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VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

Jan Boerma (1960) / wijsbegeerte 
1991
Met Schopenhauer door 
Schotland
Een wereld vol wil en voorstelling.
WWW.BRAVENEWBOOKS.NL  € 16,–

Alle Bruggink (1944) / scheikunde 
1968 en Diederik van der Hoeven 
Natuurlijk! Logisch
Lessen van de natuur over een 
meer duurzame toekomst.
WWW.BIOBASEDPRESS.EU  € 15,95

Arnold Carmiggelt 
(1964) / geschiede- 
nis 1987, culturele 
prehistorie 1988, 
promotie 2019
Geheimzinnigheid 
is zijn fort

Wetenschappelijk leven en 
oorlogsverleden van archeoloog 
Assien Bohmers (1912-1988)
EBURON.NL  € 34,–

Are Meijer (1958) / 
Nederlands 1986
Nije plof
Waar gebeurde 
komische, korte 
verhalen in de 
streektaal. 

WWW.ZOLDERMAN.NL/VLIEDORP  € 7,50

Dirk Mulder (1953) / geschiedenis 
1980 e.a.
De Nederlandse Spoorwegen in 
oorlogstijd, 1939-1945. 
Rijden voor Vaderland en Vijand.
WWW.WBOOKS.COM  € 24,95

Bert Middel (1952) /  
sociologie 1975
Stegengeur
Leven in een 
Groningse 
volksbuurt.
WWW.NOORDBOEK.NL   

€ 22,50

Annette van der 
Post (1976) / 
Romaanse Talen 
en Culturen 1999 
en Henk Th. van 
Veen (1950) / 

geschiedenis 1977
Zeven eeuwen Allersmaborg
De historische borg in het 
Reitdiepdal voor het eerst 
beschreven.
WWW.BOL.COM  € 32,50

Wim Roos (1950) / 
Nederlands 1979
Bidden we voor 
een beetje mooi 
weer
Over het 
studentenleven in 
Groningen en het 

studeren aan de RUG. 
WWW.BOL.COM  € 15,90

Louis Schoonhoven (1931) / 
biologie 1957, promotie 1962
Christian Sprengel – het geheim 
van bloemen
Over de grondlegger van de 
bloedbiologie.
WWW.NATUURMEDIA.NL  € 19,50

Reinder Schaap 
(1950) / economie 
1974, Frits Thissen 
(1951) / geschiede- 
nis 1977 e.a.
Diplomatie op 
klompen 

100 jaar landbouwattachés.
WWW.MATRIJS.COM  € 19,95

Tonko Ufkes (1958) / geschiedenis 
1984
Der Trauerschnäpper / De bonte 
vliegenvanger
Vogelfotograaf ontmoet in 
Portugal dappere vrouw met 
borstkanker. 
WWW.AGENDA.DE  € 11,90 

Margriet Veldhuis-Geertsema 
(1964) / Nederlands 1989
Dan niet
Roman over de universele 
zoektocht naar verbinding en het 
verlangen gezien te worden.
WWW.NOBELMAN.NL  € 21,95

 Inge Strijker 
(1969) / sociologie 
1994
De Programmeer-
bende 
Een groep 
programmerende 

kinderen beleeft een spannend 
hackavontuur.
WWW.UITGEVERIJDEONDERSTROOM.NL

€ 14,95

Karel Post Uiterweer (1944) / 
geschiedenis 1975
Kalokagathon
Een andere kijk op de cultuur van 
het klassieke Hellas.
WWW.DEBOEKERIJZUTPHEN.NL  € 39,90 

Eite Veening (1947) / wijsbegeerte 
1985, promotie 1998
Triadisme 
We leven in drie verschillende 
werelden. Denkgereedschap 
voor grote en trage vragen.
€ 29,95

Siet Bootsman 
(1934) /psycho-
logie 1985
t Èn van dat 
zummer
Grunneger 
verhoalen en 

gedichten.
WWW.GERARDSTOUT.NL  € 13,50

Barbara Loomans (1963) alias 
Barbara Bahtiar / Frans 1987 
De Rozen van het Alcázar 
Sevilla in verloren gegane tijden.
WWW.BRAVENEWBOOKS.NL  € 26,77

‘Geheimzinnigheid 
is zijn fort’
A S S I E N  B O H M E R S  | 1912-1988 
(ARCHEOLOOG) 

Arnold Carmiggelt

Leaflet_Carmiggelt.indd   1 13/09/2019   11:10:55

In de bundel Nije plof heeft Are Meijer opnieuw een 
verzameling verhalen bijeengebracht met een bijzondere, 
soms bizarre wending. Bijna allemaal berusten ze op 
een ware gebeurtenis. Bijna allemaal? Inderdaad. Want 
voor de lezer met speurzin is aan deze uitgave een kleine 
prijsvraag verbonden.
Ook deze verhalen zijn geschreven in de taal van 
het Westerkwartier. De initialen van de opgevoerde 
verhaalfi guren of de namen van bepaalde locaties (bijv. 
Hotel Kuperus) kunnen verwijzen naar de werkelijkheid 
van vroeger en nu, en daarmee naar bestaande personen. 
In het geval de opmerkzame lezer meent de identiteit van 
(een der) hoofdpersonen te herkennen, zij erop gewezen 
dat de schrijver de kern van waarheid in deze verhalen 
naar eigen inzicht heeft bewerkt en vervormd. Het is in 
geen geval de bedoeling dorpelingen van vroeger of nu 
in verlegenheid te brengen. Tevens speelt de schrijver 
in sommige verhalen zelf een rol of rolletje, hoewel dat 
niet noodzakelijk de verhalen zijn waarin de ik-vorm 
wordt gehanteerd of waarin namen worden gebruikt 
met overeenkomstige initialen.  
Na de bundel Sloten tied zal ook deze opvolger Nije 
plof weer goed zijn voor menig lachsalvo – met enige 
goede wil ook voor lezers die het dialect van huis uit niet 
hebben meegekregen. (Tip: hardop lezen wil nog wel 
eens helpen.) Kortom, vernuver joe!

ISBN/EAN 978-94-076-8
Uitgeverij Vliedorp
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Are Meijer

Nije plof

Diederick Koopal 
(56); regisseur en creative 

director; maakte onder meer de 
legendarische reclame van Rolo 
(met de olifant) en de speelfilms 

De Marathon en Bloed, Zweet 
en Tranen; werkt aan nieuwe 
speelfilm The Secret Life of 

Penny Fletcher; studeerde van 
1984 tot 1986 rechten aan  

de RUG. 

Speciale plek
Guichardsgang Groningen
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