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Van het bestuur

Facebookpagina

Voor u de eerste Nieuwsbrief van 2012. We kunnen
terugkijken op een succesvol 2011 met als
hoogtepunt de alumnidag op 26 november waarvan
u elders een verslag leest van Antia Wiersma. De
samenstelling van het bestuur is wat gewijzigd.
Jeenke van Linge en Lieuwke Brunger hebben
plaatsgemaakt voor Geert Kamminga en Florine
Weekenstroo. We willen Jeenke en Lieuwke
nogmaals danken voor hun inzet voor de
Alumnivereniging.

De Alumnivereniging heeft het plan opgevat om
behalve door middel van deze Nieuwsbrief u op de
hoogte te houden via een Facebookpagina. Dat
heeft bovendien als groot voordeel dat u als
alumni onderling makkelijker met elkaar in
contact kunt komen en contacten kunt
onderhouden. Ook vindt u hier onder andere de
foto’s van de alumnidag van 26 november.

Zoals het een goed bestuur betaamt, kijkt het vooral
vooruit. Op 25 mei organiseren we wederom in
samenwerking met Ubbo Emmius een carrièredag
voor de huidige studenten. We willen daarvoor
alumni actiever benaderen dan afgelopen jaar. De
huidige studenten willen namelijk graag van
afgestudeerden horen hoe het hen op de
arbeidsmarkt is vergaan na hun afstuderen en hoe de
opleiding hen op die arbeidsmarkt heeft voorbereid.
Denkt u aan deze dag een bijdrage te kunnen
leveren, wendt u zich dan tot het bestuur; uw reactie
is van harte welkom.
In het najaar zal de alumnidag plaatsvinden op een
nog nader te bepalen locatie. Suggesties hiervoor zijn
gedaan op de laatste alumnidag, maar voorstellen
zijn hiervoor eveneens welkom.

Klik op onderstaande link om u voor onze
Facebookpagina aan te melden:
https://www.facebook.com/pages/Alumniverenigi
ng-Geschiedenis-RUG/168525763251889
Bestuurssamenstelling 2011-2012
Voorzitter: Jan Willem Drijvers
Secretaris: Geert Kamminga
Penningmeester: Wim Slik
Commissaris Extern: Florine Weekenstroo
Algemene bestuurslid: Lammert Doedens
Het bestuur van de Alumnivereniging wordt ook
dit jaar ondersteund door twee bestuursleden van
GHD Ubbo Emmius, namelijk Annemarie Rullens
en Floris Pas.

In juni 2014 viert de RUG haar 400 jarig bestaan. De
Alumnivereniging is actief betrokken bij de
ontwikkeling van het lustrum programma. Wij
houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Jan Willem Drijvers, voorzitter
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Verslag van de Alumnidag op 26 november 2011
Na lang twijfelen, want midden in de drukke Sinterklaasperiode, op een vrije zaterdag en ‘helemaal’ in
Groningen, besloot ik toch me aan te melden voor de Alumnidag van Geschiedenis. En ik moet achteraf zeggen
dat ik geen moment spijt heb gehad. Het was een leuke, interessante, leerzame dag en zoals altijd is het voor de
Amsterdammer die ik nu ben geworden, weer thuis komen in Groningen.
De dag begon voor mij met een spoed bezoekje aan de Jan Altink-tentoonstelling in het Groninger Museum.
Voor een ieder die van de werken van de kunststroming De Ploeg houden een ware aanrader. Daarna door naar
Huize Maas, waar veel voetstappen liggen voor veel oud-studenten, zo ook voor mij. Ik werd allerhartelijkst
welkom geheten en liep bij de koffie gelijk al tegen oud-voorzitter en nu bestuurslid Lammert Doedens aan. Hij
was mijn mentor in mijn eerste jaar in Groningen. En liet hij mij fijntjes weten: ‘Dat is dit jaar 25 jaar geleden.’
De vergadering, voorgezeten door Jan Willem Drijvers verliep voortvarend. In grote consensus en in razend
tempo werden de agendapunten doorgenomen. Even bekroop mij een deja-vu gevoel en herinnerde ik me de
vele vergaderingen van het dispuut Ubbo Emmius waar ik destijds actief lid was. Na de vergadering begon het
eigenlijke programma van de Alumnidag met een dubbellezing door Henk te Velde en Remieg Aerts. Beiden ooit
verbonden aan de RUG maar nu hoogleraren in respectievelijk Leiden en Nijmegen. De titel van hun lezing was
‘Het parlement: anti-utopie of utopie?’.
Aerts liet ons, geheel zijn ietwat melancholieke aard indachtig (zijn woorden, niet de mijne), met allerlei
voorbeelden zien dat er niets nieuws onder de zon is. Al in de 19de eeuw sprak men over het gekrakeel in het
parlement en over hoge heren die niets anders konden doen dan praten, praten en nog eens praten. Te Velde
daarentegen liet de andere kant van de medaille zien. Ons moderne parlement is gemodelleerd naar het Engelse
Lagerhuis en zelfs meer nog naar de Franse Assemblée Nationale. Het ideaal van de parlementaire democratie
is geen utopie volgens Te Velde maar heeft wel ambitie. Kritiek op het instituut hoort daar nu eenmaal bij.
Na de uitgebreide lunch (met soep en kroketten) was het tijd voor de facultatieve onderdelen. Ik had geopteerd
voor de wijnproeverij. En ik kan jullie melden dat dat geen verkeerde keuze was. De kok en sommelier van
restaurant Voila hadden alles uit de kast getrokken om het ons naar de zin te maken. Natuurlijk liep dit
onderdeel uit en schoot de theepauze er voor ons bij in. Het tweede facultatieve onderdeel had ik niet ingevuld.
Want even vrije tijd hebben en door de stad lopen hoort nu eenmaal ook bij een bezoek aan Groningen.
De dag werd afgesloten met een pub quiz in de Time Out in de Poelestraat. Lammert Doedens, in het dagelijks
leven docent geschiedenis op een middelbare school, had het ons niet gemakkelijk gemaakt. Mijn groep verloor
dan ook flink. Maar leuk was het wel. Al met al heb ik een leuke dag gehad. Helaas was er verder niemand van
mijn jaar aanwezig maar heb ik wel nieuwe contacten gelegd en veel herinneringen opgehaald. Kortom volgend
jaar ben ik weer van de partij.
Antia Wiersma
Studeerde van 1986 tot en met 1992 Geschiedenis in Groningen en woont en werkt tegenwoordig in
Amsterdam.
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Van GHD Ubbo Emmius
Na een succesvolle samenwerking tijdens de
Lustrumalumnidag en het vorige carrièrecongres
van GHD Ubbo Emmius, zijn wij zeer verheugd ook
het komende jaar als studievereniging geschiedenis
aan de RuG samen te werken met de alumnivereniging. Het is ons streven kennis van de alumni
niet verloren te laten gaan, maar door te geven aan
onze leden, jonge historici. Het in contact brengen
van oud geschiedenisstudenten met huidige
geschiedenisstudenten is als bijzonder waardevol
ervaren door onze leden. Niet alleen is een kijkje in
de ‘grote mensen loopbaanwereld’ interessant voor
studenten geschiedenis, ook discussies over
historische onderwerpen tussen ervaren historici en
jonge historici zijn zowel voor onze leden als alumni
waardevol.
Sinds dit jaar kunnen alumni leden zich apart
aanmelden als reünist bij GHD Ubbo Emmius. Als
reünist houden wij u op de hoogte van lopende
zaken binnen de vereniging. U ontvangt twee
verenigingsbladen en een nieuwsbrief per jaar en in
de toekomst willen we een vaste reünistendag
organiseren. U kunt reünist worden via www.ubboemmius.nl. De geschiedenisstudenten hopen u op
het komende carrièrecongres in mei te mogen
ontvangen!
Namens GHD Ubbo Emmius,
Annemarie Rullens
Floris Pas
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Lidmaatschap Alumnivereniging
Wilt u ook lid worden van de Alumnivereniging
van Geschiedenis?
Aanmelden kan via de website:
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10
per jaar. U kunt tevens reünist worden van de
studievereniging GHD Ubbo Emmius of een
abonnement nemen op het Groningse Historische
Tijdschrift Groniek.


Lidmaatschap Alumni Vereniging (€ 10,-)



Lidmaatschap Vereniging +
reünist Ubbo Emmius (€ 25,-)



Lidmaatschap Vereniging + abonnee
Groniek (€ 34,-)



Lidmaatschap Vereniging + reünist Ubbo
Emmius + abonnee Groniek (€ 49,-)
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