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In deze nieuwsbrief
Programma alumnidag 24 november a.s.
Verslag introductiedag opleiding Geschiedenis
Van het bestuur
Het nieuwe academische jaar is weer begonnen en de opleiding mag zich wederom verheugen over een groot
aantal eerstejaars studenten. Zo’n 200 zijn er dit jaar aangekomen. Voor het eerst worden ze geconfronteerd
met een BSA (= Bindend Studieadvies) van 45 van de 60 te behalen studiepunten. Hebben ze dat aantal
punten aan het eind van het jaar niet gehaald, dan mogen ze de studie niet voortzetten. Dat was in mijn tijd en
ongetwijfeld ook in de uwe, wel anders. Freewheelen is er niet meer bij. Studenten moeten studeren en binnen
de daarvoor gestelde termijn hun studie afronden. De opleiding doet er alles aan om dat mogelijk te maken.
Blijkbaar wordt het onderwijs dat we geven door de studenten gewaardeerd want Geschiedenis aan de RUG
staat op no. 2 in de recent verschenen onderwijsenquête van Elsevier. We moeten alleen Leiden boven ons
dulden.
Voor de zomer heeft de alumnivereniging in samenwerking met Ubbo Emmius voor het eerst een kroegcollege
georganiseerd. Dat was een groot succes. Vooral veel jonge alumni kwamen af op de ‘kroegspreker’ Doeko
Bosscher. We zullen volgend jaar zeker weer een kroegcollege organiseren. Suggesties voor spre(e)k(st)ers zijn
van harte welkom.
Op zaterdag 24 november vindt de jaarlijkse alumnidag plaats. We hebben er voor gekozen om deze een
keer te organiseren in het westen van het land, en wel in Amsterdam. Het programma treft u elders in deze
Nieuwsbrief aan. Wij hopen dat er veel alumni aanwezig zullen zijn, want bij een te gering aantal zou het
bestuur genoodzaakt kunnen zijn om de dag af te gelasten. Meldt u dus aan, en roep uw jaargenoten en
studievrienden – en vriendinnen op om dat ook te doen. Aanmelding graag uiterlijk 16 november. Ik hoop u
in groten getale in Amsterdam te zien op 24 november.
Jan Willem Drijvers

Alumnivereniging Geschiedenis
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis

Nieuwsbrief oktober 2012
alumni.geschiedenis@rug.nl

Van de Afdeling
Het nieuws van de afdeling betreft voornamelijk personele veranderingen. Zo krijgt de sectie Economische en
Sociale Geschiedenis een nieuwe universitaire docent in dienst per 1 februari 2013 dr. Martin Uebele. De sectie
Vroegmoderne Geschiedenis heeft een nieuwe medewerker: dr. Rina Knoeff. Ze is medisch historicus en heeft
zowel en Vidi als Aspasia bonus binnengehaald. Voorts zijn er in het kader van het creëren van meer
perspectieven voor jong talent twee docent/promovendi aangezocht, Tom Schuringa bij Eigentijdse
Geschiedenis en James Leigh bij Moderne Geschiedenis/Euroculture. Een aantal medewerkers hebben nieuwe
functies gekregen. Prof. dr. Dirk Jan Wolffram is benoemd tot portefeuillehouder onderwijs in het
Faculteitsbestuur en dr. Hans van Koningsbrugge is benoemd tot bijzondere hoogleraar Geschiedenis en
Politiek van Rusland. Dr. Janny de Jong is benoemd tot directeur van het centrum Japankunde. Tot slot heeft
de afdeling afscheid genomen van drs. Jaap den Hollander.
Per 1 september jl. heeft de opleiding Geschiedenis 198 nieuwe Bachelor studenten en 63 nieuwe Master
studenten mogen verwelkomen. De voorbereidingen voor de visitatie/accreditatieronde zijn in volle gang.
Uiteindelijk wordt de opleiding in maart 2013 gevisiteerd. Uiteraard wordt dan getracht de resultaten van de
laatste visitatieronde (2004-2006) minstens te evenaren.
Op een goed visitatieresultaat wordt uiteraard ingezet, te meer omdat de Bachelor opleiding in de recente
Elseviers enquête landelijk op de tweede plaats is geëindigd. Zowaar geen slechte score waar de hele opleiding
trots op kan zijn! Dat neemt niet weg dat er ook in eigen kring kritisch gekeken wordt naar inhoud en
uitvoering van onze opleidingen, om te verbeteren wat verbeterd moet worden. Sinds de laatste visitatie zijn er
ook nogal wat gewijzigde omstandigheden: onder andere de invoering van een Bindend Studieadvies (BSA)
heeft geleid tot betere rendementen van studenten die in één keer de propedeuse halen.
Wim Slik
Programma Alumnidag 24 november 2012
Plaats: Aletta E-Quality,
Kennisinstituut voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
10.00 Inloop en koffie
10.30 Algemene Ledenvergadering
11.00 Lezing Mineke Bosch , hoogleraar Moderne
Geschiedenis, “Aletta Jacobs en andere dirigenten
van de feministische herinnering: van IIAV naar
Aletta – Equality”
12.00 Rondleiding archief en bibliotheek E-Quality
13.00 Lunch
14.00 Tentoonstelling in stadsarchief – Brand! +
toegang tot ‘Schatkamer’ met topstukken
stadsarchief link
16.00 Borrel in locaal café.
Kosten €15 p.p.
Opgave op e-mail: alumni.geschiedenis@rug.nl
Uiterlijk aanmelden per 16 november
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De fototentoonstelling Brand! geeft een
verrassende kijk op de dagelijkse praktijk van de
brandweer. Drie fotografen geven in deze
tentoonstelling hun visie op het werk van de
Amsterdamse brandweer. Zij volgden de
brandweermannen en legden de sporen van
brand vast, elk met een eigen invalshoek; van
een portret van een ontwakende brandweerman
tot een zwartgeblakerde huiskamer.
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Van GHD Ubbo Emmius
De nieuwe carrièrecommissie van GHD Ubbo Emmius is nog maar net gevormd, maar nu al kijken wij uit naar
het carrièrecongres op 19 april 2013. Het is daarom dat wij deze korte vooraankondiging aan jullie
mededelen. De afgelopen jaren is het contact tussen de alumnivereniging en de carrièrecommissie zeer goed
verlopen en de congressen werden drukbezocht. Wij hopen dit het komende jaar voort te zetten en ook de
alumni van de opleiding geschiedenis hier uitgebreid bij te betrekken. Houdt 19 april dus alvast vrij in uw
agenda en houdt de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor verdere informatie.

Het kroegcollege door prof. dr. Doeko Bosscher over de grillen van de tijdgeest dat plaats vond op 15 juni jl.
was een groot succes. Café de Keijzer in Groningen vormde het decor van een mooie samenwerking tussen de
Alumnivereniging en GHD Ubbo Emmius. Het werd een bijzondere, interessante en sfeervolle avond en is wat
ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.
Afscheid Jaap den Hollander
Op 28 september heeft de opleiding afscheid genomen van
Jaap den Hollander, die met pensioen is gegaan. Van de sectie
Eigentijdse Geschiedenis en de afdeling Geschiedenis kreeg
Jaap een symposium aangeboden over een onderwerp dat
hem altijd na aan het hart heeft gelegen, namelijk
geschiedenis en theorie.
Sprekers waren o.a. Frank Ankersmit en de bekende socioloog
Helmut Wilke die sprak over de relatie tussen systeemtheorie
en geschiedbeoefening. Het symposium werd bijgewoond door
veel collega’s en oud-studenten.
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Verslag Introductiedag Opleiding Geschiedenis
Voor de eerste keer werd de facultaire introductiedag georganiseerd op de vrijdag voor aanvang van de colleges.
Traditiegetrouw begint dan ook het eerstejaarskamp van studievereniging GHD Ubbo Emmius. Dit jaar hebben
de opleiding en Ubbo de handen in elkaar gestoken om samen de facultaire introductiedag vorm te geven. Het
mag zeker een groot succes genoemd worden.
Zoals voorgaande jaren stonden op het ochtendprogramma de verschillende welkomstpraatjes van onder meer
de studieadviseurs en de opleiding. Daarna voegden de verschillende mentorgroepen zich bij hun student- en
docentmentoren om vervolgens kennis te maken en de lunch te genieten. Dit was slechts het ochtend- en
lunchprogramma, maar daarmee was de dag zeker nog niet afgelopen.
Een grote groep onder aanvoering van de mentoren en studieadviseurs vertrok met de bus voor sightseeing door
de provincie Groningen. De groep eerstejaarsstudenten die de rest van het weekend zou deelnemen aan het
introductiekamp van GHD Ubbo Emmius nam de fiets ter hand en zou op deze wijze de eindbestemming
bereiken. Op de kampeerboerderij in Westernieland troffen de beide groepen elkaar weer om het
avondprogramma bij te wonen.
Voor het avondeten werd een gewaagde poging ondernomen. Het was de bedoeling dat iedere sectie, in
samenwerking met een groep studenten, een gerecht zou gaan bereiden dat in lijn stond met hun expertise. Zo
maakte de sectie Economische en Sociale geschiedenis een pan aardappelen klaar en stond de sectie Oudheid
aan de barbecue om rijk gemarineerde kippenpootjes te keren. De interactie tussen de verschillende docenten
en de nieuw aangekomen studenten was zeer goed.
Na het eten stond een traditionele pubquiz op het programma, die ook voor een groot deel door de docenten was
samengesteld. Na deze activiteit vertrokken de docenten en een deel van de studenten weer met de bus naar
Groningen. De grote groep studenten die voor de rest van het weekend met Ubbo in Westernieland zou blijven,
stond een mooie feestavond te wachten.
Studenten en docenten zijn enthousiast, dus het belooft een goed jaar te worden!
Willem Verstegen

Klik hier voor een mooie sfeerimpressie van het Eerstejaarskamp van GHD Ubbo Emmius (YESimages 2012).
Op vrijdagmiddag en avond waren er dit jaar ook voor het eerst docenten aanwezig wat een groot succes bleek.
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