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prijzen onder voorbehoud

Veendammer Wind(t) Jan B.M. Wind
Jan Wind(t) uit Veendam (1889-1975), zakenman in hart en nieren, heeft tussen beide wereldoorlogen het nieuwe medium
radio geïntroduceerd in Veendam en omliggende dorpen. Ook zes van zijn acht zoons hadden een zaak in Veendam, o.a.
Speciaal Lampenhuis R. Windt, Radio en Gram.huis Henk Windt, IJzerhandel Carel Windt en De Fluitketel. Een boeiende
familie, en daarmee ook het verhaal van een bijzonder stuk geschiedenis van Veendam. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan
zoon Herman, ook bekent als Barbertje, die furore maakte als motorcoureur.
geb / 190p / € 22,50
Hildebrand Verhoeckx Martijn Schrama o.s.a.
Onderzoek naar de Augustijnerorde in Nederland ten tijde van Napoleon aan de hand van de levensloop van de augustijn
Hildebrand Verhoeckx. Verhoeckx is geboren in 1766 in Driel in de Bommelerwaard en ingetreden in het augustijnenklooster
te Leuven. In 1795 kreeg hij een benoeming als kapelaan in de augustijnenstatie te Utrecht, in 1807 werd hij pastoor te
Groningen. Opvallend in het verhaal is de zorg waarmee het handjevol augustijnen in de moeizame tijd van de Franse
overheersing zijn pastorale opdracht probeerde te continueren.
geb / 96p / € 17,90
Assens een stadsdialect Klaas Koops
Wat spreekt een Assenaar? Bartjedrents? Een mengelmoes van Drentse dialecten? Of een eigen stadsdialect? Met dit boek
geeft Klaas Koops het antwoord op deze vragen.
pb / 206p / € 24,50
Groningen kleurt rood Sieger Vrieling
Vlak na de sloop van de vestingwallen is in 1883 de Vereniging tot bevordering van de Bouwkunst opgericht. Over de rol van
de vereniging in de discussie over de stadsontwikkeling van Groningen heeft Vreeling deze studie geschreven. Het boek
besteedt veel aandacht aan de periode na de Tweede Wereldoorlog. Die begon met de Wederopbouw (reconstructie van de
Grote Markt). In de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam er een bloeiperiode waarin de stad met haar architectuur en
stedenbouw internationale aandacht kreeg.
pb / 104p / € 19,95
Prinsenhof Groningen - een royaal verhaal Marieke Bos
De rijke geschiedenis van Hotel Prinsenhof in een fraai boek. Begonnen als Fraterkerk, daarna het verblijf van de prinsen van
Nassau, als ziekenhuis voor Franse militairen, het onderkomen van RTV Noord tot het huidige hotel, grand café en
restaurant.
geb / € 14,95
Het communistisch verzet in Groningen 1940-1945 Ruud Weijdeveld
Deze indrukwekkende uitgave vertelt het verhaal van het communistische verzet in Groningen, opgetekend aan de hand van
herinneringen van verzetsdeelnemers zelf.
geb / 640p / € 42,95
Nieuwe Drentse Volksalmanak 2013 diverse auteurs
Hèt Jaarboek voor Drentse historie en archeologie. Verschijnt jaarlijks. Het podium voor professionele onderzoekers en
amateurhistorici en -archeologen die de resultaten van hun onderzoek aan een breed publiek willen presenteren.
pb / 204p / € 15,95
De verdwenen dierentuin Aleid Rensen
De verdwenen dierentuin is een autobiografie van Aleid Rensens jaren voor en tijdens het Noorder Dierenpark in Emmen.
Ze was daar samen met haar man Jaap directeur. Met veel foto's van de tuin en de bewoners.
pb / 256p / € 24,95
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Nijntje - in 't Grunnegers - Opa en oma Pluus Dick Bruna
Nijntje Pluis, wie kent de hoofdpersoon van een serie kinderprentenboeken geschreven en getekend door Dick Bruna niet?
Het eerste boek verscheen in 1955. Sindsdien is Nijntje wereldwijd in vele talen vertaald en geldt de boekenreeks in Nederland
als een van de populairste boeken voor peuters. En nu in het Gronings vertaald door Jan Sleumer. Bij de thee eten ze
'botterkoekjes en Nijn mog der twij'.
geb / € 6,De Marne in beweging Bertus Fennema
De in Leens geboren auteur Bertus Fennema deed naar aanleiding van de verbetering van het wegtracé tussen De Marne en
Ranum onderzoek naar de wijze waarop de bevolking van noordwest-Groningen zich in de loop der tijd verplaatste binnen de
eigen regio De Marne en tussen het eigen woongebied en de stad Groningen.
Duidelijk wordt dat de regio, met een grote oppervlakte, weinig inwoners en een perifere ligging, vaak hard en lang strijd moest
leveren om op het gebied van openbaar vervoer hetzelfde voor elkaar te krijgen als dichter bevolkte delen van ons land.
pb / 96p / € 14,50
Asjeblieft! Siemon Reeker
Ter gelegenheid van dertig jaar Streekfunctionaris van de provincie Groningen schreef Siemon Reker, met medewerking van
Eline Brontsema, het boekwerkje Asjeblieft! Een boekje met Groninger tussenwerpsels verzameld in 2013 via Vroag &
Antwoord op www.hetverhaalvanhetgronings.nl en opgezocht in vroegere bronnen. Het lijkt of er eindeloos veel voorbeelden
van vindbaar zijn. Met het onopvallende eh als absolute nummer 1, gevolgd door een hele range van inhoudsloos geworden
groetwoorden, dooddoeners, clichés en krachttermen. Asjeblieft! bestaat uit twee lange lijsten van Groninger tussenwerpsels
met een uitgebreide inleiding.
pb / 104p / € 9,50
Westerwolde Edward Houting
Deze geïllustreerde uitgave biedt een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de dorpen in Westerwolde,
de streek in het zuidoosten van de provincie Groningen. Over jagers-verzamelaars in de toenmalige toendra, celtic fields,
veenvorming, de eerste boeren en dorpen. Over de aanleg van wegen en kanalen, ruilverkavelingen en de opkomst van
toerisme en recreatie.
geb / 244p / € 19,50
De geschiedenis van de Gremi Willem Pol
Gremi, de Groninger Rijwiel- en Motor Industrie. Het bedrijf bestaat inmiddels niet meer, maar voor veel auto- en
motorliefhebbers in Nederland is de bedrijfsnaam nog altijd een begrip. Gremi was importeur voor o.a. motormerken als
Triumph, Ardie, AJS, Horex en TWN, en auto's als de Goggomobil, de Isar, Scaldia, Zastava en Lada.
geb / 144p / € 17,50
Boven het maaiveld - 't Oldambt verteld Willem Friedrich
De jongste geschiedenis van het Oldambt verteld vanuit de beleving van de Oldambtsters zelf. Auteur en ‘doorverteller’
Willem Friedrich neemt de lezer mee langs verschillende thema’s die laten zien hoe de kreet ‘boven het maaiveld’ van
toepassing was en nog steeds is. Geen saaie opsomming van feiten en jaartallen, maar een bundeling van persoonlijke meningen
en uitspraken, geplaatst in het perspectief van de tijd waarin ze werden gedaan. De bron waaruit wordt geput is een groot
aantal interviews geschreven door Willem Friedrich in de periode 1978 tot 1992.
geb / 200p / € 19,95
In de reeks uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn verschenen:
Deel 13: Op hoogte gedacht Beeldende kunst op Groninger kerkhoven.
Deel 14: Bet Kevarot - Huis der graven De joodse begraafplaats in Appingedam
Deel 15: Kleine Reina - grafteksten op kindergraven in Noord-Groningen ‘Hoe komt het dat er bijna geen
kindergraven te vinden zijn op de kerkhoven? Hoe ging men vroeger met de grote kindersterfte om? Bestonden er eigenlijk
voorschriften rondom kindergraven?’
pb / per deel € 6,35

Verschijnt 21 maart:
Het Engelse Kamp in Groningen 1914-1918 Menno Wielinga
De geschiedenis van 1.500 Engelse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog, incl. een filmdocumentaire op DVD over
The Timbertown Follies - de ‘geestige cabaretgroep’.
geb / 300p / € 32,95
Wij organiseren in maart een avond rond dit boek, informatie volgt op onze website www.godertwalter.nl.

