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D
eze lente gaat ons nieuwe ontwikkelingen brengen. Dat is 
een feit. Behalve in de natuur, zoals gebruikelijk, krijgen we 
bijvoorbeeld te maken met veranderingen als gevolg van 
de verkiezingen en referenda in de VS en in Europa. Deze 

aanleiding grijpen wij aan om eens stil te staan bij de vraag of deze 
democratische middelen nog wel toereikend zijn om prettig te kunnen 
samenleven. Wat is eigenlijk een ‘aangename samenleving’ en hoe bereik 
je die? Filosofen bogen zich duizenden jaren geleden over deze vraag en zij 
doen dat nog steeds. Ook in deze Broerstraat 5.

Onze voorjaarseditie gaat veel over vernieuwing. Zo is de UB volledig 
gerenoveerd en leest u over onderzoek op zeer vernieuwende vakgebieden, 
met resultaten die zouden kunnen leiden tot betere zonnecellen, slimmere 
tekstanalyses en op muziek beter lopende Parkinsonpatiënten. 
 Dat de onderzoekers twee Italiaanse vrouwen en een Amerikaan zijn, toont 
weer aan hoezeer internationalisering deel uitmaakt van de wetenschap. 

Rector magnificus Elmer Sterken breekt in zijn column dan ook een lans 
voor het beschermen van het vrije verkeer van onderzoekers over de wereld. 
Deze keer bovendien in de Broerstraat 5 veel strijd. Er moet immers op de 
bres gestaan worden voor het geluk van kinderen in oorlogsgebieden en 
gestreden worden om onderzoeksgelden en tegen luchtvervuiling. En voor 
het recht op medicijnen, waarvoor juriste Ellen ’t Hoen – ze staat op de 
cover – zich al jaren inzet. Gewapend met feiten. Wetenschappelijke feiten. 
‘Je moet meer weten dan de oppositie.’ Zo is ze onwillekeurig uitgegroeid 
tot expert in intellectueel eigendom en geneesmiddelenbeleid. ‘Alternative 
facts’ brengen haar niet meer van haar stuk.

Wij hopen dat u zich zult laven aan uw alumniblad en gehoor wilt geven aan 
onze oproep mee te doen aan het lezersonderzoek.

Maar bovenal wensen we u een aangename lente!
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‘Je moet meer 
weten dan de 
oppositie’
Ellen ’t Hoen strijdt 
voor betere toeganke-
lijkheid van nood- 
zakelijke medicijnen.
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Column 
Elmer Sterken, rector 
magnificus

7
Alumnus in het 
buitenland
Mongolië

8
‘Aangename  
samenleving’ op 
de schop
Is er binding genoeg 
in de samenleving 
en functioneert ons 
politieke systeem of 
moeten we experi-
menteren met nieuwe 
democratische 
vormen? Twee filo-
sofen geven hun visie. 
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Alumnus schrijft 
boek

11
Ain Wondre Stad
Siemon Reker
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Van improviseren 
kun je leren
Muziek doet bijzon-
dere dingen met 

hersenen. Reden  
om het muziekonder-
wijs te veranderen?
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UB Binnenstad 
geheel vernieuwd
Vanaf half mei 
is de UB aan de 
Broerstraat weer 
toekomstbestendig.
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Hoofd vol 
herinneringen
War Child helpt 
in Oeganda nare 
herinneringen te 
verwerken.
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Foto 
Afbraak Martinuskerk 
voor bouw nieuwe 
Universiteits-
bibliotheek

18
Europese hulp bij 
onderzoek
Maria Antonietta 
Loi ontwikkelt 
zonnecellenmateriaal 
gesteund door een 
ERC Starting Grant.
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Sprong in het 
onbekende
‘Donald Trump werd 
president dankzij een  
blinde drang tot 
verandering bij grote  
delen van het electo-
raat,’ zegt Eelco 
Runia.

22
Docent van het 
Jaar leert van 
studenten
Malvina Nissim:  
‘De computationele 
taalkunde is het 
boeiendste onder-
zoeksgebied ter 
wereld.’ 
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Groningen, ’t kon 
minder

25
Vergeten verhalen 
van knutselende 
onderzoekers
‘Nobel Science’, 
nieuwe tentoonstel- 
ling in het Universi-
teitsmuseum
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Ubbo Emmius Fonds
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Alumni Actief 

30
Oraties, Portretten, 
Colofon

32
Alumni Achteraf
geneeskunde
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