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INHOUD

M
et een rode baret liep Cisca Wijmenga voorop tijdens 
haar eerste opening van het academische jaar. Ook de 
andere professoren togen roodgemutst naar de Martini- 
kerk. Eensgezind. Uit protest tegen ministeriële bezui-

nigingen 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 weten-
schap. 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 

van de consument bepleit en de filosoof die de hippe slimme stad in 
een kritisch daglicht zet. In het openingsverhaal belijden scheikun-
dehoogleraren 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.
 
Veel lees- en kijkplezier!
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COVER SCHEIKUNDEHOOGLERAREN MONIEK TROMP EN MARLEEN KAMPERMAN COVER REYER BOXEM
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