GRONINGEN, ’T KON MINDER

VARIA

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.

Saskia Visser (1970)
Nederlands 1993; beleidsmedewerker Kennisbenutting en
coördinator Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie bij de
Faculteit der Letteren.

SELFIE

Blog over leiderschap
Of het nu ging over de Nederlandse lijsttrekkers, Brexit , Trump of andere
leiderschapskwesties, Janka Stoker en Harry Garretsen gaven er op
hun gezamenlijke blog ‘In the LEAD’ hun visie op. De beide hoogleraren
(respectievelijk Leiderschap en organisatieverandering en International
economics & business) leiden het expertisecentrum In the LEAD, van de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, dat ondersteuning biedt aan
strategische leiders met behulp van inzichten verkregen uit wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Lees hun geregelde bijdragen op
WWW.RUG.NL/INTHELEAD/BLOG.

Zwaartekrachtprogramma
‘Het Zwaartekrachtprogramma is een van de belangrijkste ﬁnancieringsbronnen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De kracht van dit
programma zit in de samenwerking tussen excellente onderzoekers van
Een van mijn taken is om het maatschappelijk relevante onderzoek van
onze faculteit zichtbaar te maken. En dat is veel! Ik vind het mooi dat er
steeds meer wordt samengewerkt met organisaties buiten de universiteit.
Klinieken, app-bouwers en taalwetenschappers die revalidatieprogramma’s voor afasie-patiënten verbeteren, musea en archeologen die elkaar
vinden in boeiende tentoonstellingen… Ik verveel me geen moment. En via
de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie draag ik mijn eigen
steentje bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis: studenten doen daar
onderzoek in opdracht van maatschappelijke organisaties.

verschillende Nederlandse universiteiten,’ aldus rector magniﬁcus Elmer
Sterken. Aan vier van de zes Zwaartekrachtprojecten waaraan OC&W
18,8 miljoen euro heeft toegekend, doen RUG-wetenschappers mee.
Penvoerder is de RUG van het project SCOOP (zie artikel op pagina 22).
Aan de projecten OIKOS (wat kunnen wij leren over innovatie van de Oude
Grieken en Romeinen?), BaSyC (synthetische cellen maken die zich ‘levend’
gedragen) en Organs on Chips (miniatuurorganen maken van patiënten
om ziektes te bestuderen) werken RUG-onderzoekers van Letteren,
Science & Engineering en UMCG mee. WWW.RUG.NL/ZWAARTEKRACHT

Vondsten hobby-archeologen online
DIT VIND IK LEUK

De oudheidkundige vondsten van de duizenden hobby-archeologen in
Nederland vertegenwoordigen een grote wetenschappelijke waarde.
Voortaan kunnen zij hun objecten met vindplaats melden op
WWW.PORTABLE-ANTIQUITIES.NL . De site is het eindresultaat van het project

Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), waarvoor onderzoekers
van de VU in 2016 een grote investeringssubsidie van NWO ontvingen.
De Geodienst van de RUG is verantwoordelijk voor de technische realisatie
van de website. WWW.RUG.NL/GEO

Spraakmakende Boeken 2017/2018

Onlangs is er een wereld voor me opengegaan, gewoon tijdens mijn
lunchpauze in de binnenstad! Ik was bezig met een tekst over het boekje
Sporen van het slavernijverleden in Groningen van RUG-docenten Barbara
Henkes (geschiedenis 1980) en Margriet Fokken (geschiedenis 2011). Zij
bedachten en beschreven een wandelroute door Stad en vier ﬁetsroutes
door de Ommelanden om de Groningse connectie met de slavernij te
tonen. Ik besloot de proef op de som te nemen en ontdekte al wandelend
mijn eigen stad helemaal opnieuw. Zo bleek het Calmershuis (Oude
Boteringestraat) waar Thomas van Seeratt woonde, die als kapitein vele
honderden tot slaaf gemaakten van Afrika naar het Caraïbisch gebied
vervoerde, zomaar om de hoek van mijn kantoor te liggen. Ik kan het
iedereen aanraden om met dit boekje (uitgeverijpassage.nl; € 15,–) op
pad te gaan! WWW.RUG.NL/LET-SLAVERNIJVERLEDENGRONINGEN
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21 september 2017
Graham Swift: Moeders Zondag
Spreker: Hans Jansen
19 oktober 2017
(Her)ontdek een meesterwerk
Lev Tolstoi: Anna Karenina
Spreker: Sander Brouwer
23 november 2017
Bob Dylan: Liedteksten. Deel 1 (1962-1973), deel 2 (1974-2001).
(Vertaald door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes)
Sprekers: Gillis Dorleijn & Melanie Schiller
Gratis toegang, 19.45-21.30 uur, Academiegebouw, Offerhauszaal,
Broerstraat 5, Groningen
Meer informatie (ook lezingen 2018):
WWW.RUG.NL/LET/SPRAAKMAKENDEBOEKEN

Herhaling in de Bibliotheek Leeuwarden,
WWW.SBMF.NL .

