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Van de voorzitter
Beste alumnae en alumni,
Dit academisch jaar staat in het kader van het 400-jarig bestaan van onze universiteit. Dit lustrum zal op
grootse wijze worden gevierd van 15 mei tot en met 15 juni volgend jaar. Voor nadere informatie kun u terecht
op de speciale lustrum website: http://www.rug400.nl/. Het laatste weekend van de lustrumviering is speciaal
bedoeld voor alumni. Naast de centraal georganiseerde activiteiten zoals een alumni lunch en het slotfeest, zal
er op zaterdagmiddag 14 juni voor de alumni Geschiedenis een speciaal programma zijn dat in samenwerking
met de afdeling en Ubbo Emmius wordt georganiseerd in het Forum (de oude Wolff-bioscoop) aan het
Hereplein. Wij hopen dat dit programma, waarover in een later stadium meer, veel oud-studenten naar
Groningen doet komen om de banden met de alma mater, studiegenoten en (oud)medewerkers van de
afdeling en studenten te hernieuwen dan wel te continueren.
Als ‘kick-off’ van de lustrumactiviteiten zal op 11 januari a.s. een alumnimiddag worden georganiseerd.
Op deze middag zal Klaas van Berkel de lustrumlezing houden over de totstandkoming van zijn geschiedenis
van de RuG van 1614 tot 2014, die hij in het kader van het 400-jarig van de universiteit heeft geschreven. De
titel van zijn lezing luidt "De dilemma's van een universiteitshistoricus. Over loyaliteit, de
kritische blik en de ideale universiteit". Ook zult u nader worden geïnformeerd over de
lustrumactiviteiten. Meer over het programma van deze middag leest u elders in deze nieuwsbrief. Ik hoop
velen van u 11 januari te mogen begroeten.
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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Aankondiging congres GHD Ubbo Emmius
Historische Trauma’s
De congrescommissie van de studievereniging GHD Ubbo Emmius organiseert op 11 oktober een congres
over het onderwerp ‘Historische Trauma's’. Als plenaire spreker staat de Amerikaanse Professor Ben Kiernan
op het programma. Kiernan wordt internationaal als een gezaghebbende wetenschapper gezien ten aanzien van
genocidevraagstukken en leidt aan de University of Yale het Genocide Studies Program. Hij gaat spreken over
genocide met een focus op de gruwelijkheden die in de jaren zeventig in Cambodja plaatsvonden. De tweede
plenaire lezing zal bestaan uit een duo-gesprek tussen Douwe Draaisma, bijzonder hoogleraar geschiedenis
van de psychologie, en de auteur Jan Brokken. Beide sprekers hebben de laatste jaren een aantal
spraakmakende boeken geschreven rondom het thema ‘historisch geheugen/trauma’s’, zoals Vergeetboek; Wat
we over vergeten moeten weten (2011) en De Vergelding: een dorp in tijden van oorlog (2013). Het gesprek
zal geleid worden door Antoon De Baets, historicus met als expertise ‘Censuur van de Geschiedenis’.
Naast de plenaire lezingen kunnen de congresbezoekers een aantal workshops bezoeken, die onder leiding
staan van Doeko Bosscher (slavernij in de V.S.), Roel van der Veen (Indonesië), Femke Verduin
(psychologische effecten van de genocide in Rwanda en) en Nena Tromp van het NIOD (Srebrenica).
Het congres zal om 10:00 starten in de Synagoge, Folkingestraat 60 te Groningen. Koffie/thee en lunch
worden verzorgd en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.
Als u geïnteresseerd bent om dit congres bij te wonen kunt u een kaartje (€15,-) reserveren door een e-mail te
sturen naar ubbo@rug.nl.

Uitnodiging Lustrumlezing (11 januari 2014)
Op zaterdag 11 januari 2014 organiseert de Alumnivereniging Geschiedenis haar jaarlijkse winteractiviteit.
Omdat het huidige collegejaar in het teken staat van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen
hebben we besloten om onze activiteiten dit jaar daarop te richten. Daarom mogen we met gepaste trots
mededelen dat Klaas van Berkel bereid is om die dag een lezing te geven over zijn historische studie 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".
Enkele jaren geleden heeft Van Berkel ons bijgepraat over eerste fase van dit grote onderzoeksproject die hij
startte in 2007. Nu is de historische monografie bijna af en wordt het boek in de loop van 2014 gepubliceerd.
Met recht kan de lezing die Van Berkel aan ons gaat geven in januari 2014 dan ook worden beschouwd als een
voorpublicatie van zijn boek.
Voorafgaand aan de lezing van Klaas van Berkel zal het Lustrumbureau van de RUG 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.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten vragen wij u om bij deze januari-activiteit foto’s uit uw
studententijd bij de afdeling geschiedenis, GHD Ubbo Emmius en/of Groniek mee te nemen.
Vanaf 14:00 bent u welkom in Het Kasteel (Melkweg 1, 9718 EP) om alvast een kopje koffie of thee te
drinnken. 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. Zou u ons wel van te voren
willen laten weten of u komt? U kunt een e-mail sturen naar alumni.geschiedenis@rug.nl of een briefkaart
naar:
Alumnivereniging Geschiedenis
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
Alumnivereniging Geschiedenis
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9712 EK Groningen. alumni.geschiedenis@rug.nl
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Wij hopen u bij deze activiteit te mogen verwelkomen!

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 ontvangst om 11.00 uur op het Broerplein, gevolgd door een gezamenlijke lunch in het centrum van
de stad: een grote hoeveelheid mooi gedekte tafels op en rondom de straten van het Broerplein. Na de lunch is
tijd ingepland voor het bezoeken van het roei-evenement in de Groninger binnenstad of de drie
tentoonstellingen in Universiteitsmuseum, Der Aa-kerk en Groninger Museum. De dag wordt
afgesloten met een groots slotfeest, voor alle oud-studenten, maar ook voor de huidige studenten, RUGmedewerkers en Stadjers. Een feest met veel oude en nieuwe muziek en een explosief slotakkoord.
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.
Kaarten voor het RUG400 Alumniweekend zijn verkrijgbaar vanaf 1 november 2013 via
www.rug400.nl.

RUG400 – Alumnidag voor (oud-)studenten Geschiedenis
Tijdens het alumniweekend van de RUG organiseert de Alumnivereniging Geschiedenis ook haar jaarlijkse
alumnidag! Zaterdagmiddag 14 juni is er de gelegenheid om na de lunch op het Broerplein samen te
komen in een nog bekend te worden locatie om gezellig met oud-studenten geschiedenis en oudmedewerkers van het Instituut Geschiedenis herinneringen op te halen van uw studententijd. Ook kunt u
zich op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken op de Afdeling en het hedendaagse studentenleven,
want ook de huidige medewerkers en geschiedenisstudenten zullen bij dit evenement aanwezig zijn. Tevens
staan er nog enkele verrassingen op het programma, maar hier zullen we u in de volgende nieuwsbrief
van op de hoogte stellen.
Noteer in ieder geval alvast in uw agenda: zaterdagmiddag 14 juni 2014 - Alumnidag
Geschiedenis!
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Nieuws van de Afdeling
Top 100 Shanghai Ranking
Bij het goede nieuws over de ranking van de RUG (nr 97) komt voor onze Afdeling Geschiedenis (en voor
Archeologie) nog een extra pluim. Wij blijken samen met de afdelingen (subjects) Linguistics, Psychology and
Sociology tot de vier subjects te behoren binnen de RUG, die een score hebben tussen de 51-100, terwijl alle
andere van de genoemde (ster)afdelingen in de categorieën 101-150 en 151-200 vallen.
http://www.topuniversities.com/node/2525/ranking-details/university-subject-rankings/2013
Kijkend naar de rankings op subject, en dan binnen Arts and Humanities naar History, dan behoren wij tot de
vier universiteiten in Nederland die in de top honderd staan, tussen de UvA en de UU in.
http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2013/history-andarchaeology
Proficiat!
Nieuwe studenten
De Bachelor opleiding Geschiedenis heeft 235 nieuwe studenten welkom geheten! Zo’n 40 meer dan vorig jaar.
Een record! De Master opleiding Geschiedenis heeft 45 nieuwe studenten binnen gekregen plus 9
uitwisselingsstudenten. Ook dat is een nieuwe ontwikkeling: door het aanbod van Engelstalige vakken komen er
steeds meer buitenlanders op het programma af. De Research Masters Modern History and International
Relations en Classical, Medieval and Renaissance Studies hebben respectievelijk 14 en 11 studenten welkom
geheten.

Agenda RUG400: 2014
•

11 januari: Lezing Klaas van Berkel

•

7 maart: Aletta – De Musical

•

20 maart tot 20 juni: For Infinity
Museumexposities

•

14 mei: Muziektheaterspektal
‘Voor Eeuwig’

•

15 mei: Lustrumgala

•

15 mei tot 15 juni: Foto-expositie
Sacha de Boer

•

23 mei: Gift for Infinity

•

24 mei: Premiere Lustrumfilm
For Infinity- The Movie

•

24-25 mei: Nacht van Kunst &
Wetenschap

•

29 mei: Walk for Infinity

•

13-15 juni: Alumniweekend

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 400jarig bestaan van de RUG. De RUG heeft vele
evenementen speciaal voor jullie in het weekend van 1315 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?

Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis

•

14 juni: Alumnidag Geschiedenis

www.rug400.nl/terug-naar-de-rug
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