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et een rode baret liep Cisca Wijmenga voorop tijdens
haar eerste opening van het academische jaar. Ook de
andere professoren togen roodgemutst naar de Martinikerk. Eensgezind. Uit protest tegen ministeriële bezuinigingen ten gunste van de bètawetenschappen. Want, zo citeerde de
kersverse rector een Afrikaans spreekwoord: If you want to go fast,
go alone; if you want to go far, go together.
Samenwerken, zoals ook collegevoorzitter Jouke de Vries dat schetst
in zijn plannen voor een Universiteit van het Noorden, en nieuwe
kennis ontwikkelen voor een betere toekomst is een rode draad in
deze herfsteditie van Broerstraat 5.
Het rood, gespeld op de academische hoofddeksels, staat dan ook niet
alleen voor protest, maar ook voor passie. Voor hart voor de wetenschap. Dat gaat zelfs letterlijk op voor cardiologe en alumna Angela
Maas, die een nieuwe kijk ontwikkelde op hart- en vaatziekten bij
vrouwen. Maar ook voor de juriste die vurig een betere bescherming
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Laten zien dat het
kan
Scheikundehoogleraren Moniek Tromp
en Marleen Kamperman
maken nieuwe materialen: de één duurzame
katalysatoren, de ander
onderwaterlijm voor
zeewierteelt.
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‘Zo staan we samen
sterk’
De plannen van Jouke
de Vries, voorzitter
van het College van
Bestuur.

Veel lees- en kijkplezier!

Ain Wondre Stad
Koen Schuiling
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‘Consumenten mogen
niet gepiepeld worden’
Charlotte Pavillon
wil de rechten van
de consument beter
beschermen.
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Column rector
magnificus

van de consument bepleit en de filosoof die de hippe slimme stad in
een kritisch daglicht zet. In het openingsverhaal belijden scheikundehoogleraren Marleen Kamperman en Moniek Tromp hun liefde
voor de wetenschap en voor het ontwikkelen van nieuwe materialen
voor een duurzame toekomst.
Douwe Draaisma kijkt wegens zijn emeritaat op ons verzoek juist
terug, maar nieuwe boeken liggen alweer in het verschiet. En toch,
kijken de meeste alumni – en dus ook Broerstraat 5 – graag terug
op hun Groningse studententijd. Zoals Koen Schuiling, de nieuwe
burgemeester van de stad waar hij als eerstejaars aanvankelijk geen
kamer kon vinden. Vele andere alumni vonden in de afgelopen vijftig
jaar onderdak in de drie beroemde studentenflats in Selwerd. Hun
nostalgische herinneringen en fotomateriaal zijn hilarisch.
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De slimme stad:
doem- of droomscenario?
Ryan Wittingslow van
het University College
Groningen is een man
met een luide lach en
veel talenten.
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De vrouw is geen
kleine man
Cardiologe Angela
Maas geeft vrouwelijke
hartpatiënten specifieke behandeling en
schreef er een boek
over.
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Foto: Scanning
Eddo Hartmann fotografeerde onderzoek
op het gebied van landschap, natuur, landbouw en ecosystemen.

Vijftig jaar Selwerd I,
II en III
Een greep uit vele
herinneringen en
fotoalbums van
oud-bewoners.

‘Een goed verhaal ga
ik niet uit de weg’
Douwe Draaisma ging
onlangs monter met
emeritaat.
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Ubbo Emmius Fonds
zoekt sponsors voor
onderzoek naar duurzame herfabricage
met grondstoffen uit
afgedankte apparaten.
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