
25
‘THE GOOD LIFE IS ONE INSPIRED BY LOVE AND GUIDED BY KNOWLEDGE’ ( BERTRAND RUSSELL)
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Bijzondere herinneringen op  
#UGCommonGround

GRONINGEN, ’T KON MINDER

Leden van de RUG-gemeenschap die Groningen verlieten, zijn over de 
hele wereld te vinden. Anderen bleven , met veel plezier. Wat vinden deze 

Groningers' leuk aan hun Stad of provincie? En wat doen zij er graag? 
RUG-medewerkers en -alumni geven hun tips.

SELFIE  

In 2000 achtervolgde ik mijn geliefde naar Groningen en werd vervolgens 
ook verliefd op de studie stedenbouwgeschiedenis en op de stad. Eenmaal 
afgestudeerd als ‘filosoof van de openbare ruimte’ probeer ik de werkelijk-
heid om mij heen te snappen vanuit de interactie tussen tijd en ruimte en 
de menselijke hand daarin. Door mijn werk bij de gemeente is Groningen 
mijn favoriete onderwerp; het maakbaarheidsdenken leeft in deze stad 
nog sterk, wat resulteert in een constante stroom van interessante plan-
nen en dito resultaten.

DIT VIND IK LEUK

Door de aardbevingen verkeert de regio Groningen in staat van verval. 
Dat klinkt afschrikwekkend maar juist het tegendeel is waar. Kijk naar de 
tekeningen van Piranesi over het antieke Rome en je weet dat er weinig 
mooier is dan overwoekerde burchten en langzaam afbrokkelende kerken. 
Mijn hart ging dan ook sneller kloppen toen ik las dat de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed adviseerde om de niet te redden Groninger monumen-
ten tot ruïnes te laten verworden. Ik snap dat dit indruist tegen onze bijna 
compulsieve volksaard van restaureren of opruimen. Hierdoor is er in  
Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, nauwelijks sprake 
van een ruïnecultuur. Maar ik zeg never waste a good crisis. De Freylema-
borg in Slochteren is een van mijn favoriete plekken waar ik graag met 
mijn gezin vertoef. Wijs die aan als ruïne in wording, noem het Groningen 
Ruin en je beschikt over zowel een monumentale middelvinger naar de  
onmachtige politiek als over een publieke trekpleister waar zelfs de  
Chinezen uit Amsterdam op zullen afkomen.

Frederic van Kleef (1979)
Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis 2006, bestuursadviseur 

Kenniseconomie bij de gemeente Groningen en tot december 2017 tevens 
‘embedded ambtenaar’ bij het Bureau van de RUG.

Steun studenten en onderzoekers
 

Via de crowdfundingwebsite van de  
universiteit kunt u verscheidene projec-
ten steunen van Groninger wetenschap-
pers en studenten. Op dit moment lopen 
er acties voor het studenten iGEM team, 
het grutto-onderzoek van hoogleraar 
Trekvogelecologie Theunis Piersma en 

het jubileumboek over 50 jaar transplantatiegeneeskunde in Groningen. 
Uw bijdrage is van harte welkom. www.rugsteunt.nl

‘1967, vijftig jaar geleden, een bijzonder jaar. Inspraak, verzet tegen het 
gezag, bezettingen van universiteiten in Duitsland, Frankrijk en ook hier. 
Er werden sit-ins gehouden en de flowerpower nam in kracht toe. Vrede, 
liefde en een andere manier van denken kregen voet aan de grond. Samen 
met vele anderen begonnen wij, zeven jonge vrouwen, aan onze studie 
sociologie in Groningen. Op de Grote Markt werd een love-in gehouden, 
dansende, elkaar omhelzende mensen golfden over het hele plein.’
 
Zo begint de herinnering die Marijke Palm (1946), sociologie 1973,  
schreef over haar studietijd. Het volledige verhaal is te lezen op  
www.rug.nl/alumni/commonground. Net als vele andere bijzondere  
herinneringen van alumni aan de studie in Groningen. Hebt u ook een 
mooi verhaal dat u graag deelt met mede alumni? 

Stuur het op, het liefst met een toepasselijke foto, naar de afdeling 
Alumnirelaties en Fondsenwerving via: alumni@rug.nl.

Reünie in 2008
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