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Binnenhofs taalgebruik
De excuus-Truus van
Annemarie Jorritsma en
het hoofdpijndossier
van Ineke van Gent,
knelpuntennota, kaasschaafmethode en
reikwijdteregeling … wie
bladert door Dat gezegd
hebbend… – Taal in politiek Den Haag na 1950
ontdekt hoe gevarieerd
het Binnenhofs is. Siemon Reker, net met
emeritaat, besluit in 2016 een snuffelstage te
lopen op het Binnenhof en uitvoerig te duiken
in de Handelingen van de Tweede Kamer. De
alumnus Nederlands en emeritus-hoogleraar
Groninger Taal en Cultuur heeft honderden
woorden en uitdrukkingen met bronvermeldingen verzameld, verklaard en toegelicht.
Een monnikenwerk, dat geleid heeft tot een
vermakelijk boek over het taalgebruik van onze
politici. WWW.INBOEKVORM.NL € 26,50
siemon reker
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Alumna in de dop?
Ingezonden door Eva Slot, alumna psychologie
2007.

Werkbezoek koningin Máxima
aan Eosta

WWW.EOSTA.COM

Keerzijde burgerparticipatie
Alumna filosofie Annemarie Kok overhandigde
op 12 december in Groningen het eerste
exemplaar van haar essay Herinnering aan
de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar
bestuur aan Piet Hein Donner, tot voor kort vicepresident van de Raad van State. Volgens Kok
wijst de populariteit van bestuurlijke termen als
‘meervoudige democratie’ en ‘lokaal maatwerk’
erop dat politici, bestuurders en ambtenaren de
weg kwijt zijn. Zij roept daarom de rechtsstaat
in herinnering als ideëel en formeel houvast en
bepleit een institutioneel reveil. Kok publiceert
geregeld over de keerzijden van toenemende
burgerparticipatie in politiek en maatschappij.
Daarnaast is ze RUG-docent ‘publieksgericht
schrijven’ aan de Faculteit Wijsbegeerte.
Boek (92 p.) € 12,50 en
gratis als e-pub (zie WWW.TRANCITY.NL )

WWW.ANNEMARIE-KOK.NL

24

BROERSTRAAT 5 / DECEMBER 2018

Including:ThrowbackSaturday, NachtvanKunst&Wetenschap,
een congres over inclusiviteit, Ball Exclusive, de humoristische
theatervoorstelling Totally Shifted en meer

rug.nl/lustrum

Marchepeijn uit 1640
FOTO REYER BOXEM

Aan Eosta, de mondiale distributeur van biologisch groente en fruit, kende de Koning Willem I
Stichting dit jaar de Plaquette voor Duurzaam
Ondernemerschap toe. Koningin Máxima,
erevoorzitter van de stichting, bracht daarom
in december een werkbezoek aan het bedrijf
van CEO en medeoprichter Volkert Engelsman.
Broerstraat 5 had in juli 2016 een interview met
de alumnus bedrijfskunde 1984 (WWW.RUG.NL/
BROERSTRAAT5-2016-2 ). Eosta is initiatiefnemer
van duurzaamheidscampagnes als Save Our
Soils, Natural Branding en The True Cost of
Food, die consumenten bewust willen maken
van de reële kosten van groenten en fruit.

Lustrum 6 -15 juni

Archeologe Merit Hondelink probeert uit de
inhoud van oude beerputten te achterhalen wat
men in vroeger eeuwen at. Samen met podcaster Amanda Brouwers – net als Hondelink PhDstudent aan de RUG – maakte ze een podcast
waarin ze de luisteraars meeneemt naar de
vroegmoderne keuken. Hoe je een 17e-eeuwse
toert van campernoelien, ofwel paddestoelenpastei, moet maken? Krieckemoes? Of: ‘Hoe
dat men marchepeijn maecken sal’ (recept uit
1640)? Luister de podcast en lees de recepten.
(Bron: WWW.UKRANT.NL/MAGAZINE/RECEPTEN-UIT-DEBEERPUT )
Zie ook filmpje op WWW.RUG.NL/MAGAZINE-BEERPUT
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Vluchteling wordt arts

Kerst

aanbieding
€ 19,95

De rode RUG-Dopper heeft er een
grote broer bij. Deze is gemaakt van
roestvrij staal. Een aanwinst voor
uw Dopper-verzameling!

Sweater Sale
Vanwege de oorlog in zijn vaderland, Irak, kreeg Darbaz Abbas tot aan
zijn negende nauwelijks onderwijs. En dus begon hij met een behoorlijke
achterstand: ‘Je loopt heel erg achter en veel dingen zijn in Nederland
heel anders. Lezen en schrijven ging ineens van links naar rechts, ik moest
alles opnieuw leren.’ 365 dagen in het jaar was hij aan het werk. Overdag
coschappen lopen, ’s avonds studeren. In de weekenden werkte hij als
verpleegkundige bij het UMCG. Vakantie was geen optie en aan slapen
kwam hij bijna niet toe. ‘Gekkenwerk’, noemt hij deze periode. Nu is hij
arts, over een tijdje hoopt hij chirurg te zijn.
Lees het hele verhaal in de Universiteitskrant op WWW.UKRANT.NL/MAGAZINE/

In de maand december zijn alle
RUG-sweaters verkrijgbaar met
€ 10 euro korting. Dit geldt voor
de standaard hoodie, de hoodie
met zipper en de sweater.

€ 19,95
Het boek “Groningen city and its University”
vol foto’s van Groningen en de Rijksuniversiteit.
Een prachtig geschenk voor de feestdagen!

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
universiteitswinkel
i_shop_rug
www.rug.nl/shop

DARBAZ-GELOOFT-NIET-IN-TWIJFELS-VAN-ANDEREN

WINTERSALON 15 DECEMBER 2018 T/M 5 JANUARI 2019

De vitaliteit van Groningen
Laten we er geen doekjes om winden. Rond 1900 is de stad Groningen geen
cultureel bolwerk: tikje geïsoleerd, tikkeltje gezapig. Maar dat verandert. Aan de
Academie Minerva trekt leraar F.H. Bach er met zijn leerlingen op uit; lopend of op
de fiets, in gezelschap van tube en ezel. Indrukken van het Groninger landschap zijn
het resultaat. Snelheid is het parool, tijd voor details gunt hij ze niet. Zo ontstaat
het Groninger expressionisme. Mijlpaal is de oprichting van de Groninger Ploeg, in
1918, door een handvol bevlogen jonge schilders. Jan Wiegers wordt beschouwd
als de spil, Johan Dijkstra zet hun bezieling om in woorden: ‘Kunst moet gestolde
emotie zijn, ongeremd, vrijmakend.’ George Martens, Jan Altink, Jannes de Vries en
Henk Melgers onderschrijven de woorden en zetten ze om in de praktijk. De Ploeg
wordt een begrip, en is dat nog steeds.

De ene verrassing na de andere. Van zaterdag 15 december 2018 t/m
zaterdag 5 januari 2019
Telkens van 11-17 uur. Open zondagen 16 en 30 december.
Gesloten op maandag, beide Kerstdagen en Oud en Nieuw.

Hendrik Johan ‘Henk’ Melgers (1899-1973)
Het haren van de sikkel, olieverf op doek 100,2 x 70,1 cm,
gesigneerd linksonder en gedateerd ’25
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