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Gerrit Band (1953) / geschiedenis 
1982
De Staatsgreep
Politieke thriller over een staats-
greep in Nederland
WWW.BOEKSCOUT.NL  € 19,99 

Philip Everts (1938) /  
rechten 1962
Zo leven wij nu 
van ene dag in 
de andere
Brieven uit de 

oorlogsjaren 
WWW.UITGEVERIJASPEKT.NL  € 24,95

David Vlietstra 
(1978) / sociale 
psychologie 2002
Bennie de 
Mindboy
Grappig jeugdboek 

(>10) over jongen die denkt dat hij 
superkrachten heeft.
WWW.CLAVISBOOKS.COM  € 14,95 

Peter Boomsma (1960) / 
geschiedenis 1988 en Ruurd Kok 
Lest we forget 
De berging van Vickers Wellington 
uit het IJsselmeer 
WWW.UITGEVERIJLOUISE.NL  € 20,00

Gerrit de Boer (1940) / rechten 
1968
Tory Island ‘The Secret 
Kingdom’
Dit Ierse eiland is een aanrader 
voor op avontuur en reizen beluste 
Nederlanders 

Leen Hoffman 
(1943) / economie 
1969
Waar is arbeid 
gebleven?
Honderd jaar sociaal 

democratisch werkgelegenheids-
beleid 
WWW.ELIKSER.NL € 24,50

Hans Koppen (1949) / culturele 
geografie 2008, promotie 2012 
Friesland vandaag
Het Friesland van nu vanuit 
historisch-geografisch perspectief
HTTP://AFUK.FRL  € 37,50

Onno-Sven Tromp  
(1967) / econo-
metrie 1990, 
promotie 1995 
Fantoomregen
Debuutroman 
spelend in 

ondoorgrondelijk Tanzania
WWW.GODIJNPUBLISHING.NL  € 15,95 

Sjikke Mulder 
(1953)/ 
psychologie 1981 
en Heleen Untied
Stoppen met 

werken… Hoe moeilijk kan het 
zijn?
STOPPENMETWERKENHOEMOEILIJK  

KANHETZIJN.NL € 15,00

Frans Verhagen 
(1954) / rechten 
1979
Geschiedenis 
van de 
Verenigde 
Staten

Verkiezing Donald Trump is eerder 
een logische ontwikkeling dan een 
enorme verrassing.
WWW.BOOMGESCHIEDENIS.NL  € 39,90

Luuk van 
Middelaar (1973) /  
geschiedenis en 
wijsbegeerte 1999
De nieuwe 
politiek van 
Europa

WWW.HISTORISCHEUITGEVERIJ.NL € 25,–

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

NRC Charity Awards
Het Ubbo Emmius Fonds was 
een van de negentien geselec-
teerde goede doelen die dit jaar 
mee mochten doen met de NRC 
Charity Awards. Eva Hendrix en 
Stefan Makkus, studenten van de 
Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam, maakten de prachtige 
advertentie hiernaast, die deze 
zomer over twee volledige pagina’s 
verscheen in NRC en nrc.next. Uit 
alle inzendingen kozen publiek en 
jury hun favoriet. Helaas, de keuze 
viel niet op het UEF. We bedanken 
iedereen die op ons gestemd  
heeft en feliciteren de winnaars 
van harte.
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