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GRONINGEN, ’T KON MINDER

Over de hele wereld zijn leden van de RUG-gemeenschap te vinden. 
Zij verlieten Groningen, maar anderen bleven. Wat vinden zij leuk aan 

Groningen en wat doen zij er graag? RUG-medewerkers en -alumni  
geven hun tips.

SELFIE 
 

Mijn geboortehuis staat in Culemborg, maar ik groeide op in Twente. En ik 
wilde niet in Groningen studeren maar in Amsterdam. Mijn ouders zetten 
echter door en daar heb ik nooit spijt van gehad. De studie geschiedenis 
in Groningen bracht me in contact met heel veel interessante mensen die 
een vormende werking op me hebben gehad. Ik kwam bij Liga 68 terecht, 
een zeer vooruitstrevende filmclub, en werd later directeur en program-
meur van filmtheater Images. Ik fiets elke dag langs de Rijksstraatweg en 
de Hereweg naar Groningen en alleen dat is al een immens genoegen. De 
stad Groningen en de universiteit hebben mij enorm veel goeds gebracht!

DIT VIND IK LEUK

Het Hereplein en de Heresingel zijn mijn favoriete locaties sinds Images 
uit de Poelestraat moest verdwijnen. Het is een mix van dynamiek op het 
plein en rust aan de singel waar ik onder het torentje van het Instituut 
voor Geschiedenis op nummer dertien mijn eerste (en enige) universitaire 
baantje had en nu aan het Hereplein films programmeer. Je ziet er aan de 
villa’s de rijkdom en het zelfbewustzijn van de stad die zich na de slechting 
van de vestingwerken wist te ontpoppen tot een noordelijke metropool. 
Heresingel en Hereplein staan voor mij voor de twee grote constanten in 
mijn leven: geschiedenis en film. 

Frans Westra (1955) 
Alumnus geschiedenis (1981), promotie 1992). Al zo’n 40 jaar film- 

programmeur in Stad, momenteel bij Groninger Forum. Als historicus 
schreef hij boeken, zoals Martinitoren, Passie voor cinema en het eind vorig 

jaar verschenen Palet van Groningen

VARIA

Nieuwe MOOCs
Massive Open Online Courses (MOOCs) 
zijn grootschalige, gratis, open en online 
cursussen. Ze kunnen worden gevolgd 
door iedereen met belangstelling voor het 
onderwerp. De nieuwe of opnieuw startende 
RUG-cursussen, zoals Religion and conflict, 
Inleiding Nederlands recht en Why do we 
age?, zijn te vinden op WWW.FUTURELEARN.COM/

PARTNERS/UNIVERSITY-OF-GRONINGEN. Zie ook  
WWW.RUG.NL/MOOC.

Lezersonderzoek Broerstraat 5 
Als redactie van Broerstraat 5 krijgen we 
geregeld reacties op ons blad. Gelukkig 
vooral positieve. Maar wat u nou echt van 
ons alumnimagazine vindt, dat weten we 
eigenlijk niet. Tijd dus voor een lezers- 
onderzoek. Op 7 april 2017 sturen we 
daarom al onze lezers waarvan we een 
e-mailadres hebben een digitale brief met 
het verzoek een korte enquête in te vullen. 
We hopen van harte dat u mee wilt doen. 
Hebt u geen e-mail ontvangen? Dan kunt u 
de enquête ook invullen via WWW.RUG.NL/ 

LEZERSONDERZOEK-B5. We zijn heel benieuwd 
naar uw mening! Alle afleveringen van 
Broerstraat 5 vindt u op WWW.RUG.NL/ 

BROERSTRAAT5 

   

Broerstraat 5

Magazine voor alumni en relaties

Nummer 4, december 2016

Ben Feringa  
Winnaar Nobelprijs voor 
Scheikunde

Groot in het superkleine

S P E C I A L

   

Broerstraat 5

Magazine voor alumni en relaties

Nummer 2, juli 2016

In dit nummer:

Geen dag zonder Shakespeare

Turkije als brug

Strijd tegen antibioticaresistentie

Save Our Soils

Alumni op fietsvakantie

Dorina Buda:  
‘Dark tourism laat je relativeren’

   

Broerstraat 5

Magazine voor alumni en relaties

Nummer 3, oktober 2016

In dit nummer:

De nieuwe Draaisma

Aardbevingen raken samenleving

Laurentien van Oranje en Jeroen Smit over hun boek

Antikraak geen oplossing

Bionica: innovatie uit de natuur

Twintig jaar fondsenwerving onder alumni

Spinozapremie voor filosoof 
Lodi Nauta

Luuk van Middelaar
Alumnus van het Jaar 2015

   

Broerstraat 5

Magazine voor alumni en relaties

Nummer 1, april 2016

In dit nummer:

Kwetsbare pleegzorg

Energierecht dijt uit

Seksualiteit Wehrmachtsoldaten

Historie V&D 

Maagzuurremmers en darmflora
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