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prijzen onder voorbehoud

Beleefd Aanbevelend Jikke van der Spek, Marianne Kruijswijk, Evert Venhuizen
Een overzicht van het leven en werk van de architect Jan Kruijer uit Pekela (1889-1965). Kenmerkend is de invloed van de
expressionistische stijl van de Amsterdamse School. pb / 144p / €16,50
Een huis op stand - Ubbo Emmiussingel 51
De geschiedenis van dit bijzondere pand, de bewoners en de architectuur beschreven door stadshistoricus Beno Hofman in een
zorgvuldig gemaakt boekje. pb / 68p / €15,Het Hinckaertshuis – zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners
Een zeer complete beschrijving en inventarisatie van een van de oudste steenhuizen in de stad Groningen, in een prachtig
uitgevoerd en leesbaar boek. De bouwhistorie en de bewoners worden natuurlijk behandeld, maar ook het bijzondere nog
originele 18e eeuwse behang in de tuinkamer is het vermelden waard. geb / €49,50
Het waait hier altijd -station Ulrum 90 jaar- redactie Trudie Dijkshoorn
De geschiedenis van het stationsgebouw aan de hand van verhalen en foto's van bewoners. geb / 48p / €14,50
Martinikerkhof 11 Beno Hofman, Kirsten Otten
De geschiedenis van het pand Martinikerkhof 11 in Groningen, nu bekent als het Toevluchtsoord, begon als Refugium van grijze
monniken uit Termunten. Na de reformatie komt het in handen van rentmeester Gerlacus Verrutius. Ook de volgende eigenaren
zijn notabelen, met bekende familienamen als Hora, Van Panhuys en Van Andringa de Kempenaer. Iedere bewoner laat zijn
sporen na. De grootste veranderingen ondergaat
het pand echter de laatste honderd jaar, wanneer grootschalige uitbreidingen en verbouwingen ervoor
moeten zorgen dat de bewoners van het Toevluchtsoord zich op Martinikerkhof 11 thuis en geborgen voelen. geb / 120p / €19,50
Stad in stad redactie Els Brinkman, Noor Mens
Dit boekje beschrijft de geschiedenis van de architectuur van het UMCG en zijn voorlopers aan de hand van de gebouwen en de
daarin ondergebrachte functies. Het begint bij de oorsprong van de ziekenhuiszorg in Groningen en beschrijft vervolgens de
oprichting van het eerste academische ziekenhuis in de binnenstad, om daarna de bouw, verbouw en uitbreiding van het complex
te analyseren. pb / 156p / €14,95
De taal van recht en vrijheid - studies over middeleeuws Friesland Oebele Vries
De historicus en oudfrisist Oebele Vries is een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van de Friese middeleeuwen. Voor
dit boek zijn, ter gelegenheid van Vries' 65ste verjaardag, achttien van zijn artikelen geselecteerd die van blijvende invloed op de
Friese historiografie zijn. Deze stukken zijn ingedeeld aan de hand van wat als hoofdthema's binnen Vries' oeuvre gelden:
politieke geschiedenis, vetewezen, en recht en de Oudfriese rechtsterminologie van middeleeuws Friesland. geb / 478p / €25,Hervonden Stad 2012
17e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen. Het 1e deel van het boek bestaat uit drie
jaarverslagen met vervolgens diverse artikelen van bovenstaande disciplines. Er zijn daarnaast maar liefst negen specialistische
artikelen opgenomen: van de bijzondere vondst aan de Hoge der A van een zijkant van een (bisschoppelijke?) zetel uit de
Middeleeuwen, de muntschat bij het Boterdiep, een ijskelder in de Westerhavenstraat, tot modernere betonnen duikers in het
Stadspark. pb / 192p / €13,50

Historisch Jaarboek Groningen 2012
Diverse historische artikelen en recensies, een beredeneerd overzicht van verschenen publicaties over Groningen en de rubriek
Cultureel Erfgoed. Verschijnt jaarlijks. pb / 168p / €15,95
Menso Alting und seine zeit - Glaubensstreit, Freiheit, Bürgerstolz
De omvangrijke catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Ostfriesisches Landesmuseum in Emden, over de
Nederlandse prediker en overtuigt calvinist Menso Alting (1541-1612). Een deel van het boek behandelt het leven en werk van
Alting in Emden en Drenthe, een ander deel gaat over het sociale, religieuze en economische klimaat in Emden. In die roerige
jaren zijn er zo'n 6000 Nederlanders in Emden terechtgekomen. Duitstalig. geb / 348p / €19,90
Paleo-Aktueel 23 -2012
Het jaarlijkse overzicht van de lopende onderzoeken van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de RUG.
pb / 118p / €17,50
De Ridderschap der Provincie Groningen
Ter gelegenheid van de heroprichting van de Ridderschap van Groningen op 22 september 2012 verscheen het boek 'De
Ridderschap der Provincie Groningen'. Hierin wordt de Groninger Ridderschap in zijn bestaan van 1814 tot 1853 in al zijn facetten
beschreven. In het boek is tevens een hoofdstuk opgenomen met de biografische gegevens van alle drieënzestig beschrevenen
in de Ridderschap met daarbij vijfendertig portretten die achterhaald konden worden. pb / 106p / €10,95
Sicke Benninge - Croniken der Vrescher Landen...
Benninge begon in 1505 aan zijn geschrift waaraan hij tot 1528 bleef werken. Het is een levendig en gedetailleerd verslag van de
gebeurtenissen in Groningen en omgeving in die roerige periode, toen de stad haar macht over de Ommelanden vestigde, maar
vervolgens verwikkeld raakte in de strijd tussen de Habsburgers, de hertog van Gelre en de graaf van Saksen. In een uitvoerige
inleiding gaan de bewerkers in op de gecompliceerde ontstaansgeschiedenis van het werk, de persoon van Sicke Benninge, en
de door hem gebruikte bronnen. Zij staan stil bij de ingewikkelde overlevering van de kroniek, waarvan we niet meer beschikken
over het autograaf van Benninge maar wel over tientallen latere afschriften, die deels andere versies van de tekst weergeven. 2
banden, niet los leverbaar. pb 2-delig / 720p / €41,Het beestmensch Arnold Karskens
Vijf jaar lang al achtervolgt Arnold Karskens - in samenwerking met het Simon Wiesenthal Centrum - de laatste
voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Deze Klaas Carel Faber voerde als
medewerker van de Gestapo en de Sicherheitsdienst, de staatsinlichtingen- en veiligheidsdienst van de SS, een
schrikbewind in Groningen. pb / 224p / €18,95
Dubbel Glas Ale Gedichten Jan Glas
De verzamelbundel Dubbel Glas - Ale gedichten met oude en nieuwe Groningstalige gedichten van Jan Glas en met
meer dan 100 zwart-wit foto's. pb / 256p / €15,Een zelfbewust dorp
Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. geb / 248p / €32,50
Fauna van Rottum Nico de Vries, Mark Zekhuis
Prachtig, geïllustreerd boek over de biodiversiteit van de fauna op het waddeneiland Rottum. Een systematisch overzicht van alle
diersoorten die hier ooit zijn waargenomen, waar onder maar liefst 24 soorten spinnen, 216 soorten kevers, 25 soorten libellen, 19
soorten zoogdieren en 272 soorten vogels. geb / 192p / €19,95
Groene Kustweg Johan van Gelder
De Groene Kustweg is een vakantieroute langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland. Het idee is in de jaren vijftig
onstaan in Groningen. Nu is de Groene Kustweg in de versukkeling geraakt. pb / 184p / 23,95

BOEKHANDEL GODERT WALTER
Oude Ebbingestraat 53 • 9712 HC Groningen • info@godertwalter.nl • 050-3122523

Nieuwe uitgaven Groningana - februari 2013

#2

De boeken zijn ook te zien en te bestellen op www.godertwalter.nl

Gronings eten Hans Donderwinkel
Vol regionale recepten vertelt dit boek over het karakter van de eetcultuur, de kenmerkende ingrediënten en de rijke
voedingsindustrie van Groningen. Met 72 recepten, o.a. poffert, zoepenbrij, Groninger koek en spekkendikken. pb / 96p / €15,Gronings Groen van Toen
Het belangrijkste historische groen van de stad Groningen beschreven, zoals op begraafplaatsen en in tuinen en parken te vinden
is. Met aandacht voor bijzondere flora en bijzondere bomen. En een handige uitklapbare plattegrond. pb / 130p / €14,95
De laatste bus naar Slochteren Herman Sandman
Verhuizen van de stad naar het platteland: is dat een stap terug? Dat is de vraag die Herman Sandman (1965) zich stelt in deze
verhalen. In De laatste bus naar Slochteren beschrijft hij zijn ervaringen vanaf het moment dat hij vanuit de stad Groningen naar
Slochteren verhuisde. De laatste bus naar Slochteren is een selectie van de beste columns in de reeks 'De klompen weer aan' die
Sandman van 2010 tot 21012 publiceerde in de Groninger Gezinsbode, de krant waar hij redacteur kunst en cultuur was. Deze
bundeling werd gemaakt bij zijn afscheid van die krant. pb / 176p / €16,50
Noorder Rondritten 1940-1997 Harm Kuper
Een boeiend werk over de Noorder Rondritten, de schaatsklassieker van Noord-Groningen. Alle elf tochten zijn hierin beschreven
en tevens enkele geplande, doch niet verreden tochten. geb / 272p / €30,Het ontstaan van het NNO J.M. Minderhoud, H. Wallisch
Jubileumboek over het NNO, het eerste symfonieorkest in Nederland. Behalve de 150 jaar geschiedenis in woord en beeld, zijn er
tal van interviews gehouden en wordt er geput uit informele gesprekken met dirigenten, solisten en orkestleden van toen en nu.
Ook worden belangrijke musici geportretteerd. Ook gebonden leverbaar. pb / 256p / €24,95
Otto Eerelman : Groninger kunstenaar Harry Kraaij
De Groninger kunstenaar Otto Eerelman (1839–1926) is de belangrijkste schilder uit de tweede helft van 19de eeuw van paarden
en honden in Nederland. Dit boek werpt een gedetailleerd licht op het oeuvre van Eerelman, dat naast honden- en
paardenschilderijen ook bloemstillevens, stadsgezichten, landschappen, portretten en genreschilderijen omvat. Het plaatst
bovendien Eerelman als kunstenaar binnen de Nederlandse dierschilderkunst én in een Europese context. geb / 200p / €29,95
Roodbaards Rijkdom Els van der Laan-Meijer, Willemieke Ottens
Landschapsparken in Noord Nederland 1800-1850. Friesland, Groningen, Drenthe. Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) was
architect van buitens in de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland, waar hij ook woonde en werkte. Hij is als
één van de eerste tuinarchitecten uit die tijd verantwoordelijk voor de landschappelijke aanleg van tuinen en parken in de
noordelijke provincies. pb / 232p / €31,95
Schaatsen in Groningen - 150 jaar IJVG IJsvereniging Groningen Beno Hofman, Kirsten Otten
Op 10 november 1862 wordt de IJsvereniging Groningen (IJVG) opgericht. De vereniging stond aan de wieg van de oprichting
van de KNSB in 1882, samen met nog negen andere verenigingen. Dit boek gaat over schaatspret, ijsbanen, schaatsenmakers,
kampioenschappen en schaatshelden van toen en nu. Zo komen Ubel Wierda, de uitvinder van de beroemde multiplexschaats,
en schaatslegenden zoals de gebroeders Entjes en Jaap Eden aan bod. Uiteraard ontbreken de Noorderrondritten en de
Oldambtrit niet in deze uitgave. geb / 120p / €19,90

Sporen van een kleine kille Geert C. Hovingh
Een wandelroute door Zuidlaren langs het joodse verleden van het dorp. De joodse monumenten worden beschreven en in het
bijzonder de lotgevallen van de joodse families in Zuidlaren, weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet teruggekeerd.
42p / €5,STADjers - jaren 50 en 60 in Groningen samenstelling Michael Hermse
Het tweede boek met foto's uit de collectie Fotobedrijf Piet Boonstra, het eerste boek Groningen 1948-1968 was zeer succesvol.
In dit nieuwe deel ligt de nadruk op de Stadjer, de inwoners van de stad Groningen. geb / 128p / €20,Tussen keukentrap en helikopter Eric Kieboom
Foto's van stad en ommeland, gemaakt met een camera aan een vlieger. Dit levert bijzondere beelden op, o.a. van het stadhuis in
Groningen, schaatsers op het Paterswoldsemeer, de vesting Bourtange. geb / 144p / €25,Uithuizer polders in woord en beeld
Er lijkt weinig niet behandeld te worden in dit lijvige polderboek, 600 pagina's informatie over het gebied tussen Uithuizen en het
Wad. Het ontstaan van de polders en de aanleg ervan, maar ook veel gegevens over de bewoners, veelal arbeiders.
geb / 600p / €49,50
Het Veenkoloniën-boek Martin Hillenga
De geschiedenis van de Veenkoloniën wordt in dit boek verteld in kleine hoofdstukken, verhalen, en met zo'n 250 afbeeldingen
duidelijk gemaakt. geb / 288p / €14,95
Vurgen Annie Mekel
Een prachtige bundel met poëzie in het Gronings geschreven door Annie Mekel en met illustraties van de dichteres zelf. "Mien
leven kent gain hoofdletters" aldus Annie Mekel. Zij maakt poëzie met de voeten in de Groninger klei. In haar bundel ploegt zij
emotionele voren (vurgen) in het land waardoor zij de mensen weet te raken. De bundel bevat ruim 30 gedichten. pb / €7,50
Winter in waterland - een schaatshooglied Aafke Steenhuis
Een ode aan het schaatsen en de liefde, waarin Aafke Steenhuis in een mozaïekachtig, lang gedicht een schaatstocht met haar
geliefde beschrijft in het waterrijke natuurgebied ten noorden van Amsterdam, Waterland. Zij schaatst samen met haar geliefde
langs Waterlandse dorpen zoals Ransdorp, Holysloot, Monnickendam, Marken, Volendam en Broek in Waterland.
geb / 44p / €19,50
De Veenkoloniale Volksalmanak 25 – 2013
Hét jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. In dit 25ste nummer aandacht voor o.a. De Amsterdamse
School in Veendam, Stuutsiekoorn, de familie Polak in Veendam en Wildervank, de velocipèdeclub 'de Pijl' en het Wesumer Moor.
Met ook de rubriek 'Mijn mooiste schilderij', waarin diverse auteurs hun mooiste kunstwerk uit de Veenkoloniën beschrijven. En in
dit jubileumnummer is de gehele inhoudsopgave van alle 25 edities opgenomen. pb / 200p / €13,50
Midwintertied Fré Schreiber, Annie van Dijken
Een boek vol verhalen en informatie over feesten van St Maarten (11 november) tot Lichtmis (2 februari). Groningstalig.
geb / 168p / €9,95

We noemen nog twee nieuwe boeken over de Tweede Wereldoorlog:
Het lang verwachte deel 2 van Het Scholtenhuis door Monique Brinks, Daders, zal eind maart verschijnen.
Dit deel laat zien hoe de 'Daders' opgroeiden, carrière maakten en gezinnen stichten. Hoe zij vanuit deze posities en keuzes
uiteindelijk op het Scholtenhuis terechtkwamen en ontspoorden.
En Nico de Both heeft onderzoek gedaan naar de rol van de politie in Groningen, we verwachten begin april de presentatie van
zijn nieuwe boek Groningse politie in WOII bij ons in de winkel.

