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Joop den Besten (1954) / economie 
1982
Bankiersleed en Andere Verhalen
Zeldzame kijk in de wereld van 
corporate en investment banking.
WWW.BRAVENEWBOOKS.NL  € 22,99

Willem Huberts 
(1953) / Neder-
lands 1985 / 
promotie 2017
Er moest iets 
nieuws komen! – 
Getuigenissen van 

Nederlandse fascisten 1940-1950
Hun terugblik werpt ook licht op de 
hedendaagse aantrekkingskracht 
van nationaal-populisme, extreem 
rechts en alt-right.
WWW.VANTILT.NL  € 29,95

Janneke de Bijl 
(1982) / wijs-
begeerte 2008
Pogingen tot 
zomer
Scherpe, humoris- 
tische en grijs-

gallige hersenspinsels van 
cabaretière De Bijl.
WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL/NIJGH-

VAN-DITMAR  € 20,–; e-book € 9,99

Constant Berkhout (1968) / 
bedrijfseconomie 1994
Assortment and Merchandising 
Strategy
Building a Retail Plan to Improve 
Shopper Experience 
MANAGEMENTBOEK.NL € 32,–;  
e-book € 28,–

Mariëtte Smilde (1966) / 
geschiedenis 2011
De entrepreneur. Een 
geschiedenis van een familie-
bedrijf
Over wijlen grootaandeelhouder 
Dirk Smilde van de Friese multi-
national Royal Smilde B.V. en 
tevens RUG-sponsor via het Dirk 
Smilde Fellowship
WWW.DESOFIST.NL  € 24,50

Joke Draaijer 
(1960) / god-
geleerdheid 2005
Landgoed als 
leerschool – 
Biografie van 
Philip Dirk baron 

van Pallandt van Eerde (1889-1979)
Idealist zette zich in voor wereld-
broederschap, scouting en 
natuurbehoud.
WWW.VERLOREN.NL  € 35,–

Matheas Manssen (1973) / 
informatica 1997
Op weg naar het slachthuis in  
100 gedichten
WWW.PUMBO.NL  € 16,99

Michael Riemens 
(1964) / 
geschiedenis 1995
‘Majesteit, U kent 
het werkelijke 
leven niet’ 
De oorlogsdag-

boeken van minister van Buiten-
landse Zaken mr. E.N. van Kleffens
WWW.VANTILT.NL  € 29,95

Chrétien Schouteten (1944) / 
scheikunde 1976, Annette van 
Dijk (1949) / Nederlands 1974, 
theologie 1988, promotie 2009 en 
Greet Meihuizen-de Regt (1948) / 
geneeskunde 1974, promotie 1984
Keerlicht – Over geluk in het 
onderwijs
Aanknopingspunten voor discussie 
uit de praktijk
WWW.GERARDSTOUT.NL € 12,50

Vreneli Stadelmaier  
(1962) / bedrijfs-
kunde 1985
Een slimme 
meid is op 
haar toekomst 

voorbereid
Survivalgids voor jonge ambitieuze 
vrouwen.
WWW.SHEMEDIA.COM  € 15,–

Bert Westerink (1957) / rechten 
1982 
Onmachtig of Onmeunig
Een seizoen met FC Twente in de 
Keuken Kampioen Divisie
WWW.WEBSHOP-STAANTRIBUNE.NL

€ 19,65 

Hans van Tellingen 
(1966) / sociale 
geografie 1991
Waarom stenen 
winkels winnen –  

En webwinkels verliezen
Tegendraadse, maar goed onder-
bouwde visie op de retail
WWW.STRABO.NL  € 24,95

Harry Woldendorp (1955) / 
letteren 1979   
De start-up professional
Ondernemen als loopbaan-
strategie
WWW.SWPBOOK.COM  € 22,50

Thomas Oudman 
(1984) / promotie 
2017 en Theunis 
Piersma (1958) /  
biologie 1984 
promotie 1994

De ontsnapping van de natuur 
– Een nieuwe kijk op kennis. 
Hartstochtelijk pleidooi voor 
een werkelijk duurzame 
omgang met onze aarde, 
genomineerd voor de shortlist 
van de Jan Wolkersprijs
WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL 

€ 20,99; € e-book € 13,99

Dirk Mulder (1953 / 
geschiedenis 1980 en  
Hein Klompmaker (1954) / 
geschiedenis 1980
Uitgesproken! – Columns 
2015-2018
Op RTV Drenthe uitgesproken 
columns over Drenthe en de 
Drentse cultuur
WWW.DRENTHEBOEKEN.COM

€ 11,50

Koen Schuiling (60); 
nieuwe burgemeester van 

Groningen (VVD); studeerde 
van 1978 tot 1984 rechten 
en bestuurswetenschappen 

(kandidaats) aan de RUG 
en was daarna onder meer 

wetenschappelijk medewerker 
en wethouder in Groningen en 
burgemeester van Den Helder

Speciale plek
Korrewegbrug (tegenwoordig 

Gerrit Krolbrug) over het  
Van Starkenborghkanaal.
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‘WHEN YOU COME OUT OF THE STORM, YOU WON’T BE THE SAME PERSON WHO WALKED IN’ (HARUKI MURAKAMI)

STELLING SAMIKSHA GHIMIRE FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

AIN WONDRE STAD

Groningen. Universiteit. Maar ook 
talloze straten, huizen, bruggen, pleinen 

waar herinneringen liggen. Bekende 
oud-RUG-studenten vertellen over hun 

speciale plek.

‘H
et eerste studiejaar woonde ik met twee vrienden uit 
Raalte in Martenshoek. Wij zouden kamers huren in de 
Steentilstraat, maar door wetten en praktische bezwaren 
van de gemeente was het helaas niet gelukt deze nieuwe  

kamers, boven een kachelzaak, tijdig op te leveren. Het werd een drie-
kamerflat aan de Treubstraat in Martenshoek, de straat bestaat niet meer. 
Met de trein, of in mijn roodbruine Peugeot 204 met stuurversnelling  
gingen we vrijwel dagelijks naar college in Stad. Ik zeg vrijwel, want 
hoewel trouwe volgers van de colleges, konden we door de verschrikkelijke 
sneeuwman de eerste winter onze flat niet uit. Over die barre winter van 
1978-1979 zijn nog boeken verschenen met ijzingwekkend fotomateriaal.

De noodgreep Martenshoek stond eraan in de weg dat ik lid werd van 
Vindicat. Het tweede jaar werd ik wel lid, maar al snel bleek dat het 
lidmaatschap mijn financiële draagkracht ver te boven ging. En overigens 

vond ik een avond waarop met eten gesmeten werd en al het glaswerk 
sneuvelde ook niet helemaal top, net zomin als op de Kroeg afgezeken 
worden door jaargenoten van rechten die bij Vindicat de status van 
ouderejaars hadden, terwijl ik nog feut was.
Het eerste jaar ging ik wel meteen bij roeivereniging Aegir, destijds nog 
gevestigd bij de Oostersluis. Veel in de oefenbak om de slag te leren en 
buffelen bij het trainen op de ACLO. De geur van de stomende douches waar 
je je ingesopte lichaam ontdeed van het zweet, roep ik nog moeiteloos op. 
En ik zal ook nooit vergeten dat ik in een skiff richting Korrewegbrug ging 
en opeens een enorm binnenvaartschip op zag doemen dat recht op me af 
voer. Jammer dat er geen officiële tijdwaarneming was, ik moet dicht op 
een Olympisch record hebben geroeid om weg te komen. Bij Aegir raakte ik 
geïnspireerd door ouderejaars die respect afdwongen met hun prestaties 
en coachingkwaliteiten. Ik roei nog steeds, zij het thuis op mijn roeitrainer, 
na het ontwaken.’ 

ELLIS ELLENBROEK ELMER SPAARGAREN
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