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Meindert Talma (49) 
muzikant en schrijver;  

www.meinderttalma.nl; 
studeerde geschiedenis van 1989 
tot 1994; deed daarvoor een jaar 

rechten

speciale plek:  
voormalig studentenhuis  
It Skûtsje, Barmaheerd 92

Gerrit de Boer (1940) / rechten 
1968
Terugblik van een rechter 
Bestellen bij de auteur: 
GERRITBERNARDDEBOER@GMAIL.COM  
€ 19,90

Janneke Budding-
Derks (1953) / 
Engels 1978
De Grand Tour in 
de 18e Eeuw - Op 
reis door Frankrijk 
en Italië

destijds gebruikelijk voor jonge 
Britse edelmannen
WWW.JANNEKE-BUDDING.NL/BOEK   

€ 19,95

Wim Coster (1953) 
/ Slavisch 1979 en 
geschiedenis 1991
Het wolfsmeisje
De zoektocht naar 
een verdwenen 
kind uit de 

achttiende eeuw
WWW.UITGEVERIJBALANS.NL  € 19,99

Gytha Heins (1968) / bedrijfskunde 
1994
Aanspreken? Gewoon doen!
Managementboek over creëren van 
een aanspreekcultuur
WWW.BOOM.NL  € 22,50

Godfried Westen (1952) / 
psychologie 1978
Vraagkunde
Psychologie van het vragen stellen
WWW.BOEKENBESTELLEN.NL € 19,95

Fieke Gosselaar 
(1982) / rechten 
2007
t Leven as 
olifantpuzzel
Bundel columns 
over haar werk bij 

de rechtbank en het leven thuis 
met ‘heur laif ’
WWW.KLEINEUIL.NL  € 15,–

Jan Kraak 
(1941) / wis- en 
natuurkunde 1969
Het werd stil op 
de es
Zuidlaren, een 

moderne dorpsgeschiedenis
WWW.DRENTHEBOEKEN.COM  € 22,50 

Heidi Jansen (1963) / 
Godsdienstwetenschap 2016
Werk en Zingeving, van succes 
naar betekenis
Leg de lat eens wat lager. Over een 
andere kijk op succes in werk. 
WWW.WERKENZINGEVING.NL  € 15,00

Hermen (1977) en Johanneke 
Kroesbergen-Kamps (1981) /  
godsdienstwetenschappen 
2001/2008
Alles anders, alles hetzelfde
Leven en geloven in Zambia 
WWW.BOEKSCOUT.NL  € 20,99

Jeroen van der 
Mark (1990) / 
sociologie 2012 
en alumni Laura 
Louwes, Erik 
Huizenga en  

Neeke Smit
De FIT Methode
Het stappenplan voor een fit 
lichaam
FIT.NL  € 29,95

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

van de natuur – Een NIEUWE kijk 
op kennis
Een ontdekkingsreis door de 
complexiteit van de natuur
WWW.ATHENAEUM.NL

€ 19,99 (e-book € 13,99) 

Jan de Roos (1950) / geschiedens 
1975
Heemkerkers tussen goed en 
fout.
Over NSB’ers, Duitsgezinden en stil 
verzet
WWW.BOEKENBESTELLEN.NL  € 29,50

Maarten Rutgers (1947) / 
geneeskunde 1973
Gezondheidszorg als handelswaar
Worden we daar beter van? 
WWW.EBURON.NL  € 22,50 (e-book  
€ 9,95)

Louis Stiller (1959) /  
literatuurweten-
schappen 1984 en 
Jan de Boer
Sporen door 

het Hogeland – 125 jaar 
Hogelandspoor (1893-2018)
Rijk geïllustreerde geschiedenis 
van de spoorlijn van Sauwerd naar 
Roodeschool opgetekend
SPORENDOORHETHOGELAND.NL   

€ 45,00

Annelies Verwilligen-Prummel 
(1951) / orthopedagogiek 1982
Een ‘good enough’ relatie met ASS
Voor (echt)paren waarbij 
een stoornis in het 
autismespectrum een rol speelt
WWW.RELASS.NL  € 23,50

Auke Hulst 
(1975) / 
Nederlands
Motel Songs –  
met CD
Bob de Uyl 

Prijs 2018 beste journalistieke 
reisboek
€ 25,– WWW.AMBOANTHOS.NL

Huub Nelis (1967) / 
geschiedenis en communicatie 
1995 en Machteld de Jong
Help, onze school is gekleurd!
De toekomst begint in het 
onderwijs
WWW.GEKLEURDESCHOOL.NL  € 24,95

FO
TO

 R
E

Y
E

R
 B

O
X

E
M

http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK
http://www.meinderttalma.nl
mailto:gerritbernarddeboer@gmail.com
http://www.janneke-budding.nl/boek
http://www.uitgeverijbalans.nl
http://www.boom.nl
http://www.boekenbestellen.nl
http://www.kleineuil.nl
http://www.drentheboeken.com
http://www.werkenzingeving.nl
http://www.boekscout.nl
https://www.fit.nl/
http://WWW.ATHENAEUM.NL
http://www.boekenbestellen.nl
http://WWW.EBURON.NL
https://sporendoorhethogeland.nl/
http://www.relass.nl
http://www.amboanthos.nl
http://www.gekleurdeschool.nl/


11
‘RIJKDOM BESTAAT NIET UIT HET HEBBEN VAN GROTE BEZITTINGEN, MAAR IN HET HEBBEN VAN WEINIG BEHOEFTEN’  (EPICURUS)

STELLING DITMER TALSMA 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.

‘I
t Skûtsje was een studentenhuis in Beijum. Er woonden vier 
jongens uit Surhuisterveen. Toen er iemand ging verhuizen kwam 
ik erbij, in 1989. Die jongens waren twee jaar ouder dan ik. Ik 
kende ze van het naar de middelbare school fietsen in Drachten. 

Op studentenvereniging Bernlef, waar ik ook een poos lid van was, heetten 
ze de Barmaboys, ze waren berucht om hun luidruchtigheid en streken.
Wij waren allemaal grote eters. Het was elke avond een strijd om de 
opscheplepel. Wie het laatst opschepte was de pineut. Net als vroeger bij 
verjaardagsfeestjes. Dan zette de moeder een schaal chips neer en die was 
dan binnen drie seconden leeg. Zo ging dat bij ons ook. 
Een keer heb ik een vechtpartij meegemaakt. Eentje had gekookt. 
Aardappels, rode kool en tartaartjes. Er werd geklaagd dat het eten niet 
gaar was en iemand kreeg te weinig. Ineens vlogen de aardappels door de 
lucht. Twee jongens gingen op de vuist. Ik was toeschouwer en weet nog dat 

ik riep: “Ze slaan écht”. Nummer vier pikte het tartaartje van het bord van 
een van de vechtersbazen en werkte het snel naar binnen. Vechten om eten 
is onbeschaafd ja, maar het is ook belangrijk dat je genoeg eten maakt.
Het was een huis met veel ruimte. In de woonkamer stonden drie grote 
banken en nog een tweezits. Genoeg plek om na de vechtpartij te kalmeren.
Een ontzettende puinzooi was het ook, de tuin een vergaarbak van oude 
koelkasten en andere troep. We hebben weleens een boete gehad van 
de woningcorporatie. Ooit hebben we een half jaar de wc beneden niet 
gebruikt. Te goor. We wezen naar elkaar als het aankwam op schoonmaken.
Na mijn studietijd bleef ik plakken. Dat huis was uitvalsbasis voor allerlei 
culturele activiteiten. Ik oefende met mijn begeleidingsband The Negroes 
in de woonkamer. En bestierde er met een latere huisgenoot, die ook in de 
band zat, het Friestalige tijdschrift De Blauwe Fedde. Negen jaar heb ik aan 
de Barmaheerd gewoond. Toen werd het tijd voor meer privacy.’

ELLIS ELLENBROEK ELMER SPAARGAREN

‘Ineens vlogen de aardappels 
door de lucht.’
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