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prijzen onder voorbehoud

Auwema, eigenerfden in Tolbert Leo Martinus
In 2013 is het 600 jaar geleden dat in Tolbert het Auwema-steenhuis werd gebouwd. De Auwema's waren van oorsprong
Friese boeren, die zich onder andere aan de oostelijke toegangsweg van Tolbert vestigden.
geb / € 19,95
Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven en haar wereld Wouter van Schie
De historie van Anna van Ewsum (1640 - 1714), jonkvrouw in Leek en bewoonster van de borg Nienoord, beschreven in een
fraai en geïllustreerd boek.
geb / 320p / € 24,95
Verkwanseld erfgoed J.H. Noteboom
Het ontstaan, de geschiedenis en de ondergang van het landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard 18961986. Van oudsher bezat de stad Groningen veel landbouwgrond in de provincie. Door haar actieve rol in de inpoldering en
het in cultuur brengen van het oostelijke deel van de Dollard kwamen ook daar landbouwgronden in handen van de stad.
geb / 276p / € 29,95
De Rechter – is wies mit zien waark Jesse van Muylwijck
De strip De Rechter, bekend uit diverse dagbladen, is nu in een beperkte oplage in het Gronings uitgegeven. De vertaling is
van Jan Glas.
geb / € 9,95
Kroegenboek Groningen Joris van Berkel e.a.
De kroegen van de stad Groningen, bruine kroegen, trendy kroegen, grote en kleine kroegen. Een inventarisatie met
beschrijving en openingstijden, per wijk ingedeeld, en afgewisseld met anekdotes en bijdragen van bekende Nederlanders.
pb / 128p / € 9,95
Heeft u dit nu ook? Marjo van Dijken
Marjo van Dijken, o.a. voorzitter van de Bewoners Organisatie Beijum, gemeenteraadslid in Groningen en Tweede Kamerlid
in Den Haag schreef een verzameling indrukken en bespiegelingen van alledaagse situaties en heel gewone mensen.
pb / 160p / € 14,95
Het Groninger scholentype Hans de Man
Groningen was in de jaren vijftig toonaangevend op het gebied van scholenbouw. Niet geheel onterecht, want stadsarchitect
Jaap Wilhelm maakte korte metten met de bestaande ideeën in onderwijsland. Het door hem ontwikkeld concept zou de
geschiedenis ingaan als het Groningse scholentype en heeft de nodige invloed gehad op de scholenbouw in Nederland.
geb / 224p / € 29,90
Straat voor straat - Noordhorn, Zuidhorn en Briltil in de twintigste eeuw Boersma e.a.
Een fotoboek geschreven voor en door inwoners van Noordhorn, Zuidhorn en Briltil en omstreken. Een boek vol
geschiedenis, anekdotes en illustraties. Een mooi overzicht van de dorpen van begin twintigste eeuw tot heden.
geb / 240p / € 24,95
Project X in Haren - maatschappelijke facetten van een feestje dat in rellen uitmondde Gabriël van den Brink
e.a.
Dit boek neemt onder andere de volgende onderwerpen onder de loep: de film Project X, tendensen binnen de huidige
jeugdcultuur, de beleving van de rellen door bewoners van Haren en de belevingsverschillen tussen jongeren en volwassenen.
Het boek sluit af met een reflectie op de belangrijkste bevindingen en een reeks aanbevelingen om toekomstige rellen te
voorkomen.
pb / 198p / € 19,95
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Bethel – Wijkgebouw in de Groninger Bergstraat 1887-2008 Beno Hofman
Het wel en wee van het gebouw van de Nederlands Hervormde Wijkvereniging 'Centrum het Noorden' in de Grote
Rozenstraat te Groningen.
pb / € 12,50
Strijklicht van violen Coby Poelman-Duisterwinkel
Een gedicht, geschreven naar aanleiding van het boek 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink werd het begin van een reeks
gedichten die de auteur schreef bij literatuur die wordt aanbevolen voor leeskringen. Een aantal kleurenfoto's van de
beschreven kunstwerken zijn afgebeeld. Het kunstwerk op de omslag is van de Litouwse kunstenaar Torcqué.
pb / 102p / € 12,50
Stormvloed 1509 Geschiedenis van de Dollard Karel Essink (red.)
12 auteurs schrijven over de geschiedenis en de bewoners van het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.
geb / 156p / € 21,Historisch Jaarboek 2013
Sinds 2001 geeft de stichting Stad & Lande het Historisch Jaarboek Groningen uit. In het Jaarboek verschijnen historische
artikelen van wetenschappelijk niveau. De rubriek Cultureel Erfgoed bevat een keuze uit activiteiten op het gebied van
archeologie, landschap en bouwhistorie in de provincie Groningen.
pb / 152p / € 15,95
Grunneger Spreukenklender Fré Schreiber
Jaarlijkse bloc-kalender met Groninger spreuken, samenstelling Fré Schreiber. Naast de spreuken vindt U op de Grunneger
Spreukenklender dialektpoëzie, dialektproza, mopjes, streekhistorie, streekfolklore, streekrecepten etc.
€ 12,95
1666 – de ramp van Vlieland en Terschelling Anne Doedens en Jan Houter
Wij kennen de befaamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter. Maar waarom deed de Nederlandse vloot die aanval? Het
was een vergelding voor de aanval in 1666 van de Britten op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, en op de daar
gelegen handelsvloot. Meer dan 150 schepen gingen verloren, en de Nederlanden verloren meer geld en goed dan in de hele
Tweede Engelse Oorlog bij elkaar.
pb / 384p / € 45,Westerzand en omstreken – onder de klokslag van Sebaldeburen post Lutjegast Harke en Arend Bosma
Gedurende de laatste tweehonderd jaar hebben er vele families gewoond op het Westerzand en in de omgeving. Er is door de
broers Bosma uitgezocht wie er vanaf ongeveer de 18e eeuw woonden in het gebied dat begrensd wordt door het Van
Starckenborghkanaal/de Matsloot in het noorden, het Wolddiep in het oosten, het Kolonelsdiep in het zuiden en de
Grootegastertocht in het westen. Bij de omgeving van Westerzand behoren: de Woldweg, de Oude Dijk, Kievitjeburen en de
Hooilaan.
geb / 516p / € 79,Het Bildt is geen eiland Kees Kuiken
Opstellen over de cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland. Over de strook langs de zeedijk, met zijn
rommeligheid, zo afwijkend van de keurige dorpen meer landinwaarts. Dit proefschrift is een deel uit de serie Historia
Agriculturae.
geb / € 25,De grafzerken van Famsum Redmer Alma
e
e
In 2012 en 2013 werden tijdens opgravingen in de kerk van Farmsum tientallen grafzerken uit de 15 tot en met de 18 eeuw
ontdekt. In dit boek wordt aandacht besteed aan de gevonden grafzerken, hun achtergrond en context.
pb / 82p / € 15,Represailles in Groningen – in de schaduw van het Scholtenhuis Monique Brinks en Jack Kooistra
Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel, geschreven door Monique Brinks, beschrijft de lijn die loopt vanaf de
gijzelingen in 1942 en rechtstreeks voert naar de massafusillades in april 1945.
Het tweede deel behelst een uitgebreide Slachtofferlijst, opgesteld door Jack Kooistra en Auke Piersma. Wie waren de
slachtoffers, wat deden zij en waar en waarom zijn ze vermoord?
pb / 312p / € 22,50 - vanaf 29 november verkrijgbaar
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