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In deze nieuwsbrief
Programma alumnidag 22 maart a.s.
Aankondiging RUG-lustrum en Carrièrecongres
Van de voorzitter
In mijn ‘van de voorzitter’ in de vorige Nieuwsbrief van oktober 2012 had goede hoop dat ik velen van u zou
kunnen begroeten op de alumnidag in Amsterdam die gepland stond 24 november. Helaas hebben we die dag
moeten afgelasten vanwege gebrek aan belangstelling. Dit heeft het bestuur aan het denken gezet of jaarlijkse
alumnidagen in een behoefte voorzien en wat alumni van zo’n dag verwachten. Ik zou u daarom willen vragen
uw gedachten en wensen daarover te mailen (alumni.geschiedenis@rug.nl) zodat het bestuur daarmee
rekening kan houden bij de organisatie van een volgende alumnidag. Ik wil u vragen in ieder geval in te gaan
op de volgende punten:
Locatie: Groningen of elders in het land?
Inhoudelijke invulling: Lezingen van medewerkers, excursie, workshopachtige activiteiten, bijdragen van
alumni, of iets anders?
Dag van de week: tot-nu-toe zijn de alumnidagen georganiseerd op een zaterdag. Is dat een geschikte dag of is
vrijdag(middag en/of avond) een optie?
Het bestuur heeft besloten om de eerstvolgende alumnibijeenkomst inclusief de Algemene Ledenvergadering
te houden op vrijdagavond 22 maart a.s. in Café de Keyzer in Groningen. De bijeenkomst wordt in
samenwerking met Ubbo Emmius georganiseerd en gecombineerd met een kroegcollege. Het vorige
kroegcollege door Doeko Bosscher was een groot succes. Deze keer zal het college worden gegeven door Onno
van Nijf, hoogleraar Oude Geschiedenis, die zal spreken over “Sport in de Oudheid”. Van Nijf behoort tot een
kleine groep van internationale deskundigen op het terrein van sport in de Grieks-Romeinse samenleving.
Aspecten die in zijn verhaal aan de orde komen zijn het ideologische belang van sport, professionalisering van
de sport, Olympische spelen en andere sportfestivals. Wellicht komt het aspect van doping ook nog aan de
orde.
Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over het programma van 22 maart. U hoeft zich niet op te geven voor
de dag, maar om een indicatie te hebben van het aantal aanwezigen vraag ik u te laten weten of van plan te
komen door te mailen naar alumni.geschiedenis@rug.nl
Op de Algemene Ledenvergadering zal afscheid worden genomen van Florine Weekenstroo en Geert
Kamminga als bestuursleden. Ik wil hen hier alvast zeer hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze
vereniging.
Jan Willem Drijvers
Programma Alumnidag 22 maart 2013
Plaats: Café de Keyzer
Turftorenstraat 4
9712 BP Groningen
19.00 Inloop
19.30 Algemene Ledenvergadering
20.00 Kroegcollege Onno van Nijf, “Sport in de Oudheid”.
Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
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Uitnodiging ALV
Geachte leden,
Op 22 maart staat de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering van de Alumnivereniging van Geschiedenis
weer op het programma. Tijdens deze ALV zal het
bestuur de activiteiten van het afgelopen jaar bespreken
en is er ruimte om ideeën voor het komende jaar in te
brengen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Verslag ALV 2011
6. Jaarverslag 2011-2012
7. Financieel Verslag 2011-2012
8. Bestuurssamenstelling 2012-2013
9. Rondvraag
10. Sluiting
De ALV-stukken zullen een week voorafgaande aan de
vergadering geplaatst worden op de website van de
vereniging:
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
Florine Weekenstroo (Commissaris Extern) en Geert
Kamminga (Secretaris) zullen tijdens de ALV afscheid
nemen als bestuursleden. De leden Patty Huijbers en
Bernard Slaa hebben zich kandidaat gesteld voor het
komende bestuursjaar en vragen de ALV toestemming
om toe te treden.
Vanaf 19:00 bent u welkom in Café de Keyzer, waar de
ALV om 19:30 zal beginnen. Aansluitend zal prof.dr.
Onno van Nijf een lezing houden over ‘Sport in de
Oudheid.’

Afscheid Gé Prince
Op 1 maart a.s. neemt Gé Prince afscheid van
zijn werk bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Gedurende bijna 40 jaar heeft hij onderwijs
verzorgd aan de faculteiten economie en
letteren. Heel veel studenten hebben van hem
college gehad in de economische en sociale
geschiedenis
en
in
de
niet-westerse
geschiedenis. Gé Prince werkte gedurende deze
jaren vaak samen met collega’s uit andere
secties en was ook in bestuurlijk en
organisatorisch opzicht bijzonder actief.
Bij zijn afscheid zullen twee oud-studenten van
Prince, te weten prof.dr. Ulbe Bosma en prof.dr.
Roel van der Veen, voordrachten houden over
de huidige stand van zaken in de niet-westerse
geschiedenis

We hopen u te zien op 22 maart!
Aankondiging Carrièrecongres GHD Ubbo Emmius
‘’Historici in bedrijf: netwerken en carrière maken’’
Ook dit jaar zal de carrièrecommissie van studievereniging GHD Ubbo Emmius weer een carrièrecongres
organiseren. Deze dag staat in het teken van historici in het bedrijfsleven. Er wordt vaak niet stilgestaan bij het
bedrijfsleven tijdens je studie. Toch zijn er wel degelijk kansen om hier terecht te komen. Op dit congres leer je
hoe je moet netwerken en hoe je carrière kunt maken als historicus in een bedrijf. Er zullen sprekers zijn die
werken bij een grote verscheidenheid aan bedrijven, om zo de veelzijdigheid van het werken in bedrijven te
laten zien. De sprekers geven workshops over hoe je moet netwerken, vertellen over hun ervaringen om als
historicus te werken in een bedrijf en laten zien hoe hun loopbaan eruit zag om hier uiteindelijk terecht te
komen.
Het congres vindt plaats in het Provinciehuis te Groningen. Voor de lunch wordt gezorgd. Aan het eind
van de dag is er een afsluitende borrel op een nader bekend te maken locatie. Dus ben je geïnteresseerd in het
bedrijfsleven of wil je graag leren netwerken om zeker te zijn van een gouden toekomst? Kom dan op vrijdag
19 april naar het carrièrecongres.
Mirjam de Boer – vicevoorzitter carrièrecommissie
Alumnivereniging Geschiedenis
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RUG for infinity: vooraankondiging 400-jarig bestaan Rijksuniversiteit Groningen
In 2014 bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar! Dat moet uiteraard gevierd worden. Een maand lang,
van 15 mei t/m 15 juni, wordt Groningen ondergedompeld in een feestelijk programma rondom het
RUG400-thema For Infinity (4∞). Er wordt feest gevierd, gesport, kennis en cultuur gedeeld met stadjers,
inwoners van het noorden, (oud-)studenten, (oud-)medewerkers, (internationale) collega-instellingen,
overheden, bedrijven en een ieder die de RUG een warm hart toedraagt.
Hoewel het nog ver weg lijkt is het programma van For Infinity al bijna rond. De lustrumfestiviteiten
zullen veelzijdig zijn en hebben voor elk wat wils. Niet alleen de wetenschap, maar ook sport en cultuur maken
er ruimschoots deel van uit. Er wordt bijvoorbeeld een humoristisch en opzienbarend theaterspektakel voor een
breed publiek gemaakt, samen met het Noord Nederlands Toneel. Ook komt er een hilarische film over het
studentenleven en een musical over het leven van Aletta Jacobs.
Verder vinden er uiteenlopende events plaats op het snijvlak van cultuur en wetenschap, zoals Gift for
Infinity en De Nacht van Kunst & Wetenschap. Naar aanleiding van vragen van kinderen, jeugd en volwassenen,
worden lezingen, debatten en kindercolleges georganiseerd. Er zijn tentoonstellingen in het
Universiteitsmuseum, de Der Aa-kerk en het Groninger Museum. Hier kan worden geroken en geproefd aan
400 jaar wetenschap, het studentenleven en de relatie tussen stad, regio en universiteit.
Studenten krijgen de kans deel te nemen aan het grootste studentengala ooit. Verder werken zij samen
met Stadjers aan een optocht over de RUG die op verschillende dagen te zien zal zijn: de Maskerade. Ook de
sport ontbreekt niet. Een spectaculair roei-event en loopevents, zoals de Lauwersloop en de Walk for Infinity,
maken deel uit van het programma.
Tijdens het slotweekend van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juni 2014 is er speciale aandacht voor
alle oud-studenten (‘alumni’) 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. Ook de Alumnivereniging Geschiedenis en de studievereniging GHD
Ubbo Emmius zullen waarschijnlijk dit weekend een passend evenement gaan organiseren, dus houdt het alvast
vrij in uw agenda!
Voor meer informatie over het 80e lustrum van de RUG kunt u terecht op de speciale lustrumwebsite:
http://www.rug.nl/news-and-events/events/lustrum/ en gedurende het jaar zullen we u ook via deze
nieuwsbrief op de hoogte houden.
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Nieuws van de Afdeling
Werkt het Bindend Studieadvies (BSA) van de propedeuse? Het is een vraag die wel eens wordt gesteld. Nu we
halverwege het academisch jaar zijn constateren we twee effecten van de invoering van de BSA: studenten
maken eerder een keuze doorgaan of niet (vooral afhankelijk van behaalde resultaten) en als de tendens van
vorig jaar en de eerste helft van dit jaar zich in het tweede semester voortzet zou het rendement wel eens hoger
uit kunnen pakken dan vorig jaar. Nu zijn er van de 191 gestarte studenten al bijna 40 gestopt (en zijn er 14
nieuw bijgekomen met ingang van het tweede semester). Het BSA rendement was vorig jaar 69%, het jaar
daarvoor 65%. Dus: men stopt eerder en er is een hoger rendement. Dan werkt de BSA!
We hebben afgelopen jaar wel een topjaar gehad met het uitreiken van bullen: 133 Bachelor bullen en 61 Master
bullen (inclusief lerarenopleiding)!
Visitatie/accreditatie: en dan is er het regelmatig terugkerende fenomeen visitatie/accreditatie. De
opleiding en de instelling maken daar dit academisch jaar twee procedures mee: op 25 en 26 maart krijgen we
bezoek van de visitatiecommissie en eveneens in maart/april ondergaat de instelling – de RUG in zijn geheel –
een instellingsaccreditatie. Voor de eerstgenoemde is de opleiding druk bezig geweest een kritische zelfreflectie
te schrijven. Onlangs is deze verschenen. We zien beide procedures met vertrouwen tegemoet. Ook voor alumni
is het van groot belang dat de opleiding een goede visitatie/accreditatie doormaakt. Uiteraard houden we u op
de hoogte van de resultaten (naar verwachting komt de officiële reactie in juli 2013).
Ondanks de financieel zware tijden mocht de Afdeling Geschiedenis nieuwe medewerkers aantrekken:
per 1 februari is bij Economisch Sociale Geschiedenis dr. Martin Uebele in dienst gekomen als universitair
docent en kort geleden is de procedure gestart voor een nieuwe universitair docent bij Vroegmoderne
Geschiedenis. Binnenkort wordt deze procedure afgerond, is de verwachting.
De planning van het onderwijs voor het komende jaar gaat er van uit dat we wederom 190-200 nieuwe
eerstejaars in de Bachelor mogen begroeten en ongeveer 60 nieuwe Masterstudenten.
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