Dit is de eerste nieuwsbrief van
het Eric Bleumink Fonds van de RUG.
Hij wordt verstuurd naar alle donateurs.

‘Ik ben blij dat ik
deze kans heb
gekregen!’

Riza Silvia Pahlavi

Riza Silvia Pahlavi had al eerder naar het buitenland gewild om haar studie te completeren.
Helaas gooide de economische crisis in Indonesië roet in het eten. Het werd domweg te duur
voor haar. Ze was dan ook dolgelukkig toen ze na haar opleiding aan de universiteit van
Bandung toch nog die kans kreeg, dankzij professor Verweij.

‘Ik ken professor Verweij van de gastcolleges die hij
op onze universiteit gaf. Zijn colleges vond ik erg
interessant en ik stelde veel vragen. Ik denk dat ik
daardoor ben opgevallen. Hij heeft mij gestimuleerd
om een beurs van het Eric Bleumink Fonds aan te
vragen.
Ik volg de masteropleiding International Law and
Law of International Organisations. In Indonesië
studeerde ik privaatrecht. Internationaal recht is
extra interessant met het oog op mondialisering.
De ontwikkelingen binnen de Europese Unie volg
ik met grote belangstelling. De EU is te vergelijken
met ASEAN, een organisatie van vijf Aziatische
landen die streeft naar een open markt in 2002.’

Internationale sfeer
‘Een groot verschil met de colleges in Bandung is dat
we hier tussentijds presentaties moeten houden en
papers moeten schrijven. In Indonesië schrijf je
alleen voor het eindexamen een paper. Ik vind het
ook nuttig dat je hier zoveel feedback krijgt van de
docenten en dat ze je de kans geven om vragen te
stellen. Mijn favoriete docenten zijn Verweij en
Nihoul. Paul Nihoul geeft heel goed les: hij heeft
een schat aan ervaring en weet dat op ons over te
brengen, geeft ons feedback en zelfvertrouwen.
Dat is heel nuttig voor onze toekomst.
Ik moet hard studeren, niet alleen omdat er veel van
ons wordt verwacht qua zelfstudie en presentaties,
maar ook door taalproblemen. Al raak ik er nu wel

aan gewend om alles in het Engels te doen. In het
eerste semester heb ik veel samen gestudeerd met
Indonesische studenten. Nu werk ik regelmatig
samen met een studiegenote uit Honduras. In onze
klas zitten mensen uit Spanje, Brazilië, China,
Vietnam, Mexico, Nigeria. Die internationale sfeer is
erg leuk. Maar ik mis het contact met Nederlanders!
Zo lijkt het mij geweldig om in een Nederlands
gezin te wonen, zodat ik meer kan leren over de
Nederlandse taal en cultuur.’

Ouders en tulpen
In Indonesië woonde Riza bij haar ouders. ‘Ik moet
er heel erg aan wennen dat ik hier alles zelf moet
beslissen, ik ben gewend met mijn ouders te overleggen. Wanneer ik terug ben in Bandung zou ik
graag weer bij hen willen wonen. Maar ik wil in
Jakarta werken en dan zal ik moeten verhuizen.
Eigenlijk is bij ons alleen een baan of een huwelijk
een reden om bij je ouders weg te gaan. Nu ik zover
van huis ben, realiseer ik met nog sterker dat ik heel
veel van mijn ouders hou. Maar dat ik hen en mijn
broers mis wil niet zeggen dat ik het niet naar mijn
zin heb in Groningen, hoor! Groningen is een
leuke studentenstad, niet te druk, de mensen zijn
vriendelijk en behulpzaam. Alleen ’s avonds vind ik
het zo stil op straat. In het weekend ga ik meestal op
pad om vrienden te bezoeken. En ik kan bijna niet
wachten op de Keukenhof, om de tulpen te zien!’

OP STAP MET
BURSALEN

EEN VLIEGENDE START
Het Eric Bleumink Fonds (EBF) heeft een vliegende
start gemaakt. Het ontstaan van het idee, de rijping,
de implementatie, de vorming van een bestuur, de
werving van middelen, maar ook het eerste uitgeven
van middelen: het volgde elkaar allemaal in een
razendsnel tempo op. Het was ook wel logisch het

Al meer dan tien jaar volg ik marathonschaatswedstrijden
nauwlettend. Zo af en toe neem ik buitenlandse gasten van de
RUG mee naar een wedstrijd. Twee van de vier EBFbursalen, Masud Reza (Population Studies) en Rowena Suryobroto
(International Financial Management) gingen met mij mee naar
een wedstrijd, deze keer op de ijsbaan De Smelt in Assen.

zo te doen en te laten gebeuren. ‘Momentum’ is
van belang als men zo’n project wil laten slagen en
momentum kon er zijn doordat het een goed, nobel
idee was.
Het bestuur heeft zich zorgvuldig beraden over de
vraag hoe de opbouw van het besteden van middelen
zou moeten zijn. De gulle gevers willen zien dat er
iets met hun giften gedaan wordt. Het EBF mag geen
abstractie blijven waaruit ‘te zijner tijd’ mooie dingen
voortkomen, maar dient voortvarend te laten zien
dat het om echte mensen gaat met echte ambities
die dolgraag naar Groningen willen afreizen om een
studie te volgen. Vandaar dat het bestuur besloot,
met inachtneming van de eisen van goed rentmeesterschap, uit het eerste kapitaal meteen vier
beurzen te financieren en ook in het tweede jaar
fors te investeren in aanstormend talent uit de Derde
Wereld. Dat talent heeft nu een gezicht gekregen,
dat de begunstigden in deze eerste Nieuwsbrief laten
zien. Ook komen zij aan het woord. We willen met
het bewijs dat het geld goed terechtkomt, het
momentum in stand houden en het fonds naar een
nog grotere omvang laten doorgroeien.
Onze buitenlandse gasten varen er wel bij, dat is zeker.
Maar ook de RUG vaart er wel bij. De universiteit
internationaliseert, krijgt stimulansen en impulsen
van buitenaf die vandaag de dag onmisbaar zijn voor
een moderne instelling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dat alles wordt mogelijk gemaakt
door de donateurs van het EBF. Door u dus. Dan is
een welgemeend woord van dank op zijn plaats.
En een oproep om samen door te gaan.
Doeko Bosscher
rector van de RUG en voorzitter van het EBF

Rowena, Theo en Masud

Nederland, het land met de grootste
kunstijsbaandichtheid ter wereld,

van het marathonschaatsteam van
de Enkhuizer Almanak. Vier dames

heeft vele ijsbanen, maar die Assen
is wel erg bijzonder. De ijsbaan is
gecommercialiseerd en dat heeft aller-

verdedigen de eer van het kleine
boekje uit Enkhuizen.
Bij de heren rijdt ook een Fransman

lei gevolgen voor de inrichting. Langs
de baan en in de ‘catacomben’ van
het ijsstadion is alles ingericht in een
ietwat folkloristische, oud-Hollandse
stijl. Dankzij de muurschilderingen
waant de bezoeker zich in een echte
‘koek-en-zopiesfeer’. Kortom, de ideale
omgeving voor een buitenlandse
bezoeker die meer van Nederland gaat
weten dan alleen dat wij kaas en
tulpen exporteren.
Bij de entree van de ijsbaan treffen we
Erik Hulzebosch, schaatser, artiest en
gast in vele quizprogramma’s. Welwillend legt hij uit hoe de klapschaats
werkt. Ik moet natuurlijk beiden
kennis laten maken met dit stuk
Hollands vernuft. Later tijdens de
wedstrijd blijkt dat ze de les van Erik
goed hebben gevolgd: aandachtg
luisteren ze naar het getik van de

Michel Michaud mee. Dat is voor beide
bezoekers reden tot vele vragen. Kan
een Fransman zo maar mee doen aan
een Nederlandse competitie? Waarom
schaatsen ze niet in Frankrijk?
En moet die Fransman niet gewoon
werken? Het antwoord op de laatste
vraag is niet zo moeilijk: marathonschaatsen is werken. De andere vragen
over de sympathieke Fransman gaan
terug naar het rijtje kaas en tulpen.
Het schaatsen is een Nederlandse
sport en in Frankrijk zijn geen
wedstrijdbanen meer. Speciaal voor
de Olympische Spelen in Albertville
(1992) is een tijdelijke baan aangelegd. Een Franse schaatser moet
dus elders zijn geluk zoeken. Aan het
eind van de koude avond deden beide
studenten dat ook: bij de ‘OudHollandse’ patatkraam op de ijsbaan

klapschaats. De dameswedstrijd wordt
nauwlettend gevolgd en dat is niet
zonder reden. Hun gastheer (en

in Assen.

ondergetekende) is tevens begeleider

Theo Jurriens

Rowena
Suryobroto
studeert
International
Management.
Voor haar studie is zij enkele
maanden in Zweden, waarover
zij ons via e-mail bericht.

Iwan
Harsono
studeert
Chemical
Engeneering.
Dit is zijn agenda voor
een willekeurige week.

Bursalen
Per september 2000 zijn vier studenten
met een EBF-beurs aan hun studie
begonnen:

Pilsjes en cola
Voor het Eric Bleumink Fonds is elk bedrag
welkom. Zo is vorig jaar in de oproep aan
studenten de suggestie gedaan een bedrag

Riza Silvid Pahlavi (25) van de universiteit

te doneren dat men uitspaart door een of

van Bandung, Indonesië. Zij volgt de
opleiding tot Master of Law in International

twee pilsjes of cola minder te drinken tijdens
een avondje stappen. Veel studenten

Law and Law of International Organisations.

hebben hieraan gehoor gegeven en een

De studie duurt 12 maanden.

bedrag van vijf tot zes gulden overgemaakt.

Rowena Suryobroto (23) van de universiteit
van Jakarta, Indonesië. Zij volgt de opleiding
tot Master of Science in International

Donateuren

Het Eric Bleumink Fonds van de

Het Eric Bleumink Fonds heeft vanaf het

RUG verstrekt beurzen aan talentvolle
studenten en jonge onderzoekers uit

Management. De studie duurt 16 maanden.

moment van oprichting in mei 2000
ongeveer 700 schenkingen ontvangen. De

Masud Reza (34) van het International

alumni van de RUG zijn verantwoordelijk

in mei 2000.

Centre for Diarrhoeal Research Dhaka,
Bangladesh. Hij volgt de opleiding tot

voor ruim 30 procent van de donaties,
evenals de studenten. Ongeveer 20 procent

Bestuur

Master of Science in Population Studies.

is afkomstig van medewerkers van de
universiteit. De overige donaties zijn

De studie duurt 18 maanden.
Iwan Harsono (25) van de universiteit van
Surabaya, Indonesië. Hij volgt de opleiding
tot Master of Science in Chemical Engeneering. De studie duurt 24 maanden.

afkomstig van mensen, bedrijven en
organisaties die een andersoortige band
met de universiteit of met Eric Bleumink

prof.dr A.J.M. Schoot Uiterkamp
prof.dr.ir. C. Schweigman

In 2000 is een bedrag van ƒ 642.123,10 op
de rekening van het fonds binnengekomen.

Lezing
Op uitnodiging van ABN AMRO Groningen
houdt Masud Reza, EBF-bursaal uit
Bangladesh, in juni een lezing voor hun
Young Bankers. Masud is gevraagd te
vertellen over zijn land, zijn studie en
zichzelf. Kerry Hartman, namens de bank
een van de donateurs van EBF, geeft in
Broerstaat 5 (het magazine voor alumni
van de RUG) aan dat het de bank niet
alleen te doen is om naamsbekendheid of
steun aan een goed doel. Voor hen is
vooral de ontmoeting met onderzoekers en
studenten uit andere culturen waardevol
en leerzaam.

mr.drs. C. Hendrikse

Financiën
Inkomsten

gegeven. Een fantastisch initiatief, met als
resultaat een gezamenlijke bijdrage van
enkele duizenden guldens.

drs. G. Joosten (secretaris/penningmeester)
drs. J. Folgering
prof.dr. H. Huisjes
mw.drs. J. Martens

Afscheidscadeau

de suggestie als cadeau een bedrag aan het
Eric Bleumink Fonds te schenken. Aan dit
verzoek hebben tientallen mensen gehoor

prof.dr. D.F.J. Bosscher (voorzitter)

hebben.

Donatienieuws
Toen prof. dr. W. Molenaar (PPSW) vorig
jaar met emeritaat ging, deed hij zijn gasten

ontwikkelingslanden. Het is opgericht

Voor dit jaar en de komende jaren is een
bedrag van in totaal ruim ƒ 300.000
toegezegd. De financiën van het Eric
Bleumink Fonds worden gecontroleerd

Secretariaat

Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72
9700 AB Groningen
tel. (050)363 9111
bleuminkfonds@bureau.rug.nl

door acountants van Price Waterhouse
Coopers.

Contactpersonen: Madeleine GardeurVeltman en Wiebe Zijlstra

Kosten
De kosten van fondswerving voor het Eric
Bleumink Fonds komen niet ten laste van

Fondswerving

de donaties. Ze worden betaald door de
Stichting Ubbo Emmius Fonds uit het
budget dat het College van Bestuur van de
RUG beschikbaar heeft gesteld. Met andere
woorden, het totale bedrag wordt besteed
aan het doel waarvoor het EBF is opgericht.

9700 AB Groningen
tel. (050)363 7595
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl
Contactpersoon: Hans Biemans

Beurzen
Een beurs van het Eric Bleumink Fonds is
afgestemd op de kosten van de opleiding
die wordt gevolgd. Daarnaast Eric
is het
een
Bleumink
vergoeding voor de reiskosten, de kosten
van studiemateriaal (ƒ 610,- per jaar) en de
kosten van levensonderhoud (ƒ 1.620,- per
maand). De vergoedingen zijn gebaseerd
op de algemeen in gebruik zijnde regels
van het Netherlands Fellowship Programme
en voldoet daardoor aan nationaal en
internationaal aanvaarde eisen.

Ubbo Emmius Fonds RUG
Postbus 72

Het rekeningnummer van
het Eric Bleumink Fonds is:
ABN AMRO Groningen
rekeningnr. 56.30.98.961
t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds
inzake Eric Bleumink Fonds
Giften komen in principe in aanmerking
voor aftrek van inkomstenbelasting.
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