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WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK

VARIA

Hans Berens 
(1955) / 
wijsbegeerte 1988
De verliezer
Kroniek van 
zeven zonden. 
Filosofische 

roman werpt frisse blik op 
maatschappelijke kwesties. 
WWW.PALMSLAG.NL  € 18,95

Attie F. Bos (1946) / 
biologie 1988
Boerderijen in 
het wierden- en 
dijkenlandschap
Groningse boeren 

over nieuw- of herbouw van hun 
schuur of stal met landschap als 
uitgangspunt
WWW.ZOLDERMAN.NL/VLIEDORP/  

€ 10,00 

Louis Straatman 
(1949) / 
scheikunde 1977 
en Gerard  
van den Berg 
Goud, ja 
Topsporters uit 

Groningen
WWW.UITGEVERIJPASSAGE.NL  € 19,99

Rosemarie Buikema (1956) / 
Nederlands 1982
Revoltes in de cultuurkritiek
Kunst als effectieve vorm van 
cultuurkritiek 
HTTP://NL.AUP.NL  € 29,95

Koos Dijksterhuis 
(1962 ) / sociologie 
1988
Eilandgevoel 
Verhalen over 
de natuur van 
Schiermonnikoog 

WWW.BORNMEER.NL  € 15,00

Philip Everts (1938) / rechten 1962
Zo leven wij nu van de eene 
dag in de andere
Brieven uit de oorlogsjaren
WWW.UITGEVERIJASPEKT.NL  € 24,95

Camilo Penrroz 
(1983) / 
internationale 
betrekkingen 2011
Tot hier en nu 
verder
Roman over 

persoonlijke zoektocht zoon 
Chileense vluchtelingen door het 
land van zijn ouders
WWW.CAMILOPENRROZ.NL  € 19,95

Theunis Piersma 
(1958) / biologie 
1984 
Reisvogels
Boordevol 
prachtige foto’s 

van Jan van de Kam
WWW.BORNMEER.NL  € 35,00

Kees van der Ploeg (1954) / 
kunstgeschiedenis en archeologie 
1982
De Ploeg, het expressionisme 
en de architectuur
Over onder meer Egbert Reitsma, 
Evert van Linge en Siebe Jan 
Bouma
WWW.WBOOKS.COM  € 19,95

Jan de Roos (1950) /  
geschiedenis 1975
Heemskerkse 
burgemeesters in 
oorlogstijd
Willem Vreugde, 
Herman van 

Benthem, Karel ter Punt
WWW.BOEKENBESTELLEN.NL  € 24,95

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

Christiaan Triebert Europese journalistiekprijs
Christiaan Triebert (26) heeft de European Press Prize 2017 Innovation 
Award gewonnen. De jury hierover: ‘From a stronger-than-before collection 
of new things on the block, Christiaan Triebert of the Netherlands wins for 
his brilliant use of WhatsApp communications between the plotters of the 
Turkish military coup. As the plotters struggled through a night of chaos, 
many simple things went wrong, including traffic jams. Triebert’s work 
for Bellingcat allows readers to live through the coup that failed, facing 
minute-by-minute crises.’ Triebert studeerde International Relations, 
Midden-Oostenstudies en Politieke Filosofie aan de RUG. In oktober had 
Broerstraat 5 een interview met hem (‘De appgroep van de Turkse coup- 
plegers’) over zijn analyse van de coup in de nacht van 15 juli 2016.

Prijzen voor nieuw gebouw Energy Academy Europe
‘Bescheiden, haast ingetogen en juist daardoor van grote schoonheid’, 
vond de vakjury. Tijdens de Dag van de Architectuur Groningen is het 
gebouw Energy Academy Europe (EAE) van de RUG verkozen tot de  
mooiste nieuwbouw van de stad Groningen 2017. Het innovatieve pand  
op de Zernike Campus won ook de publieksprijs. Het werd ontworpen door 
De Unie Architecten en Broekbakema en heeft vele duurzame snufjes, 
zoals regenwateropvang voor binnentuinen en wc’s en vouwbare zonnepa-
nelen. Eerder dit jaar won de Energy Academy de internationale BREEAM 
Awards 2017 voor duurzame gebouwen. De EAE is een nieuw topinstituut 
waarin bedrijfsleven, onderwijs (van MBO tot WO) en wetenschap  
gezamenlijk werken aan onderzoek en innovatie naar energiegebruik en 
vooral –transitie. Meer hierover op WWW.RUG.NL/ENERGY-ACADEMY-EUROPE  

en in het oktobernummer.


