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De Universiteitsbibliotheek
en het lustrum
De Rijksuniversiteit Groningen bestaat 395 jaar, en tijdens dit lustrum
laat de Universiteitsbibliotheek zich bepaald niet onbetuigd.
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Maar de UB heeft ook onbekende krochten.
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