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De Universiteitsbibliotheek 
en het lustrum

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat 395 jaar, en tijdens dit lustrum 

laat de Universiteitsbibliotheek zich bepaald niet onbetuigd.

A llereerst is er een grote overzichtsten-

toonstelling van Kees Willemen. Deze 

activist, tekenaar, cartoonist, illustrator, eeuwige 

student, plattelandsjournalist en dorpsmens, 

maakt al meer dan veertig jaar politieke teke-

ningen over de universiteit en het academisch 

leven in Nederland. Zijn leven is als het ware 

verweven met de universiteit, eerst die van 

Nijmegen, daarna de Groningse waar hij zich 

sinds 1971 manifesteerde als politiek tekenaar 

van de UK.

In de Universiteitsbibliotheek is de tentoon-

stelling Getekend door een academisch leven 

te zien: de  honderd meest geruchtmakende 

cartoons van Kees Willemen uit voornamelijk 

de Groninger Universiteitskrant (UK), 1961 tot 

heden

Broerstraat 4: trappenhuis, vierde verdieping 

UB

Vrijdag 15 mei t/m zondag 28 juni

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 

- 22.00; 

zaterdag en zondag 10.00 - 17.00

In de hal van de UB is verder de Nachtwacht 

van Willemen te zien: vier enorme panelen 

waarop de tekenaar sinds begin april elke week 

een nieuw hoofdstuk toevoegde. Een caleidos-

copische voorstelling van het Broerplein, met 

roemruchte RUG-bewoners in de hoofdrol.

Behalve in de UB is er in dezelfde periode, dus 

tot en met de maand juni, nog veel meer Wil-

lemen te genieten in de stad Groningen.

•	 In	de	Centrale Openbare Bibliotheek zijn 

politieke tekeningen te zien naar aanleiding 

van bedrijfssluitingen, strokartonstakingen 

en de militarisering van het Lauwersmeer. 

•	 De	Centrale Medische Bibliotheek in het 

UMCG toont tekeningen die Willemen 

maakte voor GUIDElines, magazine van on-

derzoeksschool GUIDE (2001-2007).

•	 In	de	Groninger Archieven tenslotte een 

keuze uit  de cartoons vervaardigd voor Noor-

derbreedte, Nieuwsbrief Vereniging Kleine 

Groninger Dorpen, ’t Nijsjoagertje, maand-

blad voor Onderdendam en omgeving,  en de 

Leeuwarder Courant.

De Nacht van Kunst en 
Wetenschap
Zaterdag 13 juni vindt de apotheose van het 

lustrum plaats in De Nacht van Kunst & Weten-

schap. Tijdens deze nacht kunnen bezoekers 

op diverse locaties in Groningen genieten van 

talrijke kunstzinnige en wetenschappelijke 

activiteiten - en dus ook in het gebouw van de 

Universiteitsbibliotheek. Vanaf de begane grond 

wandelt de bezoeker door het fraaie trappenhuis 

naar boven, en komt onderweg verschillende 

staaltjes kunst èn wetenschap tegen! 

•	 Filmvertoning: een reportage van The ma-

king of... van het immense doek van Gerriet 

Postma dat de binnenmuur van de UB siert. 

•	 Margedrukwerk  

Een expositie van werk van Groningse marge-

drukkers, maar ook een echte drukpers waar 

voor de bezoeker een gedicht van RUG-huis-

dichter Machteld Brands over de UB wordt 

gedrukt op mooi papier. 

•	 Onder	leiding	van	bezielde	experts	kunnen	

liefhebbers zich werpen op RUG-lemma’s in 

de Wikipedia: voeg informatie toe aan deze 

online encyclopedie in onze Wikipedia-

lounge! (Zie ook het artikel elders in deze 

Pictogram)

•	 Theatergroep	Jeuk	speelt	meerdere	voorstel-

lingen van het stuk Vernon God Little in de 

collegezaal (4e verdieping). 

•	 En	er	is	livemuziek en andere vrolijkheid in de 

kantine! 

•	 Dat	alles	in	een	geheel opgepimpte UB, wan-

delend door een trappenhuis vol kunstobjec-

ten en wetenschappelijke installaties. 

Maar de UB heeft ook onbekende krochten. 

Daarom, voor de stoutmoedigen: 

•	 Het Magazijn als historisch spookhuis 

(ingang achterzijde, Poststraat) 

In groepen van 10 personen wordt een expe-

ditie naar ‘de historische spelonken van de 

bibliotheek’ ondernomen. Donker, spookach-

tig, een beetje eng... Maar vooral leuk!  <

• Alle informatie over het lustrum van de Rijksuniversiteit: www.rug.nl/lustrum

• Het lustrum op de UB: www.rug.nl/Bibliotheek/lustrum

Het schilderij  van Ger riet  Postma in de hal 

van de UB


