NIEUWSBRIEF
December 2014
Jaargang 7, nummer 2
alumni.geschiedenis@rug.nl

In deze nieuwsbrief
-Nieuws van de afdeling
-Vooraankondiging voorjaarsactiviteit 2015
-Vier eeuwen academische geschiedenis

Van de voorzitter
Beste alumnae en alumni,
December is de maand van terugblikken. De Alumnivereniging kan terugzien op een geslaagd 2014. In januari
hebben we het jaar geopend met de eerste RuG lustrum bijeenkomst waar o.a. Klaas van Berkel heeft
gesproken over zijn geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het eerste deel hiervan is inmiddels
verschenen (zie elders in deze nieuwsbrief) en het tweede deel, dat de geschiedenis van 1876 tot nu zal
behandelen verschijnt volgend jaar. Maar hoogtepunt van het jaar en in de geschiedenis van onze
Alumnivereniging was de bijeenkomst op 14 juni. Velen van u zijn daar geweest en hebben medestudenten en
medewerkers en oud-medewerkers ontmoet en herinneringen uit het eigen studieverleden opgehaald. Foto’s
van deze middag staan op de website en de Facebook pagina van onze vereniging. Iedereen die 14 juni tot een
succes heeft gemaakt – Doeko Bosscher, Stefan van der Poel, medewerkers die het toneelstuk hebben
opgevoerd, oud-medewerkers en alumni die hebben deelgenomen aan het interview à la Zomergasten, het
bestuur van Ubbo Emmius – wil ik hartelijk bedanken voor een fantastische middag. Maar ik wil vooral u,
alumni, bedanken voor uw aanwezigheid en inbreng; want daarzonder zijn dit soort bijeenkomsten
onmogelijk.
Het bestuur heeft voor 2015 in ieder geval een alumnibijeenkomst op het programma. Die vindt op 25 april
plaats in het midden van het land. Zodra meer bekend is laten we dat natuurlijk weten.
Rest mij nog u prettige feestdagen te wensen en een goed en gezond 2015!
Namens het bestuur,
Jan Willem Drijvers, voorzitter
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Oproep Carrièrecongres 2015

Vooraankondiging
voorjaarsactiviteit 2015

Op vrijdag 1 mei 2015 vindt het jaarlijkse carrièrecongres
van GHD Ubbo Emmius plaats. Er zullen onder andere

Op zaterdag 25 april organiseert de

workshop worden gegeven en diverse sprekers zullen

Alumnivereniging

vertellen over hun carrière en de rol die de studie

met een koninklijk tintje in de omgeving van

geschiedenis hierin heeft gehad. Op dit moment zijn wij druk

Apeldoorn. Reserveer deze datum alvast in

bezig met de voorbereidingen. Graag willen wij een

uw agenda! Het programma volgt zo spoedig

carrièrespeeddate organiseren tussen studenten en alumni.

mogelijk.

een

voorjaarsactiviteit

Hiervoor zijn wij op zoek naar alumni die hier een bijdrage
aan willen leveren. Heeft u interesse, mail dan naar
carrierecommissie@ubbo-emmius.nl!

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.
En vergeet niet lid te worden van onze
Facebook-pagina en LinkedIn-groep!

Nieuws van de afdeling
Met vreugde heeft de Afdeling enkele nieuwe Universitaire Docenten in dienst kunnen nemen: Maarten Zwiers
(Eigentijdse Geschiedenis), Christina Williamson (Oude Geschiedenis) en Leonieke Vermeer (Moderne
Geschiedenis). De voordracht voor een tweede UD-vacatures Moderne Geschiedenis is nog in een afrondende
fase. De procedure voor de vacature van hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis is inmiddels vergevorderd, maar
nog niet afgerond. Enkele van bovenstaande vacatures zijn ontstaan wegens het vertrek van medewerkers,
sommige vanwege verschuivingen intern (onder andere door langdurige bestuurstaken).
De instroom van de Bachelor is in 2014-2015 iets achtergebleven bij het gemiddelde van vorige jaren (170
studenten tegenover gemiddeld 190), de instroom van de Masteropleiding is vergelijkbaar (naar verwachting
ongeveer 50, inclusief het tweede instroommoment van aanstaande februari). De Engelstalige ResearchMasters van Klassieke-Middeleeuwse en Renaissance Studies (CMRS) en Moderne Geschiedenis en
Internationale Betrekkingen (MHIR) hebben respectievelijk 12 en 14 nieuwe studenten kunnen verwelkomen.
Janny de Jong is benoemd als bijzonder hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen i.h.b. aangaande
Japan (namens het GUF) en Antoon De Baets is benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en
Mensenrechten (vanwege EUROCLIO).

Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis

Nieuwsbrief december 2014
alumni.geschiedenis@rug.nl

Vier eeuwen academische geschiedenis
Op vrijdag 12 september overhandigde Klaas van Berkel, hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen, het eerste deel van zijn integrale geschiedenis van de RUG aan de rector magnificus, prof.dr. Elmer
Sterken. Zoals u weet schreef Van Berkel deze studie ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de
universiteit. Tijdens de alumnibijeenkomst van afgelopen januari lichtte hij al enkele tipjes van de sluier op over
de inhoud en het onderzoek- en schrijfproces van dit imposante werk (912 pagina’s!).
Nu is het eerste deel uitgekomen met als onderwerp de oude universiteit van 1614 tot 1876. Als rode draad door
het boek loopt het thema academische vrijheid, iets wat geenszins een vanzelfsprekendheid was in de vroege
universitaire tijd waar religie en wetenschap nog flink met elkaar verweven waren. Ook binnen de
Rijksuniversiteit kwam het tot conflicten over dit onderwerp tussen orthodox-gereformeerde hoogleraren en hun
rekkelijke collega’s. Waar deze conflicten allemaal over gingen gaan wij niet verklappen. Daarvoor moet u het
boek zelf lezen!
Ondertussen is Klaas van Berkel weer onverdroten aan de slag met het tweede deel die de periode 1876-2014
beslaat. Een lastiger deel, zoals hij zelf laatst ook aangaf in de Universiteitskrant: ‘Vooral als ik dan inga op de
periode vanaf 1965 – de zakelijke universiteit – gaat het over ontwikkelingen in het onderzoek, connecties met
het bedrijfsleven en rendementsdenken. Je kunt dat vanuit het standpunt van het college van bestuur
beschouwen, dat geweldig veel belangstelling heeft voor ranking. Je kan ook zeggen dat je die met een korrel
zout moet nemen en dat belangrijkere zaken buiten beeld dreigen te raken. Of dat er aan kwaliteit is ingeboet.
Alleen al het laten zien van de controverse wordt niet altijd leuk gevonden’. Wij zijn benieuwd hoe hij met dit
dilemma om gaat en kijken uit naar het tweede deel, die als het goed is eind 2015 verschijnt!

Alumnidag 14 juni 2014
Zoals u al heeft gelezen in het woord van de
voorzitter was de alumnidag van 14 juni jl.
een groot succes! Voor een mooie impressie
van de dag kunt u terecht op onze
Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/Alumniverenig
ingGeschiedenisRUG.
U hoeft overigens geen lid van Facebook te
zijn om deze pagina en de foto’s te bekijken.
Heeft u wel een eigen Facebook-profiel;
vergeet ons dan niet te ‘liken’! Zo blijft u op
de hoogte van onze activiteiten.
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