Geslaagde ABC-bijeenkomst op 30 mei 2013
De jaarlijkse bijeenkomst van de Alumnivereniging Bijzondere Chemici (ABC) was ook dit jaar geslaagd
en vooral met name geanimeerd te noemen. Hoewel er niet meer dan veertig alumni aanwezig waren,
merkte Henk Timmerman (voorzitter) in zijn welkomstwoord op dat de belangstelling voor de
alumnibijeenkomsteen beetje lijkt toe te nemen. “Vooral jammer voor de afwezigen dat ze er niet zijn,”
zei hij, “want ook dit jaar hebben we weer een interessant programma.” Dit bestond uit een aantal
lezingen en een reünieachtige borrel.
De eerste spreker was Gertjan Roseboom. Hij studeerde
organische en analytische chemie aan de VU en sprak met veel
enthousiasme over zijn werk bij Shell en de ontwikkeling van zijn
carrière. Veiligheid en milieu waren de trefwoorden van zijn
verhaal. Ook vertelde hij over zijn vele reizen in dienst van
Shell, naar allerlei plekken op de wereld. Bij veiligheid moet
gedacht worden aan de veiligheid voor de lokale bevolking en
het milieu, maar evenzeer aan de veiligheid van de eigen
werknemers.
Gertjan Roseboom

Het onderwerp van de
tweede spreker had ook met milieu en veiligheid te maken.
Bianca Milan studeerde fysische chemie aan de VU,
promoveerde aan de UvA op laserspectroscopie en is
momenteel werkzaam bij de Milieudienst van Rijnmond. Zij
sprak over zogenaamde elektronische neuzen: opstellingen om
snel concentraties van ontsnapte stoffen in het milieu te
constateren. In de Rijnmond is een uitgebreid netwerk
opgesteld, waarvoor een internationale belangstelling zich lijkt
te ontwikkelen.

Bianca Milan

Beide verhalen werden gevolgd door
interessante discussies, waarbij gevoelige
onderwerpen niet werden vermeden. Er
werd ook geconstateerd dat de loopbanen
van zowel Gertjan als Bianca aantonen dat
een goede universitaire opleiding veel meer
is dan een beroepsopleiding.
Na de verhalen van deze twee alumni sprak
Hubertus Irth (decaan van de Faculteit
Exacte Wetenschappen) over de stand van
zaken rondom de intensieve samenwerking

Actieve belangstelling van de alumni
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van de bètafaculteiten van de VU en UvA. Het woord fusie werd hierbij niet
vermeden. Als de deze faculteiten fuseren ontstaat weliswaar de grootste
faculteit in ons land, maar op Europees niveau blijft het nog een relatief
kleine instelling. Sommige aanwezigen reageerden wat verbaasd over het
enthousiasme waarmee Irth over de plannen sprak, enkelen waren nogal
sceptisch over het een en ander . De decaan liet zich niet uit het veld slaan,
vooral niet omdat de plannen breed worden gedragen en de te nemen
maatregelen niet van bovenaf zouden zijn opgelegd.
Tessa Lange (voorlichter van de opleiding Farmaceutische Wetenschappen)
vroeg tenslotte aandacht voor de ABC LinkedIn groep. De online community
heeft inmiddels enkele honderden leden en kan bijdragen aan het vergroten
van de belangstelling voor ABC bijeenkomsten.

Henk Timmerman (l) en Peter Kwantes

Hubertus Irth

Drie jaargenotes van 1986 (vlnr): Annette Langedijk, Bianca
Milan en Martine Smit met Kim Retra (1997)

Na de lezingen werd de aanwezigen gevraagd om voorstellen voor nieuwe bestuursleden aan te dragen.
Zowel penningmeester Henk van der Goot, secretaris Nel Velthorst als voorzitter Henk Timmerman,
vervullen hun taak sinds de oprichting van het ABC, ruim tien jaar geleden. Een actieve bijdrage van
jongere alumni – de drie bovengenoemde zijn gemiddeld boven de 70 jaren oud – is zeer gewenst.

Jan van ‘t Riet (l) en Cees de Visser

Juul van der Baan (l) en Nel Velthorst
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Het bestuur vroeg haar leden eveneens om voorstellen voor onderwerpen en sprekers aan te dragen.
Ook alumni met een loopbaan ver verwijderd van de scheikunde kunnen interessante verhalen voor
deze bijeenkomst hebben. Met de oproep voor alumni om lid te worden van de ABC en om de jaarlijkse
contributie te betalen, werd het officiële gedeelte van de bijeenkomst afgesloten. De reünieachtige
borrel verliep uiterst geanimeerd. Oude contacten, smeuïge verhalen, veel bekende gezichten en
gelukkig ook een aantal nieuwkomers.
Foto’s door de immer actieve Nel Velthorst (behalve die ene).

3

