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In deze nieuwsbrief
Als (oud-)student en/of (oud-)medewerker van de Opleiding Geschiedenis ontvangt u eenmalig
deze speciale nieuwsbrief van de Alumnivereniging Geschiedenis. Hiermee willen wij u op de
hoogte te stellen van de lustrumactiviteiten die de Alumnivereniging, in samenwerking met de
Afdeling Geschiedenis en de studievereniging Ubbo Emmius, organiseert in het kader van het
400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen.

Van de voorzitter
Beste alumnae, alumni, studenten en (oud) medewerkers,
Het bestuur van de alumnivereniging is druk bezig met de voorbereiding van festiviteiten in het kader van het
400-jarig bestaan van onze alma mater (http://www.rug400.nl). Naast de centraal georganiseerde activiteiten
zoals een alumni lunch en het slotfeest, zal er op zaterdagmiddag 14 juni 2014 voor de alumni
Geschiedenis een speciaal programma zijn dat in samenwerking met de Afdeling Geschiedenis en Ubbo
Emmius wordt georganiseerd in het Forum Images aan het Hereplein. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer
over het programma van deze middag. Het plan bestaat om voor deze alumnimiddag en tentoonstelling in te
richten met foto’s, filmfragmenten, tekstmateriaal etc. Voor dat laatste doet het bestuur een beroep op u: hebt
u foto’s, filmfragmenten, anekdotes of ander leuk materiaal, stuur het ons toe (liefst digitaal)!!!
Zoals in de laatste Nieuwsbrief aangekondigd, vindt er als opmaat van de lustrumviering in juni op
zaterdagmiddag 11 januari een alumnibijeenkomst plaats (zie ook elders in deze brief). Hier wordt u nader
geïnformeerd over de lustrumactiviteiten en zal Klaas van Berkel een lustrumlezing geven over zijn
geschiedschrijving van de RuG met de titel

"De dilemma's van een universiteitshistoricus.
Over loyaliteit, de kritische blik en de ideale universiteit"
Wij hopen dat velen van u hier zullen zijn. Om enig idee te hebben wie er zullen komen, stellen we het op prijs
dat u zich aanmeldt op alumni.geschiedenis@rug.nl. Kijk en like vooral ook onze Facebookpagina,
(https://www.facebook.com/AlumniverenigingGeschiedenisRUG)
waar tevens informatie over deze
activiteiten wordt gegeven.
Met vriendelijke groet,

Help ons aan uw mooiste herinneringen aan uw studententijd bij
Geschiedenis en/of GHD Ubbo Emmius!

Bent u in het bezit van oude foto’s, filmfragmenten of ander leuk materiaal uit uw studententijd bij
Geschiedenis of Ubbo Emmius? Stuur dan een (digitale) kopie of het origineel op naar de Alumnivereniging
Geschiedenis! We zijn van plan deze mooie en leuke foto’s, films en anekdotes tentoon te stellen op de
Alumnidag van 14 juni 2014. Daarom vragen we ook of u bij het materiaal dat u opstuurt een korte
omschrijving kunt geven van de activiteit, waar die plaatsvond en wie er op de foto’s/filmpjes te zien zijn.
We hebben het liefst dat u het materiaal digitaal aanlevert via ons e-mailadres
alumni.geschiedenis@rug.nl, maar ook origineel materiaal is welkom! Dit kunt u sturen naar:
Alumnivereniging Geschiedenis
O.v.v. Lustrum 400
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen.
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Vergeet niet
hierbij
uw
adresgegevens
te
vermelden
zodat wij u het alumni.geschiedenis@rug.nl
originele materiaal, na digitalisering, weer
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
terug kunnen sturen!

Uitnodiging Lustrumlezing (11 januari 2014)
Op zaterdag 11 januari 2014 organiseert de Alumnivereniging Geschiedenis haar eerste lustrumactiviteit.
Klaas van Berkel zal die middag een lezing geven over zijn historische studie, die later in 2014 zal
verschijnen, naar het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit met de titel:

"De dilemma's van een universiteitshistoricus.
Over loyaliteit, de kritische blik en de ideale universiteit"
Voorafgaand aan de lezing van Klaas van Berkel zal Franck Smit van het RUG-Lustrumbureau ons
bijpraten over de activiteiten en het programma van de Lustrumperiode (half mei-half juni 2014). Tevens
zal het bestuur van de Alumnivereniging nader ingaan op het programma voor geschiedenisalumni op
zaterdag 14 juni 2014.
Vanaf 14:00 bent u welkom in Het Kasteel (Melkweg 1, 9718 EP) om alvast een kopje koffie of thee te
drinken. Om 14:30 begint vervolgens het programma en na afloop van de lezing van Klaas van Berkel, rond
16:45, is er de gelegenheid om gezellig met elkaar te borrelen in de bovenzaal. We stellen het zeer op prijs als
u ons wilt laten weten of u komt. U kunt een e-mail sturen naar alumni.geschiedenis@rug.nl of een brief(kaart)
naar ons postadres:
Alumnivereniging Geschiedenis
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen.
Wij hopen u bij deze activiteit te mogen verwelkomen!

RUG400–Alumnidag (14 juni 2014)
Tijdens het alumniweekend van de RUG organiseert de
Alumnivereniging Geschiedenis in samenwerking met Ubbo
Emmius en de afdeling Geschiedenis ook een
lustrumactiviteit voor de eigen alumni! Zaterdagmiddag
14 juni is er gelegenheid om na de lunch op het Broerplein
samen te komen in Forum Images (Hereplein 73) voor
een weergaloos toneelstuk van de hand van Doeko
Bosscher, dat zal worden opgevoerd door medewerkers van
de Afdeling Geschiedenis. Ook zal er een gesprek, naar
concept van het populaire programma Zomergasten,
worden gehouden met verschillende (oud)docenten en
(oud)studenten van verschillende generaties over de
veranderingen die het universitaire geschiedenis onderwijs
door de jaren heen heeft ondergaan.

Doeko Bosscher erelid
GHD Ubbo Emmius

Ten slotte is er natuurlijk genoeg tijd om gezellig met oudstudenten geschiedenis en oud-medewerkers van het
Instituut Geschiedenis herinneringen op te halen uit uw
studententijd. Ook kunt u zich op de hoogte stellen van de
huidige stand van zaken van de opleiding en het hedendaagse
studentenleven, want ook de huidige medewerkers en
geschiedenisstudenten zullen bij dit evenement aanwezig
zijn.

Lid worden!
Wilt u opAlumnivereniging
de hoogte blijven van
wat er speelt op de Afdeling Geschiedenis
en bent u geïnteresseerd in de andere
Geschiedenis
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activiteiten
die de Alumnivereniging organiseert? U kunt zich als alumni.geschiedenis@rug.nl
lid van de Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis

