-

taal. Het E-woord is zodanig op zijn kop komen te staan dat

tuelen.

het voorlopig beter niet kan worden gebezigd. Verwijzen naar

Die strijd is verloren, of liever, verloren gegaan. Aan de uni-

eigen gevoelens was langzamerhand gesublimeerd tot een

versitaire gammafaculteiten voltrokken zich processen van

vrij onschuldig spel. Maar sinds de ratten uit de riolen zijn

externe democratisering en vrouwenemancipatie; de alma

gekropen heeft het een nieuwe, gewelddadige lading gekregen.

mater absorbeerde in steeds sterkere mate het spraakmakend
deel van de nieuwe generaties. Statistiek, methodologie en
strenge Wissenschaft in het algemeen laten vervolgens van

wkb Hofstee

WKB
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RUG kweekt
gasmarketeers
DE NEDERLANDSE GASUNIE EN HET RUSSISCHE GAZPROM WERKEN
SAMEN OM KENNIS TE DELEN. OOK DE RUG EN DE AOG ZIJN PARTNER.

Jaarlijks stroomt bijna tien procent van de Nederlandse aardgasbehoefte vanuit Rusland naar Groningen. Een kwestie
van een paar duizend kilometer pijp en twee grote gasbedrijven, zo lijkt het. Maar aan weerszijden van de pijplijn liggen twee totaal verschillende culturen. Het Groninger
Energy Delta Institute brengt mensen, kennis en onderzoek
uit de internationale gaswereld bij elkaar. Eind december slagen
de eerste cursisten voor hun opleiding ‘gasmarketing’.

High potentials
Een nieuwe vondst! Ergens in de provincie Groningen is een
enorme gasvoorraad ontdekt. Genoeg om de Nederlandse rol
in de internationale gaswereld aanzienlijk te vergroten.
Welke stappen onderneem je om de fossiele brandstof op de
markt te krijgen? Wie zijn je zakenpartners? En wat moet je
doen om na communicatieproblemen met collegae uit een
impasse te komen?
Het is een van de casestudies uit de Natural Gas Strategy
Course (NGSC), de eerste concrete activiteit van het
Groninger Energy Delta Institute. Op Ameland werkten
begin oktober bijna dertig managers en stafmedewerkers uit
voornamelijk Rusland en Nederland aan de kwestie. Na een
middag en een avond overleg en strategiebepaling, presenteerden de cursisten hun voorstellen aan een vakjury.
Daarbij kwamen cultuurverschillen in de internationale gasmarkt snel boven tafel.
‘Je ziet dat strategiebepaling bij de Russen niet het eerste
thema is waar men zich druk om maakt. De top van een
bedrijf maakt beleid, de rest voert het uit. Een uiterst hiërarchisch en ijzersterk bureaucratisch systeem,’ aldus hoogleraar bedrijfskunde Luchien Karsten. ‘Zaken als human
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resource management en een grote betrokkenheid van personeel bij de strategie van een bedrijf zijn absolute nova voor
die mensen. Om mee te kunnen komen met ons, zullen ze
vertrouwd moeten raken met de Europese marktwerking.’
Dat was ook de grondgedachte bij de oprichting van het
Energy Delta Institute, nu twee jaar geleden. De Russische
gasgigant Gazprom en haar Nederlandse tegenhanger
Gasunie hebben in samenwerking met de stichting
Academische Opleidingen Groningen (AOG) hun krachten
gebundeld om niet alleen in gas te kunnen handelen, maar
ook in kennis en onderzoek. Mede-initiator Rob Badoux van
de Gasunie: ‘Voordat je de gasbusiness door hebt, ben je vijf
tot tien jaar verder. Het heeft een heel eigen karakteristiek en
dynamiek. Daarom is een specifieke gasopleiding nodig,
waarin een koppeling wordt gemaakt tussen theorie en
praktijk.’
Voor de vierweekse cursus NGSC werden ‘high potentials’
uit de Russische gaswereld opgespoord en gescreend.
Managers en stafmedewerkers tot veertig jaar, luidde de
doelgroep. Die hebben niet al te veel voeling met het communistisch gedachtegoed en moeten Gazprom in de toekomst gaan besturen. Voor ruim twintigduizend euro per
persoon kregen ze verblijf, eten en een programma waarin
ook avonden en weekeinden werden aangewend om tot
inzicht te komen over de West-Europese gasmarkt.

Siberië
Hoewel het Energy Delta Institute twee jaar geleden al op de
tekentafel lag, werd in februari van dit jaar pas begonnen
met de concrete invulling ervan. Achteraf was dat te kort
dag, meent Badoux: ‘We hebben het maken van de cursus
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MET EEN GROTE CAMPAGNE DOET DE RUG
EEN BEROEP OP HAAR ALUMNI OM STUDENTEN EN
ONDERZOEKERS UIT ONTWIKKELINGSLANDEN
FINANCIEEL TE STEUNEN.

Rector magnificus Frans Zwarts
met zeven studenten van het
Eric Bleumink Fonds

‘Het is grappig om te zien dat de
Russen nogaltijd refereren aan een
speciale band met Nederland,
die teruggaat tot tsaar Peter de
Grote.’
onderschat. Het kostte heel wat moeite de juiste docenten
van de RUG mee te krijgen en ook inhoudelijk had veel bijgeschaafd moeten worden.’
Ondanks de korte voorbereiding was de cursus volgens de
deelnemers een succes, zo blijkt uit de reacties. Ze werden
bekend gemaakt met de context van de Europese gasmarkt,
de gas-waardeketen (waar wordt waarde toegevoegd) en verschillende strategische concepten van bedrijven op de
Europese markt. Het programma werd voorafgegaan door
een spoedcursus Business-Engels. ‘Dat is een van de redenen waarom de Russen hebben gekozen voor Nederland als
partner in het instituut. Bij de Duitse collega’s van Ruhrgas
hadden ze eerst Duits moeten leren, terwijl Engels de voertaal is in de gaswereld. Verder is het grappig om te zien dat
de Russen nog altijd refereren aan een speciale band met
Nederland, die teruggaat tot tsaar Peter de Grote.’
Ook tijdens de cursus bleken de Russen niet onbekend met
emoties. Vooral het gastcollege van Yale-professor Paul
Brachen over de Amerikaanse invloed op de olie- en gasmarkt in Irak was tegen het zere been van de Russen. De
typisch Amerikaanse vertelwijze wekte de schijn dat het
gelijk aan de ‘westerse’ kant lag en de Russen zich moesten
conformeren aan ‘onze’ vrije markt. ‘Sommige cursisten
reageerden geschokt op het verhaal. Het was nogal frontaal,’
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aldus Jitske Bruinenberg, programmamanager van de
NGSC. Volgens Bruinenberg is er bij het Energy Delta
Institute bij uitstek sprake van tweerichtingsverkeer:
‘Technologisch zijn de Russen buitengewoon goed. Van het
aantal kilometers pijplijn dat zij hebben aangelegd, kunnen
wij in Nederland alleen maar dromen. En ook van de boortechnieken, bijvoorbeeld bij min vijftig graden in Siberië,
kunnen we veel opsteken.’ Dat gaat concreet gebeuren in
2004, als in Moskou ook een Energy Institute wordt opgericht. Cursussen in Russische kennis voor Nederlandse gasmanagers.
Ondertussen werken de AOG, Gasunie en de RUG aan uitbreiding van het Energy Delta Institute. De eerstvolgende
activiteit is het examen van de NGSC. In Moskou voor de
Russen, in Groningen voor de overige deelnemers. Daarna
moet de cursus worden verbeterd en uitgebreid. Meer
samenwerking met andere universiteiten, het bedrijfsleven
en misschien studenten bedrijfskunde en economie. Die
kunnen helpen bij het vooronderzoek voor de casestudies.
Daarnaast werkt het instituut aan andere cursussen om zo
uiteindelijk in 2004 tot een volledig masterprogramma te
komen. Een strenge selectie aan de poort (hoge vooropleiding en enkele jaren werkervaring als manager bij een gasbedrijf) moet de kwaliteit van die opleiding waarborgen.
Volgens hoogleraar Karsten hebben Gasunie en de RUG
samen heel wat kennis te venten aan de rest van de wereld
en zullen oud-cursisten zich op prominente plaatsen in de
internationale gashandel manifesteren. ‘Er is ontzettend veel
aan de hand in deze branche. Met de masteropleiding kunnen
we daarop inspringen; buitengewoon spannend!’

RUG roept hulp van alumni in
Eind december 2002 ontvangt u als een van de 44.000 geregistreerde
RUG-alumni een brief van rector magnificus Frans Zwarts. Hierin
roept hij iedereen op geld te doneren voor het Eric Bleumink Fonds. Uit
dit fonds worden talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden financieel gesteund bij hun academische werkzaamheden. Het fonds werd in 2000 ingesteld en genoemd naar Eric
Bleumink, toen hij vertrok als voorzitter van het College van Bestuur
van de RUG. Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze bijna vier
eeuwen jonge universiteit dat zij u als oud-student of gepromoveerde
met zo’n grote actie benadert.

Verrijkend
De RUG is steeds meer een internationale universiteit. In dit proces
neemt de samenwerking met onderzoekers, studenten en zusterinstellingen in ontwikkelingslanden een belangrijke plaats in. De banden
met universitaire gemeenschappen in onder meer Burkina Faso,
Eritrea, Mozambique, Vietnam, Zuid-Afrika en Indonesië zijn soms al
decennia oud. Ze hebben geleid tot gezamenlijk onderzoek op terreinen
als gezondheidszorg in India, voedselveiligheid in West-Afrika en
volwassenenonderwijs in Zuidelijk Afrika.
Verder worden jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden door
Groningse wetenschappers begeleid bij hun promotieonderzoek, deels
in hun vaderland, deels in Groningen. Ook volgen studenten uit deze
landen Engelstalige opleidingen aan de RUG. De universiteit vindt het
van eminent belang dat hun talent optimaal wordt benut: niet alleen
voor de mensen zelf, maar ook hun land of regio van herkomst is daarbij

gebaat. Voor de studenten en het personeel van de RUG is het contact
met mensen uit andere culturen eveneens verrijkend. Samenwerking is
tenslotte ook een investering in betrokkenheid, belangstelling en
vriendschap.

Ambitieus
De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar veel meer studenten en
onderzoekers uit ontwikkelingslanden een kans te bieden. Alléén kan
zij dat echter niet bekostigen; de financiële middelen daarvoor ontbreken.
Daarom is het Eric Bleumink Fonds ingesteld: relaties en vrienden van
de Groningse universiteit kunnen door geld te doneren een extra bijdrage te leveren aan de vergroting van het wetenschappelijke potentieel
in ontwikkelingslanden.
Met de decemberactie richt de alma mater zich heel direct en onomwonden tot u als oud-student of oud-promovendus. Als geen ander
weten alumni wat een universitaire opleiding betekent: het verrijkt je
als student en het geeft je na het afstuderen een kans op een goede
maatschappelijke loopbaan. Bovendien is de samenleving als geheel
gebaat bij academisch geschoolde burgers.
Eind december kunt u dus de brief met acceptgirokaart verwachten,
evenals een folder met toelichting. Als u geen brief krijgt, bent u waarschijnlijk reeds donateur van het Eric Bleumink Fonds en informeren
we u via een nieuwsbrief. Kan de rector op u rekenen?
Meer informatie: telefoon (050) 363 75 95 of
bleuminkfonds@bureau.rug.nl

Sander Koenen
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Boeiende lezingen tijdens een bijzondere maaltijd

RUG-voorjaarsdiners

¬

¬

Deventer

¬

Den Bosch

Oentsjerk

Veiligheid en de botsing van culturen staat

In herensociëteit ‘Amicitia en de Zwarte

Onder de rook van Leeuwarden ligt in het

centraal in Deventer, de mooie Hanzestad

Arend’ wordt u ontvangen door dr. Geert

dorpje Oentsjerk de prachtige Stania Staete.

aan de IJssel. Bijzonder hoogleraar

Sanders, RUG-hoogleraar organisatiekunde.

In deze klassieke omgeving wordt u door

Internationaal Recht, dr. Koen Koch gaat

Een avond om niet te vergeten, want

dr. Frans Zwarts, Rector Magnificus van de

in op de positie van Nederland bij inter-

psycholoog dr. Douwe Draaisma houdt een

RUG en hoogleraar Nederlandse taalkunde,

nationale vredesvraagstukken na 11–9–2001

lezing over het autobiografisch geheugen.

ontvangen. Het thema is het evenzeer

en Afghanistan (en straks Irak?). Dr. Marjo

Hij is auteur van het succesvolle boek

klassieke gegeven van Oorlog en Vrede.

Buitelaar belicht de positie van moslims in

‘Waarom het leven sneller gaat als je ouder

Dr. Dick Scherjon gaat in zijn lezing in op

de multiculturele samenleving. Hoe kijkt

wordt?’ (genomineerd voor de AKO-literatuur-

de economische kanten van defensie en de

deze bevolkingsgroep tegen Nederland aan?

prijs). Gaat Draaisma in op veroudering,

bruggen met het bedrijfsleven, terwijl dr. Luuk

Uw gastheer is dr. Marius Kooyman, lid van

filosoof dr. Marli Huijer richt zich op het

van Middelaar op de filosofische aspecten

het College van Bestuur. De locatie is nog

begin van de menselijke levensloop. Wat

ingaat. Voor utopisten is vrede een doel dat

niet bekend.

zijn de keerzijden van de mogelijkheid van

politiek haalbaar is. Maar wat zijn de valkuilen

ouders om het geslacht van hun baby te

die zij onderweg tegenkomen?

24 april 2003

bepalen?

Deelname
GEHEEL VOLGENS DE TRADITIE WORDEN OP DE EERSTE DONDERDAG NA PASEN, 24 APRIL 2003, DE RUG-

Deelname aan het programma

VOORJAARSDINERS GEHOUDEN. TIJDENS EEN BIJZONDERE MAALTIJD KUNNEN RUG-ALUMNI LUISTEREN

kost 1 35,– per persoon (1 30,–

NAAR TWEE BOEIENDE LEZINGEN VAN VOORAANSTAANDE RUG-ALUMNI OF RUG-WETENSCHAPPERS.

voor alumnipashouders). Het diner

AMSTERDAM EN DEN BOSCH.

locatie slechts plaats voor maximaal
zestig bezoekers. Aanmelden kan
tot 21 maart 2003. Deelnemers
krijgen in de week van 1 april een

In een ontspannen sfeer behandelen sprekers
belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen. U ontmoet bovendien andere alumni en bestuurders van de RUG.
Vertegenwoordigers van het College van
Alumni en het College van Bestuur treden op
als gastvrouw of gastheer. Op elke locatie staat
een bepaald thema centraal. De avond duurt
van ca. 18.00–22.30 uur. U kunt naar een bijeenkomst bij u in de omgeving gaan, maar
bent uiteraard evenzeer uitgenodigd bij een
van de voorjaarsdiners elders. Ook partners of
andere introducés zijn van harte welkom.

¬

Amsterdam

¬

entreebewijs en informatie toege-

Groningen

stuurd. Stuur uw aanmeldings-

Jos Staatsen (oud-burgemeester van

Het diner in brasserie Doppler, gevestigd

formulier, o.v.v. ‘voorjaarsdiner’

Groningen en voorzitter van het College

in het ultramoderne Mauperthuus, staat in

op de envelop, naar:

van Alumni) en Marilène van Oranje (lid van

het teken van charisma en mythevorming.

het College van Alumni) ontvangen u tussen

Dr. Pietsie Feenstra verruilde na haar

Rijksuniversiteit Groningen

de fraai vormgegeven meubelen in design-

afstuderen Groningen voor Parijs om daar

Alumni Relations

centrum Het Pakhuis. Thema van de avond is

te promoveren op de Spaanse film na het

Postbus 72

ontspoorde jeugd en ontsporende opvoeding.

Franco-tijdperk. Momenteel werkt ze als

9700 AB Groningen

Als een van de jongste officieren van justitie

onderzoeker en docent aan de Sorbonne in

vertelt dr. Marco van de Broek over jeugd-

Parijs en verzorgt zij lezingen door heel

Meer informatie:

tbs als straf en correctiemiddel. Pedagoge

Europa. In Groningen stelt ze de ‘Carmen-

http://www.rug.nl (alumni)

dr. Wilna Meijer belicht een andere kant van

mythe’ centraal. Dr. Luchien Karsten, verbon-

alumni@bureau.rug.nl of

deze problematiek. Zij onderzoekt o.a. de

den aan de Faculteit Bedrijfskunde, benadert

telefoon (050) 363 46 84

invloed van geweld op tv op gewelddadig

het onderwerp vanuit een zakelijker perspec-

gedrag bij kinderen. Ook stelt zij zich de

tief. Hij stelt vast dat steeds meer managers

vraag welke rol van de opvoeders hier

als ‘nieuwe’ helden worden bewierookt. Maar

hebben.

is dat terecht? Gastheer is dr. Simon Kuipers,
voorzitter van het College van Bestuur van de

Geboortejaar

is toegankelijk voor alle RUG-alumni
en hun partners, maar er is per

M/V

Voornaam

Aanmeldingsformulier voorjaarsdiner RUG-alumni

DE DINERS VINDEN PLAATS OP VIJF STIJLVOLLE LOCATIES IN GRONINGEN, DEVENTER, OENTSJERK,

Locatie
Achternaam

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer overdag
E-mail
Studierichting en afstudeerjaar
Bank-/girorekening
Voor- en achternaam introducé

M/V

Bijzonderheden
(vegetarisch, dieet etc.)
Alumnipas

Ja, pasnummer
Nee (zie evt. pagina 26)

Aantal alumnipashouders

x

1 30,–

=

1

Aantal personen zonder pas

x

1 35,–

=

1
1

Totaal

Hierbij geef ik Alumni Relations (bankrekening 55.36.84.655) toestemming
eenmalig het totaalbedrag voor de toegangskaart(en) af te schrijven van mijn rekening*.

Datum

Handtekening

* Intrekking van de machtiging is bij eenmalige machtigingen niet mogelijk. Bij verhindering dient u tijdig
contact op te nemen met Alumni Relations. Annulering is niet kosteloos.
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Hanse
Law
School

besprekingen van het zieltogende Fokker door het Duitse
Daimler-Benz. Lubach is ervan overtuigd dat het anders
gegaan zou zijn met de inbreng van juristen met een opleiding à la zijn Hanse Law School. De meerwaarde van die
mensen in een notedop: ‘Wij leiden mensen op die verder
kijken dan hun neus lang is.’
Dat nieuwe type jurist komt op zijn vroegst over iets minder
dan vier jaar beschikbaar voor banken, advocatenkantoren of
overheids-instellingen. Want dit academisch jaar is de eerste
lichting studenten begonnen aan het eerste jaar van een
bachelorprogramma aan de Hanse Law School, de eerste
Nederlandse-Duitse juridische opleiding. In Groningen,
Oldenburg en Bremen volgen studenten vakken die gelijkwaardig zijn en die, naar gelang de thematiek, gegeven
worden in het Nederlands of het Duits, en ook in het Engels.

Sympathiek chaotisch
Dick Lubach

‘NEDER-DUITSE’ JURISTEN WACHT EEN
ZONNIGE TOEKOMST.
Acht jaar kostte het om de Hanse Law School uit te werken
van een idee tot een echte internationale juridische opleiding. Inmiddels zijn tientallen rechtenstudenten in
Groningen, Bremen en Oldenburg dit studiejaar begonnen
aan een vergelijkbaar programma.

Fokker
Een contract is een contract en een misdrijf een misdrijf.
Simpele begrippen die zeker in buurlanden niet te veel van
elkaar zullen verschillen. Zowel in Nederland als in
Duitsland moet iedereen zich tenslotte aan zijn of haar
afspraken houden en komt justitie vroeg of laat in actie wanneer er regels overtreden worden.
Een voorstelling van zaken die echter verraderlijk misleidend
kan zijn. Er bestaan namelijk subtiele, maar belangrijke verschillen in definitie van en opvatting over juridische basisbegrippen die snel kunnen leiden tot misverstanden.
Misverstanden die veel geld kunnen kosten wanneer ze
zakelijke contacten beïnvloeden of zelfs volledig frustreren.
Het is een belangrijke economische reden om juristen op te
leiden met kennis van meer dan één rechtssysteem, benadrukt de Groningse hoogleraar bestuursrecht Dick Lubach.
Mensen die niet alleen beschikken over een gedegen kennis
van de eigen spelregels, maar die ook de redeneerwijze en
achtergrond van de tegenpartij kennen. Een type jurist dat
bijvoorbeeld node gemist werd bij de mislukte overname16
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In Oldenburg en Bremen is een groep van 25 studenten
samengesteld uit 75 aanmeldingen. Ze werden geselecteerd
op hun bekwaamheid in het Engels en op de cijfers die ze
behaalden op het eindexamen van de middelbare school.
Daarnaast is ook de juiste mentaliteit erg belangrijk, legt
professor Dagmar Schiek van de Oldenburgse Carl van
Ossietzky Universität uit. ‘Het liefst heb ik studenten die
geïnteresseerd zijn in transregionale samenwerking en in
echte Europese vraagstukken.’ Lubach hoefde in Groningen
niet te selecteren. Niettemin is hij blij met de zeventien aanmeldingen. Maar mocht de toestroom groeien, dan zal er
wat hem betreft ook in Groningen geselecteerd worden.
Cruciaal in de opleiding is de verplichting ongeveer een jaar
van het bachelorprogramma in het buitenland door te brengen. Op die manier kunnen studenten de denkwijze van toekomstige collega’s van dichtbij ervaren én uiteraard handige
contacten voor de toekomst opdoen. Lubach: ‘Op die manier
begrijpen ze beter hoe een collega-jurist zich gedraagt en
voelt. Waardoor ze later beter kunnen inschatten hoe hoe
iemand uit dat rechtssysteem reageren zal.’ Ter illustratie
vertelt hij van een eerste, gemengd seminar met
Nederlandse en Duitse studenten. Gevraagd naar hun
indrukken van de andere partij, vonden de Nederlanders de
Duitsers vooral dogmatisch en formeel. De Duitsers noemden
de Nederlanders weer sympathiek chaotisch. Ook Schiek
onderstreept de waarde van dat verblijf in het buitenland.
Wat haar betreft is het ronduit onmisbaar voor eenieder die
een serieuze Europese carrière ambieert.
Carrièreperspectieven die nog zonniger zullen worden wanneer de drie huidige partners erin slagen een Britse universiteit bij de opleiding te betrekken. Niet alleen omdat het
Angelsaksische ‘common law’ wetenschappelijk gezien erg
interessant is – het wijkt namenlijk wezenlijk af van de continentale Europese rechtssystemen. Maar het Angelsaksische recht domineert ook het internationale zakenverkeer

en is daarom alleen al eigenlijk onmisbaar. Overigens
beschikken de Duitse partners al over enige inbreng op dat
vlak. De universiteit van Bremen stelde onlangs een Britse
juriste als hoogleraar aan en trok een ‘junior professor’ uit
de Verenigde Staten aan. Een Britse partner binnen de
Hanse Law School halen zou vermoedelijk leiden tot het introduceren van meer keuzemogelijkheden voor de studenten.
Met de nadruk op bijvoorbeeld Nederlands-Britse,
Nederlands-Duitse dan wel Duits-Britse rechtsvergelijking.
Want het onderbrengen van voldoende kennis van drie of
meer rechtssystemen in één studieprogramma van drie of vier
jaar lijkt wetenschappelijk gezien nauwelijks te realiseren.
Verbreding van de kennis van het Duitse recht gaat immers
onherroepelijk ten koste van de verdieping van de kennis
van het Nederlandse recht. Het vinden van de juiste balans
hierin was misschien wel de moeilijkste opgave voor de ontwerpers van de Hanse Law School. Maar is wel gelukt, want in
Groningen afgestudeerde studenten ontvangen een diploma
dat gelijkwaardig is aan een normale Nederlandse bul. Ook
in Duitsland krijgen ‘graduates’ toegang tot de meeste juridische beroepen.

Sponsoring
Maar voordat de Hanse Law School toe zal komen aan aan
expansie voorbij vaste voet op Britse bodem – voorkeuren
variëren van Franse tot Scandinavische rechtenfaculteiten –
moet de Nederlands-Duitse opleiding zichzelf bewijzen.
Vooral Oldenburg moet dat letterlijk: wanneer het driejarige
bachelorprogramma een positieve onderwijsevaluatie krijgt,
zal de financiering door sponsors van buiten de universiteiten
ook na de eerste vijf jaar worden doorgezet. Sponsoring die
onder meer voor rekening komt van een regionaal samenwerkingsverband van bedrijven. De Groningse tak van de
Hanse Law School geniet meer structurele steun van de
eigen faculteit, maar ook hier dragen sponsors als de
Frieslandbank en advocatenkantoren via het Ubbo Emmius
Fonds bij aan de opleiding. Aan beide kanten van de grens is
die constructie overigens erg bijzonder. Enerzijds is het misschien onzeker, anderzijds ziet Schiek er vooral aanmoedigingen in voor zowel de opleiding als de studenten. ‘Want
het laat zien dat belangrijke economische spelers vinden dat
aan de nieuwe opleiding echt behoefte bestaat.’ Lubach is het
daar mee eens. Uiteraard mogen de sponsors zich met de
inhoud van de opleiding niet bemoeien, maar hij weet dat ze
het toejuichen dat voor hen straks nuttige ‘slimme mensen’
worden opgeleid. Naast de wetenschappelijke kwaliteiten
van de opleiding verschaft deze economische zijde ervan
hem nog een geruststellende zekerheid. Want of het nu bij
een van de sponsors is of ergens anders: ‘Deze studenten
hebben straks allemaal een goede baan.’
Jan R. Blaauw
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Uitgelicht: BRUG <

>

Ain wondre stad <
GRONINGEN. UNIVERSITEIT.
MAAR OOK TALLOZE STRATEN, HUIZEN, BRUGGEN
PLEINEN MET EVEN ZOVEEL
HERINNERINGEN DAARAAN
VAST. BEKENDE OUD-RUG-
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Wat is BRUG?
BRUG is met haar 1.500 leden een van de grootste en meest actieve
alumniverenigingen van Nederland. Ze is de alumnivereniging van de
Faculteit Bedrijfskunde Groningen en biedt vele, diverse en interessante
activiteiten aan haar leden aan. BRUG bestaat sinds de oprichting van
de faculteit en viert in 2003 haar twintigjarig bestaan.

Wat doet BRUG?
BRUG staat voor elkaar ontmoeten in een professionele en lerende
omgeving door middel van inhoudelijke activiteiten, waarvan
Masterclasses, Essential Skills en de Best Practices de speerpunten zijn.
Bij een Masterclass geeft een specialist in een bepaald vakgebied een
lezing, waarna ruimte is voor interactie tussen de deelnemers (maximaal 25) en de ‘master’. Maar BRUG doet meer. Ze organiseert ook
sociale evenementen, zoals de Terugkomdag voor iedere alumni van
Bedrijfskunde, de jaarlijkse golfdag (om met actieve leden van BIG, de
faculteitsvereniging van Bedrijfskunde, in contact te komen) en borrels,
waaronder de nieuwjaarsborrel. Verder heeft ze een eigen

Bestuursleden

STUDENTEN VERTELLEN

Rogier Bergsma,

OVER HUN SPECIALE PLEK.

Marjon van der Stok,
Stefan Peij,
Edward Jungeling
en Petra Venema.
Niet op de foto staan
Najat Aoulad en
Sandra Boels.

Adressenpocket, met pasfoto’s en de meest actuele informatie van alle
BRUG-leden, zodat zoeken makkelijker wordt. BRUG heeft goede contacten met de Faculteit Bedrijfskunde, waardoor de brug blijft tussen
theorie en praktijk.

‘Mijn beste kameraad Duco en ik gingen wel vaker samen naar de stad.
We woonden in Delfzijl en waren allebei veel met muziek bezig. Hij
was bassist, ik gitarist. In Groningen gingen we naar muziekzaken om
instrumenten uit te proberen. Dan kochten we uiteindelijk alleen een
setje snaren of een plectrum, maar hadden we wel de hele middag op
de prachtigste gitaren gespeeld. Die dag waren we ook naar de stad
gegaan. Volgens mij liepen we over de Grote Markt en zagen een bordje
dat de Martinitoren open was. Geen van beiden waren we er ooit op
geweest. We besloten het die middag te doen.

Ik weet nog goed hoe ik bovenop de toren bedacht dat ik in Groningen
wilde gaan studeren. Het was 1985, ik moest kiezen en twijfelde tussen
Groningen en Amsterdam. Maar toen ik daar stond wist ik dat het
Groningen moest worden. Het was een mooie dag, de stad zag er prachtig uit. Achteraf denk ik dat het ook kwam omdat Groningen dicht bij
Delfzijl was, niet ver van mijn roots. Op dat moment gaf ik dat nog niet
zo toe, maar stiekem heeft het vast een rol gespeeld.’
Ellis Ellenbroek

Vakkringen
Binnen de studie Bedrijfskunde zijn diverse specialisaties mogelijk.
BRUG speelt hierop in middels een unieke structuur van vakkringen.
Dit zijn groepen van leden die activiteiten organiseren, die nauw verbonden zijn aan de discipline van de vakkring. BRUG kent onder andere
de vakkringen: Marketing, Human Resource Management en Advisering.

Ronald Ohlsen (34), stad-Groninger
schrijver en dichter/ begonnen met
psychologie, afgestudeerd in de
Algemene Letteren-variant Kunsten Kunstbeleid/ speciale plek: de
Martinitoren.

Eigen Magazine
Dit jaar wil BRUG met een eigen Magazine haar leden en laatstejaars
bedrijfskundestudenten bedienen. Zo wil ze beter inspelen op actuele
onderwerpen waarmee bedrijfskundigen in hun werksituatie in aanraking komen. Bekende onderdelen, zoals ‘jobhoppers’en ‘faculteitsnieuws’, blijven aanwezig.

Meer informatie:
Adres: BRUG-Secretariaat
Postbus 486
7550 AL Hengelo
Telefoon (074) 250 48 00
E-mail: brugsecretariaat@planet.nl
http://www.brug.net
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POSTDOCTORALE STUDENTEN VAN DE ACADEMIE VOOR MANAGEMENT BEDENKEN
NIEUW VERVOERSCONCEPT.

Auto op spoor
Je wilt ’s morgens zo snel mogelijk van A naar B. De trein pakken om
de vervelende files te vermijden? Of de auto nemen omdat er vertragingen dreigen? Een groep postdoctorale studenten van de Academie
voor Management bedacht een alternatief: MultiTracks. Ofwel: met de
auto op het spoor.

Bij de postdoctorale leergang Infra Development van de Academie
voor Management werkten studenten in groepen aan een casestudie.
‘We wilden al snel iets met de verkeersproblematiek doen,’ vertelt ir.
Hans de Koning, die als senior-projectmanager bij Berenschot
Osborne de leergang Infra Development met succes afrondde.
‘Uiteindelijk hadden we een nieuw vervoersconcept in handen:
MultiTracks. Onze groep bestond uit mensen die al vijf tot tien jaar
werkten bij adviesbureaus, een bouwonderneming en de rijksoverheid. We hadden dus veel gebundelde ervaring. Ieder van ons werkt
op persoonlijke titel mee aan het project. We willen het idee graag
verder ontwikkeld zien.’ Voordat de groep het concept kon uitwerken,
kreeg ze de opdracht het plan te concretiseren. Zij kozen voor de situatie bij de A15 en de Betuweroute. De Koning benadrukt dat hun algemene concept overigens niet gebonden is aan een locatie. Het groene
hart zou ongemoeid blijven. Het uitgangspunt luidde: het beter
benutten van de beschikbare capaciteit van de infrastructuur.
‘We moeten groeien, maar ook respect hebben voor het milieu. Je
kunt dan de hoogte in met bijvoorbeeld dubbeldekswegen. Omdat er
al mensen werken aan dit idee, kozen wij iets anders. De examencommissie gaf een positieve beoordeling plus een aanbeveling om het
concept voor te leggen aan Den Haag. We hebben daarom gepraat bij
het ministerie van verkeer en waterstaat en met iemand uit de
Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Het ligt nu bij
de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat als
mogelijk interessant idee voor Wegen naar de Toekomst.’ Dit is een
programma van het ministerie met als doel diverse innovatiethema’s
te verkennen en te ontwikkelen voor het verbeteren van de infra-structuur op de lange termijn.

Het MultiTracks-systeem bestaat uit twee tracés. Het ene is te vergelijken met een gewone autosnelweg met op- en afritten. Het andere
tracé ligt hier parallel aan. ‘Om maximaal gebruik te maken van de
capaciteit op dit tracé zullen er behalve treinen ook auto’s op rijden.
Wordt de snelweg te vol, dan kunnen auto’s naar het spoortracé dat
geschikt is voor trein én auto. Het is vergelijkbaar met een tramlijn
naar de stad. Er kunnen zowel personen- als vrachtauto’s rijden zonder
gebruik van trolleys en andere hulpvoertuigen. Een belangrijk begrip
bij MultiTracks is de reistijd, net als bij treinen, en niet de afstand.
‘Voordat een automobilist MultiTracks op gaat, ziet deze hoe lang de
rit op beide tracés duurt. Hij kan dan kiezen voor de langere reistijd
op de drukke weg of voor het snellere treintracé. Misschien moet aan
het treintracé dan een prijskaartje hangen, terwijl de snelweg gratis
blijft. Belangrijk is in elk geval dat de automobilist weet waar hij aan
toe is. Een integrale systeemregeling moet de verwachte reistijden bijhouden.’ Het idee om treinen en auto’s door elkaar te laten rijden lijkt
gevaarlijk. De Koning benadrukt dat de ontwikkeling van MultiTracks
samen moet gaan met de komst van nieuwe technologieën. De
Academie stelde ook als eis dat een aantal nog onbekende mechanismen een rol moet spelen. Bij MultiTracks is daarom rekening

foto 1

Glijdende blokken

foto 2

Stimulans voor creatief denken
De postdoctorale leergang Infra Development van de Academie
voor Management spijkert werkzame managers, beleidsmakers
en adviseurs bij, zodat ze meer kennis en inzicht krijgen in civiele
projecten. De leergang legt de nadruk op ‘anders denken’ om tot
nieuwe oplossingen te komen. ‘Bestuurders zijn vaak bang voor
variëteit,’ zegt drs. Roel ter Brugge, kerndocent bij de leergang.
‘Ze kiezen liever voor oplossingen die in de eigen organisatie voor
de hand liggen, omdat de besluitvorming dan sneller en eenvoudiger
vertragend. We willen in de leergang daarom het creatief denken
stimuleren.’ Studenten aan de leergang werken bijvoorbeeld bij

foto 3

bouwbedrijven, ingenieurs- en adviesbureaus, maar ook bij de

1

overheid. Ook komen er mensen uit belangenorganisaties en onder-

2 De spoorbaan is geasfalteerd en kan gebruikt worden door auto- en treinverkeer.

De huidige situatie bij een auto- en spoorweg.

zoeksinstellingen. ‘Door deze diversiteit krijgen de studenten

Auto’s en treinen rijden nog niet door elkaar, maar wisselen elkaar af in blokken

respect voor andere benaderingen, disciplines en belangen,’

of tijdsintervallen.
3

Volledige integratie van trein- en autoverkeer. De technieken die dit mogelijk
maken zijn inmiddels voorhanden. Treinen en auto’s kunnen door elkaar rijden.
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Ook het veiligheidssysteem van treinen moet meegroeien.
Momenteel bestaan treintrajecten uit blokken van 1500 meter waarin
maar één trein tegelijk mag rijden. De Koning: ‘De NS zijn bezig met
“glijdende blokken” rondom treinen, waardoor deze dichter op elkaar
kunnen rijden. De treinen hoeven niet meer te wachten totdat een
spoorvak vrij is. Sensoren meten of een andere trein te dichtbij komt.
Als er weinig treinen op een traject rijden, kun je de treinen dichter op
elkaar laten volgen, zodat vrije blokken ontstaan voor auto’s. En op
een goederenspoor kun je zelfs goederentreinen ’s nachts laten rijden,
zodat het traject overdag voor autoverkeer beschikbaar is.’
MultiTracks is een mogelijke oplossing voor files op plaatsen waar
auto- en spoorwegen gebundeld zijn, zoals bij de A15 naast de
Betuwelijn en bij de A16 naast de HSL Zuid. Of het vervoersconcept
technisch en financieel haalbaar is, moet nog worden bekeken. Een
eventueel proefproject is de volgende stap. ‘We hebben zelf grof aan
ons systeem gerekend. Hieruit bleek dat er in elk geval mogelijkheden
zijn voor het concept, wellicht ook internationaal.’

lijkt. In een mondige en complexe maatschappij werkt dit op termijn

aldus Ter Brugge.

20

gehouden met technologieën die voor een deel nog ontwikkeld
moeten worden.
‘De kracht van het concept is dat MultiTracks en de benodigde technologieën gefaseerd ontwikkeld kunnen worden’. Een nieuwe technologie
is mogelijk de automatische auto. ‘Als er straks automatische systemen komen in auto’s, kunnen deze dichter op elkaar gaan rijden. We
stoppen de baan desnoods helemaal vol, maar zorgen dat het geheel
blijft rijden. We hebben het dan niet meer over de snelheid van een
auto of van een trein individueel, maar over een systeemsnelheid. Als
je een baan op gaat, geef je je over aan het systeem. Je kunt dan rustig je krantje lezen, totdat je MultiTracks weer verlaat. Mensen die een
bestemming hebben op de tussenliggende plaatsen kunnen hiervoor
het traditionele tracé en het onderliggend wegennet gebruiken.’

Dit is een bew
erking van het
artikel ‘Auto
op
spoor’ van Roy
Keeris in De
Ingenieur nr.
16
(13 september
2002).
Meer informa
tie:
e-mail multitra
cks@hotmail.c
om,
http://www.acad
emievoormanag
ement.nl of
http://www.Minv
enw.nl/rws/w
nt/home
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Petra Broomans

Onbekenden uit
Scandinavië
GRONINGERS HELPEN LITERAIRE WERKEN UIT SCANDINAVIË OVER
DE TAALBARRIÈRE.

en Janke Klok

Het eerste boekje is uit, maar er zijn alweer nieuwe werken
in voorbereiding. De jonge stichting Leonora Christina wil
het werk van onbekende Scandinavische auteurs promoten.
En daar slagen ze aardig in.

Ze is onbekend bij Nederlanders en het is een
bijzondere uitgave: er staan ook foto’s van
fotografe Kim Jonker bij de gedichten.’

Hoogverraad
Trots
Op de tafel ligt een boekje. Het is een mooi gebonden werkje.
Uitgevoerd in zwart-wit en de pagina’s hebben een lichte
grijze tint. Voorop een stemmige foto: een open raam, een
hand. De titel is Tussen zon en zuiden, tussen noord en
nacht. Het is een dichtbundel van Edith Södergran. Voor de
meeste Nederlanders zal ze een onbekende grootheid zijn,
want ze was een Finse dichteres uit het begin van de vorige
eeuw en er verscheen nooit eerder een bloemlezing in het
Nederlands.
Ten onrechte, vond vertaalster Jytte Kronig. En daarom
vroeg én kreeg ze subsidie voor de uitgave bij de stichting
Leonora Christina. Het boek is de eersteling. Want de stichting, een initiatief van Groningse scandinavisten, is nog
jong. ‘Met gepaste trots,’ glimlacht bestuurslid Petra
Broomans, terwijl ze op het boek wijst. ‘Het is het eerste
boek dat door ons gesubsidieerd is, maar het is een heel
goed voorbeeld van wat we willen doen.’
De Stichting Leonora Christina wil Scandinavische literatuur bekender maken bij het Nederlandse publiek. Maar het
is niet de bedoeling om uitgaves te stimuleren à la Marianne
Frederikson. Dergelijk werk redt het ook wel op eigen
kracht. Het gaat juist om werk dat zonder subsidie niet interessant is voor uitgeverijen. Poëzie dus, drama, novelles. Of
uitgaven met en bibliofiele meerwaarde. En het liefst stimuleert de stichting het werk van vrouwelijke auteurs, want die
zijn ondervertegenwoordigd.
‘Het boekje van Södergran sluit heel goed aan bij onze doelstelling,’ zegt Broomans. ‘De gedichten zijn van een vrouw.

22
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Niet voor niets is de stichting vernoemd naar de
zeventiende-eeuwse Leonora Christina. Deze
begaafde dochter van de Deense koning Christiaan IV bezat
een grote talenkennis, ze schilderde en musiceerde. Toen
haar echtgenoot werd beschuldigd van hoogverraad belandde ze voor 22 jaar lang in de gevangenis. Van daaruit schreef
ze het werk Jammers minde (Herinneringen aan ellende),
een uniek dagboek in een tijd dat die literaire vorm nog nauwelijks bekend was. Een bijzondere vrouw dus en een waardige naamgeefster voor de stichting.
Het idee voor een stichting als deze ontstond een paar jaar
geleden. Het leek de scandinavisten een goede manier om de
Scandinavische literatuur te promoten. Een schenking van
een weldoener die onbekend wenst te blijven, maakte het
plan uitvoerbaar. De Stichting Leonora Christina werd opgericht en ontving een donatie van tienduizenden euro’s. ‘Met
het geschonken bedrag kunnen we jaren vooruit,’ zegt penningmeesteres Klok.
Voor de bestuursleden is het vooralsnog een spannende
bezigheid. Er zijn elk jaar twee mogelijkheden om subsidie
aan te vragen. De eerste ronde heeft het boek van Edith
Södergran opgeleverd. In januari volgt de uitslag van de
tweede ronde. En, weten de bestuursleden, er zitten interessante projecten in de molen. Klok: ‘Het is geweldig te zien
welke mooie vertaalprojecten er onder scandinavisten blijken
te leven.’
Christien Boomsma

DECEMBER 2002
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Brandpunt Groningen <
Alumnireis 2003

RUG-scriptieprijs
¬

Drie dagen na het verschijnen van
het oktobernummer van Broerstraat 5
was het maximaal aantal deelnemers
(30) voor de alumnireis 2003 naar
Egypte bereikt. Ruim 50 alumni moesten worden teleurgesteld. Een zeer
gemêleerd gezelschap van alumni
vertrekt 16 maart 2003 onder deskun-

dige begeleiding van Fred Leemhuis,
Jaap van Dijken en Lidy Bosker naar
het land van piramiden en farao’s.
Wij houden u via Broerstraat 5 en onze
website op de hoogte! Meer informatie:
Lidy Bosker,
a.h.bosker@bureau.rug.nl of
http://www.rug.nl//is/alumni.

Ubbo Emmius Fonds <

>

08-04-2003

Kansen bieden
Bijna een eeuw geleden nodigde de Harvard
Universiteit haar alumni uit donaties te doen
ter aanvulling van de salarissen van de staf.
Er was ronduit sprake van geldgebrek en daar-

Oproep aan alle (oud-)studenten die

Deelname staat open voor alumni en studen-

Stuur je scriptie vóór 1 maart 2003 naar:

in het kalenderjaar 2001 en 2002

ten van elke studierichting. De jury bestaat

WNA-prijs

hun scriptie hebben geschreven.

uit Groningse hoogleraren van diverse facul-

Afdeling Voorlichting RUG

teiten en een vertegenwoordiger van uit-

Postbus 72

Wil je je scriptie als boek laten

geverij Wolters–Noordhoff. De voorzitter is

9700 AB Groningen

uitgeven door Wolters-Noordhoff?

rector magnificus Frans Zwarts. De winnende

Wil je 1 2.500,– winnen?

scriptie wordt geselecteerd op grond van de

Afgeven bij de RUG-Winkel kan ook:

drie criteria: 1) leesbaarheid, 2) wetenschap-

Oude Kijk in ’t Jatstraat 39

Doe mee aan de scriptiewedstrijd om de

pelijk gehalte en 3) maatschappelijke rele-

(open ma t/m vr 9.00–17.00 uur;

siteit om iets voor hun

Wolters-Noordhoff Academieprijs 2003!

vantie. De winnende scriptie wordt door

za 13.00–17.00 uur)

alma mater te doen’.

Deze tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt

Wolters-Noordhoff uitgegeven als boek in

voor de beste doctoraalscriptie die tussen

een speciale serie. Voor de winnende

Meer informatie:

initiatief bedroeg bijna

1 januari 2001 en 31 december 2002 aan

auteur(s) ligt een cheque van 1 2.500,–

Gert Gritter

2,5 miljoen dollar.

de RUG is geschreven.

klaar.

telefoon (050) 363 73 79

schapsbeoefenaren. Bisschop Lawrence, vicevoorzitter van de alumnivereniging, deed via
een brief een oproep aan elk van de 10.000
alumni. Hij was een apert tegenstander van
druk uitoefenen op een ander om te geven.
Hij sprak liever van ‘... kansen bieden aan de
vrienden van de univer-

>

¬

door van onderbetaling van excellente weten-

Het resultaat van zijn

Genoemde actie vormt

alumni@bureau.rug.nl

het begin van relatie-

http://www.rug.nl (alumni)

beheer en fondswerving vanuit de Amerikaanse
universiteiten. Zij zijn zich ervan bewust
hoeveel krediet zij bij hun vroegere studenten
hebben opgebouwd en zij maken hier op

Oraties en afscheidscolleges

gepaste wijze gebruik van.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft sinds vijf

¬

W I S KU N D E E N N AT U U RW E T E N S C H A P P E N

¬

R EC H TS G E L E E R D H E I D

14 januari 2003: afscheidscollege prof.dr. W. Schaafsma.

18 februari 2003: oratie prof.dr. O. Couwenberg.

Leeropdracht: mathematische statistiek.

Leeropdracht: bedrijfseconomie en recht.

4 februari 2003: afscheidscollege prof.dr. L. Niesen.

25 maart 2003: oratie mevrouw prof.dr. P.C. Westermann.

Leeropdracht: experimentele natuurkunde.

Leeropdracht: rechtsfilosofie.

4 maart 2003: oratie prof.dr. R.C. Jansen. Leeropdracht:

¬
11 maart: oratie prof.dr. M.F. Jonkman. Leeropdracht:

bioinformatica.

¬

MEDISCHE WETENSCHAPPEN

jaar haar Ubbo Emmius Fonds, dat zich omwille

Rosalind Franklin Fellowships

van goede doelen richt op haar alumni.
December 2002 heeft hierbij een speciale
betekenis. Voor het eerst zullen alle 44.000

In 2003 begint de Faculteit der

alumni worden uitgenodigd om iets voor de

Wiskunde en Natuurwetenschappen een

eigen universiteit doen. Het doel is dat het

stimuleringsprogramma voor bijzonder

Eric Bleumink Fonds studenten en jonge weten-

talentvolle vrouwelijke onderzoekers in

schappers uit ontwikkelingslanden in staat

PSYC H O LO G I S C H E , P E DAG O G I S C H E E N

dermatologie, i.h.b. blaarziekten.

de biologie, farmacie, informatica,

stelt een deel van hun studie in Groningen te

S O C I O LO G I S C H E W E T E N S C H A P P E N

18 maart: oratie prof.dr. H.H. Kampinga. Leeropdracht:

natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde

volbrengen.Heeft u een goede studietijd in

28 januari 2003: oratie prof.dr. B.F. van der Meulen.

celbiologie, i.h.b. celbiologische consequenties van straling

en wiskunde of aanverwante weten-

Groningen gehad? Dan biedt het Eric Bleumink

Leeropdracht: orthopedagogiek, m.b.t. de opvoeding van

en stress.

schapsgebieden. Het programma is

Fonds u nu de kans om zoiets ook voor anderen

het (zeer) jonge kind, i.h.b. de opvoeding van het chronisch

genoemd naar de Britse wetenschapper

mogelijk te maken.

zieke kind.

Rosalind Franklin, die in de jaren vijftig

25 februari 2003: oratie mevrouw prof.dr. A. Johnson.

baanbrekend werk verrichtte naar DNA-

Leeropdracht: psychologische verrichtingenleer en
ergonomie.
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Wijzigingen voorbehouden. Afscheidscolleges beginnen om
16.00 uur, oraties om 16.30 uur. Inlichtingen: mw. I. Sibers,
telefoon (050) 363 52 90.

structuren. De familie Franklin is zeer

beschikbaar. Selectie vindt onder andere

verheugd met de naamgeving aan het

plaats aan de hand van verschenen

Geert Sanders

programma. De werving is onlangs

publicaties, affiniteit met onderwijs en

Ubbo Emmius Fonds

gestart. De onderzoekers krijgen een

toekomstige onderzoeksambitie. Tijdens

Postbus 72

aanstelling van vijf jaar, waarna, bij

het fellowship krijgt de kandidaat een

9700 AB Groningen

goede beoordeling, een hoogleraar-

onderzoeker in opleiding tot haar

Telefoon: (050) 363 75 95

positie in het vooruitzicht gesteld

beschikking en kan zij ruim 80 procent

ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl

wordt. In de periode 2002 tot 2005

van haar tijd besteden aan het onder-

stelt

zoek.

de

faculteit

vijf

fellowships
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Brandpunt Groningen <

Wetenschapswinkels
in Roemenië

MAV Antonius
Deusing

De Chemiewinkel van de RUG heeft
412.000 euro van het ministerie van
Buitenlandse Zaken ontvangen voor
het ondersteunen van Roemeense
wetenschapswinkels. De komende drie
jaar zal de Chemiewinkel helpen bij
het opzetten van vier nieuwe
Milieuwinkels in Roemenië. Ook zal
zij de vier winkels die tussen 1998 en
2000 met Groningse steun zijn opgezet blijven ondersteunen. In samenwerking met het Roemeense ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
wordt een nationaal beleid opgezet om
meer wetenschapswinkels te creëren

Het eerste lustrum van de medische alumnivereniging
Antonius Deusing op 2 november 2002 was geslaagd.
Ook het symposium in het AZG voldeed aan de verwachtingen van een bijna drie maal zo grote opkomst als in
andere jaren. De snel voortschrijdende professionalisering van onze vereniging kwam aan bod in de ALV, waarbij de leden ons verrijkten met frisse ideeën uit het landelijke veld. Ook tijdens de feestelijke borrel bleek dit nog
eens. Een prima resultaat van onze eerst vijf jaar.

en in stand te houden. Wetenschapswinkels bestaan in Nederland al zo’n
25 jaar en vormen een gewild exportartikel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidieert dit project uit
haar fonds voor maatschappelijke
transformatie (het Matra-fonds) in
Centraal- en Oost-Europa. Dit fonds
richt zich op het versterken van de
nieuwe democratieën aldaar. Wetenschapswinkels zijn een goed middel,
omdat ze de burger toegang geven tot
wetenschappelijke kennis waarmee
maatschappelijke problemen kunnen
worden aangepakt.

Dr Saal van ZwanenbergOrganon prijs
Hoogleraar farmacie prof.dr. D.K.F.
Meijer heeft samen met prof.dr. D.J.A.
Crommelin (UU) de Dr. Saal van
Zwanenberg-Organon prijs 2002 uitgereikt gekregen op 10 oktober 2002.
Zij kregen deze tweejaarlijkse prijs
voor hun wetenschappelijke verdiensten op het gebied van de ‘drug targeting’, de technologie van de doelgerichte
geneesmiddelentoediening. Met name
Meijers drug targeting research op het

gebied van virusbestrijding en antiontstekingstherapieën heeft internationaal grote belangstelling getrokken. De
prijs, waaraan een bedrag van 25.000
euro is verbonden, is genoemd naar
Dr. Saal van Zwanenberg, oprichter van
het farmaceutisch bedrijf Organon.
Het is een ereprijs voor een bijzonder
wetenschappelijk oeuvre op het gebied
van de farmacotherapie.

Eerste lustrumviering Alfi
Alfi, de vereniging van afgestudeerde
filosofen viert haar eerste lustrum op
22 februari 2003 in Huis De Beurs,
Vismarkt, hoek Folkingestraat. Ter
gelegenheid hiervan verschijnt een
feestelijke lustrumbundel met bijdragen van Alfi-leden, die aan de aanwezigen zal worden uitgereikt.
Het programma begint om 11.00 uur en ziet er als volgt uit:
– Algemene Ledenvergadering
– Lunch (voor wie bij de Ledenvergadering aanwezig was)
– Openingswoord van de voorzitter
– Lezing door prof.dr. Lolle Nauta over de dynamiek van
exemplarische situaties in filosofische argumentaties
– Coreferaat door een lid van het dispuut
– Discussie naar aanleiding van lezing en coreferaat
– Uitreiking eerste exemplaar alfibundel aan faculteitslid
– Feestelijke borrel van 16.30–17.30 uur.
Alle afgestudeerden zijn welkom en krijgen over deze dag
nader bericht en een aanmeldingsformulier toegestuurd.
Meer informatie:
bestuurslid Eite Veening, e.p.veening@wxs.nl,
tel. (050) 527 22 48.
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Wat heeft
Frank den Hollander
met het
Eric Bleumink Fonds?

Frank den Hollander (45)
studeerde Engels, was de helft
van het duo Pé Daalemmer & Rooie Rinus en is nu voorlichtingsfunctionaris en webmaster van de Universiteitsbibliotheek.
‘Ik wist van het bestaan van het Eric
Bleumink Fonds, maar dat was dan ook
alles. Nu hoor ik dat de universiteit zich
rechtstreeks richt tot de alumni om het
Fonds te steunen. Dat is natuurlijk een
goed plan. Als je zelf aan de RUG hebt
gestudeerd, weet je hoe je geboft hebt
met zo’n goede universiteit in een
inspirerende stad. Die ervaringen draag
je je leven lang mee. Daarbij komt dat

mijn vrouw en ik drie Colombiaanse
kinderen hebben geadopteerd. Hoewel
het natuurlijk onduidelijk is of ze ooit
op de universiteit terecht komen, weten
we dat ze hier in ieder geval een kans
hebben op goed onderwijs en een fijn
leven. Precies daarom vind ik het als
alumnus eigenlijk vanzelfsprekend dat je
het Eric Bleumink Fonds steunt als er
een beroep op je wordt gedaan.’

Het Eric Bleumnik Fonds van de RUG verstrekt beurzen
aan talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit
ontwikkelingslanden. Het fonds, opgericht in mei 2000,
heeft een bestuur onder leiding van de Rector Magnificus.
Voor het werven van het geld zorgt het Ubbo Emmius
Fonds. Voor meer informatie over donaties, schenkingen
en legaten aan het Eric Bleumink Fonds:

Ubbo Emmius Fonds
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 72, 9700 AB Groningen
Tel. (050) 363 75 95
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl
ABN AMRO Groningen
Rekeningnr. 56.30.98.961
t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds
inzake Eric Bleumink Fonds

RUG-Alumnipas
Na uw afstuderen of promoveren is er
beslist geen einde gekomen aan uw band
met de universiteit. U bent en blijft immers
RUG-alumnus! Voor al onze oud-studenten
en gepromoveerden is er een speciale RUGalumnipas. Daarmee kunt u gebruik maken
van een aantrekkelijk servicepakket, dat
voortdurend wordt uitgebreid. De pas kost
1 35,– en is drie jaar geldig. Dat is nog
geen 1 12,– per jaar!

Alle voordelen op een rij
Cursussen, opleidingen en onderwijs
– 5% korting op sommige opleidingen
van de stichting Academische
Opleidingen Groningen (AOG)
Contractonderwijs
– 20% korting op alle cursussen bij
de USVA
– 10% korting op computercursussen
(externe tarieven) van het RC
– 15% korting op reguliere talencursussen bij het Talencentrum
– 10% korting op open colleges bij de
letterenfaculteit
– 10% korting op open colleges bij de
theologische faculteit
– 5% korting op juridisch postacademisch onderwijs
– korting op cursussen Frans bij
het Centre Culturel Français
– korting op abonnement bij
Studium Generale Groningen
– diverse kortingen op postacademisch onderwijs bij PPSW

Artikelen, diensten, uitstapjes enz.
– ACLO-kaart bij het Sportcentrum
van de RUG blijft mogelijk
– korting op een lenerspas voor
de UB
– 1 5,– korting op het RUG-voorjaarsdiner (normale prijs 1 25,–)
– 1 50,– korting op de RUG-cultuurreis (normale prijs 1 1400,–)
– 10% korting op alle artikelen met
RUG-logo in de RUG-winkel
– 25% korting op een UK-abonnement
– 20% korting op concerten van
het Noord-Nederlands Orkest in
De Oosterpoort
– 20% op weekendovernachtingen
in het University Guesthouse
– 10% korting op weekendarrangementen van de VVV Groningen
– 10% korting op arrangement
hotelpaleis Het Stadhouderlijk
Hof te Leeuwarden

– 10% korting op loopbaanoriënteringstraject van organisatieadviesbureau MDP
– 10% korting op Persoonlijke
Aankoopbegeleiding van Kamminga
Makelaars
– 20% korting op overnachtingen in
studiehotel De Nieuwe Academie
– RUG-medewerkerstarief voor pc’s en
toebehoren van het RC
– gratis toegang tot alle universitaire
musea in Groningen

Informatie
Bestel de brochure
(met aanvraagformulier):
Telefoon (050) 363 77 67
Fax (050) 363 63 00
alumni@bureau.rug.nl
http://www.rug.nl (alumni)
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TWEE TANDARTSEN DIE ER ALLEBEI MEE STOPTEN. DE EEN GING IN VASTGOED, DE ANDER WERD PIANIST BIJ PAUL
VAN VLIET. TOCH KEERDE EEN VAN HEN TERUG IN DE BEHANDELKAMER.
Jaap Wolters (47), tandheelkunde 1978–1985 / Werk:

Klaas van Dijk (43), tandheelkunde 1976–1986 / Werk:

directeur vastgoedmaatschappijen Hanzevast (Groningen)

tandarts / Huis: rijtjeshuis in de Groninger wijk De Wijert-

en MPC Capital (Hilversum) / Huis: villa tussen Groningen

Zuid / Huishouden: getrouwd met Etty ter Steeg, beleids-

en Haren / Huishouden: getrouwd met Yvonne Wortelboer;

medewerker in de zorgsector; dochter Lotte (9), zoon

dochters Manon (16) en Birgit (12), zoons Chris (14) en

Mees (6) / Jaarsalaris: 60.000 euro bruto

Ko (10) / Jaarsalaris: 108.000 euro bruto

Klaas van Dijk

Jaap Wolters
‘Ik heb eerst economie gedaan. Met minder succes. Ik was lid
van Vindicat, roeide bij Aegir, had een dorpscafé. Het was ook
allemaal niet zo duidelijk: Zou ik de politiek in, of accountant
worden? Of burgemeester? Na vier jaar koos ik voor tandheelkunde. Dat was iets met mensen, ik zou goed verdienen en
eigen baas zijn. Mijn vader vond het uitstekend, maar wilde het
niet betalen. Om mijn studie te bekostigen kocht ik een huis
waarin ik kamers verhuurde. Dat ging goed en toen ik afstudeerde had ik een kleine vastgoedportefeuille.
In Hamburg was een extreem goede praktijk te koop. Ik nam er
een Nederlandse collega mee naartoe en heb er tien jaar met plezier gewerkt. Ondertussen had ik mijn vastgoed in Nederland in
beheer gegeven. Ik vond uit dat ik daar veel meer aan overhield,
nu ik niet meer belastingplichtig was in Nederland. Ik dacht: als
dat interessant is voor mij, is het interessant voor meer goed verdienende Duitsers. Met dat idee ging in naar beleggingsmaatschappij MPC Hamburg, samen met die collega met wie ik die
praktijk had. Hij is nog steeds tandarts, ik niet meer.
Ik ben sinds 1998 algemeen directeur van MPC Capital
Nederland. Via ons kun je beleggen in vastgoed en schepen. We
hebben zelfs een eigen rederij. Onze vastgoedproducten worden
geselecteerd door Hanzevast. Daar ben ik directeur-eigenaar
van. Hanzevast bezit en beheert 250 gebouwen in het hele land,
met een totale waarde van 1,6 miljard euro. Er is geen partij in
Nederland meer – van banken tot uitzendbureaus – die niks van
ons huurt.’

‘Er zitten veel tandartsen in onze familie. Ik was meer gericht op
muziek, piano. Toch dacht ik: laat ik maar tandheelkunde gaan
doen. Conservatorium was niet echt een optie. Daar werd je toen
alleen nog maar opgeleid tot klassiek pianist. Ik vond de studie
gruwelijk. De docenten, het systeem. Alleen... ik kan er niet
tegen iets niet af te maken. En mijn moeder overleed in die
jaren. Ook voor haar wilde ik afstuderen. De dag dat ik afstudeerde was ik in dienst van Paul van Vliet. Ik had van alles al
gedaan. Commercials, in bandjes gespeeld. Daardoor kende ik
de gitarist van Paul. Ik vond het fantástisch dat ze me vroegen.
Na een half jaar kwam de oude pianist weer terug. Ik heb toen
een tijdje waargenomen voor een tandarts in de provincie. Tot de
vorige pianist definitief stopte en Paul mij weer vroeg. Er waren
jaren bij dat ik tweehonderd nachten in een hotel sliep. Prima.
Tot de eerste geboren was. Ik zat in het vliegtuig naar een optreden op de Antillen en dacht: ik stop ermee. Ik had het ook allemaal wel gezien. Ik begeleid nog de Uniceftoer van Paul, maar
dat is maar af en toe.
In 1994 nam ik een praktijk over in de stad. Ik had acht jaar niks
gedaan, ging naar bed met de klappers van mijn studie onder
mijn kussen. Vreselijk. De eerste jaren heb ik ook veel cursussen
gevolgd. Op dit moment heb ik een praktijk samen met iemand.
Het ging me vervelen heel de dag alleen tegen een assistente aan
te koekeloeren. Het wordt steeds leuker. Het patiëntencontact
vooral. En dat priegelwerk bij een lijdend voorwerp dat niet altijd
even goed meewerkt, geeft me nu een intense bevrediging.’

Tekst: Ellis Ellenbroek
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