Het water verbindt

De Ommelanden

In dit vierbandige boekwerk reizen Heleen van
Baalen en Weiko Piebes ruim drie weken door
de huidige provincie Groningen. In de eerste drie
banden wordt de reis beschreven. Het verhaal
wordt begeleid door ruim 2400 foto’s en vele andere
illustraties. De laatste band is gevuld met registers,
lijsten, literatuurlijst en notenapparaat. Dit dient als
handig opzoekdeel.
Deze eerste set uit de reeks Het water verbindt is opgebouwd aan de hand van
23 dagreizen. De dagroute wordt beschreven met behulp van foto’s, illustraties van
boekcovers, folders en veel lezenswaardig materiaal. Daarnaast verrijken delen van
oude kaarten, historische foto’s en opgravingsvondsten de nauwkeurig beschreven
route.
In dit laatste deel van deze set zijn de gebruikte literatuur en de bezochte internet
pagina’s terug te vinden. De mensen met wie er contact is geweest zijn vermeld,
evenals de personen die voorkomen in dit reisverslag en hebben bijgedragen aan
de ontwikkeling van dit leefgebied. Deze zijn zowel op voornaam als familienaam op
te zoeken. Tevens is een overzicht gegeven van besproken musea en kunst in de
openbare ruimte.
Omdat het verhaal grossiert in feitjes en wetenswaardigheden is dit deel als losse
band toegevoegd aan het reisverslag. Dit voorkomt dat je tijdens het opzoeken
steeds heen en weer moet bladeren.
Wanneer de lezer geïnteresseerd is in bepaalde zaken verwijzen ze graag door. Ook
dit stellen de lezers op prijs, kunnen we concluderen uit de verzameling lovende
woorden.
Jan van Duinen “bewondering voor het uitgebreide verslag met onderbouwing”
Jan Ceulen “Gigantisch!”
Ger de Ree “Onze grote complimenten voor het voortreffelijke werk en onderzoek.”
Wilma Apol “...onder de indruk van het zeer goed gedocumenteerde reisverslag over
onze provincie. Erg leuk om te lezen.”
René Middel “Dit zal veel mensen helpen in het vinden van informatie over Groningse
dorpen en mensen.”
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