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Merijn Scholten (34); 
comedian en helft van De 

Partizanen; won met dat duo 
het Leids Cabaret Festival 2013; 

huiscabaretier van De Wereld 
Draait Door en lid van het 

cabaret Spijkers met Koppen; 
staat op 30 januari 2018 met  

De Partizanen in De Oosterpoort; 
www.merijnscholten.nl en  

www.departizanen.nl; haalde 
tussen 2001 en 2009 propedeuse 

kunstmatige intelligentie, 
ba bedrijfskunde en ma 

journalistiek. 

speciale plek
artiesteningang 

Stadsschouwburg

ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

VARIA

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK

Bram Baptist 
(1982) / 
geschiedenis 2007
De koningszoon
Jeugdroman over 
twee jongeren in de 
Middeleeuwen 

WWW.BRUNA.NL  € 18,95

Fleur van der Bij (1981) / 
geschiedenis 2007
De Nijl in mij
‘Een wondermooi debuut. Een even 
zeldzaam als ontroerend relaas 
van een reis langs de Nijl.’ (Frank 
Westerman)
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 19,99 

Gonneke Huizing  
(1960) / Neder-
lands 1984
Panda in de val 
Kinderboek (>8 jr) 
over tweeling op 
avontuur in China

WWW.UITGEVERIJHOLLAND.NL  € 14,95

Janine Jager (1955) 
/ geschiedenis 
1981
Hoe komen wij 
heelhuids uit deze 
hel
Nederlanders in 

revolutionair Rusland. 
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 19,99

Godfried Nevels 
(1973) / sociale 
geografie 1999  
Dutch in the USA 
Interviews met 
Nederlandse 

muzikanten in Amerika
WWW.UITGEVERIJASPEKT.NL  € 19,95

Rienhart Wolf (1960) / 
geneeskunde 1990
Vervlogen Tijden
Fotografische geschiedenis van Ter 
Apel, Munnekemoer, Barnflair en 
Ter Apelkanaal.
GRONINGERBOEKEN.NL  € 24,95 

Dirk Monsma (1948) 
/ psychologie 1974
Fluisterzacht en 
haarzuiver
Kunstonderwijs 
voor kinderen met 

speciale onderwijsbehoeften
WWW.LEMNISCAAT.NL  € 19,95

Itie van den Berg (1952) 
psychologie 1982 en Anita Middel 
(1964) / Nederlands 1988
Uitvinden! 101 ideeën voor 
uitvinders van 9-13 jaar voor een 
betere wereld
WWW.EDUFORCE.NL  € 9,80

 

Louis Sommeling 
(1936) / psychologie 
1974
Coaching in de 
studententijd 
Over o.a. 
persoonlijke groei, 

seksualiteit, religie, relaties, burn-
out, begaafdheid 
WWW.ACCO.BE  € 24,95

Albert Jan 
Thomassen (1964) /  
bedrijfskunde 1988 
en Jacqueline van 
Zwol
Het Familiestatuut

Voor continuïteit van het familie-
bedrijf en harmonie in de familie
WWW.BBPULISHERS.NL  € 29,50

Jesper Verhoef (1986) / C&I en 
geschiedenis 2012
Opzien tegen modernisering 
Identiteit Amerika en 
Nederland in publiek debat 
over media, 1919-1989
WWW.EBURON.NL  € 22,00

Harry de Ruiter (1961) / 
rechten 1985
Leiderschapskramp 
Een pleidooi voor vertrouwen 
en vernieuwing 
WWW.UITGEVERIJDIALOOG.NL   

€ 26,95

HOE KOMEN WIJ 
HEELHUIDS UIT DEZE HEL

J A N I N E  J A G E R 

Nederlanders in revolutionair Rusland

Dialectonderzoek in strip
Met een strip, getekend door Lorenzo Milito, legt taalonderzoeker Martijn 
Wieling van de afdeling Informatiekunde uit hoe hij met een articulograaf  
onderzoek doet naar tongbewegingen bij dialectsprekers. Wieling: ‘Mede 
omdat de data bij kinderen en jongeren zijn verzameld, leek me dit een 
aansprekende vorm om ook hen te bereiken. De strip gaat over mijn eigen 
werk, maar laat ook zien wat het doen van onderzoek inhoudt. Het brain-
stormen over een idee, data verzamelen, verwerken, presenteren op een 
congres, een artikel indienen, herzien, en uiteindelijk publiceren. En ook 
dat het een kwestie van lange adem is.’  
Download de strip op WWW.MARTIJNWIELING.NL/STRIP  
Zie verder WWW.RUG.NL/IN-FOCUS-MWIELING 
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Nobeltrio in Groningen

Nobelprijswinnaars Jean-Pierre Sauvage, 
Ben Feringa en Sir James Fraser 

Stoddart (v.l.n.r.) waren voor het eerst 
samen in Groningen voor de Molecular 
Machines Nobel Prize Conference – een 

wetenschappelijk congres over de kleinste 
machines ter wereld van 19 t/m 22 

november. Reyer Boxem maakte voor de UK 
een sfeervolle fotoreportage: 

www.ukrant.nl/magazine/feringa-friends/

VARIA

Nummer één Duurzame 100
‘Where ecology meets economy’ is de slogan 
van Eosta, het bedrijf van Volkert Engelsman. 
Het bedrijf van de alumnus bedrijfskunde 1984 
is Europees marktleider op het gebied van 
handel in biologische groente en fruit. Dagblad 
Trouw noemt hem waarderend ‘een groente-
boer met een radicale visie’ en verkoos hem 
tot nummer 1 in de Duurzame 100 van 2017. 
‘Fatsoenlijk rekenen’, dat is wat hij doet. Er moet 
een prijs hangen aan vervuiling en uitbuiting 
zodat de consument weet wat een peer of appel 
“echt” kost. Een complexe puzzel, waarmee 
Engelsmans bedrijf wereldwijd vooroploopt’, 
aldus de krant.  
Broerstraat 5 had vorig jaar een interview met 
hem: WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5-JULI-2016

RUG hofleverancier Rutte III
Vijf leden van het kabinet Rutte III zijn alumnus 
van de RUG. Daarmee is onze universiteit een 
van de hofleveranciers van het nieuwe kabinet. 
De Universiteit van Amsterdam en de Univer-
siteit Leiden leveren respectievelijk vier en zes 
bewindslieden. De bewindslieden met Groningse 
wortels zijn: Bruno Bruins, Arie Slob, Menno 
Snel, Stientje van Veldhoven en Halbe Zijlstra.  
Lees meer op WWW.RTVNOORD.NL/NIEUWS/185057

Smeerenburgse mode
Vele honderden textielfragmenten van vilt- 
hoeden, jassen, broeken, kousen en wanten 
vond het Arctisch Centrum rond 1980 op 
Smeerenburg. Ze lagen in en om de huizen 
en traanovens, die van 1614 tot circa 1660 
in gebruik zijn geweest op de nederzetting 
van de Nederlandse walvisvaarders. Ook vond 
men textielresten in de graven van de zeven 
die de overwintering van 1634-1635 niet 
hebben overleefd. Sandra Comis deed grondig 
onderzoek naar de unieke collectie werkmans-
kleding en concludeert in haar proefschrift dat 
de mannen op Spitsbergen voor hun dagelijkse 
kleding de Nederlandse mode volgden, zij het 
in goedkopere uitvoering. Voor het vuile werk, 
zoals het doden van walvissen, spek snijden en 
traan koken hadden ze geen speciale kleding. 
Als bescherming tegen de felle kou trokken ze 
eenvoudig meerdere kledingstukken over elkaar 
aan.
WWW.RUG.NL/PROMOTIE-SANDRA-COMIS

Achterhaalde Reformatie-clichés
‘Stop met het herkauwen van clichés over de 
Reformatie: al vanaf 1400 werd de Bijbel in 
volkstaal gelezen.’ Deze hartenkreet slaakten 
Sabrina Corbellini, hoogleraar geschiedenis 
van het lezen in premodern Europa, en postdoc 
Margriet Hoogvliet op de Opiniepagina van 
de Volkskrant van 3-11-2017. ‘Alle aandacht 
in de media voor het begin van de Reformatie 
500 jaar geleden onderstreept nog eens de 
actualiteit van onze geschiedenis. Alleen is dit 
een gemiste kans, omdat vooral achterhaalde 
en verouderde historische clichés herkauwd 
worden, terwijl de totaal andere conclusies 
van recent en vernieuwend onderzoek maar 
moeizaam doordringen.
Lees verder op WWW.RUG.NL/CLIPPINGS-CLICHES-

OVER-DE-REFORMATIE.
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