
Seks, drank en 
absurditeiten
Vanaf de eerste jaargang was de 
achterpagina van de UK de plek voor 
roddels, vileine speldenprikken en zaken 
waarover de redactie zich vrolijk maakte. 

De achterpagina, de Andere K(r)ant, 
had een eigen redactie die vooral bestuurders 
de oren waste en soms ook de eigen 
hoofdredacteur. En dat leverde dan weer een 
stroom aan boze reacties op. Recordhouder 
was politiek tekenaar Kees Willemen die 
met zijn strip ‘Denktenk’ over God de Vader, 
die solliciteerde bij de Vrije Universiteit, 
maar liefst 39 ingezonden brieven scoorde. 
Willemen bleef 43 jaar tekenen voor de UK.

Legendarisch werd het beeldverhaal 
‘Mussengang’ over een studentenhuis met 
typetjes als corpsbal Eduard de Bock, vamp 
Yvette de Bruyne en de 
gereformeerde Annie 
Stortemelk. Het feuille-
ton, dat van 1984 tot 
1995 op de achterpagina 
stond, ging vanaf de start 
over ‘seks, drank en het 
kleine leed van alledag’. 
Mussengang was beroemd 
en berucht vanwege de niets 
verhullende tekeningen van 
Bert Cornelius, die 25 jaar 
voor de UK werkte en in 
2018 overleed. Zijn werk is 
te zien in een tentoonstelling 

in de Universiteitsbibliotheek: ‘Mussengang, 
het studentenleven getekend’.

Nadat ‘Mussengang’ was gestopt bleef 
de achterpagina de plek voor beeldverhalen, 
strips, columns en stukjes met een vette 
knipoog. Er kwam een fictieve briefwisseling 
van een student met de minister van Onder-
wijs Jo Ritzen – ‘Hé Jo’, een academische 

who dunnit – ‘Moord in het 
Academiegebouw’ en een 
nieuw beeldverhaal – ‘Café De 
Kletter’. In de absurdistische 
strip ‘Jees’, met de lego-
poppetjes Jan-Hanco, Jerrel 
Jack en Praktische Joke, 
etaleerde schrijver en satiricus 
Stefan Nieuwenhuis een eigen 
vorm van metahumor.

De vrolijkheid bleef 
regeren op de achterpagina, 
maar zo spraakmakend als 
‘Mussengang’ werd het niet 
meer.
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Samenstelling tentoonstelling:

Linda Tijsma-Seremitis en 
Annelies Noordhof-Hoorn

Teksten zaalblad: Guus Termeer
Vormgeving: Job ter Horst 

M.m.v. Rob Siebelink, Hans Kuné, Hanneke 
Boonstra, Dirk Fennema en 

Maurice van der Werf

De eerste ‘Mussengang’-tekening van Bert 
Cornelius verscheen op 29 augustus 1984.

Oorlog op 
de redactie
Ik had 31 jaar als dagbladjournalist gewerkt 
toen ik aantrad als hoofdredacteur van de 
Universiteitskrant Groningen. Als verslaggever 
voor verschillende kranten was ik de halve 
wereld over geweest, wekenlang bivakkeerde 
ik in Joegoslavië tijdens de Balkanoorlog en in 
Irak tijdens de Golfoorlog, op heel veel andere 
plekken had ik stenen (van demonstranten) en 
knuppels (van de Mobiele Eenheid) moeten 
ontwijken  - mijn lijst met rellen, rampen en 
rotzooi is best wel lang.

Ik was dus wel wat gewend toen ik 
eind 2016 aantrad in Groningen. Maar al snel 
werd duidelijk dat ik in een andere oorlog 
was beland. Aan de ene kant oorlog met het 
toenmalige college van bestuur dat de UK 
liever kwijt dan rijk was en aan de andere kant 
met een deel van de redactie, waar wantrouwen 
met stip op nummer 1 stond. Het was een 
weinig benijdenswaardige positie, omdat je het 
als hoofdredacteur dan nooit goed kan doen.

Het leidde tot een verbeten strijd en, om 
maar in oorlogstermen te blijven, iedereen zat 
in zijn loopgraaf of schuttersputje en kwam 
daar niet meer uit. Een harde ingreep op de 
redactie was onvermijdelijk, een jaar later 
kwam er een geheel nieuw universiteitsbestuur. 
Langzaam normaliseerde de situatie en we 
gingen weer doen wat we moeten doen: 
verslag doen van het wel en wee van de 
Rijkuniversiteit Groningen.

Ik denk nog met enige regelmaat terug 
aan dat eerste jaar bij de UK dat me meer 
bloed, zweet en tranen heeft gekost dan de tien 
jaar daarvoor in de dagbladjournalistiek.

Maar het gekke is: ik had het voor geen 
goud willen missen.
Rob Siebelink
Hoofdredacteur 2016-heden
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De strijd om Yantai
Onder leiding van de ambitieuze 
collegevoorzitter Sibrand Poppema vatte de 
RUG in 2015 het plan op voor een Groningse 
campus in de Chinese stad Yantai. Voor- en 
tegenstanders buitelden over elkaar heen en 
ook de UK werd meegezogen in deze strijd.

De UK volgde de ontwikkelingen op 
de voet met kritische analyses en verslagen 
van de discussies in de universiteitsraad en op 
de werkvloer. Dat viel niet in goede aarde bij 
collegevoorzitter Poppema. Omdat de verhalen 
in het Engels op de website verschenen, konden 
de Chinezen meelezen. Hoofdredacteur Rob 
Siebelink kreeg de wind van voren en het 
college van bestuur draaide de geldkraan voor 
het vertalen van de artikelen in het Engels 
dicht. Het leek een strafexpeditie van een 
college dat al eerder de redactie gedwongen 
had om te stoppen met de gedrukte krant en 
volledig online te gaan.

Maar ook binnen de redactie zorgde 
Yantai voor strubbelingen. Hoofdredacteur 
Siebelink kwam in aanvaring met drie van 
zijn redacteuren die hem verweten dat hij hun 

berichtgeving over Yantai censureerde. De 
zaak liep zo hoog op dat een onafhankelijk 
Commissie van Bindend Advies een oordeel 
moest uitspreken. De commissie hoorde alle 
betrokkenen en velde een oordeel: er was 
geen sprake van censuur. De ‘bende van drie’ 
moest het veld ruimen, ook omdat ze geheime 
opnamen hadden gemaakt van de redactie-
vergaderingen. Maar de UK zat wel met een 
imagoprobleem. Stond de onafhankelijkheid 
van de redactie nog wel overeind?

Uiteindelijk kwam het helemaal goed 
met UKrant, zoals de nieuwe naam luidde. Met 
de Yantai-plannen liep het slechter af. Poppema 
c.s. moesten uiteindelijk bakzeil halen omdat 
de universiteitsraad geen vertrouwen had in 
de haalbaarheid. En de zaak kreeg nog een 
staartje toen studenten in de universiteitsraad 
aantoonden dat ruim een miljoen aan publiek 
geld in het campus-project was gestopt. UKrant 
berichtte er als vanouds vrijelijk over.

Going east?
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De Groningse Universiteitskrant bestaat 50 
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum ver-
scheen het boek Heb je dat gelezen! 50 jaar 
Universiteitskrant Groningen dat een overzicht 
geeft van een halve eeuw onafhankelijke jour-
nalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In deze tentoonstelling zijn enkele van 
de meest spraakmakende gebeurtenissen uit 
de rijke geschiedenis van de krant in beeld 
gebracht.

50 jaar Universiteitskrant Groningen

Op 1 september 1971 verscheen het 
eerste nummer van de Universiteitskrant 
(UK) Groningen, het eerste moderne en 
onafhankelijke universitaire weekblad in 
Nederland. Volstrekt nieuw voor die tijd was 
dat een journalist de hoofdredacteur werd.

Op 1 april 1971 arriveerde de jonge 
hoofdredacteur Reg ten Zijthoff (29) in Gron-
ingen. Daar was helemaal niet op hem gerek-
end. Hij moest zijn eigen werkplek zoeken in 
het torentje van het Academiegebouw en een 
typemachine en telefoon regelen. Maar na 
enkele maanden had hij bijna alles voor elkaar. 
Er was een secretaresse en een zakelijk leider 
voor de werving van advertenties. Het blad kon 
van start. 

De UK moest een opinieblad zijn van en 
voor de gehele academische gemeenschap: stu-

denten, wetenschappers en niet-wetenschap-
pelijk personeel. Al die geledingen kregen 
een plekje in de redactie en praatten volop 
mee over de koers. De krant bracht nieuws, 
achtergrondverhalen en vermaak en was, zeker 
in de beginjaren, een podium voor vaak heftige 
debatten. Het was een echt experiment, zo 
nieuw en vooruitstrevend dat Ten Zijthoff en 
zijn redactie zich aan niets of niemand konden 
spiegelen.

Een halve eeuw later is de UK, tegen-
woordig UKrant, nog steeds een onafhankelijk 
nieuwsplatform voor academisch Groningen. 
Geen gedrukte krant meer sinds 2013 maar een 
online blad met nieuws, columns en verhalen 
over het studenten-leven, onderwijs, onderzoek 
en de bestuurlijke perikelen van de Groningse 
universiteit.

Wat vooral is veranderd, is het uiterlijk. 
De grijze pagina’s met lange lappen tekst en 
een enkel fotootje hebben plaats gemaakt voor 
kleurige webpagina’s met aansprekende foto’s 
en illustraties en een vormgeving die de lezer 
van nu uitnodigt om te lezen. En ondanks 
soms heftige debatten wist de krant zijn 
onafhankelijkheid te behouden. 

Alsjeblieft geen 
hoofdredacteur
Hoe het precies zo gekomen is weet ik niet 
meer. Maar op een dag was ik hoofdredacteur 
van de Universiteitskrant. Dat ondanks het 
feit dat de Universiteitskrant helemaal geen 
hoofdredacteur heeft. Althans, daar waren 
we het intern, zoals dat heet, over eens. Eén 
der redacteuren fungeerde als coördinator. 
Een coördinator, dat heb ik altijd gevonden, 
is iets geheel anders dan een hoofdredacteur. 
Een coördinator heeft eigenlijk maar één 
welomschreven taak: zorgen dat er geen 
hoofdredacteur komt.

Maar na verloop van een aantal jaren 
begonnen mensen, op straat vaak, mij als 
hoofdredacteur te behandelen. Er stapte dan 
iemand op me af die bijvoorbeeld zei: ‘Jij 
bent toch hoofdredacteur van de UK? Waarom 
zorg je er dan niet voor dat die vervelende 
columns uit de krant verdwijnen?’ Hoe vaker 
zoiets gebeurt, hoe moeilijker het wordt dan 
iedere keer weer te zeggen, dat je helemaal 
geen hoofdredacteur bent. Rond dat verweer 
komt de laffe smaak van een smoes te hangen. 
En op een dag is het dan zo ver. Ook binnen 
de redactie zelf kan het niemand meer wat 
schelen. Je bent dan gewoon hoofdredacteur.

Hoe dat is gegaan herinner ik me nog 
wel zo’n beetje. Op een goede dag riep één 
der redacteuren uit dat het zo niet langer ging. 
De redactievergaderingen die onder mijn 
bezielend coördinatorschap plaatsvonden, 
verliepen veel te structuurloos, iemand anders 
moest de vergaderingen gaan voorzitten. 
Daar kwam op dat moment niemand anders 
voor in aanmerking dan Wim Köhler, een 
mathematische geest. 

Democratisch als ik ben, gaf ik het 
voorzitterschap onmiddellijk uit handen. 
Enigszins aarzelend nam Wim het in handen 
en leidde de vergadering met een dergelijke 
efficiency, dat hij al was afgelopen, voordat 
de rest van de redactie door had dat hij al 
begonnen was. De vergadering van de week 
daarop werd er aan de affaire geen woord 
meer vuil gemaakt. Het was volkomen 
duidelijk dat de oude voorzitter weer volledig 
in zijn functie was hersteld. Ondergetekende 
leidde de vergadering weer.
Hans Kuné
Redacteur/hoofdredacteur van 1978-1988 (passage uit zijn 

afscheidsartikel)

Heb je dat gezien? 50 jaar Universiteitskrant in beeld Heb je dat gelezen! 50 
jaar Universiteitskrant 
Groningen (Uitgeverij 
Passage; Groningen 
2021)

UKrant Magazine, 2020.De eerste Universiteitskrant 
van 1 september 1971.

De eerste hoofdredacteur Reg ten Zijthoff (Archief UK).

‘Café De Kletter’ was een van de opvolgers van 
‘Mussengang’ met als tekenaar Erik Wielaert. 
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Als een cerberus bewaakte hij zijn 
geologische collectie, emeritus-hoogleraar 
L.M.J.U. (Bert) van Straaten. Hij wilde van 
geen wijken weten.

In 1990 wilde de universiteit het 
Geologisch Instituut aan de Melkweg 1 
verkopen, maar Bert van Straaten had zich met 
zijn verzameling van 20.000 stuks mineralen 
en fossielen op de zolder verschanst in een 
verder leeg pand. In de UK vertelde hij vol trots 
over de eeuwenoude collectie, die teruggaat 
tot de achttiende-eeuwse arts en paleontoloog 
Petrus Camper. Van Straaten wilde van geen  
wijken weten, de collectie moest koste wat 
kost bij elkaar blijven, vond hij, maar drie jaar 
later ging een deel van de verzameling toch 
naar het depot van het Universiteitsmuseum.

Met schrijver en collega W.F. Hermans 
had de hoogleraar een troebele relatie. Al 
in 1972 had Hermans een eigen verdieping 
opgeëist, waardoor de collectie van het 
Geologisch en Mineralogisch Museum tot 
ergernis van Van Straaten ‘in één zaal moest 
worden gepropt’. 

Na Hermans’ vertrek vreesde Van 
Straaten dat hij nog wel eens in  diens boeken 
te kijk zou worden gezet. Opgelucht haalde 
hij adem toen hij niet in diens roman Onder 
Professoren (1975) figureerde. Twintig 
jaar later gebeurde dat alsnog. In de korte 
roman Ruisend Gruis (1995) voert Hermans 
de curieuze hoogleraar in de geologie en 
vulkanologie Birra op. ‘Birra was een 
onvoorstelbaar magere, smalle man, met diep 
ingevallen wangen.’ 

In het boek Ruisend Gruis rijdt hoog-
leraar Birra samen met zijn assistent en enkele 

studenten in een blauw Volkswagenbusje 
tussen Haren en Groningen. Wanneer hij met 
zijn hamertje het opbollende wegdek opent, 
verdwijnt hij in een vulkanische schoorsteen. 
Wat rest is één been, dat in een lange smalle 
kist ter aarde wordt besteld. Boven op het graf: 
een zuil met twee gekruiste hamertjes.

Gevraagd om commentaar op zijn rol 
in Ruisend Gruis, antwoordde Van Straaten 
(inmiddels 75) de UK-journalist: ‘Belt u later 
maar eens terug.’ Wanneer dan, professor? 
‘Nou, over tien jaar.’

 In 2004 overleed hij.

Juni 2012. De Groninger Studentenkrant, 
pagina 5. Groot verhaal: ‘Stop de persen! UK 
gaat digitaal’. De foto bij het verhaal is een 
persiflage op een filmaffiche van Das Boot, 
over de ramp met een Duitse onderzeeër die 
niemand overleefde. ‘DER UKTERGANG, 
starring Hanneke Boonstra.’ 

Ik kijk naar de foto en zie mezelf: 
kapiteinspet dwars op de kop, zilveren 
vlinderbril op, priemende blik, onder m’n kin 

woeste golven. Dat kan niet goed aflopen, 
dat zie je zo. En jawel, de Studentenkrant 
voorspelt dat het een nare toestand wordt 
met de UK. ‘Na ruim 41 jaar in krantvorm 
verschenen te zijn, rijden ze eenvoudig hun 
eigen karretje in de poep.’ 

Ik denk terug aan de vergadering met 
het college van bestuur van de RUG, even 
daarvoor, waarvan ik toch enigszins wit om 
de neus terugkeerde op de redactie van de 
UK. We hadden een PowerPointpresentatie 
over de UK gemaakt – dat klinkt anno 
2021 als iets uit het stenen tijdperk –  om 
de heren bestuurders te laten zien wat een 
prachtproduct wij iedere week maakten en 
hoe we dat deden. Zij hadden een andere 
boodschap: weg met dat papier! Hupsakee. 
Niks karretje in de poep, niks gestrande 
onderzeeër, jullie gaan iets moois maken, 
maar wel voor minder geld. 

Bij de Studentenkrant lachten ze zich 
suf.

Bij de UK gingen we aan de slag. Rug 
recht, met een eigen blik op de toekomst. En 
maakten er iets heel moois van. 
Hanneke Boonstra
Hoofdredacteur 2007-2014

Schrijver W.F. Hermans haalt zijn 
gram
Er is geen kwestie in de UK-geschiedenis 
die zo vaak opdook in de krant als de 
universitaire ruzie met schrijver en 
lector fysische geografie Willem Frederik 
Hermans. 

Al in de eerste jaargang berichtte de 
UK over de problemen tussen Hermans en 
zijn studenten die hem ervan betichten dat 
hij de kantjes ervan afloopt. Toen Hermans in 
1973 boos de universitaire deuren achter zich 
dichtsloeg, was het wachten op zijn wraak. In 
de roman Onder Professoren haalde Hermans 
zijn gram en kreeg ook de Universiteitskrant 
ervan langs. Zijn romanfiguren spreken over 
‘het Universiteitsblad, ook zo’n onding’ en 
‘een blaadje dat geen hond zou kopen, zelfs al 
kostte het maar een dubbeltje’. 

De redactie sloeg terug: achter op de 
UK stond een fake-pagina van het Nieuws-
blad voor het Noorden. Volgens ‘literair 

medewerker’ Johan van der Fraude krijgt W.F. 
Hermans de Nobelprijs voor de literatuur – ‘in 
het bijzonder voor zijn laatste boek Onder 

professoren’. Het artikel eindigt vilein met: 
‘Warm aanbevolen dit boek om eens bij de 
bibliotheek te lenen, als ze het daar tenminste 
hebben aangeschaft.’

Hermans zou nooit meer in Groningen 
terugkeren en blies dat hoog van de toren. Een 
uitnodiging voor een literair festival in 1993 
wees hij verontwaardigd af. Alleen als zijn 
tgenstanders op de Grote Markt ‘halfnaakt aan 
staken waren gebonden’ en vervolgens half 
dood en ‘boven een kittig vuurtje’ geroosterd 
waren, zou hij willen komen. 

Nadat Hermans in 1995 was overleden 
wilde de universiteit de schrijver na lang 
dubben alsnog eren met een standbeeld. De 
plannen haalden voorjaar 1999 de landelijke 
media en alle seinen leken op groen te staan, 
tot de UK eens bij de nabestaanden ging 
informeren. Zaten zij wel te wachten op het 
universitaire eerbetoon?

Nee, mijn vader draait zich om in zijn 
graf als dit doorgaat, reageerde Hermans’ 
zoon Rupert verontwaardigd. ‘Groningen is 
precies de plek waar het niet zou moeten.’ 
Daarmee was het plan definitief van de baan.
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Karretje in de poep

De hoogleraar met het hamertje

De fake-pagina over Onder professoren van ‘Nobel-
prijswinnaar’ Willem Frederik Hermans (UK, 1975). 

Bert van Straaten voor de lege kasten in het Geologisch 
Instituut. 

Christiaan Triebert, student interna-
tionale betrekkingen en filosofie, zat in 
januari 2014 koud in de redactie van de 
UK of hij meldde al dat hij even niet bes-
chikbaar was voor gewone schrijfklussen. 

Hij ging naar Oekraïne om te berichten 
over de anti-Moskouprotesten. ‘Schrijf dan 
ook maar een stuk voor ons over de Oekraïense 
studenten’, gaf de redactie hem mee. Dat deed 
hij en het was de start van een glanzende inter-
nationale carrière. 

Christiaan was een van de oprichters 
van het online nieuwsmedium Bellingcat en 
maakte een onthullende analyse van de mis-
lukte staatsgreep in Turkije (2016). In 2018 
werd hij gehuldigd als Alumnus van het Jaar 
van de RUG en vorig jaar kreeg hij samen met 
het team van de New York Times, zijn huidige 
werkgever, de prestigieuze Pulitzerprijs voor 
het aantonen van Ruslands betrokkenheid bij 
de vele burgerdoden in Syrië.

De Nijmeegse 
maffia
Het was wel even slikken toen ik als 
kersverse hoofdredacteur het redactielokaal 
van de UK binnenstapte. Al snel had ik door 
dat er veel oud zeer zat en dat die niet met 
die en een ander weer niet met die door 
een deur kon. Bovendien wierp het roerige 
verleden nog  steeds zijn schaduw vooruit. 

In de over-gedemocratiseerde 
redactie zaten naast de vaste journalisten 
vertegenwoordigers van wat zo mooi 
‘de geledingen’ heette: wetenschappelijk 
personeel, niet-wetenschappelijk personeel 
en studenten. En iedereen had evenveel te 
vertellen en praatte overal over mee, waarbij 
het eigenbelang steeds op de loer lag. Over van 
alles werd er gestemd en alleen bij stakende 
stemmen mocht ik als hoofdredacteur, bij de 
gratie Gods of Marx’, een knoop doorhakken.

Gepokt en gemazeld in de 
actiebeweging was ik wel iets gewend, 
maar dit was een achterhaalde uitwas van de 
democratiseringsgolf die in de jaren zeventig 
over de universiteit spoelde. Er was toch ook 
een redactieraad waarin de vertegenwoordigers 
van de geledingen hun zegje konden doen? Dat 
moest anders. Weg met de vertegenwoordigers, 
leve de echte journalisten. 

De student-redacteuren vonden 
deze ommezwaai best, maar er was ook 
oppositie. Frank den Hollander, alias Rooie 
Rinus, vertegenwoordiger van het niet-
wetenschappelijk personeel in de redactie, 
was mordicus tegen. Hij schreef een gepeperd 
stuk over de ‘Nijmeegse maffia’ (de drie vaste 
redacteuren uit Nijmegen, waaronder ik) die 
de krant naar de verdommenis hielpen. Zijn 
tegennota viel helemaal verkeerd bij mijn 
Nijmeegse collega’s maar ik kon er ook wel 
om lachen. Lekker scherpe satire!

De vertegenwoordigers verdwenen 
en een stroom van ambitieuze studenten en 
beginnende journalisten bevolkte voortaan 
de redactie. Ze praatten volop mee over de 
samenstelling van de krant en het regende 
frisse ideeën en wilde plannen. Maar als puntje 
bij paaltje kwam, had de hoofdredacteur het 
laatste woord.

Niet dat ik daar vaak gebruik van 
maakte, ook al was het soms een vrolijke, 
anarchistische bende.
Guus Termeer
Hoofdredacteur 1990-2004

Op 20 februari 1980 verschenen er 
tegelijkertijd twee Universiteitskranten: een 
officiële van de hoofdredacteur en een tegen-
krant van de andere redacteuren die apart 
werd verspreid. 

Het rommelde al tijden in de redactie. 
Het begon ermee dat het UK-bestuur de 
voordracht van een hoofdredacteur die voor het 
communistische dagblad De Waarheid werkte, 
blokkeerde. Een beroepsverbod, kopte de eigen 
krant en een conflict was geboren. Bestuur en 
redactie vochten hun ruzie openlijk uit in de 
UK. 

Uiteindelijk kwam er in januari 1980 
toch een nieuwe hoofdredacteur: Siard 
Dwarshuis, oud-redacteur van Het Parool, die 
echter al snel werd gezien als een vazal van 
het UK-bestuur. Hij kreeg geen poot aan de 
grond. Dwarshuis wilde het laatste woord over 
de plaatsing van artikelen, maar dat was voor 
de vrijgevochten redactie een brug te ver. Zijn 
poging om een artikel te weigeren strandde. 
Het werd gewoon geplaatst, met een verklaring 
van het UK-bestuur dat de hoofdredacteur 
tegen was.

Het liep volledig uit de hand en de 
vaste redacteuren meldden zich ziek – een 
verkapte staking. De week daarop lagen er 
twee UK’s. Eén volgeschreven door de hoofd-
redacteur en bevriende journalisten, van – 

toch knap – 16 pagina’s. En een alternatieve 
Universiteitskrant, 4 pagina’s groot, van de 
freelance redacteuren. Deze protest-krant 
deelden redacteuren en sympathisanten uit in 
verschillende universitaire gebouwen, vaak 
met een toelichtend praatje. En de kosten? 
Die kwamen op rekening van columnist Hans 
Wijnberg, de conservatief-liberale hoogleraar 
scheikunde die pal stond voor de persvrijheid.

Een week later verscheen er weer 
een gewone UK, alleen was hoofdredacteur 
Dwarshuis er niet meer bij. Hij bleef wijselijk 
thuis en reageerde nog één keer in de krant 
waarvan hij op papier nog steeds het hoofd 
was: via een ingezonden brief.

Rector Cisca Wijmenga overhandigt Christiaan Triebert de RUG-Alumnus van het Jaar Award (Reyer Boxem, 2019).

Hoofdredacteur Siard Dwarshuis (Elmer Spaargaren).

Columnist en redactielid Hans Wijnberg financierde 
de tegen-krant (Elmer Spaargaren).
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