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Groningse KEI-week ziet Sarah (of Abraham)
Van koekhappen tot kroegentochten. De KEI-week, de introductieweek voor nieuwe Groningse studenten, viert dit
jaar haar vijftigste verjaardag.
PATRIECIA KOLTHOF

M

in 25. Zo oud was voorzitter Marc Boels toen
de eerste KEI-week
werd georganiseerd.
Dit jaar ontfermt hij zich over de vijftigste editie van de grootste introductieweek van Nederland. Op 13 augustus stroomt de stad Groningen
opnieuw vol met een verse lading
eerstejaarsstudenten. Vijf dagen
lang proeven zij van alles wat het
Groningse studentenleven te bieden heeft: van studentenverenigingen tot kroegen zonder sluitingstijd.
De aller-, allereerste KEI-week
(toen nog de Kommissie Eerstejaars
Informatie, nu de Kommissie Eerstejaars Introductie) werd in 1969
georganiseerd. Voor die tijd heette
de Groninger studentenraad de
nieuwelingen welkom. Daar kwam
een einde aan doordat in de jaren
zestig steeds meer studenten uit
niet-traditionele gezinnen zich bij
de universiteit aanmeldden. Zij werden niet automatisch lid van dezelfde vereniging als hun ouders. Studentenverenigingen als Albertus
Magnus en Vindicat zagen hun ledenaantal teruglopen. Dat kon niet.
Zo ontstond de wens voor een algemene kennismakingsperiode. De
nieuwe stroom studenten moest
wegwijs worden gemaakt in de
noordelijke studentenstad. En dus
werd de KEI-week uit de grond gestampt. Een primeur. Groningen
was de eerste stad met zo’n introductieweek waarin voorlichting en
feesten centraal staat. Eerst georganiseerd vanuit de universiteit. Drie
jaar later werd de Stichting KEI opge-

De informatiemarkt in 2017. In de verschillende standjes laten studie- en studentenverenigingen zien waar ze voor staan. FOTO ARCHIEF STICHTING KEI

Verhalen gezocht!
Dagblad van het Noorden is nieuwsgierig naar bijzondere herinneringen,
verhalen en anekdotes over de KEIweek. Leerde u uw beste vriend of
vriendin kennen tijdens de introductieweek? Werd u verliefd op uw KEIleider? Laat het ons weten via groningen@dvhn.nl onder vermelding van
de KEI-week.

richt. Een zelfstandige organisatie,
gerund door studenten, die de week
op touw zet. Die bestaat nog steeds.
De muren van het KEI-kantoor in
de Pelsterstraat hangen vol met tasjes, T-shirts en foto’s van voorgaan-

de KEI-weken. Sommige hangen er
al zo lang dat de kleuren flets zijn geworden door de zon. In 1969 droegen de deelnemers een simpel wit
overhemd met een oranje logo. Tegenwoordig worden de futuristische
logo’s op kleurrijke T-shirts geprint,
omringd door Engelse slogans.
De leden van het dagelijks bestuur
zijn druk aan het werk. Ze rammen
op hun toetsenborden of zijn aan
het telefoneren. De festiviteiten beginnen pas in augustus, maar het bestuur is al sinds december bezig met
de organisatie van het festijn. Vrij
nemen is er niet bij. De bestuursleden werken nu zo’n zeventig uur per
week. Dat is hard nodig. In 1969 deden er zo’n 1600 eerstejaars studenten mee aan de KEI-week. Vorig jaar
kwamen er vijfduizend sjaarzen op
het evenement af. Een hele klus.
Zoals het vinden van KEI-leiders.
Ouderejaars studenten die hun kennis over Groningen delen met hun
KEI-kinderen. In een artikel van het
Nieuwsblad van het Noorden uit
1984 staat: KEI probeert leiders te
lokken met consumptiebonnen. Het
jaar daarvoor werden er met moeite
140 mensen geronseld, terwijl er
minstens 200 nodig waren. Dat tekort ontstond doordat veel ouderejaars studenten moesten blokken
voor hun hertentamens. Die vonden
toen nog plaats tijdens de KEI-week.
Een tekort aan KEI-leiders is nu
ondenkbaar. Boels: „We moeten loten. Vorig jaar waren er 858 KEI-leiders in de benen en er hadden zich
veel meer aangemeld.”
Zijn er nog meer verschillen met
vroeger? De KEI-week duurde tot
2007 niet, zoals nu maar vijf dagen,
soms was het wel dertien dagen achtereen feest. Dat kwam doordat er
een KEI-week was voor studenten
van de universiteit en een soort
week na de KEI-week voor studenten

Een tekort aan
KEI-leiders is
nu ondenkbaar
De informatiemarkt op het Broerplein in 1979. Hier leren de studenten alles over
de verschillende studentenverenigingen in de stad. FOTO ARCHIEF STICHTING KEI

In 2017 keken studenten en Stadjers samen een film op de Vismarkt.

van de hbo-scholen. Dat is inmiddels allemaal samengevoegd.
In 1979 begon het programma dagelijks om negen uur ’s ochtends.
Dat is nu echt ondenkbaar. Nog een
verschil? Het KEI-bestuur bemoeit
zich niet meer met politiek. Dat was
vroeger wel anders. In 1979 kraakt
het bestuur de oude meelfabriek als
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oplossing voor de woningnood. Dat
soort acties voeren ze nu niet meer.
„Vroeger voerde het bestuur echt actie. Wij zijn er om alle studenten te
informeren”, zegt secretaris Heleen
Laarhoven.
Oh, en het inschrijftarief is in de
loop der jaren omhoog gegaan. In
1970 betaalde een KEI-loper 10 gul-

den om mee te mogen nu doen. Nu
is dat 25 euro. „Maar we zijn nog
steeds de goedkoopste van het
land”, vertelt Laarhoven. Spelletjes
als koekhappen (zoals in 1994) staan
ook niet meer op het programma. Er
zijn andere onderdelen bedacht om
studenten kennis met elkaar te laten
maken. Zoals de kroegentocht.

Veel verschillen dus. Maar ook
veel overeenkomsten. Zo is er altijd
al een groot eindfeest geweest, hoewel dat gek genoeg eerst het beginfeest werd genoemd. Dat grote eindfeest is dit jaar in Kardinge. De filmavond maakt ook al sinds het begin
van de introductieweek deel uit van
het programma. Zo werd ooit de

thriller The Blair Witch project in het
Sterrebos vertoond en Beverly Hills
Cops op de Grote Markt. De film is nu
al jaren op donderdag op de Vismarkt. De informatiemarkt is ook al
sinds den beginne van de partij.
En bier? Dat stroomt ook al een
halve eeuw rijkelijk tijdens de KEIweek.

KEI-week viert lustrum met festival
bij de Kardingerplas
Als je vijftig jaar getrouwd bent heet
dat het gouden huwelijk. Bij het
vijftigjarig bestaan van de KEI-week
staat de kleur goud dan ook centraal.
Dat is al te zien in de slogan ‘Destination KEI 2018: Your ticket to gold’,
maar ook in de decoratie.
Van 13 tot en met 17 augustus nemen de eerstejaars studenten tijdelijk
het centrum van de stad Groningen
over om kennis te maken met het
reilen en zeilen in het hoge Noorden.
Op het programma staan de standaard onderdelen zoals de kroegentocht en de opening op de Grote
Markt, maar er zijn ook veranderingen.
Een nieuwe activiteit op de agenda is
het Lustrumfestival ‘KEI at the
Beach’ bij de Kardingerplas. De logo’s
die door de jaren heen zijn ontworpen
voor de KEI-week zijn dan terug te
zien in de decoratie, oude foto’s

hangen her en der, er kan gedanst
worden en er is een ‘Green Corner’
waar duurzame initiatieven en activiteiten te vinden zijn.
Het bestuur hoopt, net als elk jaar, op
meer aanmeldingen dan het voorgaande jaar. Toen bleef de teller
hangen rond de vijfduizend studenten. „We hopen vooral dat meer
internationale studenten besluiten om
de KEI-week te lopen”, zegt voorzitter
Marc Boels. „Steeds meer buitenlandse studenten gaan in Groningen studeren. Vorig jaar liepen er 538 internationale KEI-lopers mee. Dat mag
wel wat meer worden.”
Groei aantal deelnemers KEI-week
Jaar - Deelnemers
1969 - 1600
1990 - 2156
2006 - 2816
2017 - 5028
2018 - ?

In 1986 keken de studenten de film Beverly Hills Cop op de Grote Markt in Groningen.
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