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Wachtwoord Vindicat
Hein Bekenkamp (eindredactie), Vindicat atque Polit, € 30,00

Het oudste studentencorps in Nederland bestaat 200 jaar en zetelt in Groningen: Vindicat 
atque Polit. Ter gelegenheid van dit veertigste lustrum is dit gedenkboek verschenen dat een 
een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het roemruchte studentencorps biedt. Het 
boek is rijkelijk voorzien van afbeeldingen en fraa uitgevoerd in een lederen omslag.



Groninger kermis
Henk Werk, Free Musketeers, € 29,95

De Meikermis, in 1855 in de plaats gekomen van voorjaars- en najaarskermis, en vanaf 1886 
de kermis tijdens Gronings Ontzet, zijn onlosmakelijk verbonden met de stad Groningen. Veel
veranderde. Carrousels worden niet meer door stoom aangedreven en reizende schouwburgen,
variététheaters en bioscopen zijn verdwenen. Mensen met sterk afwijkende lichaamsbouw 
worden niet meer blootgesteld aan nieuwsgierige blikken van kermisgangers. Exploitanten 
van vlooienspelen sloten hun theaters door gebrek aan op mens levende vlooien. Wild 
vermaak, schiettenten, spelletjes en kermisgebak bleven. Stadjers moesten tijdens epidemieën 
en in de Eerste Wereldoorlog de stad uit voor kermisvertier. Dwingende maatregelen van de 
Duitse bezetter beperkten het aantal kermissen in de Tweede Oorlog tot drie kleinschalige 
evenementen. Henk Werk beschrijft het langdurige gevecht van drankbestrijders en 
protestanten tegen de in hun ogen zedenbedervende kermis.

Oldambster tichelwerken
K. B. Haan, € 35

In Oldambster tichelwerken beschrijft de auteur een twintigtal steen- en pannenfabrieken op 
de Oost-Groninger klei in de periode van 1571 tot 1981. Van het oeroude ambacht worden de 
vele aspecten belicht, zoals de eigenaren van de tichelwerken en later steenfabrieken. Wat 
voor lieden waren dat? Hoe verwierven zij hun vaardigheden en hoe bedreven zij hun 
ondernemerschap? Wie werkten er in de fabrieken en wat was hun sociale achtergrond? De 
steenfabrieken wisselden nog wel eens van eigenaar met alle wederwaardigheden van dien.



De kleuren van het wad
Kester Freriks, € 24,95

De kleuren van het wad is een schitterend document voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
waddengebied. Het eindigt met de triomf van de Waddenvereniging: in 2009 volgde een 
grootse en terechte bekroning. UNESCO riep de Waddenzee uit tot Werelderfgoed. Het boek 
is rijk geïllustreerd met historische kaarten, foto’s en archiefmateriaal dat tot het bezit van de 
Waddenvereniging behoort.

Het Gronings tussengebied, streek van water en wad



Norma van der Horst, € 24,95

Het fotoproject 'Wad's up' van fotograaf Norma van der Horst heeft geresulteerd in een 
bijzonder fotoboek: "Het Gronings Tussengebied, streek van water en wad." Het boek is een 
kunstzinnig beeldverslag van een fotografische tocht van een jaar te voet langs de gehele 
Groningse kustlijn, inclusief Rottumeroog en Rottumerplaat. Op haar eigen wijze toont Van 
der Horst met schilderachtige landschappen en stillevens de sporen die het getij, het weer en 
de tijd in het dit unieke stukje natuur nalaten. In 2014 stond de Waddenzee precies vijf jaar op
de UNESCO werelderfgoedlijst en dat was voor de fotografe een mooie aanleiding om van 
haar project een boek te maken. Bij de foto's staan tijdstippen en coördinaten vermeld en 
hebben dichters Fetze Pijlman en Gerrit Krol een bijdrage geleverd in de vorm van een 
gedicht.


