Het Broerplein voor het Academiegebouw is volgestouwd met fietsen van studenten. Die studeren in de
Universiteitsbibliotheek. Daar huist ook het lustrumbureau RUG 405, bestaande uit Bram Douwes,
Jessica Hoekstra en Frank den Hollander. Een gesprek over het lustrum na het grote lustrum.
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Universiteit viert haar 81e lustrum: all inclusive!

Mag ik deze dans van u?

V

ier jaar geleden bestond de
Groninger universiteit 400 jaar.
Het thema was toen ‘For Infinity’.
Juni 2014 was de lustrummaand,
met een aaneenschakeling van grote en
kleine evenementen. Hoe gaan we dat in
2019 aanpakken?

All Inclusive
Bram Douwes: ‘Ons thema is “All Inclusive”.
Dat gaat over inclusiviteit. Een zeer belangrijk en actueel thema. Dat natuurlijk alles
te maken heeft met diversiteit, steeds meer
een kenmerk van de universiteit. Mensen
met verschillende achtergronden uit veel
verschillende landen studeren en werken in
Groningen. Maar inclusiviteit gaat een stap
verder. De Amerikaanse expert op het gebied
van inclusie Verna Myers bracht het als volgt
onder woorden: “diversity is being invited to
the party, inclusion is being asked to dance”.’
Jessica Hoekstra benadrukt dat het een groot
goed is dat mensen uit alle windstreken,
met verschillende ideeën en talenten juist
in een stad als Groningen samenkomen. En
meedoen, in het onderwijs, het onderzoek en
de samenleving. Dat heeft meerwaarde: ‘En
wanneer ons lustrum aan die bewustwording en houding een bijdrage kan leveren, is
dat erg mooi.’

Totally Shifted
Het thema inclusiviteit wordt uitgediept
en van alle kanten bekeken op een groot
wetenschappelijk congres, op 6 en 7 juni
in cultuurcentrum De Oosterpoort. Maar
komt ook terug in de programmering en
sfeer van de hernieuwde Nacht van Kunst
en Wetenschap, op zaterdag 8 juni, in
de binnenstad van Groningen. Vanaf het
Groninger Museum, via de Der Aa-kerk naar
het Academiegebouw: bezoekers worden
verrast door theater, muziek, lezingen en
presentaties. Binnen en buiten, serieus en

‘

V.l.n.r. Bram Douwes, Jessica Hoekstra en Frank den Hollander

de Folkingestraat. Naar rechts over de
Vismarkt, waar de zaterdagmarkt in volle
gang is. Aan de voet van de Martinitoren en
de imposante nieuwbouw van het Groninger
Forum is er op de Grote Markt tussen 11 en 2
een gezamenlijke brunch. Hoekstra: ‘Daarna
biedt iedere faculteit een eigen programma
aan. Terug op de faculteit waar soms weinig, maar soms ook heel veel is veranderd.
Daarnaast zijn er ’s middags stadswandelingen, fietstochten en rondritten per hop
on hop off bussen, dwars door de stad tot en
met de Zernike Campus. Een ‘sentimental
journey’ voor alumni in optima forma. Aan
het eind van de middag verzamelt iedereen zich op het plein van de Broerstraat
voor een gezellige afterparty. Daarna is er
een spetterende afsluiting van het hele
lustrum met een DJ op het balkon van het
Academiegebouw. Kortom, genoeg reden om
in juni 2019 naar Groningen te komen!’

lichtvoetig. Tot die laatste categorie behoort
zeker de komische theatervoorstelling
‘Totally Shifted’, geschreven door Frank den
Hollander en Jan Veldman. ‘Totally Shifted’
is te zien in het Grand Theatre op de Grote
Markt. Den Hollander: ‘We spelen die voorstelling in de lustrummaand tussen 6 en
16 juni elke dag, dus ook tijdens de Nacht
van Kunst en Wetenschap. Zodat heel veel
mensen ervan kunnen genieten. Studenten,
medewerkers van de universiteit en Stadjers.
En het gaat ook nog eens over hen, over hoe
zij in Groningen samen leven en werken,
samen plezier maken en zich aan elkaar
ergeren! Ook voor alumni heel herkenbaar,
natuurlijk.’

Throwback Saturday
Op Throwback Saturday, de Alumnidag op
15 juni, zullen vele oud-studenten van
de universiteit uit de trein stappen op het
Hoofdstation. Ze groeten het Peerd van Ome
Loeks en wandelen over de Werkmanbrug,
langs het Groninger Museum. Door
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Voor meer informatie over het lustrum kijk
op: WWW.RUG.NL/LUSTRUM
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