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Thomas Leerink 
(1988) / biologie 
2012
Gek op Trek
Speels leren over  
wad- en weide-

vogels en hoe je onderzoek naar 
ze doet.
WWW.BORNMEER.NL  € 15,–

Alex Bakker (1968) / geschiedenis 
1994
Transgender in Nederland: Een 
buitengewone geschiedenis
Hoe de beeldvorming veranderde.
WWW.BUA.NL  € 24,90

Zoë Papaikonomou 
(1982) / geschiede-
nis 2005
‘Heb je een boze 
moslim voor mij?’
Over inclusieve 
journalistiek. Zie 

ook pagina 24 en 25.
WWW.AUP.NL  € 24,95

Barbara Bahtiar (1963) / Frans 
1987
De rozen van het Alhambra
Een reis door rozentuinen en 
theetuinen.
WWW.BRAVENEWBOOKS.NL  € 21.93

Wessel Dijkstra (1986) / 
geschiedenis 2015 
De kleine geschiedenis van 
Groningen voor dummies
Beknopt overzicht rijke geschiede-
nis Stad. 
WWW.DUMMIES.NL  E-book € 7,99

Jan Jongeneel (1938) / theologie 
1965
Nederlandse zendings-
geschiedenis
Deel II: Ontmoeting van 
protestantse christenen met 
andere godsdiensten en geloven 
(1917-2017)
WWW.BOEKENCENTRUM.NL  € 42,50

Klaas Tippe (1972) / promotie 
geschiedenis 2010
Bevochten bestaan
Strijd om de reformatie van kerk 
en samenleving in Staphorst en 
Rouveen, 1560-1700
WWW.DEBANIER.NL  € 29,95

David Vlietstra (1978) / 
psychologie 2002
Willy Bloem en de duistere 
cowboy
Deel 2 spannende jeugdserie over 
een jongen in het Wilde Westen. 
>9 jr
WWW.CLAVISBOOKS.COM  € 14.95

Tecla Goossens 
(1963) / algemene 
letteren 1988; 
wijsbegeerte 2012
Leiderschap in 
ontwikkeling
Eerste Nederlands-

talige studieboek over leiderschap 
voor het HO.
WWW.NOORDHOFFUITGEVERS.NL  

€ 45,25

Jacobine Gelderloos (1985) / 
theologie 2012, promotie 2018
Sporen van God in het dorp: 
Nieuwe perspectieven voor 
kerken op het platteland
Publieksversie proefschrift over  
de sociale rol van dorpskerken. 
WWW.BOEKENCENTRUM.NL  € 14,99

Justin Kroesen 
(1975) / theologie, 
filosofie en 
kunstgeschiedenis 
1999, promotie 
2003

De Friese Elfkerkentocht
Elf karakteristieke kerken met 
een gaaf gebleven protestants 
interieur. (drietalig)
WWW.WIJDEMEER.NL  € 14,95

Marc Entrop (1971) / Nederlands 
2000 
Entropie in de Oost
Brieven van twee broers Entrop 
over hun aangrijpende tijd langs de 
Birma-spoorlijn.
WWW.SHBSS.ORG  € 15,00

Benno Leemeijer 
(alias Bounder) 
(1958) / sociale 
geografie 1982

Bushalteverhalen
Bijzondere combinatie van fictie  
en realiteit in foto’s en verhalen.
WWW.JOUWBOEK.NL  € 21,95

Barbara Scholten (1971) / techni-
sche bedrijfswetenschappen 1997 
De woonbootbende
Roef woont met zijn familie op een 
woonboot in de stad. (8-10 jaar)
WWW.PLOEGSMA.NL  € 12,99 / E-book 
€ 7,99

Esther Thole (1973) / 
scheikunde 1996
Makers van het 
leven
Hoe wetenschap-
pers levens bouwen 

in het lab.
WWW.MAVENPUBLISHING.NL   

€ 22,50 / E-book € 10,00 

Franka Hummels (1978) / 
geschiedenis 2004 en Karin 
Sitalsing 
En dan nu het goede nieuws: 
Journalistieke verhalen die je 
dag beter maken.
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 14,95

Hildebrand de Boer (1955) / 
kunstgeschiedenis en klassieke 
archeologie 1981
Voor eeuwig vrij: Eerebegraaf-
plaats Bloemendaal
Gedichten over de zinloosheid van 
oorlog en geweld, het verlangen 
naar vrede en vrijheid. Met foto’s 
van de Eerebegraafplaats. 
WWW.SCHAEP14.NL  € 15,00

Harry Niehof (64) 
muzikant – zingt in het 

Gronings – en leraar Engels aan 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
Leeuwarden; www.harryniehof.
nl; studeerde Engels van 1972 

tot 1980; trad op bij het afscheid 
van College-voorzitter Sibrand 
Poppema in de Martinikerk op  

27 september jl.

speciale plek
Visserstraat 13

(Latteringegasthuis) waar hij  
als student woonde
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‘DWARSLIGGERS HOUDEN DE TREIN OP DE RAILS’  (FRANS HIDDEMA)

STELLING DORIEN VAN GINKEL 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
k heb heel lang in een kraakhuis gewoond. Er woonden iets van 
tien mensen, onder wie drie junks. Twee van die junks waren 
heel lawaaiig, dat was vervelend. Maar die andere was eigenlijk 
wel okay, hij zat voornamelijk de hele dag te schaken. Hij had zijn 

habits aardig onder controle. Alleen zat hij soms zonder geld. Je had in die 
tijd cheques waarmee je geld kon halen bij het postkantoor, ik geloof tot 
vijfhonderd gulden. Kascheques heetten die, nu weet ik het weer. Ze kwamen 
in onze gezamenlijke brievenbus waar iedereen zijn post bij elkaar zocht. Af 
en toe was er een gestolen. Dan wist je hoe laat het was. De junk heeft er 
ook een keer een van mij gejat. Ik ben naar hem toe gegaan en hij bekende 
gelijk. Hij heeft me ook terugbetaald. Misschien wel met de kascheque van 
iemand anders inderdaad.

Een keer hadden we een feestje in de tuin waarbij we een vuurtje hadden 
gestookt. Ik moest toevallig naar mijn kamer om iets op te halen. Mijn 
kamer was achter in het huis, boven, en keek uit op de Hoekstraat. Daar 
zag ik de brandweer staan met grote ladders. Ik wist: Shit, dat is voor ons! 
Ik als een gek naar beneden. Dat vuur moest uit! Met water en zand hebben 
we het met zijn allen snel gedoofd. De ladders kwamen boven de daken uit, 
maar wij zaten fluitend een biertje te drinken. De brandweerlieden kwamen 
aan de deur. Of ze even binnen mochten kijken. Het was toen al zo dat je 
moest betalen als de brandweer onnodig uitrukte. Vreemd genoeg zagen 
ze niets meer van ons vuur, dat nog maar net uit was. Misschien dachten 
ze: We vinden het wel best. En ze vonden het waarschijnlijk ook wel leuk om 
eens in zo’n studentenhuis te kijken. Het liep dus met een sisser af.’

ELLIS ELLENBROEK ELMER SPAARGAREN

‘Ik wist: 
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