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Fedor de Beer 
(1975) / promotie 
Gedrags- en 
Maatschappij-
wetenschappen 
2008

Expeditie Toi Moko
Avonturenboek (10-12 jaar) over 
Nieuw-Zeeland en de Maori’s
WWW.UNIEBOEKSPECTRUM.NL  € 16,99

Martin Hillenga 
(1972) / 
geschiedenis 1996, 
Hilde Krips-van 
der Laan (1943) / 
geschiedenis 1973, 

promotie 1999 en vijf andere 
alumni
Tot hulp en troost – Het 
Heiligen Geest Gasthuis in 
Groningen
Geschiedenis van het Pelster-
gasthuis
WWW.WBOOKS.COM  € 24,95

Ewout van der 
Horst (1979) / 
geschiedenis 2002 
en Martin van der 
Linde (1985) / 

geschiedenis 2010 
Vooruitboeren
Geschiedenis van het boerenleven 
in Overijssel 1950-2000
WWW.WBOOKS.COM  € 19,95 

Willem Huberts 
(1953) / 
Nederlands 1985
In de ban van 
een beter 
verleden 
Het Nederlandse 

fascisme 1923-1945
WWW.VANTILT.NL  € 24,95

Carien Karsten (1954) / rechten ’78
Uit je angst in je kracht 
Praktische tips om je angst en 
paniek los te laten
WWW.KOSMOSUITGEVERS.NL  € 20,00

Wim Jurg (1953) / geschiedenis ’79 
De bekentenissen van 
Constantijn
Historische roman over 
Constantijn, een krachtige, 
geestige, eenzame keizer
WWW.DAMON.NL  € 19,90

Jan ten Hove (1960) / geschiedenis 
1985 en Saskia Zwiers (1962) / 
kunstgeschiedenis 1989
Hofjes in Zwolle
700 jaar huisvesting voor ouderen
WWW.VROUWENHUISZWOLLE.NL

€ 20,00 

Kees Steketee (1954) / 
godgeleerdheid 2002
Misschien snap ik het wel niet 
serie columns
€ 15,00

Nieuwe Bezems
Roman over 
teloorgang 
muziekschool 
en het geluk van 
muziek 
 

WWW.KEESSTEKETEE.NL  € 16,95

Jan Postma (1942) /economie 
1967
Alexander Gogel (1765-1821):  
grondlegger van de Neder-
landse staat
Politieke biografie van een patriots 
activist en Bataafs staatsman
WWW.VERLOREN.NL  € 39,00

Titia Ketelaar 
(1975) / 
geschiedenis en 
journalistiek 1997 
Mind the Gap 
Het Engelse 
eilandgevoel en de 

vele tegenstellingen in één land
WWW.UNIEBOEKSPECTRUM.NL  € 19,99

Siemon Reker 
(1950) / 
Nederlands 1983 
Dag Woord 
‘Margenotities 
in de literatuur-
geschiedenis en 

de talige variatie van en binnen 
Groningen’
WWW.INBOEKVORMUITGEVERS.NL 

€ 12,50

Barbara Scholten (1971) / 
Technische Bedrijfswetenschappen 
1997
Voetbalgekke meiden:  
Balletje diep
WWW.PLOEGSMA.NL  € 13,99 

Siebe Sonnema (1951) / rechten 
1974
U komt er zelf wel uit
Ervaringen van een interim-
manager
WWW.ELIKSER.NL  € 24,50
 

Reinier Spreen 
(1976) / 
Nederlands 2000 
Monument voor 
de quagga
Schlemiel van 
de uitgestorven 

dieren 
WWW.UITGEVERIJFUSILLI.NL  € 19,90

Bert Wagendorp (1956) / 
Nederlands 1982
Masser Brock
Spannende roman over fake news, 
feitenmanipulatie en de rol van de 
huidige journalistiek in de wereld
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 19,99

Tobias Witteveen (1948) / rechten 
1971
Het van Weleer
Schetsen van achterhaald geluk in 
50 verhalen
WWW.BOEKENBESTELLEN.NL  € 19,95

Meer boeken op 
www.rug.nl/alumni/boek

ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK

In het jaar voor zijn emeritaat nam prof. dr Siemon Reker 
dagelijks een Groninger publicatie uit z’n boekenkast en 
schreef over iets daaruit een korte column. Hij spreekt van 
“een serietje margenotities in de literatuurgeschiedenis en 
de talige variatie van en binnen Groningen”. De 212 stukjes 
zijn hier gebundeld voor de geïnteresseerde lezer die houdt 
van bladeren en neuzen in de Groninger taal en cultuur.
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Nederlands fascisme 
‘Het niet-revolutionaire karakter 
van het Nederlandse fascisme 
vraagt om aanpassing van de 
gebruikelijke definitie van fascisme 
als politieke ideologie in de periode 
1923-1945’, concludeert Willem 
Huberts (1953) in zijn proefschrift. 
In de ban van een beter verleden. Het 
Nederlandse fascisme 1923-1945 
is in handelseditie – € 24,95 – 
 verschenen bij Uitgeverij Van-
tilt. Huberts is literair-historisch 
onderzoeker en dichter/auteur. Hij 
studeerde Nederlands en werkte 
onder meer als wetenschappelijk 
bibliograaf bij de KNAW.
WWW.RUG.NL/HUBERTS-NEDERLANDS- 

FASCISME

Jan Wolkers Prijs
De grutto van Albert Beintema 
(1944), biologie 1970, kreeg de Jan 
Wolkers Prijs 2016 voor het beste 
Nederlandse natuurboek. De jury 
- ‘een liefdevolle en gedetailleerde 
biografie van ‘s lands bekendste 
weidevogel’ - roemde Nederlands 
grutto-expert als ‘hofbiograaf van 
een vogel die steeds minder te zien 
is in ons land. ‘Met zijn optimisti-
sche slot heeft hij de hoop vleugels 
gegeven, en daarmee de lezer een 
beetje opgetild.’ € 21,99; e-book  
€ 9,99. 
WWW.ATLASCONTACT.NL
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