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VARIA

Uitstoot CO2 blijft toenemen
Elektrische auto’s en bijstoken met biomassa 
moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van 
broeikasgassen omlaag gaat. Maar dat gaat niet 
gebeuren, concludeert Jan Hessels Miedema in 
zijn proefschrift. Hij was zo optimistisch. Toen 
Miedema zes jaar geleden begon met zijn studie 
naar de impact van technische innovaties op de 
reductie van broeikasgassen, was hij op zoek 
naar oplossingen ... Lees verder in de UK.  
WWW.UKRANT.NL/TECHNIEK-GAAT-ONS-NIET-REDDEN 

Award voor Amina Helmi
Op Internationale Vrouwendag nam sterrenkun-
dige Amina Helmi de Suffrage Science Award 
in ontvangst in de Royal Society te Londen. 
Deze award is een eerbetoon aan vrouwen in de 
wetenschap en techniek en een aanmoediging 
voor vrouwen om voor de wetenschap te kiezen 
en daarin een seniorfunctie te ambiëren. De 
vorige winnares, hoogleraar Marileen Dogterom 
van de TU Delft – tevens winnaar van de  
Spinozaprijs in 2018 – droeg Helmi voor als haar 
opvolgster: ‘De baanbrekende ontdekkingen van 
professor Helmi op het gebied van de evolutie 
en dynamiek van het Melkwegstelsel, vormen 
een inspiratie voor veel mensen buiten haar 
eigen onderzoeksgebied, waaronder ikzelf. Ze 
is een perfect rolmodel voor jonge vrouwelijke 
wetenschappers.’ WWW.RUG.NL/AHELMI 

Chihuly in Groninger Museum
Vorig jaar vertelde alumnus kunstgeschiedenis 
Suzanne Rus in het aprilnummer van Broer- 
straat 5 over haar werk in het Groninger 
Museum. Onder meer was zij druk met de 
voorbereiding van de tentoonstelling van de 
wereldberoemde Amerikaanse glaskunstenaar 
Dale Chihuly. Deze is nog te zien t/m zondag  
5 mei. Vanaf 20 april is een bezoek bovendien 
te combineren met de expositie ‘Strijd! 100 Jaar 
Vrouwenkiesrecht’.

Boek over geschiedenis Faculteit  
Ruimtelijke wetenschappen
Toen Hendrik Jacob Keuning (1904-1985) in 
1948 in Groningen tot hoogleraar economi-
sche en sociale geografie werd benoemd, was 
daarmee de kiem gelegd voor de Faculteit 
Ruimtelijke wetenschappen. Het boek Keuning’s 
erfenis, geschreven door em. hoogleraar Piet 
Pellenbarg, gaat over de geschiedenis van die 
faculteit en wordt op de Alumnidag, 15 juni, 
aangeboden aan Keunings dochter. Oud- 
studenten die de alumnimiddag op de faculteit 
bezoeken, krijgen het boek gratis. Daarna is het 
à € 10,– verkrijgbaar in de iShop van de RUG. 
WWW.RUG.NL/FRW/KEUNINGSERFENIS

Lustruminzameling EBF  
voor studenten uit  
ontwikkelingslanden
Ter gelegenheid van het RUG-lustrum wil het 
Eric Bleumink Fonds (EBF) met een speciale 
lustrum-campagne nog meer talentvolle 
studenten uit ontwikkelingslanden de kans 
bieden aan de RUG te studeren. Sinds 2000 
hebben al 71 studenten een EBF-beurs van  
gemiddeld € 27.500 ontvangen. Lustrumdeel- 
nemers die een ticket voor een evenement 
kopen, wordt gevraagd een kleine bijdrage te 
doneren, maar donaties zijn ook welkom via 
WWW.RUGSTEUNT.NL/PROJECT/LUSTRUM2019

 

Moties mestinjectie en  
weidevogels
Jarenlang deed Jeroen Onrust onderzoek naar 
wormen in het weiland. In 2017 promoveerde 
hij erop (zie Broerstraat 5, april 2018). Het was 
een pleidooi voor zorgvuldig omgaan met de 
grasmat, zodat weidevogels meer kans maken. 
Begin dit jaar liet hij in enkele publicaties, onder 
andere met zijn promotor Theunis Piersma, 
opnieuw van zich horen over de desastreuze 
gevolgen van drijfmestinjectie. Met succes, lijkt 
het. Zijn conclusies zijn doorgedrongen tot de 
politiek en hebben in maart geleid tot moties bij 
het Tweede-Kamerdebat over insectensterfte. 
WWW.RUG.NL/MESTINJECTIE

Durfpoli voor kinderen
Bang voor honden? Spinnen? Confrontatie is 
de beste remedie. Dat bewijst de durfpoli, waar 
veel kinderen en jongeren in een paar sessies 
van hun fobieën af zijn. ‘Het is bizar hoe snel 
het soms gaat, ja,’ vertelt psychologe Rachel 
de Jong, die behalve promovendus ook project-
leider van de durfpoli is. WWW.RUG.NL/DURFPOLI

Biografie Willem Kolff
Volgens de Nier- 
stichting hebben ruim 
twintig miljoen nier- 
patiënten over de hele  
wereld hun leven te  
danken aan de kunst-
nier. De uitvinder, 
Willem Kolff, promo-
veerde er in 1946 op 
in Groningen. Summa 
cum laude. Tijdens de 
oorlog had hij als arts  

in Kampen de machine ontwikkeld, zich onder-
tussen ook bezighoudend met verzets- 
activiteiten. Herman Broers publiceerde eind 
vorig jaar de biografie De man die miljoenen 
levens redde. Dokter Willem Kolff 1911-2009. 
WWW.UITGEVERIJBALANS.NL 
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VARIA

Hotspots waddenplastic
Begin januari lanceerden onderzoekers van de RUG de webapp  
WADDENPLASTIC.NL, om samen met iedereen die maar wil helpen, in kaart 
te brengen waar en hoeveel kleine plastic korrels zijn aangespoeld na de 
‘containerramp’ met de MSC Zoe. In maart blijken vooralsnog de hoogste 
concentraties microplastic op het Noordzeestrand van Schiermonnikoog 
te liggen, gevolgd door de Groningse Waddenkust en de stranden van de 
onbewoonde Rottums. WWW.RUG.NL/ONDERZOEK-WADDENPLASTIC 

Vondsten uit een scheepswrak
Maritiem archeoloog en promovendus Yftinus van Popta is leider van de 
opgraving van een van de grootste scheepsvondsten van de afgelopen 
dertig jaar: het wrak van een Engels koopvaardijschip, vergaan tussen 
1715 en 1725. Leren schoenen, damstukken, kanons- en musketkogels, 
een dameshandschoen, zoutvaatjes … Aan de hand van een enorme 
hoeveelheid voorwerpen gaat hij met zijn team de geschiedenis van het 
schip verder proberen te ontrafelen. WWW.RUG.NL/POPTA-SCHEEPSWRAK

Cardiologie voor vrouwen
‘Lezing gemist’ op de website van Studium Generale Groningen bevat een 
schat aan interessante opnames. Zoals de Aletta Jacobs Lezing ‘Behandel 
haar met respect’, die cardioloog en RUG-alumna Angela Maas op 6 maart 
hield: Van oudsher is de mannelijke patiënt de norm in de geneeskunde. 
De vrouwelijke patiënt wordt langs de mannelijke meetlat gelegd, maar is 
dit wel terecht? Kijk voor het antwoord op SGGRONINGEN.NL/NL/LEZING-GEMIST

Oude Kijk in ’t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
      universiteitswinkel        i_shop_rug 
www.rug.nl/shop

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Lustrum
405 jaar RUG

Shop

artikelen
Holland Box
Keramische schaal 
met deksel van Royal 
Goedewagen, ontwerp: 
Sander Alblas.
€ 59,95 Lustrum correctbook

Je aantekeningen zijn uitwisbaar, 
dus jarenlang plezier. Handig en 
sustainable!
€ 14,95

Set Lustrum mokken 
Voor het aankomende 81e lustrum van 
de RUG zijn deze mokken ontworpen. 

Beperkte oplage; wees er snel bij!
€ 29,95

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a
Open: di t/m zo | 12u - 17u


