ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:
WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK

Willem de
Boer (1977)/
econometrie 2001
en Justin Kroesen (1975)/theologie,
filosofie en kunstgeschiedenis
1999 promotie 2003
Soviet Spheres – Sovjetsferen
Fotoboek: Tastbaar verleden in
Moldavië, Rusland, Oekraïne en
Wit-Rusland
WWW.WIJDEMEER.NL € 24,95
Egbert Brink
(1966)/geschiedenis 1992
De nacht van
Byrman
Spannende
reconstructie.
‘Naoorlogs Veenhuizen was een
wilde plek, een sociaal laboratorium
in een open instelling’
WWW.VANGORCUM.NL € 17,95
Marjan Brouwers (1963)/
Engels 1988
Van meester tot master
220 jaar Hanzehogeschool
Groningen 1798-2018
WWW.UITGEVERIJPASSAGE.NL

Jonne Harmsma (1986)/
geschiedenis 2010
Jelle Zijlstra: de man die goed was
in gelijk krijgen
Biografie van een gewaardeerd
oud-premier (1918-2001)

Gerard Luttikhuizen (1940)/
theologie 1984
De evangeliën van Thomas, Maria
Magdalena en Judas
Vroegchristelijke esoterie en
gnosis

WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL

WWW.UITGEVERIJPARTHENON.NL

€ 39,99

€ 24,90

Martin Hillenga
(1972)/
geschiedenis 1996
De kerk als
tijdmachine
Kijkboek verbeeldt
de geschiedenis
van oude kerken in twaalf
tijdperiodes
WWW.WBOOKS.COM € 14,95

Tonnus Oosterhoff (1953)/
Nederlands
Een kreet is de ramp niet
Essays, een gloedvol pleidooi voor
literatuur
WWW.DEBEZIGEBIJ.NL € 18,99

Jan ten Hove (1960)/geschiedenis
1985
Arnichem – Buitenplaats aan de
Vecht
Geschiedenis landgoed en
kabelveer onder de rook van
Zwolle. (Ithakaprijs 2018)
WWW.WAANDERSDEKUNST.NL € 29,95
Geert Kloppenburg (1976)/
rechten 2001
De Tuk Tuk company
Alle klassieke fouten van beginnend ondernemer, met anekdotes
uit Groninger studentenleven
WWW.GEERTKLOPPENBURG.NL € 17, 50

€ 22,50

Margriet van
Dijken (1983) /
geschiedenis 2009
Melkboer van
’t Hogeland
Voor velen bleek
Tiemen van Dijken
melkboer (later SRV-man) en
mantelzorger ineen.
WWW.UITGEVERIJPASSAGE.NL € 19,99

Jan Luchtmeijer
1947/geneeskunde
1972
De Duif
De duif door de
eeuwen heen, vanaf
de Egyptenaren, via de Grieken en
de Romeinen naar West-Europa.
Rijk geïllustreerd
WWW.LUCHTMEIJER.COM

€ 70,00 (incl. verzending)

Jasper Schaaf (1950)/
filosofie 1978
promotie 2003
Actief socialisme en
vrijheid
Pleidooi voor
hechtere linkse samenwerking
WWW.DAMON.NL € 17,90
Siebe A. Sonnema (1951)/
rechten 1974
Jacob Kooistra’s artistieke
levenswerk
Bouwer van een schitterend
miniatuurlunapark
WWW.ELIKSER.NL € 32,50
Frans Westra 1955/geschiedenis 1981, promotie 1992
Venetianen kunnen niet fietsen
Venetiaanse ervaringen in de
afgelopen dertig jaar
WWW.NOBELMAN.NL € 17,95
Mirjam van der
Zouw (1968)/
econometrie
1993
Dreiging in
Dertienhuizen
Avontuurlijk lees- en kookboek
voor kinderen
WWW.BOEKSCOUT.NL € 19,50

FOTO ROGER CREMER

Hugo Arlman (1951)/sociologie
1976
De eeuw van J.L. Heldring
Biografie over NRC-columnist en
hoofdredacteur J.L. Heldring
WWW.VANOORSCHOT.NL € 34,99

Margrite Kalverboer
(58); Kinderombudsvrouw en
RUG-hoogleraar pedagogiek en
kinder- en vreemdelingenrechten;
studeerde orthopedagogiek
van 1980 tot 1986 en rechten
van 2002 tot 2007; haalde
tussendoor een diploma (1989)
aan kunstacademie Minerva;
promoveerde in 1996 aan de RUG
in orthopedagogiek
Speciale plek
Juridische faculteit
Harmoniegebouw
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AIN WONDRE STAD
Groningen. Universiteit. Maar ook
talloze straten, huizen, bruggen, pleinen
waar herinneringen liggen. Bekende
oud-RUG-studenten vertellen over hun
speciale plek.
ELLIS ELLENBROEK

ELMER SPAARGAREN

‘Tijdens het koken kun je heel
goed uittreksels lezen’

‘I

k was al over de veertig toen ik met rechten begon. Met een
speciale drive. Ik werkte twee dagen als universitair docent
bij orthopedagogiek en drie als hoofd pedagogisch beleid en
behandeling in jeugdgevangenis Het Poortje. Ik kwam erachter
dat ik in Het Poortje niet in staat was om kinderen voldoende te helpen,
omdat ik het juridische kader niet kende. Ook speelde een rol dat ik een
paar jaar daarvoor aan kanker was geopereerd. De helft van mijn lever is
weggenomen en een stuk van mijn alvleesklier. Dat was wel een kantelpunt.
Ik stelde mezelf vragen: Wat is belangrijk in mijn leven? Wat wil ik eruit
halen? En wat wil ik voor anderen betekenen? Als ik die rechtenstudie niet
had gedaan was ik nooit Kinderombudsvrouw geworden, ik heb daar de
kinderrechten ontdekt.
Soms volgde ik overdag college. Maar meestal ’s avonds en op zaterdagochtend met andere avondstudenten. Wat ik heel bijzonder vond, waren

‘

die kleine lokaaltjes waar we naar een televisiescherm zaten te kijken
naar een college dat eerder al aan dagstudenten gegeven was. Een mooie
groep. Gedreven. Heel eager. Allemaal mensen die met een tweede carrière
bezig waren of een grote interesse hadden voor recht. Voor dagstudenten
zijn avondstudenten de meest irritante studenten. Zoeken altijd alles uit.
Willen het naadje van de kous weten. Vreselijk.
Het was hard werken en ingewikkeld, met een baan ernaast en een gezin
met twee kinderen. Mijn man, in 2014 overleden, was in die jaren ziek. Maar
het ging. Onze kinderen vonden het normaal dat als zij huiswerk maakten
ik ook huiswerk maakte. En tijdens het koken kun je heel goed uittreksels
lezen. De kinderen zagen aan mij dat je met plezier zoiets kunt doen, ik denk
dat ze er geen last van gehad hebben. En natuurlijk liet ik alles uit mijn
handen vallen als er iets was. Ik was beschikbaar als ze mijn aandacht nodig
hadden. En ik ging ook mee naar zwemles en schoolreisjes.’

IF YOU CAN FIND WAYS WITHOUT ANY OBSTACLES, IT PROBABLY LEADS NOWHERE
STELLING DJÛKE BRINKSMA MEDISCHE WETENSCHAPPEN

’

(CHE GUEVARRA)
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