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Van de voorzitter
Beste alumnae en alumni,
De viering van het 400-jarig bestaan van onze alma mater nadert (zie: http://www.rug400.nl). Zoals
eerder bericht, vindt er op zaterdagmiddag 14 juni een speciaal programma plaats voor Geschiedenis
afgestudeerden in het Groninger Forum (Hereplein 73). Het belooft een opwindende middag te
worden met interviews à la Zomergasten met oud-studenten (o.a. Peter Middendorp) en ouddocenten (o.a. Bunna Ebels-Hoving en Pim Kooij), een toneelstuk geschreven door Doeko Bosscher
en een foto-expositie. Bovendien is dit een uitgelezen mogelijkheid om oud-studiegenoten en (oud-)
medewerkers te ontmoeten en te spreken. Velen van u hebben zich al aangemeld voor deze
bijzondere alumnimiddag maar we hopen op nog meer aanmeldingen. Dus kom naar Groningen op
14 juni! Ik beloof u: u zult een fantastische middag hebben!
Namens het bestuur,
Jan Willem Drijvers, voorzitter

Adresgegevens
Bent u het afgelopen jaar verhuisd, heeft u een
nieuw e-mailadres of telefoonnummer?
Vergeet dan niet uw nieuwe contactgegevens
aan ons door te geven! Mail ze naar
alumni.geschiedenis@rug.nl of stuur een
briefkaart naar:
Alumnivereniging Geschiedenis
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen.
Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis

Word lid van de
Alumnivereniging op
Facebook en LinkedIn!
Wilt u verder op de hoogte blijven van de
activiteiten die de Alumnivereniging
Geschiedenis organiseert? Word dan lid van
onze Facebook-pagina en LinkedIn-groep!
www.facebook.com
www.linkedin.com
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Uitnodiging Alumnidag 14 juni 2014
Op zaterdag 14 juni 2014 organiseert de Alumnivereniging Geschiedenis in kader van het 400-jarig bestaan
van de Rijksuniversiteit Groningen een middag voor alle oud-studenten geschiedenis, de (oud-)medewerkers
van de opleiding en huidige geschiedenisstudenten in het Groninger Forum (Hereplein 73). Deze middag
valt samen met het Alumniweekend dat de RUG organiseert voor haar oud-studenten en vindt plaats
aansluitend aan de lunch in de Broerstraat. Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
13:30-14:00 Inloop en ontvangst
14:00-14:05 Opening door de voorzitter
14:05-15:10 Interviews met oud-medewerkers en oud-studenten door Stefan van der Poel
15:10-15:30 Pauze
15:30-16:30 Toneelstuk "Reis naar het einde van de dag"
16:30-17:30 Borrel
In de pauze en tijdens de borrel kunt u tevens een blik werpen op de foto-expositie die wij hebben
samengesteld over ‘Studeren aan het Instituut Geschiedenis door de jaren heen’. Ook GHD Ubbo Emmius en
Groniek zullen deze middag niet ontbreken! Ten slotte heeft u na afloop alle tijd om gezellig na te borrelen met
uw oud-studiegenoten, voordat u met zijn allen naar de afsluitende Maskerade van het RUG400-Lustrum en
het For Infinity Slotfeest in de binnenstad gaat!
De entree voor deze middag bedraagt € 10,00 (voor studenten € 5,00) en u kunt gewoon bij de deur betalen.
Zou u ons wel van te voren willen laten weten of u komt? Dan kunnen wij daar rekening mee houden met de
hapjes en consumpties. U kunt een e-mail sturen naar alumni.geschiedenis@rug.nl of een briefkaart naar:
Alumnivereniging Geschiedenis
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK Groningen.
Wij hopen u bij deze activiteit te mogen verwelkomen!

Toneelstuk ‘Reis naar het einde
van de dag’
Speciaal voor de Alumnidag van 14 juni heeft hoogleraar
Eigentijdse geschiedenis, Doeko Bosscher, een
toneelstuk geschreven over het leven van koningin
Beatrix. Medewerkers van de opleiding geschiedenis –
Mineke Bosch, Raingard Esser, Catrien Santing en
Charlene Croes – spelen beurtelings de rol van koningin
Beatrix, tijdens een interview dat haar op 14 juni 2014
wordt afgenomen door Guido van Hengel en Maarten
Zwiers. Ook Tity de Vries en Stefan van der Poel
verlenen hun medewerking. Beatrix kijkt terug op haar
leven als prinses, koningin en (weer) prinses. Het is
geen blijspel, noch een treurspel. Het stuk gaat over het
leven, over de essentie van het koningschap en over de
eenzaamheid die zwaar op een mens van vlees en bloed
kan drukken.

Benieuwd naar het verhaal
achter deze foto? Kom 14
juni naar de Alumnidag!

De muzikale begeleiding op de piano wordt verzorgd
door Robert Bosscher.
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RUG400 - Alumniweekend
Tijdens het slotweekend van 13 tot 15 juni 2014 is er speciale aandacht voor alle oud-studenten van de RUG.
De universiteit nodigt hen uit dan naar Groningen te komen, voor een ‘trip down memory lane’. In de stad waar
ze hebben gestudeerd en geleefd, kunnen ze oud-studiegenoten terugzien, een bezoek brengen aan de
studentenvereniging, een kijkje nemen in het studentenhuis van toen, nog een keer in de collegebanken
plaatsnemen.
Het weekend begint vrijdagavond. Dan openen alle studentenverenigingen hun deuren voor oude
en nieuwe studenten. Op zaterdag is er een uitgebreid programma voor alle oud-studenten. De dag start met
een muzikale opening op het Academieplein (Broerstraat) om 10:00 uur, gevolgd door een gezamenlijke
lunch in het centrum van de stad: een grote hoeveelheid mooi gedekte tafels op en rondom de straten van het
Academieplein. Na de lunch is tijd ingepland voor activiteiten van de verschillende facultaire
alumniverenigingen, kan er gekeken worden naar de roeiwedstrijd tussen teams uit Oxford, Cambridge,
Groningen en Münster in de grachten van Groningen of kan je de drie lustrumtentoonstellingen bezoeken
in het Universiteitsmuseum, Der Aa-kerk en Groninger Museum.
Voor het avondeten heeft u keuze uit het Gift for Infinity-diner in de Martinikerk, waar de
universiteit een benefietdiner organiseert voor het goede doel Gift for Infinity. Deelname hieraan is mogelijk
door het ‘kopen’ van een tafel voor 8 personen. Maar u kunt er ook voor kiezen om ergens een daghap te eten in
één van de vele eetcafés die Groningen rijk is en meedoen aan de lustrumviering. Ook hiermee steunt u het
goede doel van Gift for Infinity. Houd u voor meer informatie hierover de website www.rug400.nl in de
gaten!
De dag wordt afgesloten met het in ere herstellen van een oude traditie: de Maskerade. Deze bonte
stoet – een gezamenlijk kunstproject van studie-, studentenverenigingen en Stadjers – zal rond 20:30
aankomen in de binnenstad van Groningen. Aansluitend zal dan het knallende For Infinity slotfeest van de
feestmaand losbarsten op de Grote Markt, Vismarkt en het Waagplein. Dit feest is vrij toegankelijk voor alle
oud-studenten, maar ook voor de huidige studenten, RUG-medewerkers en Stadjers, en zal tot ongeveer 01:00
duren.
En op zondag? Dan kunnen de oud-studenten een bezoek brengen aan Aletta de Musical in de
Stadsschouwburg of een kijkje nemen bij diverse cultuur- en sportverenigingen.
Voor een aantal van deze activiteiten heeft u kaarten nodig (bijv. de lunch en de museumtentoonstellingen),
terwijl andere evenementen gratis toegankelijk zijn (bezoek aan studentenverenigingen, maskerade en
slotfeest). Een overzicht hiervan vind u op de lustrumwebsite van de RUG. Daar vind u ook het aanbod van
passe-partouts en nog veel meer informatie over het RUG400 Alumniweekend.
Ga dus snel naar www.rug400.nl!
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Carrièrecongres GHD Ubbo Emmius
Op vrijdag 2 mei 2014 vindt het carrièrecongres van GHD Ubbo Emmius plaats in het Van
Swinderen Huys (Oude Boteringestraat 19). De inloop begint om 09:30 met koffie en thee, daarna zal
om 10:00 het programma beginnen. De dagvoorzitter is u allen bekend, Jan Willem Drijvers, voorzitter
van de alumnivereniging. Er vinden drie plenaire lezingen plaats van Koosje Spitz (Nationale UNESCO
commissie), Sibrand Harmsma (Arcadis) en Hans Goedkoop (Andere Tijden). Ook is er de
mogelijkheid om aan verschillende workshops deel te nemen, van onder andere Abele Kamminga
(D66). Om 16:00 sluiten we dag af met een netwerkborrel in The Dog's Bollock's. Als u wilt deelnemen of
als u vragen heeft dan kan u mailen naar ubbo@rug.nl. Prijs wordt nader bekend gemaakt. Inclusief
lunch, koffie/thee en een drankje op de borrel.

Herkent u dit bestuur van Ubbo Emmius nog?
Kom dan naar de Alumnidag van 14 juni!

Terug naar de RUG!
Maak een account aan en waan je alvast terug. Wat zou het fantastisch zijn wanneer iedereen elkaar weer kan
ontmoeten tijdens de alumnifestiviteiten van het 400-jarig bestaan van de RUG. De RUG heeft vele
evenementen speciaal voor jullie in het weekend van 13-15 juni georganiseerd. Het leukste is natuurlijk om
alvast afspraken te maken met vrienden en bekenden. Via je account kun je privé berichten sturen. Vind
studiegenoten, huisgenoten, jaarclub- of dispuutsgenoten enz. met de alumni-zoeker. Wil je geen hotel? Zoek
een onderkomen bij een mede-alumnus of een studentenhuis. Daarvoor hebben wij een “Alumnistee”. Heb je
een huis beschikbaar, meld het aan via je account. Haal herinneringen alvast op. Stuur foto’s in en laat
anekdotes achter in het fotoboek Memories For Infinity. Dit alles is mogelijk wanneer jij een account aanmaakt
op RUG400.nl. Want jij wilt toch ook terug naar de RUG?
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