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prijzen onder voorbehoud

Egbert Reitsma – meester in baksteen Kees van der Ploeg, Teo Krijgsman
Begin jaren twintig vestigde de in Ulrum geboren Reitsma (1892-1976) zich als zelfstandig architect in de stad Groningen. In de
jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog maakte hij vooral naam als kerkenbouwer. De gereformeerde kerken in Kollum,
Appingedam, Bedum en Leeuwarden zijn hiervan voorbeelden, evenals de afgebroken Parklaankerk in Groningen. De
gereformeerde kerk in Andijk en de bijbehorende pastorie worden beschouwd als een hoogtepunt in zijn werk. Naast kerken
ontwierp Reitsma ook villa's, landhuizen, woningblokken, winkels met bovenwoningen en bedrijfspanden, onder meer in
Haren, Glimmen en Winsum, maar vooral in de stad Groningen. Ook het het veelgeroemde ontwerp van het Noorder
Sanatorium van de psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren mag niet ongenoemd blijven.
geb / 160p / € 22,50
De Eems, Een stroom van beelden Aafke Steenhuis
De rivier de Eems en het gebied de Eemsmond spelen een hoofdrol in het in 2011 verschenen boek Het lied van de Eems van
Aafke Steenhuis. Zij beschrijft daarin de geschiedenis en de actuele situatie van de scheepsvaart, de natuur, de steden en
dorpen langs deze prachtige, nog tamelijk onbekende, maar boeiende rivier, haar havens en de bedrijvigheid. Maar behalve
schrijfster is Aafke Steenhuis ook schilder. De afgelopen tijd reisde zij opnieuw vanaf de bron in het Teutoburgerwoud tot aan
het eiland Borkum, nu om haar te schilderen.
geb / 78p / € 25,FC Hopeloos Herman Sandman
Net voor het Wereldkampioenschap kwam Herman Sandman met een roman over de diepste kelders van het
amateurvoetbal. In FC Hopeloos beschrijft hij de wederwaardigheden van een voetbalclub ver weg in de provincie. Elf mannen
melden zich elke week hopelijk een beetje op tijd op het veld van hun dorpsclub. De kleedkamers zijn steenkoud, er is geen
tijd voor een warming-up en voor de zoveelste keer verliest het elftal van dat van het buurdorp. Maar de voorzitter heeft een
plan. Een bijzonder ambitieus plan zelfs.
pb / 220p / € 17,90 (met vier verschillende omslagen verkrijgbaar)
Veenkoloniale Volksalmanak #26-2014 diverse auteurs
Hèt jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. De almanak staat zoals elk jaar weer boordevol met
populair historische verhalen over de Groninger Veenkoloniën.
pb / 208p / € 12,50
'Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap' – De stichting der Groninger Academie in 1614
redactie: Zweder von Martels
De bijdragen in deze bundel handelen o.a. over het ontstaan van de Academie, zoals 'Aduarder Academie', de oprichting van
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in 1596, de vraag wat de strenge calvinist Herman Ravensperger dreef in zijn geschil met
de 'rekkelijke' Hugo de Groot over de rol van Christus in de verlossing van mensen en het ontstaan van de eerste botanische
tuin onder Abraham Munting.
pb / 224p / € 25,De geschiedenis van de haven van Harlingen Jaap de Jong
Harlingen heeft een handels-, industrie-, visserij-, veer- en recreatiehaven. Daarbij hoort een rijke geschiedenis met meerdere
ups en downs. Dit boekje geeft een overzichtelijk beeld van de Harlinger haven, vanaf het ontstaan in de vroege
middeleeuwen tot aan de moderne tijd.
pb / 64p / € 9,95
De Drentse Aa, portret van een monumentaal landschap Maarten Westmaas
De Drentse Aa is een verzamelnaam voor vele beken, stroompjes, loopjes, diepen en sloten. Wat maakt dit landschap tot een
geheel? Wat maakt ieder stroompje weer uniek? Dat was de zoektocht voor fotograaf Maarten Westmaas.
geb / 204p / € 25,-
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En dan in hun geheel – de vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge redactie: Annet Nieuwhof
De archeologische opgravingen in Ezinge (1923-1934) door Albert van Giffen trokken destijds internationaal de aandacht. Van
Giffen wierp een volledig nieuw licht op de bewoning in de ijzertijd en de Romeinse tijd. Door de grote hoeveelheid vondsten
was er echter nooit een volledige publicatie over verschenen. Dankzij het Odyssee-programma van het NWO is dit nu gelukt.
pb / 256p / € 25,Klaarkamp, Middeleeuws klooster bij Rinsumageast Erwin Boers
Het klooster Klaarkamp was in de Middeleeuwen het rijkste klooster van Friesland. Vrome monniken van de cisterciënzer orde
begonnen in de twaalfde eeuw de abdij, als uitvalbasis voor nieuwe kloosterstichtingen zoals Aduard, Gerkesklooster en
Bloemkamp bij Bolsward.
pb / 96p / € 16,50
Ga fietsen – ronde van de regio Marja Kiel en Willy van der Schuit
In dit vrolijk gekleurde boek (met losse kaart) vindt u 14 fietsroutes beschreven door 2 provincies in 12 gemeenten in de regio
Groningen-Assen. Met vermelding van de fietsknooppunten.
pb / 216p / € 16,50
De krans – hoogleraarvrouwen in de Groningse academische gemeenschap 1914-2014 Dorien Daling
Wat rond 1914 begon als een kransje van deftige dames die met elkaar thee dronken en daarbij de gebeurtenissen aan de
universiteit doornamen, ontwikkelde zich tot een volwaardige vereniging met een bestuur, statuten en culterele activiteiten.
Deze Krans van Professorendames leverde een belangrijke bijdrage aan het universitaire leven.
pb / 140p / € 15,De wadden - nergens ter wereld Toon Fey
Een boek vol met prachtige foto's van de Wadden, over de zandplaten, de eilanden, het strand en de duinen, kwelders, en de
menselijke sporen in het landschap. Teksten in het Nederlands èn Duits.
pb / 204p / € 29,95
Op de helling Klaas Swaak
Na vijfendertig jaar grote vaart koopt Willem Bos een kleine, vervallen scheepswerf met bijbehorend binnenschip in een
afgelegen Gronings dorp. Hij kiest voor een plek ver van Vlaardingen, waar hij opgroeide, en ver van Vlissingen, waar hij naar de
zeevaartschool ging. Buurman Jan Schippers, die vroeger op de werf werkte en graag iets omhanden heeft, helpt Willem bij de
opknapwerkzaamheden. De mannen kunnen het al werkend en privé uitstekend met elkaar vinden. Eerst behoedzaam, en
naarmate het vertrouwen groeit met meer openheid, vertellen ze elkaar steeds meer details over wat hen blijvend en diep
heeft geraakt: het verlies van hun grote liefde. Dit gemis markeert niet alleen hun verleden, maar opent ook onverwachte
perspectieven voor de toekomst.
pb / 188p / € 14,50
Delfzijl, de Fransen, de vesting Hans Beukema
Dit boekje doet verslag van de Franse tijd en staat uitgebreid stil bij de voor de bevolking zo desastreuze laatste maanden van
de bezetting van Delfzijl. Daarna voert de schrijver ons over de vestingwallen en door de straten van de garnizoensplaats. Hij
maakt daarbij gebruik van de nagelaten schriftelijke herinneringen van de heer Rogaar, die zijn jeugd in de vestingplaats
doorbracht.
pb / 96p / € 11,95
Pension Waldidylle – het noorden van Duitsland herontdekt Gerrit Jan Zwier
Duitsland mag dan dichtbij zijn, er is veel vreemds en onbekends aan dit land. Gerrit Jan Zwier bezoekt zeventien eilanden in de
Noordzee en de Oostzee en het noordelijke vasteland van Duitsland. De verhalen in dit boek zijn gerangschikt rond een aantal
thema's: het romantische erfgoed, het kuurcomplex, het besmette verleden, de Duitse keuken.
pb / 190p / € 21,99
Het BrugBorgBoek Willem Pauwelussen
De geschiedenis van de wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg in Groningen, van het ontstaan tot de huidige tijd. Samen
vormen ze een dorp in de stad.
pb / 160p / € 14,95

Onze jaarlijkse Groningana verkooptentoonstelling is nog tot en met zaterdag 16 augustus te bezoeken
op de eerste etage. Een overzicht van het afgelopen jaar verschenen uitgaven.

