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Beste leden,
Net als in de eerste nieuwsbrief willen wij u in deze tweede nieuwsbrief graag vragen om
medestudenten van destijds en collega’s van nu te wijzen op het bestaan van onze
alumnivereniging zodat ook zij lid kunnen worden. Zij kunnen zich aanmelden als lid via
www.rugpsychologie-alumni.nl.
Afmelden?
Aan- en afmeldingen voor deze digitale nieuwsbrief kunnen gedaan worden door te mailen aan
alumni.psy@rug.nl o.v.v. naam en e-mail adres.
Agenda
02 februari:
12 februari:
24 april:

20.15 Film- en borrel avond (snel opgeven s.v.p. via alumni.psy@rug.nl)
13:00 Lunch in Café de Beurs (eveneens lunches op 12-03 en 09-04)
Alumnidag

De column door Peter Bugel: Dom
Mensen indelen is populair. Wij psychologen kennen de big five. Door alle uitkomsten van
onderzoek statistisch te martelen kunnen we vijf menselijke eigenschappen onderscheiden:
aardigheid, tobberigheid, openheid, extraversie en zorgvuldigheid. Er zijn ook andere
mogelijkheden. De beroemde Italiaanse historicus Carlo Cipolla, die in 2000 overleed, kwam op
grond van zijn historische analyses tot een viertal mensentypes. Zijn criterium was de mate
waarin mensen zichzelf en anderen schade berokkenden. Hij beschreef ze in zijn boek:
“Allegro, ma non troppo”. In de eerste plaats was er een kleine groep intelligente mensen. Die
benadeelden zichzelf noch hun medemensen. Dan de naïeven, die zichzelf trachtten te
bevoordelen, maar uiteindelijk slechts andermans zakken vulden. Vervolgens de boeven:
mensen die zichzelf bevoordeelden door anderen te schaden. De meest gevaarlijke categorie
achtte Cipolla de dommen. Domheid moet niet verward worden met een laag IQ. Zulke mensen
noemde Cipolla dwazen. Die doen weinig kwaad. Dommen wel en hun aantal en invloed wordt
steeds onderschat. Dommen willen de wereld verbeteren. Ze zijn schadelijker naarmate ze
meer macht hebben. Dat komt vervelend uit want bij machthebbers is domheid volgens Cipolla
een beroepsziekte, zoals stoflongen bij mijnwerkers.
De lijst rampen teweeggebracht door dit type bestuurder is lang. Zo kun je denken aan het
willen democratiseren van het Midden Oosten door er oorlog te gaan voeren. Of de poging de
”hearts en minds” van de Afghanen te winnen door hen te bombarderen. Dichter bij huis lijkt het
vervoer een niche voor deze bestuurders. de Betuwelijn, bedoeld om het wegverkeer te
ontlasten en de Hogesnelheidslijn om het vliegverkeer naar Parijs te verminderen, zijn maar
twee voorbeelden. De gevolgen van het privatiseren en splitsen van de NS en het weggooien
van geld aan de voornoemde prestigeprojecten kwamen bij de eerste winterse periode aan het
licht. Over het graven van een tunnel onder een stad gebouwd op palen hebben we het maar
niet. Laat staan over het eerst wegbezuinigen van de dienst bouw- en woningtoezicht in
dezelfde stad, waardoor de besluitvorming voortvarend kon verlopen. Defensie gooit ook hoge
ogen. Zo moet de luchtmacht de meest geavanceerde straaljagers hebben, terwijl zij in haar
geschiedenis slechts bommen heeft gegooid op arme landen die zelf niet over een luchtmacht
beschikten.
Niet lang voor zijn dood werd aan de Franse schrijver Camus gevraagd wat hij zoal gedaan had
tegen de verschrikkingen op deze aarde. Zijn antwoord was: “ik heb ze in ieder geval niet erger
gemaakt”. Wanneer u dit antwoord te mager vindt is enig zelfonderzoek op zijn plaats.
Peter Bugel is sociaal psycholoog en schrijver. Hij studeerde af in
1971.

1›3

Nieuwsbrief GAP, januari 2009

Filmavond en Borrel dinsdag 2 februari
Aanstaande dinsdag wordt voor studenten en alumni in theater usva (Munnekeholm 10) de film
Insomnia vertoond, aanvang 20.15. De film zal worden ingeleid door een spreker. Aansluitend
aan de film organiseert de studievereniging psychologie haar maandelijkse borrel in Het
Pakhuis, ook hier zijn alumni van harte uitgenodigd. Komt allen! (Graag wel even van te voren
opgeven via alumni.psy@rug.nl).
GAP-Lunches
Vrijdag 11 december hadden wij de eerste GAP-lunch. In ”de Brasserie” aan de Poelestraat. Op
zich een leuke locatie, vonden wij, met aantrekkelijke en redelijk geprijsde lunchgerechten. Wij
konden de achterruimte gebruiken waardoor wij “onder ons” waren. Helaas was de ruimte in zijn
geheel lawaaiig, veel geluiden van bar en café vóór drongen door naar onze plek, waardoor de
gesprekken soms gehinderd werden.
Dat heeft ons niet afgehouden van aangename zinvolle en soms diepgaande gesprekken. Met
ons complete (5-koppige) bestuur en 5 aanschuivende leden konen wij de conversatie nog net
centraal houden, waardoor wij elkaar goed konden leren kennen. Gespreksonderwerpen
varieerden van het vak en de opleiding tot beroep en privé-situaties en ideeën werden
geopperd voor volgende lunches, waarover verderop meer.
Vanwege de gehorigheid in de Brasserie besloten wij de tweede lunch elders te houden.
Ondergetekende meende een prachtige locatie te hebben gevonden in café Overstag aan het
Gedempte Zuiderdiep. De gastvrije Turkse kok/eigenaar liet mij de bovenzaal zien, die wij
konden reserveren voor de geplande datum, 9 januari.
Inderdaad een prachtige ruimte, de vroegere directiezaal van de Groninger
Scheepshypotheekbank!
Prachtig gedekte tafel, ruimte voor wel 20 mensen. Daar zaten wij dan, nu met 3 bestuursleden,
Marian, onze voorzitster, moest door ziekte geveld afzeggen en Matty door treinstoringen en
andere malheur geplaagd, kon ons niet tijdig bereiken. Het winterweer was er ook naar en heeft
waarschijnlijk, naast de datum zo vroeg in het nieuwe jaar, meer leden van de smakelijke lunch
doen afzien. Uiteindelijk zaten wij met vier GAPpers, drie bestuursleden en één lid die de
eerste keer ook aanschoof, aan de mooie lunchtafel.
Niet getreurd, het werd toch gezellig!
Na afloop bleek ons dat de uitbaatster zaalhuur van ons verwachtte, een pijnlijke verrassing die
ons niet tevoren bekend was gemaakt en die wij dus enigszins gegeneerd doch vriendelijk van
ons afschoven. De gastvrije kok bleek de schoonmaker te zijn geweest, geheel volgens de
ethnische verhoudingen in deze maatschappij en ook de uitbaatster begreep dat zij weinig te
eisen had hier.
Wel betekende dit dat wij voor de komende lunch alweer een andere plek moesten zoeken,
want de gevraagde huur kan ons GAP-bruin niet trekken! De ons door Overstag gedane
suggestie van de stamtafel in de benedenruimte leek ons weer niet geschikt: helemaal in het
centrum van het kroeglawaai…
Volgende Lunch: 12 februari:
De komende lunch zal dan ook weer op een nieuwe locatie zijn! Na lang wikken en wegen
tussen het Nieuwscafé aan de Grote markt en het aloude Huis de Beurs, hebben wij voor de
laatste gekozen. Vooral om de prettige prijsstelling, wat het voor pas afgestudeerde of niet aan
e
de goudkust belandde leden hopelijk ook mogelijk maakt aan te schuiven. Welkom dus de 12
februari, om 13.00 uur in Huize de beurs, hoek Vismarkt en Folkingestraat!
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Alumnidag 2010
De invulling en locatie moeten nog worden vastgelegd, maar schrijft u alstublieft alvast de
datum op, de alumnidag 2010 zal plaatsvinden op 24 april 2010.
Betrokkenheid bij onderwijs
U als alumnus bezit een schat aan ervaring, graag willen studenten dan ook kennis met u
maken. Voor het vak werkvelden is de opleiding op zoek naar alle 'soorten' psychologen, die
bereid zijn om enkele studenten te ontvangen voor het geven van een interview van ongeveer
een uur. (Dit zou dan begin december plaatsvinden). Ook bestaat er de mogelijkheid om een
gastcollege over het dagelijkse werk te geven. Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan
alstublieft contact op via alumni.psy@rug.nl.
Onderzoek onder alumni
In de loop van 2010 zal er wederom een onderzoek worden gehouden onder alumni. Met name
uw loopbaan zal hierin centraal staan. Het is voor de opleiding psychologie en haar studenten
zeer interessant om te weten hoe het oud-studenten is vergaan en ook wat voor perspectief de
opleiding psychologie biedt. Wij willen u dan ook alvast vragen om deel te nemen aan dit
onderzoek.
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