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Agenda
16 Oktober 2010 : Algemene ledenvergadering en rondleiding Westerbork o.l.v. Dirk Mulder
Voorjaar 2011: Netwerkactiviteit

Van het bestuur

Nieuws van de afdeling Geschiedenis

Inhoud reflectie en de helpende hand
Lange tijd is het stil geweest rondom de
Alumnivereniging Geschiedenis. Sinds kort
zijn we als bestuur in een behoorlijk
gewijzigde samenstelling weer met frisse
moed van start gegaan. Vandaar dat u enige
tijd niets van ons vernomen heeft. Onze
excuus daarvoor.
Zoals gezegd is sprake van een nieuw
bestuur. De huidige samenstelling is
Lammert Doedens (voorzitter), Wim Slik
(penningmeester), Jeenke van Linge(
secretaris) , Lieuwke Brunger (externe
contacten), Geert Kamminga en Pim den
Dekker.
De komende jaren willen we ons gaan
inzetten voor onze drie speerpunten: inhoud,
reflectie en de helpende hand. Het punt van
reflectie kwam terug op een terpdag van het
instituut waar ook alumni een bijdrage
leverden. De inhoud komt weer op de
volgende bijeenkomst aan bod. In 2011 willen
we extra aandacht besteden aan de nieuwe
lichting alumni en hun kijken hoe we als
oudere alumni hun kunnen helpen.
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal
een goede vakantie en ik hoop velen van jullie
op 16 oktober te ontmoeten op een heel
bijzondere plek. Noteer het alvast in je
agenda.
Lammert Doedens

De afdeling Geschiedenis bloeit als nooit te voren. De
vooraanmeldingscijfers voor de propedeuse Geschiedenis
liggen voor op de planning, naar verwachting krijgen we
omstreeks 180 nieuwe studenten per september 2010. De
instroom van de Research Master is eveneens verdubbeld:
naar verwachting starten 30 studenten deze opleiding.
De afdeling er in geslaagd nieuwe universitair docenten aan
te trekken: mevrouw dr. S. Wijma bij Oude Geschiedenis en
mevr. dr. B. Hellemans bij Middeleeuwse Geschiedenis.
Sollicitatierondes voor een universitair docent Eigentijdse
Geschiedenis en een hoogleraar Sociaal Economische
Geschiedenis (ter opvolging van Prof.dr. P. Kooij) lopen nog.
Binnen afzienbare tijd verwachten we dat er tevens een
procedure start voor de opvolging van Prof.dr. J. Duindam
(Vroegmoderne Geschiedenis), die ons reeds per september
aanstaande gaat verlaten.
Komend studiejaar voert de RUG het bindend studie-advies
(BSA) in. Propedeuse-studenten moeten het eerste
studiejaar minimaal 35 van de 60 ECTS behalen om verder
te kunnen met de studie. Binnen twee jaren moet de
propedeuse in elk geval gehaald zijn. Op zich is de opleiding
blij met deze nieuwe regels van het College van Bestuur,
omdat we nogal eens te maken hebben met studenten die in
het eerste studiejaar veel te weinig studiepunten halen. Tot
dusver hadden we geen middelen om ze weg te sturen, maar
vanaf 2010-2011 dus wel. Studenten die een negatief BSA
krijgen kunnen zich niet meer inschrijven bij dezelfde
opleiding.

Gezocht: stageplekken
Wie heeft er binnen zijn organisatie/instelling/ bedrijf een
leuke opdracht/project liggen dat uitgevoerd kan worden
door een student? Laat het ons weten via de mail en we
zorgen dat uw oproep wordt verspreid binnen de opleiding.
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Lidmaatschap

Verslag alumnibijeenkomst Zutphen

Even wat verduidelijking over de financiële
stand van zaken. Enkele weken geleden
hebben we aan een aantal leden een brief
gestuurd over de achterstand in contributie.
De leden die nog niet betaald hebben
verzoeken we bij deze alsnog hun
contributie te voldoen. Bedankt!
Mocht er twijfel bestaan over de opgegeven
status van lidmaatschap, bijvoorbeeld
inclusief Groniek of Ubbo, neem dan even
contact
op
met
ons,
liefst
via
alumni.geschiedenis@rug.nl. We kunnen
uw oorspronkelijke opgave er altijd even
bijpakken, mocht u daar vragen over
hebben. Indien gewenst kunnen wij dan uw
lidmaatschap corrigeren.

Op 31 oktober 2009 was er een bijeenkomst van de
alumnivereniging Geschiedenis. Deze vond plaats op een
speciale locatie. in het zeer sfeervolle stedelijk museum. Een
twintigtal alumni zich had verzameld voor deze dag en onze
gastheer was alumnus Christiaan te Strake. Op de agenda
van de algemene ledenvergadering stonden een drietal
punten centraal nl: decharge van de penningmeester Wim
Slik, het afscheid van onze secretaris Karin Mast en
natuurlijk het beleid voor de komende jaren.
Met de aanwezige leden hebben we uitvoerig van gedachten
gewisseld over de lijn die we als vereniging de komende jaren
willen volgen. Duidelijk is dat onze alumni gaan voor inhoud,
reflectie op de opleiding en de helpende hand aan de pas
afgestudeerde alumni. Alumni willen alumni graag op een
bijzondere locatie door een alumnus een kijkje in de
historische keuken krijgen. We proberen om dit jaarlijks
terug te laten komen. De reflectie op de opleiding zal de
komende jaren ook regelmatig aan de orde komen. Nu het
economisch minder gaat, is het van belang dat de opleiding
blijft aansluiten bij de arbeidsmarkt.
Na de lunch kregen we een rondleiding van Christiaan door
het schitterende Zutphen. Terug op het museum schetste
Remi van Schaïk op zeer boeiende en erudiete wijze het leven
van Karel van Gelre en zijn relatie met Zutphen. De nazit was
zoals altijd een warm bad waar je met elkaar nog even oude
herinneringen kon ophalen of gaan brainstormen over de
toekomst.

Website
Wanneer er nieuws is omtrent de
vereniging zal dit op de website komen te
staan.www.rug.nl/let/alumniverenigingGes
chiedenis. Ken je studiegenoten die nog
geen lid zijn? Aanmelden kan ook via de
site.

Alumni bij de brainstormdag over het profiel van de masteropleiding
De afdeling Geschiedenis is de afgelopen tijd bij zichzelf te rade gegaan over het profiel van de
masteropleiding. Opleidingen concurreren in toenemende mate met elkaar, in het bijzonder
masteropleidingen. Daarom is het profiel van de master kritisch onder de loep genomen. Een aantal alumni is
gevraagd mee te doen met de discussie onder stafleden. Eén van de aanwezige alumni, Marlies Mencke:
“Ik vond het een interessante middag en vooral erg leuk om weer eens 'terug' te zijn op de faculteit. Te zien
dat veel voor mij bekende docenten er nog steeds actief zijn en tezelfdertijd dat er in de vijf jaar dat ik ben
afgestudeerd in de opleiding al vrij veel is veranderd. Zo ben ik nog doctoraal afgestudeerd, en dus geen
maatschappelijke master-ervaringsdeskundige. De indeling in vakgroepen is echter nog altijd vergelijkbaar,
en dat vond ik ook uit de bijeenkomst blijken. Iedere vakgroep gaf uiting van de visie op de nieuwe master.
Goed dat de opleiding de nieuwe master meer wil laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Juist voor de
maatschappelijke master is dat van groot belang. Compliment verder voor de bredere blik en de fraai
geformuleerde competenties van de historicus. Wat mij anderzijds ook opviel was dat men vooral vanuit
zijn eigen perspectief naar de toekomst van de opleiding kijkt. Ik beproefde geen eenduidigheid over wezen
en richting van de nieuwe master. Wat onderscheidt een op de maatschappij aansluitende master in
Groningen nu van andere steden? En hoe kun je samenwerking zoeken met instellingen en bedrijven waar
studenten stage kunnen lopen en pas afgestudeerden zo mogelijk een baan kunnen vinden? Deze vragen
zijn bij mij blijven hangen. Een nieuw masterprofiel formuleren en invullen blijkt geen gemakkelijke klus.
Ik hoop daarom dat de opleiding op deze mastermiddag voldoende input heeft gekregen om mee door te
kunnen gaan.”
In vervolg op deze bijeenkomst heeft de afdeling op een “terpdag” belegd in de Allersmaborg. Onder leiding
van enkele trainers van de Saxion Hogeschool zijn de leden van de afdeling wederom bij zichzelf te rade
gegaan waar we eigenlijk voor staan. Het was een zeer geslaagde dag en het bestuur van de opleiding
constateerde dat er allerlei ideeën waren, die mogelijk levensvatbaar zijn om in de komende tijd uit te werken.
Eén van de gedachten is de zittende staf en alumni meer met elkaar in contact te brengen, niet alleen om oude
herinneringen op te halen, maar ook bijvoorbeeld voor lezingen.
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Publicaties van de medewerkers
Onlangs is een bundel verschenen voortkomend uit een mastercolloquium Geschiedenis van de Politieke
Cultuur - met artikelen van (oud-)medewerkers. Marcel Broersma en Joop W. Koopmans, Media en de
constructie van gemeenschapsgevoel (Hilversum 2010).
Flaptekst van de bundel:
De constructie van gemeenschappen is in de eerste plaats identiteitspolitiek. Politieke partijen, naties of
regionale bewegingen proberen mensen die elkaar niet persoonlijk kennen, te laten marcheren onder hetzelfde
vaandel. Zo ontstaan machtsblokken en kunnen maatschappelijke veranderingen worden ingezet. Media
functioneren als makelaars in dit proces: via de media wordt een groepsidentiteit gevormd en in stand
gehouden. Aan de hand van verschillende media worden in deze bundel processen van identiteitsvorming in
heden en verleden geanalyseerd. De essays laten zien dat het begrip 'verbeelde gemeenschap', vooral gebruikt
in de context van nationalisme en staatsvorming, een veel bredere toepasbaarheid heeft en vruchtbare en
spannende wegen opent voor historisch onderzoek.

Aanvullende informatie excursie Westerbork
Een schuldig landschap
Op 16 oktober 2010 staat een Algemene ledenvergadering op het programma. De vergadering zal in Beilen
worden gehouden en begint om 11.30. Het middagprogramma zal bestaan uit rondleiding op het voormalige
kampterrein Westerbork door Dirk Mulder alumnus en directeur van het Nationaal Herinneringscentrum
Kamp Westerbork. We zullen speciale aandacht geven aan de plannen die er zijn ten aanzien van de
herinrichting van het kampterrein. Ook zullen we een bezoek brengen de voormalige woning van
kampcommandant Albert Konrad Gemmeker.
Tijdens de bezetting maakten de nazi's dankbaar gebruik van de al gerealiseerde kampstructuur. Westerbork
kwam op 1 juli 1942 onder rechtstreeks Duits bestuur. Vanaf oktober 1942 tot april 1945 was Albert Konrad
Gemmeker commandant van het kamp. Als Polizeiliches Durchgangslager Westerbork werd het een
doorgangskamp voor Joden, zigeuners, homoseksuelen, verzetsmensen en andere mensen die nazi-Duitsland
'bedreigden'. De gevangenen werden per trein afgevoerd. Aanvankelijk via station Hooghalen, maar na enige
tijd werd een spoorlijntje aangelegd dat het kamp verbond met de spoorlijn tussen Beilen en Assen.
De laatste trein vertrok op 13 september 1944. Op 12 april 1945 werd het kamp door Canadese soldaten
bevrijd. Er waren nog zo'n 900 gevangenen in het kamp achtergebleven. Het kamp kwam nu onder
Nederlands commando en de bewoners moesten nog weken in het kamp blijven alvorens zij naar huis
mochten.

De woning van kampcommandant Gemmeker
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