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ORATIES

Tenzij anders vermeld beginnen 
oraties om 16.15 uur. Meer infor-
matie: afdeling Communicatie,  
tel. (050) 363 4444,  
communicatie@rug.nl of raad-
pleeg de rubriek ‘Nieuws en agen-
da’ op www.rug.nl. 
 
Wijzigingen en vergissingen 
voorbehouden. 

Medische Wetenschappen 
25 april 2017
prof.dr. G.A. (Gerwin) Huls
Hematologie, in het bijzonder 
Hemato-Oncologie

2 mei 2017
prof.dr. J.A. (Jan Albert) 
Kuivenhoven
Ontwikkeling van atherosclerose, 
i.h.b. de vertaling van moleculaire 
mechanismen naar preventie en 
therapie

16 mei 2017
prof.dr. A.K.L. (An) Reyners
Palliatieve geneeskunde

20 juni 2017
prof.dr. M.G. (Marianne) Rots
Moleculaire epigenetica

27 juni 2017
prof.dr. J.J. (Jan Jacob) Schuringa
Experimentele hematologie

Letteren 
9 mei 2017
prof.dr. L. (Lars) Rensmann
Europese politiek en maatschappij

30 mei 2017
prof.dr. H.R.H. (Hubertus) Büschel
Eigentijdse geschiedenis

6 juni 2017
prof.dr. S. (Sabrina) Corbellini
Leescultuur in premodern Europa

Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap 
23 mei 2017
prof.dr. S.N. (Steve) Mason
Ancient Mediterranean Religions 
and Cultures

Ruimtelijke wetenschappen
13 juni 2017
prof.dr. L.G. (Ina) Horlings
Planologie

Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen
4 juli 2017
prof.dr. G.H.M. (Marieke) 
Pijnenborg
Psychotische stoornissen

COLOFON WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5

Broerstraat 5 is een gratis
kwartaalmagazine voor 
alle afgestudeerden en  
gepromoveerden van de  
Rijksuniversiteit Groningen, 
inclusief oud-cursisten 
van de Academische 
Opleidingen Groningen. 
Broerstraat 5 wil ertoe  
bij dragen dat het contact  
tussen de universiteit en  

iedereen die daar onder-
wijs heeft gevolgd in stand  
blijft en zo mogelijk inten- 
siever wordt.  Heeft u 
opmerkingen of ideeën? 
Laat het ons weten! 

Redactieadres
Redactie Broerstraat 5 
Postbus 72
9700 AB Groningen

Telefoon (050) 363 52 36 
redactieB5@rug.nl 

Redactie 
Fenneke Colstee-Wieringa 
Elske Kroondijk 
Douwe van der Tuin
Josca Westerhof
Bert Wolfkamp

Hoofdredactie
Fenneke Colstee-Wieringa

Ontwerp en lay out
In Ontwerp, Assen

Druk 
Zalsman
Oplage 87.000

Adreswijzigingen
De RUG hecht veel waarde  
aan contact met oud-
studenten. Conform 
de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens gaat 
de universiteit zorgvuldig 
met adresgegevens om. 

Indien u wijzigingen wilt 
doorgeven of contact 
niet op prijs stelt, dan 
kunt u zich wenden tot:

Alumnirelaties RUG
Telefoon (050) 363 77 67 
alumni@rug.nl of
www.rug.nl/alumni/
wijzigingen
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PORTRETTEN

De website ‘Catalogus Professorum Academiae 
Groninganae’ heeft evenals de UB een grondige 
restyling gekregen, met uitbreiding van het 
beeldmateriaal, waaronder videomateriaal als 
Unifocus en Adams Appel en een prachtige 
tijdlijn op de beginpagina. De catalogus bevat 
gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, 
het jaar van oprichting, aan de Groningse  
universiteit verbonden zijn geweest. Er zijn ook 
plannen om de database uit te breiden met 
onder meer de inaugurele redevoeringen.
Ook de geschilderde portretten zijn opgenomen 
in de Catalogus. Bij de hoogleraren die geen 
portret hebben laten schilderen, worden andere 
afbeeldingen gezocht. Daarom een oproep: 

WWW.RUG.NL/PORTRETTENGALERIJ

WWW.RUG.NL/NEWS-AND-EVENTS

heeft u beeldmateriaal van een hoogleraar, 
(ooit) verbonden aan de RUG, dan kan dit  
opgenomen worden in de catalogus. Graag  
opsturen naar: alba-bibliotheek@rug.nl of  
Universiteitsbibliotheek Groningen, t.a.v. 
Margreet Nieborg, Broerstraat 4, Postbus 559, 
9700 AN Groningen.
HOOGLERAREN.UB.RUG.NL 

P.L.C. (Paul) van Geert
Ontwikkelingspsychologie (1987- )

Zelfportret

Online catalogus RUG-hoogleraren
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