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tralend zat ze in Nieuwsuur, om met charmant Argentijns
accent te vertellen over haar opzienbarende publicatie in
Nature. Amina Helmi is een ster in de sterrenkunde, gestaag
bezig het ontstaan van onze Melkweg te ontrafelen. Ondanks
vele prijzen, beurzen en publicaties houdt zij de voeten stevig op de
grond: ‘Voor mij ligt de fascinatie in het contrast tussen de omvang
van het heelal en hoe klein wij zijn.’
Hoe anders is het leven en werk van Annemarie Heite. De alumna
communicatiekunde kreeg de Ubbo Emmiuspenning voor de manier
waarop zij de afgelopen jaren de aardbevingsellende van de Groningers heeft vertolkt. Met haar genuanceerde optredens en nuchtere
kennis van zaken heeft zij de gaswinningsproblematiek op het
hoogste niveau op de kaart gezet.
Ook andere verhalen in dit decembernummer van Broerstraat 5 zijn
bepaald aards van karakter. Hoe gedragen wij ons op deze planeet? Hoe
bijvoorbeeld helpen we nu écht de armste mensen van de wereld? Ook
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dichter bij huis kan het beter: Bijvoorbeeld wanneer de overheid weer
wat meer vertrouwen in haar burgers aan de dag zou durven leggen.
Samenleven in een dorp is een verhaal apart. Als de dorpskerkjes erin
slagen een nieuwe rol te vinden, kunnen zij helpen de leefbaarheid te
vergroten. En o zo menselijk is het verhaal over Johan Huizinga, van
wie 100 jaar geleden Herfsttij der Middeleeuwen verscheen: ‘Huizinga
schreef zijn Herfsttij tegen een decor van persoonlijk en wereldwijd
onheil.’
Heil is er in de 21e eeuw in elk geval te verwachten van techniek die
onze aarde duurzaam moet maken. Zoals de Ocean Grazer, die op zee
energie uit wind en golven wint én deze zonder accu op kan slaan.
Het lustrumteam, tot slot, nodigt u alvast uit volgend jaar het 81e
lustrum ‘All inclusive’ mee te komen vieren: ‘Mag ik deze dans van u?’.
Wij wensen u mooie feestdagen!
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