Alumnikringen van de RUG zijn er over de hele wereld. In Hong Kong, New York of Amsterdam, om er maar eens een
paar te noemen. ‘Vreemd’ vindt Geesje Duursma (48) het, dat Friesland tot voor kort niet in dit rijtje stond, terwijl er
zo’n 10.000 alumni wonen. Ze hoefde dan ook niet lang na te denken toen het alumni-office van de RUG haar vroeg
om een Friese kring op te richten. De eerste bijeenkomst van De Fryske Alumny Sirkel is op 13 oktober in Bergum.
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Fryske Alumny Sirkel

Een sterker Fries geluid in Groningen

T

ijdens het interview lijkt Geesje
Duursma in een hippe koffietent
te zitten. ‘De achtergrond is nep
hoor, ik zit middenin een drukke
fase van mijn promotieonderzoek en mijn
werkkamer is een chaos,’ lacht ze. Duursma
studeerde economie in Groningen en naast
haar promotieonderzoek naar de waarde van
gastvrijheid aan de RUG Campus Fryslân,
runt ze een horecabedrijf in Bergum met
haar man. ‘Vraag me niet waar ik de tijd
vandaan haal, mannen met twintig nevenfuncties wordt die vraag ook niet gesteld,’
waarschuwt ze met een glimlach.

‘We mogen in Friesland best wat
trotser zijn’
Duursma houdt wel van aanpakken en zei
volmondig ‘ja’ toen ze door de alumni-office
van de RUG werd benaderd om een Friese
alumnikring op te richten. Ze gaat het avon-

tuur aan met Herma Dijkgraaf. Beide vrouwen misten een alumnikring in Friesland,
terwijl ze het juist voor ‘hun’ provincie zo
belangrijk vinden dat die faciliteit er is.
‘Friezen zijn over het algemeen heel nuchter
en bescheiden. Een mooie eigenschap, maar
soms kan het tegenwerken,’ vindt Duursma.
‘We mogen in Friesland best wat trotser zijn.
Ik hoop dat we met de alumnikring die trots
meer gaan uitstralen en het Friese geluid
duidelijker en sterker kunnen laten klinken
in Groningen.’

Een hecht Fries alumninetwerk
Het doel van de Fryske Alumny Sirkel is
om RUG-alumni die in Friesland wonen of
werken met elkaar in contact te brengen.
‘Ik hoop dat de alumnikring een plek wordt
waar gelijkgestemden, oude studiegenoten
en nieuwe connecties elkaar vinden.’ Uiteindelijk hoopt Duursma dat er een hecht Fries

alumninetwerk ontstaat dat twee à drie
keer per jaar bijeenkomt in een informele
setting. ‘Mensen kunnen op een laagdrempelige manier netwerken, zonder dat het als
een verplichting voelt. Maar, als je in de auto
terug naar huis zit, moet je ook denken: ik
heb iets geleerd. Of: wat heb ik interessante
gesprekken gehad.’
Elke bijeenkomst staat er een ander onderwerp centraal, dat toegelicht wordt door een
hoogleraar of een alumnus. Het thema van de
eerste bijeenkomst is ‘Vrouwelijke rolmodellen en het nut van de man’ met onder andere
de uit Bergum afkomstige rector magnificus
Cisca Wijmenga en oud-journalist, alumnus
en schrijver Maarten Huygen als sprekers.
Duursma: ‘Mannen moeten zich niet afgeschrikt voelen door dit onderwerp hoor, juist
niet!’ Duursma’s eigen bedrijf ‘De Pleats’ in
Bergum is het toneel van de bijeenkomst,
maar wordt niet het vaste honk van de kring.
‘Er zijn talloze mooie locaties in Friesland
met elk een unieke geschiedenis. Daar gaan
we met de Sirkel zeker gebruik van maken.’
Zo vindt de volgende bijeenkomst van de
alumnikring, met de gemeenteraadsverkiezingen als thema, plaats in de Beurs van
Leeuwarden, waar de RUG-faculteit Campus
Fryslân zetelt.

Aanpakken
Aanpakken is een rode draad in het leven van
Duursma. Zo zat ze in het algemeen bestuur
van het Ubbo Emmius Fonds, geeft ze regelmatig gastcolleges op Campus Fryslân en
is ze onlangs toegetreden tot de Raad van
Toezicht van NHL Stenden Hogeschool. Ze
krijgt energie van nieuwe dingen leren, het
ontmoeten van mensen en het organiseren
van bijeenkomsten. De toekomst van de
Fryske Alumny Sirkel ziet Duursma positief
in. ‘Over vijf jaar boeken we voor elke bijeenkomst van de Sirkel de grootste zaal, haha.’

‘

ALHOEWEL IN HET LAND DER BLINDEN EENOOG KONING IS, IS HET BELANGRIJK DAT HIJ BLIJFT POGEN ZIJN ZICHT
TE VERBETEREN IN PLAATS VAN ZELFGENOEGZAAM TE ZIJN MET ZIJN POSITIE
STELLING ILSE HARMS GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

’
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