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Ik kijk graag naar het nieuws: Noordnieuws, RTL 4, 5-In-het-land, NOS noem ze
maar op, ik probeer er zoveel mogelijk te zien. Behalve de verschillende onderwerpen hebben de diverse nieuwsuitzendingen veelal een andere beleving van het
nieuws en vooral de feiten. Over één ding zijn de meningen echter niet verdeeld
en dat is het weer. Of Helga, Peter, Gerrit of Edwin het nu presenteert met of zonder die vele ‘handgebaren’, één ding staat vast de zomer is voorbij! Wij maken ons
op voor de herfst. De stad raakt inmiddels weer vervuld met de lucht van suikerbieten en de geur van oude houtkachels van de woonschepen in de Noorderhaven.
Het Alumnibureau is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen voor activiteiten in 2002. Zo kunt u in dit nummer lezen over het Voorjaarsdiner 2002, dat
op 4 april op vijf verschillende locaties in
Nederland wordt gehouden. Verder vindt er in
mei 2002 opnieuw een alumnireis plaats en wel
naar Moskou en Sint-Petersburg. Pagina 12–13
geeft hierover meer informatie en u kunt zich
met de aanmeldingsbon alvast opgeven voor deze
bijzondere reis... Ook in deze Broerstraat 5 staan
er weer een aantal alumni in de schijnwerpers.
Liselotte van der Kam vertelt ons over haar scriptie, waarin ze de bestaande kennis over BSE
inventariseert. Haar scriptie heeft de Wolters-Noordhoff Academieprijs 2001
gewonnen en is inmiddels in boekvorm verschenen. Van deze net afgestudeerde
dierfysiologe nemen we u mee naar de jonge briljante filosoof Luuk van Middelaar.
Hij is inmiddels werkzaam in Parijs en vertelt over het ‘zoete leven in Frankrijk’,
waar hij het intellectuele leven op een veel hoger niveau vindt staan dan in ons
‘pays des grenouilles’. Ook is er een dubbelinterview met Tom Geerdink (alumnus
bedrijfskunde) en Menno Meerdink (alumnus geneeskunde), beiden directeur van
de Twynstra Groep in Amersfoort. Geerdink & Meerdink praten over enerzijds het
loslaten van Groningen, maar anderzijds juist de binding met de stad.
De komende maanden zijn de meesten van ons weer verankerd aan huis en haard.
Of dit nu in de stad Groningen is of in al die andere plaatsen waar onze alumni
zich bevinden , ik wens u veel leesplezier toe. Blijft u vooral schrijven, mailen en
bellen. Opmerkingen, adviezen en aanvullingen zijn altijd welkom!
Lidy Bosker
Alumni Relations Officer RUG, tel. (050) 363 4684 of a.h.bosker@bureau.rug.nl
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MET INGANG VAN DIT COLLEGEJAAR KUNNEN ALLE STUDENTEN EN DOCENTEN AAN DE RUG
GEBRUIK MAKEN VAN EEN NIEUW DIGITAAL HULPMIDDEL: NESTOR. BINNEN ENKELE JAREN
MOET DEZE ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING NET ZO GEWOON WORDEN ALS DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK OF HET SPORTCENTRUM.

De collegezaal

virtuele
Fotocollage met
hoorcollege van
professor Jan Pen,
1963 (foto Universiteitsmuseum)
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Vanaf het beeldscherm onder de hoogslaper leest Hendrik Jan het commentaar op zijn referaat. Na een paar keer
klikken controleert hij nog eens de
instructies bij een opdracht voor een
ander vak dat hij morgen heeft. Dan
surft hij naar het tentamenrooster om
te zien of die herkansing inderdaad
over twee dagen om negen uur ’s ochtends is. Tot slot schenkt hij een kop
koffie in, zakt achterover in zijn stoel
en laat via zijn beeldscherm dat ene
hoorcollege waarover hij zulke goede
verhalen hoorde nog eens over zich
heenkomen.
Nog is deze situatieschets grotendeels
fictie. Zo zijn immers lang niet alle
RUG-studenten vanuit een eigen pc
verbonden met het universitaire netwerk. Maar voor een groeiend aantal
studenten is een digitale gang naar de
universiteit nu al dagelijkse kost. En na
een jaar testen – in totaal hebben 8000
studenten er verleden jaar even aan
kunnen proeven – moet dit jaar de
ingebruikname van de zogeheten elek-

tronische leeromgeving digitale vormen van leren en studeren verder uitbouwen. Deze leeromgeving oftewel
‘Nestor’ is vanaf het internet, en dus in
principe vanaf iedere plek ter wereld, te
benaderen en bevat speciaal voor onderwijsdoeleinden ontwikkelde functies
zoals het automatisch bijhouden van
cijfers behaald voor wekelijkse studieopdrachten.

Meer communicatie
Nu reeds kunnen docenten een eigen
stukje van Nestor inrichten met schriftelijk of audiovisueel documentatiemateriaal, waar studenten onbeperkt
naar toe kunnen gaan. Dat is een zonder meer nuttige verdieping en illustratie van de collegestof, meent criminoloog Jan Nijboer. ‘Ik denk dan aan de
betere documentaires over vrouwenhandel of jeugdcriminaliteit. Programma’s waarin deskundigen heel kernachtig de belangrijkste kanten van zo’n
onderwerp belichten.’
Maar zover is het nog niet. Nijboer is

vorig jaar voorzichtig begonnen en laat
zijn studenten tot dusver kiezen of ze
gebruik willen maken van Nestor. Zo
mochten studieopdrachten zowel per
e-mail als op papier worden ingeleverd.
Een aanpak die volgens Nijboer logisch
is, omdat zowel student als docent
moet wennen aan de nieuwe mogelijkheden.
Niettemin is zijn inschatting dat het bij
de studenten aanslaat. ‘Kijk, sommige
studenten doen het gewoon niet. Maar
tachtig procent deed actief mee. Een
aantal is zelfs heel actief en het aardige
daarbij is dat het mensen zijn die je
minder opmerkt tijdens de reguliere
colleges.’
Zonder meer is Nestor een aanwinst
als het om persoonlijke contacten met
studenten gaat. Eerstejaars Nederlands
Paulien Guibal vindt ook dat de communicatie met de docenten door
Nestor flink gemakkelijker wordt. En
persoonlijker bovendien. ‘Tijdens
hoorcolleges ben je als student toch al
gauw een nummertje. Nu hoef je met
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> Ain wondre stad <
‘Van goede presentatoren zouden
straks, als het technisch mogelijk is,
ook video-opnames gemaakt en vervolgens enkele jaren lang gebruikt kunnen worden.’

Worden klassieke
onderwijsvormen
overbodig? (foto
Universiteitsmuseum)

een vraag niet meer te wachten tot het
volgende college alwaar je de vraag vergeten bent, maar je mailt gewoon
even.’ Haar ervaring is dat op die
e-mail spoedig een uitgebreid antwoord volgt.

Persoonlijke aandacht
Het is natuurlijk de vraag in hoeverre
dergelijke persoonlijke aandacht voor
alle studenten op te brengen is. Toch
zijn er docenten die dat nastreven.
Hoogleraar communicatiekunde Gisela
Redeker bijvoorbeeld. Haar studenten
leren al gauw dat ze het gemakkelijkst
via de e-mail te bereiken is. En zeker
via Nestor. Op een ‘Vraag-en-antwoordforum’ kunnen haar studenten anoniem vragen over het college stellen,
waarna Redeker een voor iedereen leesbare uitleg plaatst. Maar ook buiten dat
forum om krijgt ze vaak mail van
studenten. ‘Die probeer ik telkens zo
snel mogelijk te beantwoorden, wat
weer tot blij verraste reacties leidt als
dat ’s avonds laat of in het weekend
gebeurt. Het aardige is dat ik zelf kan
bepalen wanneer ik er werk van wil
maken, terwijl overdag toch meestal
iets anders onderbreekt.’
Voor haar is Nestor nu al meer dan een
6
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handige aanvulling op het ‘klassieke’
onderwijs in hoorcolleges en werkcolleges. Veelvuldig gebruikt ze bijvoorbeeld de ‘quizzes’, vragen over de collegestof die on line beantwoord kunnen
worden, waarna automatisch feedback
volgt met bijvoorbeeld een verwijzing
naar de bijbehorende passages in het
handboek. Door sommige vragen op
het tentamen te laten terugkeren, probeert Redeker van de quizzes meer dan
een handige methode voor zelfstudie te
maken.
Volgens haar kunnen Nestor-onderdelen best sommige hoorcolleges vervangen. ‘Als de docent op een hoorcollege powerpoint gebruikt of plaatjes en
films, zijn die makkelijk op het web te
plaatsen en kan de student ze eigenlijk
net zo goed in Nestor bekijken.’
Zo ver wil Nijboer nu nog beslist niet
gaan. Weliswaar is zijn eindoordeel
‘positief’, maar de exacte meerwaarde
van Nestor zal per specifiek vakgebied
verschillen, betoogt hij. ‘Die talentvolle
redenaar moet ook in de toekomst
gewoon een prachtig verhaal kunnen
vertellen. Zo iemand moet gewoon in
een collegezaal een publiek kunnen
blijven toespreken.’ Van dat argument
is Redeker niet helemaal overtuigd:

GRONINGEN. UNIVER-

Jos Staatsen (58) /
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Wel zijn Nijboer en Redeker het erover
eens dat er nog een hoop werk verzet
moet worden voordat Nestor overal
echt efficiënt draait. Technisch is er
nog veel te verbeteren en docenten zullen er vooral aan moeten wennen dat
onderwijs met Nestor gewoon veel tijd
kost. Nijboer: ‘Je moet het voortdurend
onderhouden en ervoor zorgen dat studenten iets te doen hebben of iets
nieuws aantreffen. Anders haken ze
af.’ Redeker vult aan: ‘Het eerste jaar
dat een college met Nestor gegeven zal
worden, vergt dat zeker meer tijd dan
zonder. Als je een leuke elo-site wilt
maken, kost dat gewoon tijd.’ Anderzijds wijst ze erop dat eenmaal ontworpen onderdelen vervolgens jarenlang
hergebruikt kunnen worden.
Maar het blijft de vraag waar studenten
de voorkeur aan zullen geven. Nu al
blijkt volgens Guibal inderdaad de aanwezigheid bij sommige hoorcolleges
niet per se nodig is om het vak te halen.
De reden: de belangrijkste informatie
staat dezelfde week al op internet. In
zulke gevallen kan Nestor ook volgens
haar best hoorcolleges vervangen. ‘Als
dat met alle colleges zo gaat, hadden de
collegezalen in het Academiegebouw
niet verbouwd hoeven worden, vanwege de afwezigheid van de internettende
student.’ En om het ‘verlies aan sociale
contacten en controle’ binnen de perken te houden pleit ze juist voor meer
werkcolleges. Face-to-face contacten
zullen altijd belangrijk en nodig
blijven, daarvan is ze overtuigd. ‘De
eenzame elektronisch lerende student
studeert waarschijnlijk nooit af.’

GEN DAARAAN VAST.

Amsterdam / voorzitter

BEKENDE OUD-RUG-

van College van Alumni

STUDENTEN VER-

van de RUG / speciale
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plek: Groenesteinlaan 22.

Jan R. Blaauw

SPECIALE PLEK.

‘Aan de Groenesteinlaan in Helpman woonde polemoloog en volkenrechtgeleerde B.V.A. Röling. Hij was een van mijn hoogleraren toen ik
in de jaren zestig rechten in Groningen studeerde. In die tijd had je als
student veel meer persoonlijk contact met je hoogleraar dan nu. Ik ben
bij verschillende professoren thuis geweest om tentamen af te leggen.
Bij professor Beekhuis, bij professor ’s Jacob. Allemaal prachtige huizen, maar de meeste indruk maakte Rölings huis.
Een verveloze, gehavende villa, verscholen in een park aan de Helperzoom. Toen ik daar kwam werd ik toegelaten tot zijn donkere, koude
werkkamer, vol boeken, dossiers en paperassen. Op een gegeven
moment zocht Röling een boek uit een van de vele stapels, om zijn

redenering kracht bij te zetten. Omgeven door stofwolken viel de stapel
om. Zelf was het een keurig verzorgde man, echt een heer. Maar aan
zijn woonomgeving en zijn werkomgeving stelde hij kennelijk weinig
eisen. De villa was van de gemeente. Röling had het pand in erfpacht.
Toen hij was overleden heeft zijn vrouw er nog lang gewoond, daarna
stond het pand leeg. In mijn burgemeesterstijd heb ik meegewerkt aan
een besluit om de toekomst van het huis veilig te stellen. Dat gebeurde
op verzoek van Jan Lokin, hoogleraar Romeins recht, die er graag wilde
wonen. Hij woont er nu nog. Worden er nog tentamens afgenomen?’
Ellis Ellenbroek
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Het Groninger
Universiteitsfonds
Aan de RUG zijn verschillende fondsen gekoppeld,
die hun kapitaal voor allerlei doeleinden verzamelen,
beheren en gebruiken. Zo is er het Ubbo Emmius Fonds,
waaruit de universiteit haar eigen ontwikkeling wil
bevorderen. Daarnaast is er het veel oudere Groninger
Universiteitsfonds, dat al meer dan eeuw allerlei
activiteiten mogelijk maakt voor vele doelgroepen.

De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd in 1893
opgericht als een voortzetting van het sedert 1843 bestaande
‘Fonds der Hoogleeraren’. Het Groninger Universiteitsfonds
had als doel ‘de bevordering der studie aan en den bloei van
de Groninger Universiteit in den ruimsten zin’, zoals het
ruim honderd jaar geleden in de statuten werd verwoord.
Die doelstelling geldt nog steeds en wordt door het bestuur
van het fonds met de ter beschikking staande middelen zo
goed mogelijk gerealiseerd. Het ‘Fonds der Hoogleeraren’
bleef bestaan tot 1950. Toen werd het opgeheven en werden
zijn middelen aan het Universiteitsfonds toegevoegd. Toch
bleven de hoogleraren jarenlang de voornaamste contribuanten van het Universiteitsfonds. Van iedere nieuw
benoemde hoogleraar werd verwacht dat deze twintig gulden
aan het Fonds der Hoogleeraren zou schenken en hetzelfde
bedrag bij verhoging van het tractement of het ontvangen
van een erfenis!

Vele activiteiten
Het Groninger Universiteitsfonds, kortweg het GUF,
verleent subsidies aan een breed scala van activiteiten: studie
en onderzoek van studenten, congressen en symposia aan de
RUG, studentenexcursies, studentensport- en culturele
activiteiten, publicatie van feest- en congresbundels, en een
reeks andere activiteiten die alle de studie en de bloei der
universiteit dienen. Jaarlijks besteedt het GUF daaraan
ca. ƒ 400.000,–.
Door een goede samenwerking met het Gratamafonds is het
GUF bovendien in staat ieder jaar een bedrag van ca.
ƒ 120.000,– aan afgebakende onderzoeksprojecten te besteden waarvoor de plannen door de faculteiten of individuele
hoogleraren en onderzoekers in groten getale worden inge8
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eveneens bestemd voor studenten farmacie. De gelden zijn
doorgaans belegd in aandelen of obligaties en de revenuen
dragen bij aan de door het GUF verleende subsidies.
Daarnaast kent het fonds donateurs die jaarlijks een bedrag
geven en het jaarverslag ontvangen. Op dit moment zijn er
ruim elfhonderd donateurs, maar het aantal neemt geleidelijk af. Het zijn doorgaans hoogleraren en stafleden, maar
ook alumni, die door het donateurschap hun betrokkenheid
bij de universiteit waar ze gestudeerd hebben tot uiting brengen. Sommigen gedenken ook het GUF in hun testament.
De situatie dat elke hoogleraar en elk lid van de wetenschappelijke staf en ook vele studenten donateur van het GUF
waren, is niet meer vanzelfsprekend, door de snelle groei der
universiteit, onbekendheid met het GUF en zijn doelstellingen, en de geringere binding aan de RUG.

Zuinigheid en toewijding

Voorzijde van de
Ubbo Emmiuspenning
voor wetenschappelijke verdiensten.

diend. Met de universiteit van Leiden is het GUF de enige
universitaire begunstigde van dit te Harlingen gevestigde
fonds van de familie Gratama. Het GUF is bovendien
gerechtigd bijzondere leerstoelen te vestigen om vakgebieden waarvoor geen gewoon professoraat beschikbaar is,
maar die het toch verdienen aan de RUG te worden onderwezen. Op deze wijze zijn vele voortreffelijke geleerden voor
de RUG behouden. Het belang van de bijzondere leerstoelen
blijkt ook uit het feit dat bijzondere hoogleraren vaak na
kortere of langere tijd op een gewone leerstoel werden
benoemd.
Een bijzondere activiteit van het GUF is het verlenen van de
GUF-100 prijzen, voor het eerst uitgereikt bij het eeuwfeest
van het fonds in 1993. Het zijn tien prijzen van elk ƒ 5000,–,
voor elke faculteit één, die bestemd zijn voor een student of
studente met uitmuntende wetenschappelijke studieresultaten, dit ter beoordeling van de betreffende faculteit en na
marginale toetsing door het College van Decanen. Ze worden uitgereikt om de vijf jaar, bij het lustrum van de universiteit.

Middelen
De gelden van het GUF bestaan uit de algemene middelen,
grotendeels afkomstig van donateurs, en uit verscheidene
fondsen waarvan het beheer bij het GUF berust. In de loop
der jaren heeft het fonds een aantal legaten ontvangen die
zijn ondergebracht in aparte fondsen met een benaming die
de goede erflater of gever in herinnering roept en die ook
vaak een speciale bestemming kennen. Er is het Mr. Hendrik
de Visserfonds, het Van Os-Hazewinkelfonds speciaal
bestemd voor studenten farmacie, het Van Markenfonds
voor studenten Scandinavische talen en het Faberfonds,

In onderscheid van andere fondsen besteedt het GUF een
gering percentage van ongeveer vijf procent van de jaarlijkse
inkomsten aan beheer, administratie, en accountantskosten.
Het heeft geen speciale functionarissen in dienst om de geldwerving te verzorgen, maar werkt grotendeels op vrijwillige
basis. Waarschijnlijk een voorbeeld van typisch Groningse
zuinigheid en toewijding aan een goede zaak! Die zuinigheid
heeft echter wel als resultaat dat het grootste deel der inkomsten aan de doeleinden van het fonds wordt besteed en niet
verloren gaat aan hoge overheadkosten en uitbundige
bestuursuitgaven. Het jaarverslag verschaft nauwkeurig
inzicht in geldmiddelen en bestedingen, waarvan op de jaarvergadering van de Raad van Toezicht van het GUF door het
bestuur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Ook
daarin onderscheidt het GUF zich van andere universitaire
fondsen. Zijn gedragslijn wordt gekenmerkt door maximale
openheid, maximale zuinigheid en maximale subsidies. Het
fonds is het waard er donateur van te worden.

Ubbo Emmiuspenning
Het GUF reikt ook om de paar jaar de Ubbo Emmiuspenning uit aan zeer verdienstelijke
geleerden die de RUG hebben gediend, en aan personen die aan de RUG hebben gestudeerd
en bijzondere maatschappelijke verdiensten hebben. Er is dus een wetenschappelijke en een
maatschappelijke versie van deze grote zilveren penning, die voor het eerst is uitgereikt bij
het 350-jarig bestaan van de universiteit. Evenals aan de bijzondere leerstoelen is aan de
Ubbo Emmiuspenning geen geldbedrag verbonden. Op maandag 3 september 2001, bij de
opening van het nieuwe academische jaar, ontving prof.dr. Henk van Os de Ubbo Emmiuspenning
voor maatschappelijke verdiensten.

Bedrijfskundige Sigrid

Fiering

Justin Kroesen (26), aio bij

(23) kreeg in 1999 een van de tien

de Faculteit der Godgeleerdheid

lustrumprijzen van het GUF als

Godsdienstwetenschap, ontving

Donateur worden?

excellente student: ‘Ik kende het

dit jaar een donatie van het Grata-

Het GUF streeft ernaar het aantal donateurs te vergroten.
Het richtbedrag is een jaarlijkse donatie van ƒ 50,–, maar
elke bijdrage die daarvan in positieve of negatieve zin
afwijkt is welkom. Het is een luttel bedrag vergeleken met
de ƒ 20,– van 1843! Aanmelding kan geschieden bij de
donateursadmini-stratie, Mevrouw A. Huizenga, Faculteit
der Medische Wetenschappen, Klinische Immunologie,
kamer T2.226, Postbus 30001, 9700 RB Groningen,
tel. (050) 361 16 80, e-mail: guf@med.rug.nl.

GUF niet, totdat ik een brief ontving

mafonds, waarmee het GUF samen-

waarin stond dat ik een prijs gewon-

werkt: ‘Ik wilde graag mijn docto-

nen had van ƒ 5000. Het kwam voor

raalscriptie, over het Heilig Graf

mij wel op een goed moment, want

als centraal thema in kunst en

ik zat erg krap bij kas. De bedoeling

liturgie door de eeuwen heen, laten

was dat het geld werd gebruikt voor

uitgeven in boekvorm. Een uitgever

onderzoek of onderwijs. Ik heb

in Leuven was bereid het te publi-

ervoor gekozen een semester te

ceren, maar op voorwaarde dat de

studeren in de VS, in Knoxville

tekst werd vertaald in het Engels.

(Tennessee). Het was een van de

Zelf had ik daar de tijd niet voor en

mooiste periodes in mijn leven.

vooral dankzij deze bijdrage is een

Han Drijvers
Emeritus hoogleraar Semitische talen
bestuurslid Stichting GUF

Veel gezien, veel geleerd, veel

professionele vertaling mogelijk

genoten. Het was fantastisch dat

geworden. Ik ben daar ontzettend

ik dat kon doen.’

dankbaar voor.’
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‘Wonderkind ’
in Parijs
‘Het niveau van
het intellectuele
debat is hoger hier.
De nationale
kranten zijn beter
geïnformeerd en de
verbaliteit van de
Fransen is hoger.’

HIJ SCHREEF EEN ALOM BEJUBELDE AFSTUDEERSCRIPTIE
OVER WAT FRANSE FILOSOFEN BEWEREN OVER POLITIEK.
‘MAAR AAN HET EIND WIST IK NOG NIET WAT POLITIEK
WAS.’ FILOSOOF LUUK VAN MIDDELAAR (28) GOOIT HET NU
OVER EEN ANDERE BOEG. HIJ PROMOVEERT, IN PARIJS,
OP PENSIOENFONDSEN.

Luuk van Middelaar (28) /
Studeerde filosofie en
geschiedenis aan de RUG

Weekblad De Groene Amsterdammer
noemde hem kortelings het wonderkind van de Nederlandse filosofie.
Luuk van Middelaar vindt dat soort
superlatieven maar zozo. En de RUGalumnus filosofie en geschiedenis laat
de oude koe – dat hij twee jaar geleden
met twee tienen afstudeerde voor zijn
werkstuk over de naoorlogse Franse
politieke filosofie – ook liever in de
sloot. ‘Alsof het niet beter zou kunnen,’
zegt hij over die honorering. Maar die
tienen openden wel deuren. De vooraanstaande uitgeverij Van Gennep gaf
de afstudeerscriptie uit onder de titel
Politicide: de moord op de politiek in de
Franse filosofie. En Luuk van Middelaar
kreeg een tweejarige beurs om aan de
Parijse Ecole des Hautes Etudes et
Sciences Sociales promotieonderzoek
te gaan doen. Van Middelaar is terug in
de Franse hoofdstad waar hij ook al
eens acht maanden studeerde aan de
Sorbonne.

Zolderappartementje
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‘Ik ben verschrikkelijk blij dat ik hier
kan wonen,’ zegt hij. ‘Een grote,
opwindende bewegende stad, niet te
vergelijken met Groningen. Zoveel uitpuilende boekwinkels, inspirerende
colleges, bioscopen, kleurrijke figuren.
Ik geniet er nog steeds van. Het niveau
van het intellectuele debat is ook hoger
hier. De nationale kranten zijn beter
geïnformeerd en de verbaliteit van de
Fransen is hoger. Ze zitten hier niet de

hele dag over geld te lullen. En je hoort
minder van die “ik heb zoiets van”gesprekken. Als je in de Thalys stapt
merk je al dat de gesprekken van toon
veranderen. Ik kom hier meer mensen
tegen waarmee ik zin heb om te praten
dan in Groningen.’
Als beurspromovendus – ‘mijn twee
jaar zijn bijna om, maar ik heb uitzicht
op een jaar verlenging’ – heeft hij alle
tijd zich onder te dompelen in dat intellectuele, prikkelende Parijs. ‘Ik ben
geen aio, dus ik hoef geen colleges te
geven. Ik heb niet eens een werkplek
aan de universiteit. Ik rommel wat aan,
het is tamelijk ongrijpbaar.’
Het eerste jaar volgde hij een serie colleges en hoorde hij onder meer de
beroemde Franse wijsgeren Bourdieu
en Derrida. Nu schrijft hij – op zijn zolderappartementje – af en toe een stuk
voor de Volkskrant of Trouw. En de
jonge filosoof wordt gevraagd als spreker. Afgelopen mei mocht hij, temidden van tenminste vijfenveertigplussers, mee-debatteren over de vraag
welke rol kunstenaars en intellectuelen
zouden moeten spelen in de hedendaagse samenleving.

Pensioenfondsen
en macht
Zijn dissertatie verkeert nog in een
embryonaal stadium. Maar Van
Middelaar belooft dat het werk er in
2003 zal liggen. Het zal gaan over
de veranderende verhouding tussen

OKTOBER 2001
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‘Ze zitten hier niet
de hele dag over
geld te lullen.’
politiek en economie in de Europese
democratieën van vandaag. De alumnus filosofie is van plan de pensioenfondsen als concreet uitgangspunt te
nemen. ‘Dat is toch een terrein waar
economie en politiek op elkaar insnijden.’ Hij wil bijvoorbeeld uitzoeken
welke overwegingen pensioenfondsen
hanteren bij het beleggen van de pen-

sioenpremies. ‘In Nederland alleen al
beheren de pensioenfondsen duizend
miljard gulden. Waar wordt wel en niet
in geïnvesteerd? Die pensioenfondsen
hebben daarover waarschijnlijk meer te
zeggen dan de mensen in Den Haag.
Ik wil weten in hoeverre het inderdaad
zo is dat de financiële markten de
macht overnemen.’ Van Middelaar
hoopt praktijkonderzoek te kunnen
doen in Brussel, waar op dit moment
wetgeving in de maak is om de
Europese pensioenregels op elkaar af te
stemmen.
De filosoof promoveert tot doctor in de
politieke wetenschappen. Wat niet wil
zeggen dat de liefde voor de filosofie

over is. ‘Mijn afstudeerscriptie ging
over wat Franse filosofen over politiek
hebben gezegd. Maar aan het eind wist
ik nog steeds niet wat politiek was. Nu
wil ik even weg uit al die theoretische
discussies. Maar ik hoop uiteindelijk
wel terug te komen bij die bepaalde
filosofische vragen waar ik nog mee
rondloop. Vragen over de inrichting
van een samenleving. Zoals: Waar is de
macht?’
Ellis Ellenbroek

paleis van Peter de Grote) en het Pavlovsk met zijn prachtige
park aan. Waarschijnlijk bezoeken we ook het
Nevskijprospekt.

van 30. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats, is het raadzaam u zo spoedig mogelijk aan te melden. Deelnemers
mogen één introducé meenemen die geen RUG-alumnus is.

Kosten*

Informatie

De kosten voor de Ruslandreis bedragen € 1250 (ƒ 2755),
exclusief visum (€ 58). Houders van een alumnipas krijgen
€ 50 korting. Deze reissom is inclusief alle transfers, entreegelden, luchthavenbelasting en heffingen, verzorging op
basis van halfpension en acht overnachtingen in een tweepersoonskamer (toeslag eenpersoonskamer € 160, dat is
ƒ 353). Informatie over praktische zaken zoals handgeld,
lunchkosten, reisgidsen en literatuur volgt.

Voor vragen kunt u het Alumnibureau bellen of mailen:
tel. (050) 363 46 84 of alumni@bureau.rug.nl.
*Wijzigingen voorbehouden. Het programma, de vluchtschema’s en de kosten staan nog niet vast. De definitieve
uitkomst wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt en
zal weinig van het hier gepresenteerde afwijken.

Aanmelding
U kunt zich uitsluitend via het reserveringsformulier voor
deze reis inschrijven. Er is een maximum aantal deelnemers

Naam en adresgegevens van de hoofdboeker

ALUMNIREIS 2002:
MOSKOU EN SINT-PETERSBURG

BESLOTEN IS ELK JAAR EEN SOORTGEGELIJKE REIS TE ORGANISEREN. DE VOLGENDE BESTEMMING:

RUSLAND!
Op 26 mei 2002 vertrekken we met de KLM naar Moskou
om kennis te maken met de Russische kunst en cultuur.
Negen dagen later, op 3 juni, keren we vanuit Sint-Petersburg
terug naar Amsterdam. De reis wordt begeleid door twee
Ruslandkenners bij uitstek: Joost van Baak en Sander
Brouwer. Beiden zijn werkzaam bij de afdeling Slavische
Talen en Culturen van de RUG. Daarnaast zal een lokale
Russische gids ons ter plekke vergezellen. Alumnifunctionaris Lidy Bosker reist mee namens het alumnibureau.

tocht langs de oudste metrostations van Moskou. Op het programma staan tevens Archangelskoe (een oud landgoedmuseum), het Rode Plein, het warenhuis GUM en de wijk
Zamoskvoretsje.
Historisch Novgorod
Vanuit Moskou gaan we met de bus naar Novgorod, de schatkamer van oud-Russische kerkarchitectuur. Er staan hier
ruim dertig kerken, waarvan we enkele van de mooiste
bezoeken. Tot slot reizen we door naar Sint-Petersburg .

Straat
Postcode en woonplaats
Telefoon

Reserveringsformulier RUG-reis voor alumni

DE EERSTE ALUMNIREIS GING IN MEI 2001 NAAR FLORENCE. HET EVENEMENT WAS ZO’N SUCCES, DAT

Naam

E-mail
Naam en telefoon achterblijvers

Deelnemers (inclusief hoofdboeker)
Naam

Reisverzekering*

Beschikt over alumnipas**

1

Geslacht
m/v

Geboortedatum

ja / nee

ja / nee / vraagt pas hierbij aan

2

m/v

ja / nee

ja / nee / vraagt pas hierbij aan

Kamerindeling:
hoofdboeker wil samen met tweede boeker tweepersoonskamer
hoofdboeker wil eenpersoonskamer (toeslag € 160)
hoofdboeker meldt zich alleen aan, maar wil eventueel tweepersoonskamer delen met reisgenoot
Dieetwensen en overige opmerkingen:

Programma*
Machtig Moskou
De reis begint met een bezoek aan de Russische hoofdstad.
Er is een oriënterende bustour door deze wereldstad, met
speciale aandacht voor de architectuur. U bezoekt het
Kremlin en de Tretjakovgalerij en maakt een fascinerende
12
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Rijk Sint-Petersburg
Tijdens een bustocht door de stad gaan we langs de belangrijkste bezienswaardigheden, zoals het hemelsblauwe
Smolnyklooster. Verder staan natuurlijk het Winterpaleis, de
Hermitage en hun omgeving op het programma. Buiten de
stad doen we onder meer Pushkin, de Peterhof (het zomer-

Plaats

Handtekening:

Datum
* U kunt via ons een reisverzekering afsluiten; kosten: € 3 per persoon per dag.
** De pas geeft recht op € 50 korting voor één persoon en is alleen bestemd voor RUG-alumni; zie ook pagina 22.
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Biologe wint scriptieprijs

AF EN TOE STAAT ER EEN KLEIN
BERICHTJE IN DE KRANT:
WEER KOE MET BSE ONTDEKT,
HELE VEESTAPEL VERNIETIGD.
MAAR WAAROM EIGENLIJK?

Wat we nog niet weten
van gekke koeien
Biologiestudent Liselotte van der Kam (23) verdiepte zich in
de gekke-koeienziekte en kwam uit op een scriptie vol onderzoeksvragen. Ze won er de Wolters-Noordhoff Academieprijs
2001 mee. Ze had haar scriptie twee dagen voor het aflopen
van de inzendtermijn van de scriptiewedstrijd ingestuurd en
was toen op vakantie gegaan. Liselotte van der Kam was tenslotte net afgestudeerd als medisch bioloog. Bij terugkomst
lag er geen ontvangstbevestiging. ‘Dus belde ik even op naar
de secretaris van de jury om te checken. Toen kreeg ik te
horen dat ik bij de laatste tien zat van in totaal tachtig inzendingen.’ Een week later bleek ze zelfs te hebben gewonnen.
Behalve de eer bestaat de prijs eruit dat de scriptie als boek
wordt uitgegeven bij Wolters-Noordhoff in een serie van eer14
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dere winnaars. Ook is er een geldbedrag van ƒ 2.500. ‘Het
leukste vind ik dat mijn scriptie nu wordt uitgegeven. Die
kans krijg je toch niet zo vaak, om zelf een boek te publiceren.’

Kettingreactie
Het boek bevat een uitputtend overzicht van alles wat er
bekend is over ‘bovine spongiform encephalopathy’, oftewel
BSE, oftewel de gekke-koeienziekte. Het nieuws over gekke
koeien is inmiddels door varkenspest en mond- en klauwzeer naar de achtergrond gedrongen, maar dat was in de
jaren negentig wel anders. Vooral toen in 1996 bekend werd
dat de ziekte bij mensen een nieuwe variant van de dodelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob (nvCJD) kon veroorzaken.

Wat precies BSE veroorzaakt en hoe dat kan leiden tot nvCJD
is eigenlijk niet goed bekend, zo ontdekte Van der Kam. ‘Er
zijn ontzettend veel theorieën, mensen bevechten elkaars
denkbeelden. Maar wat is nu de juiste theorie? Dat fascineerde mij.’ De meest geaccepteerde verklaring voor BSE en
nvCJD luidt ongeveer als volgt: BSE wordt veroorzaakt door
een verkeerd gevouwen eiwit (het prion) in de hersenen van
de koe. Eén verkeerd gevouwen eiwit veroorzaakt een kettingreactie, waardoor alle normale prioneiwitten veranderen
in de verkeerd gevouwen variant. Ooit is de ziekte in een of
meer Britse koeien ontstaan.
Hersenmateriaal van deze runderen kwam terecht in krachtvoer, waardoor ook andere dieren besmet raakten. Een deel
werd ook weer verwerkt tot krachtvoer en zo ging de besmetting verder. Mensen die vlees of vleesproducten van een
geïnfecteerde koe aten, liepen zo ook een besmetting op.

Koperhuishouding
‘Maar er zitten zwakke punten aan deze verklaring,’ weet
Van der Kam. ‘Zo blijkt uit experimenten dat het ontzettend
moeilijk is via het voedsel de besmetting over te dragen. Dan

moet dat prion het hele spijsverteringskanaal overleven en
ook nog geabsorbeerd worden.’ Alleen toen in Engeland,
vóór de ontdekking van de ziekte, grote hoeveelheden BSEkoeien tot beendermeel werden verwerkt was het voer mogelijk voldoende besmettelijk. ‘Toen dat voer werd verboden,

‘Er zijn ontzettend veel
theorieën, mensen bevechten
elkaars denkbeelden.’
daalde het aantal besmette dieren. Maar op dit moment
zie je in Europa een lichte stijging van het aantal gevallen,
terwijl er geen besmettelijk krachtvoer meer wordt gemaakt.’
Vermoedelijk, zo beschrijft Van der Kam, zijn er andere factoren in het spel. Een genetische gevoeligheid, maar ook de
balans van sporenelementen in de grond. ‘De meeste BSEgevallen deden zich voor in gebieden waar weinig koper in
OKTOBER 2001
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de bodem zat. En het prioneiwit speelt vermoedelijk een rol
in de koperhuishouding van de hersencellen.’

‘Wat is nu de juiste theorie?
Dat fascineerde mij.’

fascineert Strubbe als neuro-endocrinoloog wel. Een fascinatie die Van der Kam met hem deelt: ‘Maar al het neurobiologisch onderzoek vind ik interessant. Ik zoek nog een onderzoeksbaan en liefst in die richting.’

MEERDINK EN GEERDINK. DAT KLINKT ALS EEN DUO EN STAAT OOK VOOR EEN DUO.
GETWEEËN VORMEN ZE DE DIRECTIE VAN TWYNSTRA GUDDE MANAGEMENT CONSULTANTS.
ALLEBEI ZIJN ZE OOK NOG EENS RUG-ALUMNUS, AL HOUDT DE GELIJKENIS DAARNA
SNEL OP. HOE TOM GEERDINK (1956) EN MARCO MEERDINK (1958) UNIVERSITEIT EN STAD

René Fransen

ACHTER ZICH HEBBEN GELATEN, MAAR TEGELIJKERTIJD EEN BAND ZIJN BLIJVEN VOELEN.
E.L. van der Kam.
Do we still have to fear BSE? Absence of evidence is not

Fascinatie

evidence of absence.

Er liggen nog heel wat vragen, die Van der Kam in haar slothoofdstuk de revue laat passeren. Want fundamenteel onderzoek naar BSE en soortgelijke ziekten bij andere dieren, is
er nauwelijks, zo luidt haar conclusie. Dat aspect van
de scriptie viel ook scriptiebegeleider, de dierfysioloog dr.
J.H. Strubbe, op. Strubbe: ‘Het BSE-beleid kost veel geld
omdat de hele veestapel geruimd wordt zodra er een geval
geconstateerd is. Maar de oorzaken van BSE en die van
nvCJD zijn nog onvoldoende bekend. Daarom zou er veel
meer fundamenteel onderzoek naar de achtergronden van
deze ziektes verricht moeten worden.’
Hij prijst de volledigheid van het werk van Van der Kam. ‘Dat
vond ik een sterk punt, de koppeling van achtergronden over
BSE en vergelijkbare ziekten, het overheidsbeleid, en de
wetenschappelijke vragen die er nog liggen.’ In Groningen
wordt geen onderzoek naar BSE gedaan, maar de ziekte

Groningen, Wolters-Noordhoff 2001

Twynstra Gudde

ISBN 90 01 45701 0

Twynstra Gudde is een van de

Tom Geerdink

Prijs: ƒ 24,95

grootste adviesbureaus in Neder-

Omvang: 96 pagina’s

land. Het bedrijf werd opgericht
in 1964 en heeft nu vestigingen in
Europa, Noord-Amerika en Australië.

Wolters-Noordhoff Academieprijs

Er werken ca. 400 adviseurs.

De WNA-prijs is ingesteld door uitgeverij Wolters-

en de RUG om via het Ubbo Emmius

Noordhoff en de Rijksuniversiteit Groningen als eerbetoon aan de beste doctoraalscriptie die in de voorgaande
twee kalenderjaren geschreven is. De winnende scriptie
wordt uitgegeven als boek en de auteur krijgt een geldbedrag van ƒ 2.500. De WNA-prijs werd in 2001 voor de
achtste keer uitgereikt.

Momenteel is er overleg tussen TG

MEERDINK &
GEERDINK

Fonds samen te werken. Eén project
is gericht op het stimuleren van
leerprocessen in organisaties op
individueel en collectief niveau,
waarbij zowel gekeken wordt naar
kennis, methoden en technieken als
naar mentaal en emotioneel bewustzijn. De samenwerking sluit aan
op de expertise bij de RUG inzake
individuele leerprocessen en
emotionele intelligentie, maar ook

Als niet geschreven te beschouwen

inzake leerprocessen en innovatie

> Column <

in teams. Met bedrijfskunde wordt
Zoals bekend, berust de hedendaagse Westerse cultuur op

(ook al zoiets), bevolkt door ex-denksporters die uit ellende

drie hechte pijlers: smetvrees, bemoeizucht en hypocrisie.

zijn gaan hoepelen onder moeders rokken.

Die pijlers zijn daar neergezet door generaties ‘liefdevol

Maar het gaat veel verder. Zowat alles wat ik in mijn leven

castrerende moeders’ v/m, zoals de ouder wordende

heb bedacht en gepubliceerd, is tot stand gekomen onder

psychiater dat noemt. Ze verbieden alles wat lekker &

invloed van een werkzame cocktail van cafeïne en nicotine.

slecht is. Momenteel is de cafeïne aan de beurt. Men

Vroeger of later komt er zo’n betutteltrut v/m op Onderwijs

heeft namelijk ontdekt dat een paar kopjes genoeg zijn

te zitten. Dan zal ook mijn wetenschappelijk werk uit de

om positief te worden bevonden. De consumptie in

annalen worden verwijderd. Ik zal mijn Excuses moeten

Nederland is aan het dalen, yuppen drinken al thee.

aanbieden en als postprof moeten Aftreden. Niet alleen

In eerste instantie heeft dat gevolgen voor denksporters.

ben ik namelijk Fout geweest, ik heb ook nog oneigenlijk

Niet alleen word ik binnenkort na afloop van een bridge-

Voordeel genoten. Want bij menige collega die zich wel van

wedstrijd gediskwalificeerd; ook zullen de masterpoints

stimulantia onthoudt, is dat aan diens producten te merken

die ik in het verleden heb behaald uit de boeken worden

ook: ze missen focus. Het wordt tijd dat hun werk wordt

geschrapt. Vervolgens gaan de lokalen dicht omdat de

gerehabiliteerd.

uitbaters hun koffie en cola niet meer kwijt kunnen;

Om maar alvast te beginnen dient natuurlijk deze column

alcohol is weliswaar een alternatief, maar dat verkoopt

als niet geschreven te worden beschouwd.

niet echt want je komt er als bridger niet ver mee.
Het beeld doemt op van auto- en rookvrije binnensteden
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W.K.B. Hofstee

WKB

Marco Meerdink

gesproken over een masterclass
projectmanagement.

Wie is Tom Geerdink en wie is Marco Meerdink?
> Tom: ‘Ik ben opgegroeid in de Veenkoloniën. Mijn middelbare school was het Winkler Prins College in Veendam.
Tijdens mijn middelbare-schooltijd had ik twee drijfveren:
disco en toneel. Het laatste jaar had ik met vrienden de rijdende disco de Blow Show. En na een theateruitvoering
schreef het Veendamse Sufferdje dat ik talent had en ik heb
zelfs overwogen naar de toneelschool te gaan. Dat is niet
doorgegaan omdat ik de ziekte van Pfeiffer kreeg. Het werd
uiteindelijk een studie psychologie, en toen in 1977 de (toen
nog) interfaculteit bedrijfskunde van start ging, ben ik
bedrijfskunde gaan studeren. We waren met 20 studenten
en 20 man personeel. Een prachtige tijd. Het programma lag
nog helemaal open, we konden er gezamenlijk gestalte aan
geven. Naast mijn studie was ik actief als studentassistent,

heb samen met anderen de studentenvereniging BIG opgericht en later de alumnivereniging BRUG. Ik zat verder in de
themagroep Noord-Nederland. Dat kwam ook door het veenkoloniale milieu waarin ik ben opgegroeid: kwijnende kartonindustrie, werkloosheid, arbeidersbewustwording. Vrij
Nederland en de Waarheid waren in de kringen waarin ik
circuleerde verplichte lectuur.’
> Marco: ‘Ha, mijn vader werkte bij de Enka en hem hoorde ik wel eens afgeven op de stakingen waarvoor “die studenten” als Tom verantwoordelijk waren. Ik heb een heel
andere achtergrond. Ben geboren in Arnhem, maar ons
gezin verhuisde al snel naar Emmen. Als student was ik lid
van Vindicat. Verder was ik lid en bestuurslid van de
Groninger Studenten Hockey Club. Dat was voor mij toen
belangrijker dan de universiteit. Ik wou geneeskunde doen,
OKTOBER 2001
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maar ben de eerste twee jaren uitgeloot. Eerst heb ik een jaar
psychologie gedaan, daarna een jaar economie. In mijn
derde jaar werd ik ingeloot voor geneeskunde. Ik heb die studie wel afgemaakt, maar vond het niet zo leuk dat ik erin verder wou. Het waren fantastische, onbezorgde jaren. Nog
steeds is er elk jaar een huisreünie. Toen ons studentenhuis
aan de Jozef Israëlstraat te koop kwam, hebben we dat zelfs
met een stel oud-huisgenoten gekocht. Ik kan wel zeggen dat
het verschil tussen de achtergrond van Tom en die van mij
zich kenmerkt door gezelligheid versus inhoud en dat is
ergens nog steeds zo. Wat overigens niet wil zeggen dat Tom
niet gezellig is...’

Tom Geerdink

Marco Meerdink

Hebben jullie adviezen voor de Rijksuniversiteit
Groningen?
> Tom: ‘Ik zie wel een parallel tussen de RUG en TG.
Beide zijn goede, gemoedelijke, hardwerkende instellingen,
maar ik hoor te weinig het woord “excellent”. Terwijl beide
instellingen veel kwaliteit hebben. Misschien is het de angst

> Tom: ‘En ook niet dat Marco geen inhoud heeft!’
> Marco: ‘Eigenlijk zijn we zijn een bal en een knor.’

Dat jullie zo van elkaar verschillen, helpt dat een
goed team te vormen?
> Tom: ‘Het helpt, maar niet per definitie. De verschillen
maken wel dat we complementair kunnen zijn en elkaar
vaak heel natuurlijk kunnen aanvullen. Het bedrijf voelt dat,
ziet dat het authentiek is. Maar daarin hebben we veel moeten investeren. We kunnen elkaar nu 100 procent versterken, maar dat ging niet vanzelf. We zijn bijvoorbeeld samen
een week naar Montelimar gegaan, in een ontspannen sfeer.
Als de zon schijnt, moet je het dak repareren. Hebben elkaar
veel persoonlijke dingen verteld, lastige gesprekken gevoerd.
Het was niet altijd even gemakkelijk, maar we stonden
daarna dichter bij elkaar.’
> Marco: ‘We voelen elkaar nu heel goed aan en weten wat
de ander bedoelt en wil. Vooral bij veranderingsprocessen in
een bedrijf is dat belangrijk. Je moet geloofwaardig overkomen. Ieders ogen moeten hetzelfde zien. Het gaat er niet
om wat je zegt, maar wat je uitstraalt. Wij adviseren veel
bedrijven waar het in de directie niet koek en ei is. We zeggen dan ook: “Jullie zijn niet eerlijk tegenover elkaar.” Er
moet geen spel gespeeld worden, de maskers moeten af. Wie
zijn jullie écht. Geen jargon, eerlijkheid. En dat als club uitstralen. Daar gaat het in dit vak uiteindelijk om: hoe zit je
met elkaar en met de klant aan tafel? Ben je echt geïnteresseerd in elkaar? Dat kan alleen door de confrontatie aan te
gaan. Durf te zeggen: “Dat irriteert mij.” Geen valse veiligheid creëren met theorietjes en methodes.’
18
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faculteiten van gedragswetenschappen, economische wetenschappen, bedrijfskunde. Ook de link met de TU Enschede
is nuttig. Overigens hebben veel TG’ers aan de RUG gestudeerd. Voor 1991 was TG gevestigd in Deventer en veel mensen uit deze plaats en omgeving gaan en gingen studeren in
Groningen.’

MEERDINK &
GEERDINK
Twynstra Gudde praat met de RUG over samenwerkingsprojecten via het Ubbo Emmius Fonds
(zie kader) Speelt hierbij mee dat jullie beiden
in Groningen hebben gestudeerd?
> Marco: ‘Ik moet meteen eerlijk zeggen dat Groningen in
dit opzicht niet exclusief is. We hebben meer banden met de
academische wereld: Nijmegen, Utrecht, Amsterdam. Toch
blijft Groningen voor ons bijzonder. Het contact ontstond
toen we tijdens een congres in New York Geert Sanders ontmoetten. Dat leidde tot een vervolggesprek in Groningen,
waarna we eens ouderwets Groningse kroegjes hebben
bezocht. Gevoelsmatig heeft de RUG voor ons het zwaartepunt, maar in de praktijk, zoals gezegd, is er dus geen exclusiviteit.’
> Tom: ‘TG vindt de samenwerking met wetenschappelijke instellingen erg belangrijk. Ons bedrijf wil zich van
kennisintensieve dienstverlening meer gaan richten op netwerkrelatiebeheer, samen met klanten, universiteiten en
consultants. De link met de praktijk én met de theorie is
noodzakelijk. In dat plaatje is Groningen erg relevant. Er zijn

arrogant gevonden te worden of beschuldigd te worden van
“windowdressing”. Maar laat zien wat je in huis hebt: “be
good and tell it!”’
> Marco: ‘Groningen heeft een bijzondere naam. In het
Gooi staat het bekend als een ontzettend gezellige stad, waar
het ook in het weekend gezellig blijft. Wie gaat studeren,
staat vaak voor de overweging: kies je voor de gezelligheid of
kwaliteit. In het eerste is Groningen nummer 1, maar in de
kwaliteitsuitstraling is dat niet zo. Terwijl het toch een verdomd goeie universiteit is.’

Uit een imago-onderzoek blijkt inderdaad dat de
universiteit te weinig geassocieerd wordt met ‘ambitie’ en ‘excellentie’. De RUG wil dat veranderen.
> Marco: ‘Misschien is het net als bij ons bescheidenheid,
dan wel onzekerheid. TG wil in ieder geval meer sturen op
de uitstraling van de “brand”, het merk. Die uitstraling is
belangrijk. Voor ons omdat het moeilijker wordt geschikt
personeel te vinden. Voor de universiteit omdat de toestroom
van de studenten aan het afnemen is. Niet alleen als gevolg

van demografische ontwikkelingen, maar ook omdat vele
potentiële studenten bewust kiezen voor een andere opleiding, bijvoorbeeld HBO. Het is belangrijk heel bewust aan je
uitstraling te werken.’
> Tom: ‘Neem bijvoorbeeld de marketing van Glasgow als
Knowledge City. Dat is ook voor Groningen interessant. Ons
land is niet meer specifiek doorvoerland, het wordt kennisland. Je moet je als universiteit vooral profileren als drager
van kennis. Denk maar eens aan de ontwikkeling van e-learning. Universiteiten en hogescholen, ze zijn er allemaal mee
bezig. Maar wat is Groningen op dit punt specifiek aan het
doen? Dat moet je laten zien, dat vindt de jonge generatie
belangrijk.’
> Marco: ‘Het helpt ook als je waanzinnig trots kunt zijn
op je universiteit, je bedrijf. Zoals mijn vroegere hockeyclub.
Wij stonden ons eerste team aan de zijlijn aan te moedigen
en lulden tegenstanders gewoon het veld uit. Toen ons eerste
team hoofdklasser en zaalhockeykampioen werd, waren we
daar allemaal trots op. Ook in mijn studentenhuis. Sporten,
feesten, allemaal prima, maar je moest óók je studie halen en
trots kunnen zijn op elkaar. Schoot het studeren er bij in, dan
werd je daarop aangepakt. Het overgrote deel is ook goed
terechtgekomen.’

Als jullie nu Groningen bezoeken, wat valt jullie
dan op in vergelijking met vroeger?
> Marco: ‘Ik kan niet specifiek Groningse dingen noemen,
alleen zaken die gelden voor jongeren in het algemeen. Het
valt me op dat ze eerder nadenken over zingeving: waar ben
ik mee bezig? waar doe ik het voor? Ook is de cultuur natuurlijk veranderd: binding met het bedrijf, loyaliteit naar je
werkgever, verhouding privé-baan. Wat me wel opvalt als ik
in Groningen kom is de geborgenheid, de menselijke maat,
de kleinere schaal. Er heerst nog dezelfde sfeer, absoluut. Al
heeft dat ook nadelen. Een grotere stad is anoniemer, vrijer.’
> Tom: ‘Voor mij voelt Groningen nog steeds als “thuis”.
Ik realiseerde me dat ik een Groninger ben gebleven, toen ik
hoorde van de dood van Herman Brood. Ik weet nog goed
van Grollo, Cuby and the Blizzards. ’s Nachts tussen twee en
vier hun muziek draaien in de Koffer...’
Gert Gritter
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Alumnibijeenkomst
Facility Management

Nieuwe ontwikkelingen
van de Academie
EEN NIEUW INITIATIEF VAN DE ACADEMIE VOOR MANAGEMENT
IS DAT ZIJ HAAR ALUMNI DE MOGELIJKHEID BIEDT ZICH DOOR
BIJ- OF NASCHOLING VERDER TE ONTWIKKELEN. BOVENDIEN WORDT

NEMERS. IN NOVEMBER VINDEN DE EERSTE ALUMNIBIJEENKOMSTEN
PLAATS. DE BIJEENKOMSTEN ZIJN BEDOELD VOOR OUD-DEELNEMERS
VAN ALLE POSTDOCTORALE LEERGANGEN EN VOOR DE DOCENTEN VAN
DE ACADEMIE. CHRIS GIEBELS, DIRECTEUR VAN DE ACADEMIE VOOR
MANAGEMENT, OVER HET IDEE HIERACHTER.

Detail hekwerk Academiegebouw
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‘Op dit moment organiseren we in
totaal 28 verschillende leergangen.
Sommige leergangen betreffen het
marketingvak, andere het human
resources vakgebied, infrastructuurontwikkeling en business strategy. Op
dit moment hebben we ca. 4.000 professionals uit al deze vakgebieden
opgeleid. De vraag is: hoe kun je als
Academie een programma maken, specifiek bedoeld om de kennis van ouddeelnemers op hun vakgebied te actualiseren?
Nu is het belangrijk te weten dat elke
leergang maximaal zeven modules
omvat. Specifiek voor de alumni hebben we nu een zogenaamde ‘achtste
module’ gemaakt. In dit tweedaagse
programma krijgen oud-deelnemers
actuele vakkennis aangereikt en worden ze in staat gesteld elkaar weer te
ontmoeten. In die zin is het een “reünie
op niveau”, waarbij met name het leren
van elkaar geprogrammeerd is.
We noemen deze achtste module het
“collegium”. Dit najaar starten een

Harriet Enkelaar
Communicatiemedewerker
Meer info: (050) 316 22 22
of enkelaar@aog.nl,
www.academievoormanagement.nl

Meer info: Mw. A.M. Geerdink (050) 316 20 34,
geerdink@aog.nl
Infradevelopment, april 2001

Afgestudeerden AOG
Res Publica Leergang 4
J.H.B. Jansen • Cap Gemini Ernst & Young
M.E. Brinkman • Vrije Universiteit
E.R. van Holthe • Gemeente Vleuten De Meern
A.J.P. Schotman • Arrondissementsparket
Amsterdam
A.S. Slob • Ministerie van Buitenlandse Zaken
W.J.C. Knopper • Gemeente Hellendoorn
J.E. Hartjes • Arrondissementsparket Haarlem
N.W.M. Plitscher • Ministerie van Justitie
Mastertrajecten
H. Donkervoort • BCG-Interim Managment (MMS)
R.H. van Etteger • Nissan Europe BV (MHD)
J.W. van der Wal • NIB Capital NV (MHD)
C. Floor • KNMI (MHD)
R. Sudmeijer • Uitgeverij Nijghversluys (MMS)
P.J.J. Westerman • De Bron BV (MHD)
A.W. van Diermen • Novo Nordisk Farma (MMS)
W.M. van Erve • Holland Casino (MMS)
H.J.A. Beset • Batavus BV (MMS)
Strategisch Communicatiemanagement 11
J.W. van der Linden • ROA
H.B. Giethoorn • Rabobank Hoogeveen
G.W. Groen • AVC Nederland BV
N.P. Heinze • Job News
D. Huijsman • OMD Nederland BV
J.F. Kabel • Novo Nordisk Farma BV
M. Kroneman • Eli Lilly Nederland
F.W. Michiels Van Kessenich • Libertel Netwerk B.V
D. Poels • PTT Post BV
R.A. van der Veen • Friesche Vlag
Business Strategy 4
S. Berger • KPMG
I. Berkelmans • KNOV
J.C. Boer • FORTIS/AMEV Nederland BV
J.A. van de Coevering • World Online BV
E.E. de Groot • Carl Zeiss BV
G.J. van Oudvorst • NIB Capital NV
H.J. Vrielink • Essent Energie Noord NV
P. de Vries • Rabobank Twenterand
J.P. van Westing • Postbank
A.I.H. Willems • KLIQ
G. Schilstra • Coöperatieve ACM (Business
Strategy 3)

Human Core Business 2
J.B.F. Goos • Gemeente Ooststellingwerf
P.A. Stoffer • Albert Schweitzer Ziekenhuis
M.H.A. Bruinsma • Geové RZG Zorggroep R&D
E. Lindeman • CMG Nederland BV
H.F.A.M. Schellens • Gerritsen Bouwgroep BV
W. van Manen • Van Manen Human Resources
Interim & Projectmanagement
N.A.W. van Goens • AT&T Global Network Services
Nederland NV
J.J. Klokman • Provincie Noord-Holland
M. Booy • ARA M/V
A.J.I. Huisman • AT&T Global Network Services
Nederland NV
M.E. Steenwijk-de Roos • Fortis Bank Nederland NV
H.C.P.A. van Delft • Gemeente Venray
N. Schotanus • Meespierson NV
H.H. de Vet • Zelfstandig Interimmanager
K. de Haan • De Ruiter Seeds CV
Human Resource Strategy 8
Y.M. Doorackers • Gemeente Wassenaar
A.A.C Vervoorn • SEC
A. Schouten • St. Antonius Ziekenhuis
G.C.C.M. Aarts • Interselect BV
E.H.N. Visser • ING Informatie Technologie Centrum
J. van Dijk • Postbank NV
D.C.C Paschedag • Kamer van Koophandel, Gooien Eemland
M.E.J. Klompé • Klompé Advies & Management
E.H. Wanders • ROC Oost Nederland
Bedrijfskundige leergangen G7 en U4
J.J. Baltes • Gemeente Emmen
R. Bos • KPN Opleidingscentrum Meerwold
K.H. Brouwer • Delft Elektronische Producten BV
P. Dieleman • Delft Elektronische Producten BV
A.C. Dijkstra • KPN Telecom
G.M.M. Groot • Philips Semiconductors BV
H. Roes • ABN AMRO Verzekeringen
J.K. Tamminga • Waterbedrijf Groningen
K. van der Vlist • Philips Semiconductors BV
R.J. Vos • Regio Politie Groningen
E. van der Werf • Twaron Products
M.B.H. Engelbertink • IZA Regiokantoor Overijssel/
Flevoland
M.L. van Es • Thuiszorg Gooi- en Vechtstreek

P.W. Hoogers • Regio Stedendriehoek
H.C.M. Kijzers-Liebregts • FNV Bondgenoten
J.P.M. Mutsaers • PNEM Netwerk BV
M.H. Nieuwland • Reclassering Nederland
J.Y.L.M. Salden • Start Uitzendbureau
M.W.P. Senders • OMB Nederland BV
K. Tuunter • RAM Mobile Data
H. Versteeg • ING Bank
N.C.H.M. Wagemans • ING Bank
D.H.M. Wijsman • ING Bank
C.C.M. van Bussel • UAP Nieuw-Rotterdam
Verzekeringen
Verandermanagement 8
J.H. Stelwagen • Libertel NV
J.A.H. Joore • Libertel NV
J.C. Brackmam • DSM Patents & Trademarks
F.A. Reitsma • NS Stations
A.S. Bil • Samsom BV
J.C.B. Bongers • Start Uitzendbureau
H. de Bruin • Start Uitzendbureau
Th.J.J. Doodeman • Gak Nederland Bureau
Projectmanagement
G.A.M.T. Driessen • Wel.Kom
R.P. Fleurke • Ministerie van Justitie
J.B. de Groot • Fokus
F. ten Hoor • Zwitserleven
C.A.E. de Kort • Unique International NV
F.J.M. Meijer • OAB/OMEGA BV
B.A. Pol • Gemeente Noordoostpolder
Y. Snoijer • Rabobank
A.P. Vonk • SFB ArboDuo BV
Opleidingsadviseur 11
J.H.M. Raets • DAF Trucks
P.Y. Chan • Rabobank
J.M. Sloof • Arvin Meritor
J.V.M. NijBijvank • Algemeen Verbond Bouwbedrijf
R. Wardenaar • SNT Nederland BV
A. Jellinek • Logica BV
R.B. Janssen • Gelre Ziekenhuizen
C.J. Nederstigt • Priority Telecom
J. Rouwhof • STODT
M.S. Vinjé • Ministerie van OC&W
E.E.C.M. de Ponti • Katholieke Universiteit Brabant
C.E.M. Scholtens • USZO
M.A.F. Martens • Bestuursdienst Rotterdam
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TEGEMOETGEKOMEN AAN DE NETWERKBEHOEFTE VAN OUD-DEEL-

marketing collegium, een HR collegium, een Business Strategy collegium
en een Comenius Collegium, dat
natuurlijk nauw aansluit bij de
Comenius leergang over visie en leiderschap. Nu al blijkt dat deze achtste
module inspeelt op de behoefte van
oud-deelnemers. Bijna alle twintig cursusplaatsen zijn vergeven. De deelnemers krijgen een keur aan docenten
aangeboden: prof. Vincent Icke van de
Rijksuniversiteit Leiden; Otto von der
Gablentz, oud-ambassadeur van Duitsland in Nederland (en lid van de Raad
van Toezicht van de RUG); ethicus
Johan Verstraeten van de Katholieke
Universiteit van Leuven.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het
idee van de achtste module, zoals vele
andere innovaties van de Academie, is
ontstaan bij oud-deelnemers van de
Comenius Leergang. Tijdens een bijeenkomst van het Genootschap (van
alumni) ontwierpen zij zelf het Collegium in deze vorm. Elk Collegium, of
het nu het marketing, human resources, business strategy, facility management, het infravakgebied of Comenius
is, stelt zich ten doel het leervermogen
van de deelnemers te revitaliseren. Het
is ons niet om quasi-waarheden te
doen.’

De postdoctorale leergang Master of Facility Management heeft reeds een traditie in het organiseren van
alumnibijeenkomsten. Facilitymanagers zijn immers
organisatoren bij uitstek. Uniek is het feit dat de bijeenkomsten voor en door de alumni worden georganiseerd. Daarom kennen deze een iets andere vorm
en opzet. Op 21 november vindt de eerstvolgende
bijeenkomst plaats met als thema: ‘De harde kant van
Facility Management’ met als gastspreker ir. Bernard
Drion, CFM.

> Brandpunt Groningen <

ACADEMISCHE OPLEIDINGEN GRONINGEN

ACADEMIE VOOR ONDERNEMERSCHAP

Wilt u op de hoogte blijven van dé
fundamentele visies op managementgebied? De Academie voor Ondernemerschap presenteert fundamentele
managementvisies aan managers en
ondernemers. Tijdens interactieve sessies staat fundamentele kennis centraal
van praktijkdeskundigen, universitaire
do-centen, het bedrijfsleven en de nonprofit sector. Deelnemers zijn managers die hun visie willen verbreden en
in korte tijd een optimaal praktisch
rendement willen behalen.

Fundamentele Visies
Dit najaar start de Academie voor
Ondernemerschap met verschillende
forums op locaties dichtbij uw werkplek. Deze avondcolleges gaan over de
volgende thema’s: Veranderingsmanagement, Strategisch Leiderschap, Management en Intuïtie en Praktisch
Financieel Management voor niet-

Financiële Managers. U wordt uitgenodigd uw kennis te vergroten en deelgenoot te worden van de ontmoetingen
met de inzichten van visionaire denkers als Bennis, Covey, Gardner,
Garten, De Geus, Goleman, Quinn,
Scott Morgan, Senge en Weggeman.
De actuele waarde van de visies wordt
in vijf colleges van 16.45 uur tot 21.00
uur helder uiteengezet door universitaire docenten en praktijkdeskundigen.
Na de uiteenzetting van het thema van
de avond wordt u in de onderbreking
een diner aangeboden. Dit geeft u de
mogelijkheid om informeel van gedachten te wisselen met collega-managers.
Tijdens het vervolg van het college
krijgt u de gelegenheid om de gepresenteerde visie te toetsen aan de praktijk.

Financieel Management
De Praktische Cursus Financieel
Management voor niet-Financiële
Managers is een samenwerking tussen
de Academie voor Ondernemerschap
en Deloitte & Touche. In een zesdaagse

interactieve cursus, drie modules van
twee dagen, gehouden op 10 locaties in
Nederland wordt u wegwijs gemaakt in
het labyrint van de cijfers en tabellen
van uw onderneming. Consultants van
Deloitte & Touche zorgen voor de begeleiding bij het uitwerken van opdrachten die voor de verschillende modules
zijn ontwikkeld. Een wezenlijk onderdeel van de cursus vormt uw eigen
praktijksituatie, de discussie met collega’s over de problematiek van (financiële) bedrijfsvoering en het zoeken
naar praktische oplossingen voor
financiële vraagstukken.
Graag ontmoet ik u bij een van onze
bijeenkomsten! Voor meer informatie
over de Avondcolleges en de Praktische
Cursus Financieel Management kunt u
contact met me opnemen op telefoonnummer (050) 316 21 11.

Romanesque

De Chemische Binding

Op zaterdag 24 november 2001 organiseert

Helaas heeft de studie Scheikunde
(nog) geen zelfstandige alumnivereniging. De taak van zo’n vereniging
wordt zo goed mogelijk over genomen
door De Chemische Binding (CB). Als
alumnus ontvangt u vier keer per jaar
het blad Elementair. Hierin worden
kort de bezigheden van de CB genoemd
en schrijven telkens één à twee onderzoeksgroepen over hun huidige werkzaamheden. Uiteraard is er ook ruimte
voor interessante stukjes van alumni
zelf. Het is tenslotte uw blad!
Kort geleden is er een alumni-almanak
uitgebracht. Hierin staan zo veel mogelijk namen, adressen en foto’s van de
alumni. Zoals u zich kunt voorstellen,
is de alumni-almanak uitermate geschikt om het contact te herstellen met
oud-studiegenoten die u uit het oog
verloren hebt. Het is nog niet bekend
wanneer de volgende editie van deze

Romanesque in Groningen een lezingenmiddag
over het thema Jong schrijverstalent in de
Romaanse landen. Middels verschillende lezingen en workshops wordt ingegaan op nieuwe
stromingen en schrijvers binnen de Romaanse
letterkunde van de afgelopen 15 jaar. Een
programma krijgen de leden in oktober toegezonden. Tijdens deze middag houdt Romanesque
tevens haar tweede ALV. Het geheel wordt afgesloten met een borrel. OPROEP: Romanesque
is op zoek naar ondersteuning voor het organiseren van activiteiten. Als het je leukt lijkt deel
uit te maken van het bestuur, neem dan contact
op met de voorzitter: Bernadette Bodewes,
tel. (050) 542 44 43.

drs. Anita Schuiling
Projectmanager Academie voor
Ondernemerschap

RUG-Alumnipas
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Alle voordelen op een rij
Cursussen, opleidingen en onderwijs
– 10 % korting op alle opleidingen van
Academische Opleidingen Groningen
(ook HOVO)
– 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
– ƒ 25,– korting op cursussen Frans bij
het Centre Culturel Français
– ƒ 10,– korting op abonnement bij
Studium Generale Groningen
(normale prijs ƒ 25,–)
– diverse kortingen op postacademisch onderwijs bij PPSW

OKTOBER 2001

Dit totaal kunt u ontvangen voor een
donatie van slechts ƒ 10,– (€ 4,54) per
jaar. Het enige wat u daarvoor hoeft te
doen, is een mailtje te sturen naar
bestuur@chemische-binding.nl
of langsgaan op de website
http://www.chemische-binding.nl.

Uiteraard is een telefoontje of een brief
ook mogelijk: De Chemische Binding,
Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen,
tel: (050) 363 41 17.

schuiling@aog.nl

¬
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
ƒ 50,– en is drie jaar geldig. Dat is nog
geen ƒ 17,– per jaar!

almanak uitkomt, maar het zal niet erg
lang op zich laten wachten. Daarnaast
ontvangen alumni uitnodigingen voor
interessante activiteiten van de CB,
zoals het jaarlijkse symposium. In het
komend jaar zullen er nog wat meer
uitnodigingen aankomen. De CB viert
namelijk haar zevende lustrum in mei
en we hopen daar veel van onze alumni
te mogen begroeten.

Artikelen, diensten, uitstapjes enz.
– ACLO-kaart bij het Sportcentrum
van de RUG voor slechts ƒ 150–
– ƒ 15,– korting op een lenerspas voor
de UB (normale prijs ƒ 60,–)
– ƒ 25,– korting op het RUG-voorjaarsdiner (normale prijs ƒ 75,–)
– ƒ 100,– korting op de RUG-cultuurreis (normale prijs ƒ 2.195,–)
– 10 % korting op alle artikelen met
RUG-logo in de RUG-winkel
– 50 % korting op een UK-abonnement (normale prijs ƒ 42,–)
– 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
– RUG-medewerkerstarief voor pc’s en
toebehoren van het RC
– gratis toegang tot alle universitaire
musea in Groningen

Alumniverenigingen

M AV A N TO N I U S D EU S I N G

Programma

De vierde jaarlijkse alumnidag van de
Medische Alumni Verening ‘Antonius
Deusing’ vindt plaats op zaterdag 3 november
2001 in het AZG. Wegens belangstelling,
gebleken uit onze evaluatie, biedt het AZG
ons – opnieuw – een rondleiding aan. Ditmaal
specifiek gericht op de bijzondere architectuur, ingegeven door de eisen die patiënten en
medewerkers hedentendage stellen aan een
ziekenhuis als ‘een stad in het klein’.

10.45 uur

ontvangst en rondleiding

12.00 uur

creatieve warme lunch en

13.00 uur

16.00 uur

prijsuitreiking door de jury
voor de drie beste klinische
lessen

gelegenheid tot bijpraten

16.30 uur

algemene ledenvergadering

welkom door prof.dr.

17.30 uur

afsluiting met borrel

H.J. Huisjes, voorzitter MAV
13.15 uur

prof.dr. S.A. Poppema, decaan:
‘Het nieuwe Masterclasstraject: studeren én promoveren

14.00 uur

Leden krijgen een programma met inschrijfformulier thuisgestuurd. Kosten: ƒ 30,–.
Medewerkers AZG en niet-leden zijn ook
welkom (eveneens om lid te worden).

mw. prof.dr. E.G.E. de Vries,

Informatie

DNA maakt rationele preventie

Bestel de brochure (met
aanvraagformulier):
Telefoon (050) 363 77 67
Fax (050) 363 63 00
alumni@bureau.rug.nl
http://www.rug.nl (alumni)

en behandeling van kanker

Info: secretariaat mw. E. Dragt, Postbus 196,
9700 AD Groningen T (050) 363 61 21,
alumni@med.rug.nl

mogelijk’

http://coo.med.rug.nl/alumni.

medisch oncoloog: ‘Kennis van

14.45 uur

pauze

15.15 uur

voordracht van de beste
klinische les door de winnende
co-assistent
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•

Oraties en afscheidscolleges

B E D R I J FS KU N D E

•

Literatuurlezingen

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

16 oktober: oratie prof.dr.ir. R. Goodijk. Leeropdracht:

13 november: oratie prof.dr.ir. J. Bosch. Leeropdracht:

arbeidsverhoudingen en corporate governance.

kerninformatica.

30 oktober: oratie prof.dr. H.B.M. Molleman.

18 december: oratie prof.dr. A. van Streun. Leeropdracht:

Leeropdracht: bedrijfskunde, i.h.b. de personele factor

didactiek van de wiskunde en natuurwetenschappen.

in productie- en servicemanagement.
6 november: oratie: prof.dr. R.T. Segers. Leeropdracht:

•

cultuur en bedrijf.

20 november: oratie mw.prof.dr. I.J.J. Burgers.

R EC H TSG E L E E R D H E I D

Leeropdracht: internationaal belastingrecht.
•

RU I M T E L I J K E W E T E N SC H A P P E N

23 oktober: oratie prof.dr. E.F. Nozeman. Leeropdracht:

•

vastgoedontwikkeling.

27 november: oratie. prof.dr. D.J. van Veldhuisen.

M E D I SC H E W E T E N SC H A P P E N

Leeropdracht: cardiologie.
•

Ook het komend seizoen vindt de
lezingenreeks Spraakmakende Boeken
plaats. Deze literatuurlezingen zijn
bestemd voor een breed publiek. De
organisatie ligt bij de Faculteit der
Letteren. Het is overigens niet noodzakelijk het besproken boek gelezen te
hebben om plezier te beleven aan de
avond. De volgende boeken staan op
het programma:

LETTEREN

6 november: oratie: prof.dr. R.T. Segers. Leeropdracht:

•

cultuur en bedrijf.

11 december: oratie mw.prof.dr. J.C. Hoekstra.

4 december: oratie prof.dr. W.J. van Bekkum.

Leeropdracht: direct marketing.

ECO N O M I SC H E W E T E N SC H A P P E N

Op 20 september 2001 houdt
dr. Liesbeth Brouwer een lezing
over Een hart van steen van
Renate Dorrestein.

Op 18 oktober 2001 houdt prof.dr.
Cornelius Hasselblatt een lezing over
De kring van Mesmer van Jaan Kross.
Op 22 november 2001 houdt
prof. dr. Paulo de Medeiros een lezing
over De stad der blinden van
José Saramago.
De lezingen vinden steeds plaats op
donderdagavond van 20.00–22.00
uur in de Offerhauszaal van het
Academiegebouw. De toegang is
gratis.
Meer informatie: tel. (050) 363 59 33.

Leeropdracht: Semitische talen en culturen.
Wijzigingen voorbehouden. Afscheidscolleges beginnen om 16.00 uur, oraties om 16.15 uur. Inlichtingen: mw. I. Sibers, tel. (050) 363 52 90.

Nieuwe rector magnificus
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Kop d’r veur
Dit zeggen de Groningers tegen mensen die zich
voor moeilijke situaties zien gesteld. Ik neem
de uitdrukking over, terwijl ik de ruim tachtig
alumni in gedachten heb die in de Verenigde
Staten werkzaam zijn. Zij hebben daar hun
gezinnen en kringen van vrienden en bekenden:
vertrouwde plekken om elkaar in de momenten
van grootste verbijstering bij te staan. Verder
behoren zij tot zeer uiteenlopende organisaties:
universiteiten, banken, musea, Unicef, de
Verenigde Naties. Ik stel me voor dat zij zich in
de afgelopen weken enorm hebben ingespannen
bij het zoeken naar inzicht in hetgeen er is
gebeurd en in het vinden van eerste aanzetten
voor het leven na 11 september 2001.
Alumni in de Verenigde Staten, weet dat de
Groninger universiteitsgemeenschap met u
meeleeft. Weet ook dat wij een grote belangstelling hebben voor hoe u met de gegeven
nieuwe omstandigheden omgaat. Vanuit onze
persoonlijke betrokkenheid u, blijven wij u
volgen; daarnaast vanuit de wetenschappelijke

Thomas
Rosenboom

Voorjaarsdiners 2002

Thomas Rosenboom
is de zestiende gastschrijver aan de
RUG. In het najaar
verzorgt hij vier
openbare lezingen.
Daarnaast geeft Rosenboom speciaal voor RUG-studenten een serie
werkcolleges waarin hij studenten
begeleidt bij het schrijven van verhalend proza. Zijn slotlezing vindt
plaats op dinsdag 23 oktober 2001
en is getiteld ‘Het genot van lezen’.

jaarsdiners. Ook dit maal kiezen wij

Inmiddels organiseert het alumnibureau voor het derde jaar de Voor-

Tijd: 20.00–21.30 uur.
Plaats: Academiegebouw.Toegang:
ƒ 2,50 (gratis voor studenten en

het genot van een heerlijke maaltijd
in het goede gezelschap van medealumni.

Op 4 april 2002, de eerste donderdag
na Pasen, houden we de voorjaarsdiners op vijf verschillende locaties.
Het programma zal als vanouds starten
om 18.00 uur met een ontvangst.
Vervolgens krijgt u tussen voorgerecht
en nagerecht twee hoogstaande lezingen over maatschappelijk actuele
onderwerpen, verzorgd door vooraanstaande wetenschappers die een spe-

interesse die er aan de RUG bestaat voor de
ontwikkeling van de nieuwste Amerikaanse
geschiedenis. Ik doel hier op de bij de Faculteit
der Letteren bestaande studierichting American
Studies. In een langdurig samenwerkingsverband met een aantal gerenommeerde
Amerikaanse universiteiten is deze studie tot
stand gekomen. Groningse studenten doen een
deel van hun opleiding in Amerika, Amerikaanse
studenten in Groningen. De vernietiging van het
World Trade Center zal een blijvende plek hierin
innemen. Vragen te over naar de achtergronden
ervan: welke factoren hebben hieraan ten grondslag gelegen? En wat kunnen we uit de verkregen
inzichten leren met het oog op onze toekomst?
Wij wensen u heel veel sterkte in de komende
tijd!

Geert Sanders
Ubbo Emmius Fonds
Postbus 72
9700 AB Groningen
Telefoon (050) 363 75 95
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl

SG-pashouders).
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voor een combinatie van luisteren
naar twee bijzondere lezingen onder

ciale binding hebben met de Rijksuniversiteit Groningen.
U krijgt in het decembernummer van
Broerstraat 5 de exacte locaties en
namen van de bijzondere eetgelegenheden die wij voor u selecteren. Ook
geven we dan de namen van de sprekers door. Tevens kunt u zich via de
aanmeldingsbon in het decembernummer opgeven voor het Voorjaarsdiner
op de locatie van uw keuze. De kosten
voor het gehele programma zijn € 25
(met alumnipas € 20).
Reserveer dus alvast 4 april 2002 in uw
(nieuwe) agenda. Deze alumni-activiteit mag u niet missen! Wij houden u
op de hoogte. Voor meer informatie:
tel. (050) 363 46 84 of
alumni@bureau.rug.nl.

De Raad van Toezicht van de RUG heeft prof. dr. Frans Zwarts benoemd tot
rector magnificus. De aanstelling van Zwarts gaat in per 1 september 2002 en
zal lopen tot 1 september 2006. Daarmee wordt hij de opvolger van de huidige
rector magnificus prof. dr. Doeko Bosscher. Zwarts (Den Haag, 1949) studeerde
algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal in
1973, cum laude). Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1986,
cum laude) op het proefschrift Categoriale grammatica en algebraïsche semantiek; een onderzoek naar negatie en polariteit in het Nederlands. In 1987 werd
Zwarts benoemd tot hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de RUG. Sinds
1999 is hij wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Behavioral &
Cognitive Neurosciences (BCN). Zwarts is voorzitter van de Nationale
Stuurgroep Dyslexie en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW), afdeling Letterkunde.
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Studentenpastoraat
Veel alumni herinneren zich nog dat ze hun

Jaarlijks organiseert het GSp een groot project.

voedsel vroeger konden halen bij de mensa’s

In het afgelopen collegejaar was dat ‘De Week

aan de Oosterstraat en de Grote Markt. Voor

van Schoonheid’. Lezingen over reclame (de

een paar gulden kon je daar een redelijke ‘hap’

wereld van de Schone Schijn), over het expres-

krijgen. Sommigen hadden echter niet genoeg

sionisme van de Groninger kunstrichting

aan dit gewone voedsel en deden zich nog

‘De Ploeg’ en de schoonheid van de hemel

tegoed aan een toetje van meer spirituele

(de nachthemel tijdens een excursie naar het

aard, in de vorm van het bijwonen van een

Planetron te Dwingeloo) maakten de week

kring of een koorrepetitie bij het Groninger

tot een spiritueel feestmaal. En het toetje

Studentenpastoraat GSp. De mensa’s zijn

was een eigen musicalproductie over het

dankzij magnetrons en goedkope pizza-hutten

bijbelboek Esther, die onder enorme belang-

verdwenen, maar het pastoraat is gebleven.

stelling een eenmalige uitvoering kreeg in de

De pastores van het GSp opereren vanuit een

Remonstrantse kerk. Hoe vrouwelijke schoon-

statig pand aan de Kraneweg. Daar gonst het

heid gebruikt kan worden als middel van

van de activiteiten, staat pastor Joop Butti of

verzet tegen mannelijke overheersing en als

een van zijn collega’s ‘achter de kachel’ om een

bevrijdingsinstrument om een pogrom tegen

maaltijd te koken voor de studenten en zingen

het joodse volk te verijdelen.

koren hedendaagse, maar ook Gregoriaanse

Het GSp bestaat dankzij de steun van de

kerkmuziek. De gespreksgroepen worden altijd

kerken en onderwijsinstellingen. Collectes en

goed bezocht. Er wordt niet in eerste instantie

speciale acties maken het werk van het GSp

gekeken naar kerkelijke gezindte, naar ortho-

mede mogelijk. Maar zonder de steun van

doxie of verlichte geest, maar de mens zelf

ouders en ook zonder uw steun als alumnus

staat centraal. Dat klink misschien nogal ver-

zou het geestelijk voedsel van het GSp op een

heven, maar de activiteiten van het GSp passen

(te) laag pitje komen te staan. Bezoekt u eens

geheel en al in de tijd van vandaag. Op moderne

onze website http://www.gspweb.nl en laat u

leest geschoeid wordt een eeuwenoud verhaal

verrassen door deze levende gemeenschap!

doorverteld. Daarnaast is het pastoraat zichtbaar in de Martinikerk, twee keer per zondag bij

Han Borg

de ochtend- of de vesperdienst van het GSp.

Alumnus Geschiedenis

HOVO
Op 12 november 2001 viert de
Senioren Academie Groningen en
Drenthe haar vijftienjarig bestaan. Zij
is de oudste Senioren Academie van
Nederland. In Groningen is het
Hoger Onderwijs voor Ouderen (50plus) begonnen en hier heeft het een
grote vlucht genomen. Omdat de
belangstelling voor deze educatievorm groot is, voorziet de Senioren
Academie een verdubbeling van het
huidige aantal deelnemers naar 3000
in de komende vijf jaar. Het Hoger
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Onderwijs voor Ouderen, afgekort
HOVO, bestaat uit cursussen, lezingen en culturele reizen voor personen
die op het niveau van hoger onderwijs
hun interesses willen verdiepen,
maar zich niet meer willen binden
aan een volledige universitaire studie.
De Senioren Academie HOVO
Groningen en Drenthe wordt gedragen door drie instellingen voor hoger
onderwijs in het noorden: de RUG, de
Hanzehogeschool in Groningen en
de Hogeschool Drenthe in Emmen.

Nederlands
Instituut te
Athene (NIA)
Het Nederlands Instituut te Athene
(NIA) werd tot voor kort geleid door
mevrouw drs. M.J. Haagsma, RUGalumnus archeologie (afgestudeerd in
1989). Haagsma is sedert 1993 verbonden aan het NIA, eerst als algemeen
wetenschappelijk secretaris en vanaf
1995 als directeur. Onder haar leiding
is het NIA uitgegroeid tot een volwaardig wetenschappelijk instituut, waarvan de UvA de penvoerder is. Verder
nemen de RUG, de VU, de UU, de
KUN en de RUL deel. Het NIA organiseert vele activiteiten op het gebied van
wetenschap, onderwijs en cultuur. Zo
was het NIA verantwoordelijk voor de
Nederlandse archeologische projecten
in Griekenland. Ook was het initiator
van de tentoonstelling ‘Griekse goden
en helden in de tijd van Rembrandt en
Rubens’, die onlangs in Athene en
Dordrecht bijna 200.000 bezoekers
trok. Haagsma heeft een post aanvaard
als assistant professor in de Griekse
archeologie aan de universiteit van
Alberta in Edmonton, Canada.

Wat hebben
Ineke en Philip Everts-Kuik
met het Eric Bleumink Fonds?

Ineke en Philip Everts-Kuik steunen het Fonds met een
vast bedrag per jaar voor een periode van vijf jaar.
Deze vorm van schenking, die notarieel is vastgelegd,
wordt lijfrente genoemd.
‘De belangrijkste reden voor ons om
het Bleuminkfonds te steunen is dat wij
beiden in Groningen hebben gestudeerd.
Aan die jaren bewaren wij niet alleen hele
goede herinneringen, maar zij hebben ons
leven ook duurzaam beïnvloed. Wij wensen
een ieder toe dat hij of zij diezelfde ervaring
zou kunnen opdoen. Nu wij daartoe in de
gelegenheid zijn, willen wij graag iets terug

doen om dat ook mogelijk te maken voor
anderen in een minder bevoorrechte positie,
met name studenten uit ontwikkelingslanden.
Investeren in onderwijs en onderzoek is een
van de beste manieren om deze landen te
helpen. Onze enige reden om als schenkers
uit de anonimiteit te treden is de hoop dat
andere oud-studenten daardoor het voorbeeld van ons en anderen zullen willen volgen.
De vorm van de lijfrente biedt daartoe een
mogelijkheid die voor de gever fiscaal aantrekkelijk is en de ontvanger meer zekerheid
geeft over de te verwachten inkomsten.’

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

> Alumni achteraf <
D E E N E A L U M N A G I N G W E R K E N I N L I J N VA N H A A R S T U D I E , D E A N D E R E K E E R D E T E R U G O P
H E T T E R R E I N VA N E E N E E R D E R E O P L E I D I N G .
Jetty Jullens (29), communicatiekunde 1995–1998 /

Harriët van Splunder (27), communicatiekunde 1992–1997

Werk: archiefmedewerker gemeente Buren / Huis:

/ Werk: teamleider arbeidsmarktcommunicatie Cap Gemini

zolderetage bij hospita in Rhenen / Huishouden: single /

Ernst & Young Utrecht / Huis: jaren ‘30 benedenwoning in

Jaarsalaris: 50.000 bruto

Den Haag / Huishouden: woont samen met Harm (32),
manager bij it-bedrijf / Jaarsalaris: 105.000 bruto

Jetty Jullens

Harriët van Splunder

‘Het beeld dat mensen van een archief hebben is stoffig. Maar
het vak is veel dynamischer dan men denkt. In een gemeente
gaat ongelooflijk veel correspondentie om. Ik noem maar wat:
vergunningen om te bouwen, om geld in te zamelen voor een
goed doel, of om wegen aan te leggen. Al dat materiaal moet
geordend en langer of korter bewaard en dat doe ik met nog drie
collega’s. Ik ben bovendien het aanspreekpunt voor mensen die
iets opgediept willen hebben uit het archief. De gemeente Buren
heeft nog een traditioneel archief. Allemaal papier. Er zijn wel
ontwikkelingen om te digitaliseren, maar die gaan langzaam. Ik
doe dit werk nu ruim twee jaar. Voor ik communicatiekunde
ging studeren heb ik een bibliotheek- en documentatieopleiding
gevolgd. Ik was al jong altijd bezig met het verzamelen van
informatie. Werkstukken voor school bijvoorbeeld, daar zocht ik
dingen tot in de finesses voor uit. En ik las veel. Toen ik klaar
was vond ik mezelf nog niet voldoende toegerust voor de
arbeidsmarkt. Ik ben verder gaan studeren. Het aantrekkelijke
van communicatiekunde vond ik dat er aandacht was voor meertalige communicatie. Ik sluit niet uit dat ik op een dag in het
communicatievak terechtkom. Maar op dit moment doe ik in
mijn werk niet veel met de studie. Behalve dan dat ik teksten
snel kan analyseren. Ik heb wel een paar nevenfuncties waarbij
de communicatiekundetheorie handig is. In de klankbordgroep
cultuur van onze pas heringedeelde gemeente komt het van pas.
En in de redactiecommissie voor het gemeentelijk personeelsblad dat binnenkort opnieuw wordt opgezet.’

‘Dit is mijn tweede baan. Ik heb eerst bij een Utrechts communicatiebureau gezeten. Daar deed ik perscontacten voor klanten
in de ict en de toeristische sector. Continu proberen te scoren
voor de klant was dat. Het organiseren van persconferenties of
het schrijven van een persbericht als een vliegtuigmaatschappij
nieuwe stoelen had, bijvoorbeeld. Het was leuk, ik had het prima
naar mijn zin. Maar ik voelde dat er meer was. Ik wilde ook wel
eens aan de andere kant van de tafel zitten. Een van mijn klanten was Cap Gemini Ernst & Young. Ik was bij hen gedetacheerd
op het hoofdkantoor in Utrecht. Daar hoorde ik van de vacature
van teamleider arbeidsmarktcommunicatie, op de afdeling Corporate Communicatie en PR.
Arbeidsmarktcommunicatie zijn alle uitingen om Cap Gemini
Ernst & Young als werkgeversmerk te versterken, zoals dat mooi
heet. Een voorbeeld? Wervingscampagnes. Die komen uit Parijs
en moeten voor de Nederlandse markt herschreven worden.
Dan moet je weten wat hier goed bekt. Of wat hier wel of niet
goed valt. Mijn team bestaat inclusief mezelf uit twee mensen.
Ook interne communicatie maakt deel uit van ons takenpakket.
Wij denken bijvoorbeeld mee over het “uitrollen” van beleid ter
voorkoming van rsi. Hoe communiceer je daarover met de
medewerkers? Deze baan is helemaal in lijn met mijn theoretische achtergrond. Het leuke is dat ik zelf ook veel schrijf. Laatst
een brief aan alle medewerkers wat je met je laptop moet doen
om niet het sircamvirus te krijgen. Wat ik over vijf jaar doe? Echt
geen idee. Misschien ook moeder zijn als dat zou lukken.’

Tekst: Ellis Ellenbroek
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