Nieuw in de collectie: bibliotheek
December 2017 - januari 2018

De Groninger Archieven hebben naast ruim dertig kilometer archiefstukken ook een grote
collectie boeken en tijdschriften. Het betreft de grootste collectie Groningana ter wereld.
In dit document vindt u recente aanwinsten en we lichten er een paar uit.
Uitgelicht
Jan van den Broek publiceerde op zijn website vanlauwerstoteems.nl een groot aantal
werken over Groninger landschapsgeschiedenis. In Meten en rekenen: de constructie van
de Semslinie (1615) bespreekt hij verschillende theorieën over hoe deze, grotendeels
kaarsrechte, grens tussen Groningen en Drenthe tot stand is gekomen. In de zevendelige
reeks Landschap lezen laat hij zien hoe sporen van landschapshistorische ontwikkelingen
te interpreteren. Deze reeks is ontstaan als cursus voor de seniorenacademie, maar
zeker de moeite waard voor een groter publiek.
In Hervonden Stad 22 (2017) verscheen, naast de vaste rubrieken over
archeologie, bouwhistorie en restauraties, een aantal artikelen van archeologische of
historisch-geografische aard. Kristin Bosma bespreekt drie versierde keramische
kandelaars die tijdens opgravingen aan de oostwand van de Grote Markt zijn gevonden
(104-119, 170-171). Ze werden waarschijnlijk gebruikt door de geestelijken die in de
late middeleeuwen op deze plek leefden. Hans van Gangelen en Henk Potze bespreken
een ton uit de 16e eeuw die werd gevonden bij een opgraving aan de Westerseweg nabij
Zuidwolde (120-143). De ton, die in 2004 werd gevonden, is voorzien van een merk van
een wijnroeier. Die had de taak met een speciale stok de hoeveelheid wijn in een vat te
peilen. Het artikel bespreekt uitgebreid de geschiedenis van Groningse kuipers, de
terminologie van tonnen en de vele soorten merken die in tonnen werden gekerfd. Bert
van Tuin en Arjan Velvis schrijven over een bijzondere kaart van de stad die in 2001 in
de collectie van Tresoar in Leeuwarden werd gevonden (144-169). De kaart is van de
hand van Thomas van den Barch van Vianen en dateert uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw. De auteurs komen tot de conclusie dat er heel wat af te dingen is op
de precisie van de kaart. “De kaart kan geen examenstuk zijn geweest, want dan was hij
gezakt”, zo stellen ze. Ook bevatte deze editie een tweetal artikelen met
stedenbouwkundige onderwerpen. Aletta Bastmeijer schrijft ter gelegenheid van het 75jarig bestaan van de Piccardthof over de geschiedenis van dit tuinenpark (192-211). Ook
bespreekt ze de andere bestaande en verdwenen tuincomplexen in de stad. Marieke van
der Heide schrijft over de Wijert-Noord (212-223). De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
ziet deze wijk als naoorlogse woonwijk van nationaal belang. Dit heeft de wijk vooral te
danken aan een consequent doorgevoerde wijkgedachte. De auteur bespreekt wat die
wijkgedachte precies inhoudt en welk effect dit heeft gehad op de planologische
ontwikkeling van het gebied.
In Pomopost, een uitgave van de Noordelijke Pomologische vereniging, schrijven
Jan Veel en Lili Labouchere over de boomgaard van het Iwema Steenhuis in Niebert (1013). Het is de derde historische boomgaard in het Noorden die besproken wordt: in
vorige edities passeerden de Menkemaborg in Uithuizen en het Nijsinghhuis in Eelde de
revue. Het Iwema Steenhuis kwam in de jaren ’90 van de twintigste eeuw in handen van
vereniging Het Groninger Landschap, die daarna getracht heeft de historische boomgaard
te herstellen. De verschillende oude rassen die zijn aangeplant worden besproken.
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Aanwinsten bibliotheek
December 2017/januari 2018
Hierboven besproken
31611 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 1. Middeleeuwse ontginningen in
Groningerland / Jan van den Broek. - Herz. uitg.. - Groningen : [eigen
uitg.], 2017. - 81 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten. Voor de overige delen in deze rijks, zie de lijst
hieronder.

31585 Hervonden stad 2017 : 22e jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en
restauratie in de gemeente Groningen / onder red. van R.H. Alma, W.P.
Dijkstra, J.E. van Gangelen ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument &
Materiaal ; Gemeente Groningen, 2017. - 224 p. : ill., plgr. ; 24 cm.
Met: Verslag archeologie in 2016, Verslag bouwhistorie in 2016 en Verslag restauraties in
2016. - Met lit. opg. in noten.

[Artikel] De boomgaard van het Iwema Steenhuis in Niebert / Jan Veel, Lili
Labouchere
In: Pomospost : kwartaaluitgave van de Noordelijke Pomologische
Vereniging. - (2017), p. 10-13 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
31647].
Met lit. opg.

Alle aanwinsten

[Artikel] De toekomst van Groninger dorpen
In: Nijsblad 2017. - (2017), p. 3-38 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
31632].
[Artikel] Berends brief van het Russische front
In: Haselhoff bulletin. - Jaargang 28 (2017) Nummer 2, p. 8-11 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31169].
Artikel over de deelname aan de veldtocht naar Rusland in 1812 door Berend Haselhoff
Roelfsema.

31585 Hervonden stad 2017 : 22e jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en
restauratie in de gemeente Groningen / onder red. van R.H. Alma, W.P.
Dijkstra, J.E. van Gangelen ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument &
Materiaal ; Gemeente Groningen, 2017. - 224 p. : ill., plgr. ; 24 cm.
Met: Verslag archeologie in 2016, Verslag bouwhistorie in 2016 en Verslag restauraties in
2016. - Met lit. opg. in noten.

[Artikel] Op de tuin : 75 jaar Piccardthof / Aletta Bastmeijer
In: Hervonden stad 2017. - P. 192-211 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31585].
Artikel n.a.v. het 75-jarig bestaan van Amateur Tuindersvereniging (ATV) Piccardthof. - Met
lit. en bronnenopg.
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31624 De geschiedenis van het Openbaar vervoer in Ter Apel / [tekst: Jacob
Been]. - Emst : Boektotaal, 2017. - 58, [25] bl. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg.

31635 Tussen de Klappen : Menterwolde vastgelegd 1990-2017 / [tekst en red.:
Jan Kees Dommisse en René Beishuizen]. - Menterwolde : [eigen uitg.],
2017. - 48 p. : ill. ; 25 cm.
31626 Op zoek naar de betekenis van cultuurparticipatie / [auteur:] Evert
Bisschop Boele. - Utrecht : Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA), 2017. - 24 p. ; 24 cm.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar Betekenis van
Cultuurparticipatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de
Erasmus Universiteit Rotterdam op 6 oktober 2017. - Bevat verwijzingen naar de provincie
Groningen.

31636 Venetië met een vleugje dichtkunst van Willem de Mérode / Helma de
Boer. - [S.l.] : Stichting Nanny Maria Wilhelmina de Vries, [2017]. - 117 p.
: ill. ; 18 cm.
Gesigneerd door de auteur.

[Artikel] Genealogie Boer : veenkoloniale boeren, kleine burgers en stoute buitenlui
/ Léon Boer
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 16-28 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Het wapen van de Landschap Fivelingo / J.A. de Boo
In: Heraldisch tijdschrift : periodiek voor wapen-, zegel- en vlaggenkunde
van Heraldiek NGV. - Jaargang 23 (2017) Nummer 4, p. 143-148 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 830].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

31645 100 jaar Oldenburger|Fritom / [teksten en archiefonderzoek: Fokko Bosker
; red.: René Dale, Frans Andeweg ; fotogr.: Willem Kleppe, Fokko Bosker
.... et al.]. - Veendam : Oldenburger|Fritom, 2017. - 144 p. : ill. ; 25x25
cm.
[Artikel] Heilig licht : drie laatmiddeleeuwse versierde grofkeramische kandelaars uit
de Groninger binnenstad / Kristin Bosma
In: Hervonden stad 2017. - P. 104-119, 170-171 : ill., tab. [Toegangsnr:
1957 Cat.nr. 31585].
Met lit. opg. -

31633 Zuidwending in beeld : hoe Zuidwending veranderde in de 20e eeuw /
onder red. van Stichting Historie Zuidwending (Grietje Bosscher, Sieneke
Heikens, Frits Jager ... et al.). - [Veendam] : Stichting Historie
Zuidwending, 2017. - 199 p. : ill. ; 30 cm + Kadastrale kaart
Zuidwending..
31611 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 1. Middeleeuwse ontginningen in
Groningerland / Jan van den Broek. - Herz. uitg.. - Groningen : [eigen
uitg.], 2017. - 81 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

31610 Meten en rekenen : de constructie van de Semslinie (1615) / Jan van den
Broek. - Herz. uitg. - Groningen : [eigen uitg.], 2017. - 24 p. : ill., krt. ; 30
cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.
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31617 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 7. Rond het Zuidlaardermeer / Jan van
den Broek. - Herz. uitg.. - Groningen : [eigen uitg.], 2017. - 75 p. : ill.,
krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

31613 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 3. Van kussen tot diep bord : de
transformatie van het Centrale Woldland II / Jan van den Broek. - Herz.
uitg.. - Groningen : [eigen uitg.], 2017. - 84 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

31614 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 4. Delf en Damsterdiep : van tochtsloot
tot levensader / Jan van den Broek. - Herz. uitg.. - Groningen : [eigen
uitg.], 2017. - 105 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

31615 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 5. Hinkemahorn en Stadsweg : de wegen
naar Fivelgo en het Oldambt / Jan van den Broek. - Herz.
uitg.. - Groningen : [eigen uitg.], 2017. - 106 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

31616 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 6. Op zoek naar het verdwenen
Drenterwolde / Jan van den Broek. - Herz. uitg.. - Groningen : [eigen
uitg.], 2017. - 97 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

31612 Landschap lezen : de ontwikkeling van landschap en infrastructuur van
Centraal-Groningen tot ca. 1600. 2. Van kussen tot diep bord : de
transformatie van het Centrale Woldland I / Jan van den Broek. - Herz.
uitg.. - Groningen : [eigen uitg.], 2017. - 104 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Malen voor de streekmarkt / tekst: Albert Buursma ; foto's: Jelte
Oosterhuis
In: De Zelfzwichter. - Jaargang 21 (2017) Nummer 4, p. 3-5 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 790].
Artikel over de graan- en pelmolen De Wetsinge te Wetsinge.

[Artikel] Johannes Leuringh 1828-1901. Dl. 1 / Sikke Cazemier
In: Historisch Leek. - Jaargang 32 (2018) Nummer 1, p. 9-18 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 793].
Artikel over Johannes Leuringh en zijn loopbaan als o.a. burgemeester, kantonrechter en lid
van provinciale staten.

[Artikel] De zee kan altijd meer / tekst: Ineke Noordhoff ; fotogr.: Harry Cock
In: Noorderbreedte : een eigenzinnige kijk op Groningen, Friesland en
Drenthe. - Jaargang 41 (2017) Nummer 5, p. 4-7 : ill. [Toegangsnr: 1769
Cat.nr. 20763].
Artikel over de Kerstvloed van 1717.

31587 Een archeologisch onderzoek op de locatie Kuipersplaats/Lutkenieuwstraat
24-28 te Groningen / M.I. Boven ; [red.: G.L.G.A. Kortekaas en M.
Daleman]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2017. - 15 p., [3] uitsl. bl.
: ill., plgr., diagr., uitsl. tab. ; 30 cm.
Betreft de definitieve versie. - Met lit. opg.
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[Artikel] Groningse streekgerechten en de molenaar / tekst en foto's: Hans
Donderwinkel
In: De Zelfzwichter. - Jaargang 21 (2017) Nummer 4, p. 6-9 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 790].
[Artikel] Kunst die zichzelf is : het Slochterbos staat vol verrassingen / tekst en
foto's: Flip van Doorn
In: Trouw. - (2-12-2017), p. 23-25 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
31586].
Artikel over folly's die opgesteld staan in de landschapstuin van de Fraeylemaborg.

31634 Quilt festival Noord Groningen 10-11-12 juni 2016 / [samengest. uit
fotoseries gemaakt door Hero Drent]. - [Uithuizermeeden] : Stichting
Quiltfestival Noord Groningen, [ca. 2017]. - [120] p. : ill. ; 24x24 cm.
[Artikel] De 'Nieuwe' Schouwburg / Wija Friso en Janet Bosma-Heun
In: Hervonden stad 2017. - P. 172-191 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
31585].
Artikel over de geschiedenis van de Groninger Stadsschouwburg. - Met lit. opg.

[Artikel] Een wijnroeiersmerk op een 16e-eeuwse ton van de opgraving
Westerseweg 2 / Hans van Gangelen en Henk Potze
In: Hervonden stad 2017. - P. 120-143 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
31585].
Artikel over de door kuipers en ambtenaren (wijnroeiers) op tonnen aangebrachte merktekens
(tonmerken).Met lit. opg.

[Artikel] De stervende leeuw : Koning Lodewijk XVI in Drenthe en Groningen : een
speurtocht / Harry Gras
In: Waardeel. - Jaargang 37 (2017) Nummer 4, p. 3-17 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 763].
Speurtocht naar de herkomst van een beeldsnijwerk van een stervende leeuw, die is
meegenomen uit Luzern door of voor leden van de familie Van Iddekinge of Van Heiden
Reinestein c.q. De Milly. - Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

673.2016-17 Jaarbericht 2016-2017 GSp Studentenplatform voor Levensbeschouwing :
Blijf de aarde trouw / GSp Studentenplatform voor
Levensbeschouwing. - Groningen : GSp studentenplatform voor
levensbeschouwing, 2017. - 28 p. : ill. ; 21 cm.
Betreft de periode augustus 2016 t/m juli 2017.

[Artikel] Hallo, ik ben Pieter van Voorthuysen : mijn dagboek van de RHBS
Veendam 1916-1917 / Hendrik Hachmer
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 85-104 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Bewerkte & hertaalde dagboekfragmenten.

[Artikel] De Wijert-Noord: toonbeeld van wederopbouw : naoorlogse stedenbouw en
de wijkgedachte / Marieke van er Heide
In: Hervonden stad 2017. - P. 212-223 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31585].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] De Kerstvloed van 1717 en de gevolgen voor onze gemeente / Rolf
Hoogenberg
In: Zo as t was. - Jaargang 21 (2017) Nummer 2/3, p. 2-10 : ill., tab., krt.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 831].
Betreft de gemeente Bedum. - Met lit. en bronnenopg.
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[Artikel] Hoe een Groninger in 'Brasil' over de tong ging / door Leendert J. Joosse
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
26 (2017) Nummer 4, p. 16-21 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20750].
Artikel over Ippo [Ipo] Eijsens die in 1634-1636 raad van de Nederlandse bezittingen in
Brazilië was. - Met lit- en bronnenopg.

31646 Hoogkerk in oorlogstijd, 1940-1945 / W.W. Kat ; [eindred.: Joke
Leutscher-Bosker]. - Peize : Ter Verpoozing, 2017. - 201 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Onverwacht een natuurgebied erbij : 't Roegwold (Midden Groningen) /
door Alco van Klinken
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
26 (2017) Nummer 4, p. 24-28 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20750].
Met lit- en bronnenopg.

[Artikel] Het eiland Rottumeroog als romanfiguur / door Egge Knol
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
26 (2017) Nummer 4, p. 29-31 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20750].
Artikel over het voorkomen van Rottumeroog in een Duitse roman uit 1941. - Met lit- en
bronnenopg.

31639 Zwei Pioniere der Wurtenforschung auf den Halligen : Schütte und Van
Giffen (1909) / Egge Knol. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - [16] bl. : ill. ; 30 cm.
Uit: Interaktion ohne Grenzen : Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21.
Jahrhunderts = Interaction without borders : exemplary archaeological research at the
beginning of the 21st century / Berit Valentin Eriksen, Angelika Abegg-Wigg, Ralf Bleile und
Ulf Ickerodt (Hrsg.). - Schleswig : Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss
Gottorf, 2017. - Bd. 2, S. 847-862. - Met lit. opg.

31640 Jubileumboek 100 jaar Groninger Kring van Gemeentesecretarissen 19162016 / samenst.: Eppo van Koldam en Harry van der Werff ; [foto's: Pjotr
Wiese]. - [S.l.] : Groninger Kring van Gemeentesecretarissen, 2016. - [44]
p. : ill., krt., portr. ; 22 cm obl..
[Artikel] De ontdekking van een juffertoren in Godlinze / door Reinout Krajenbrink
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
26 (2017) Nummer 4, p. 34-39 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20750].
Met lit- en bronnenopg.

[Artikel] Hoog in de open lucht : muziek tussen hemel en aarde / tekst: Marloes de
Moor ; fotogr.: Max de Krijger
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - Jaargang 14
(2018) Nummer 1, p. 28-34 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31158].
Artikel over beiaardier Auke de Boer, die sinds 15 jaar het carillon van de Martinitoren
bespeelt. - Titel in inhoudsopgave: Hoog in de open lucht : de beiaardier van Groningen.

[Artikel] Bedevaart vol bijzondere ontmoetingen : pelgrimeren in Groningen / tekst
en fotogr.: Jolanda de Kruyf
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - Jaargang 14
(2018) Nummer 1, p. 10-17 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31158].
[Artikel] Een reis voor rechtvaardigheid : de barre wintertocht van abt Emo / tekst:
Jolanda de Kruyf ; fotogr.: Gert Tabak
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - Jaargang 14
(2018) Nummer 1, p. 66-73 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31158].
Titel in inhoudsopgave: De barre wintertocht van abt Emo : in gesprek met schrijfster Ynskje
Penning.
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[Artikel] Een mooi stuk : een bijzondere schenking : Olieverfschilderij
tweemastgaffelschoener "Heikina" / Jan Aijold Kuiper
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 55-61 : ill. [Toegangsnr:
1766 Cat.nr. 842].
Artikel over een aan het Veenkoloniaal Museum geschonken schilderij van het schip "Heikina".
Bevat genealogische gegevens betreffende de familie Wegener. - Met bronnenopg.

[Artikel] Schott's Lichtmastenfabriek / Jan Aijold Kuiper
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 116-127 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Artikel over een in Veendam gevestigde fabriek waar voornamelijk lantarenpalen voor
gemeentes gemaakt werden. - Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] De boomgaard van het Iwema Steenhuis in Niebert / Jan Veel, Lili
Labouchere
In: Pomospost : kwartaaluitgave van de Noordelijke Pomologische
Vereniging. - (2017), p. 10-13 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
31647].
Met lit. opg.

31637 De kast van H.N. Werkman / H.N. Werkman. - Groningen : Groninger
Museum, 2017. - Ill. ; 17 cm.
Over een Hindelooper kast die door Hendrik Nicolaas Werkman in 1943 is beschilderd met
oud-testamentische voorstellingen.. Bevat: H.N. Werkman (13 fotokaarten van de betreffende
afbeeldingen) en "Een dure kast die de eeuwen zal moeten trotseren” / tekst: Anneke de Vries
; fotogr.: Marten de Leeuw. - [7] p. : ill. - Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Hoogspanningsleiding Eemsmond / Tom van der Meulen
In: Vriendenbulletin Stichting Vrienden van de Stad Groningen. - Jaargang
32 (2017) Nummer 91, p. 9-11 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20757].
Met lit. opg.

31629 Balans van de SER Noord-Nederland : 25 jaar zoeken naar een evenwicht
in functies / Marijn Molema, Homer Wagenaar. - [Leeuwarden] : Het
Nieuwe Kanaal, 2017. - 61 p. : ill., tab. ; 21 cm.
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Kluizenaars op het Groningerland / Anneke B. Mulder-Bakker
In: Groninger kerken. - Jaargang 35 (2018) Nummer 1, p. 1-12 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 788].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Hoe het kluizenaarsideaal naar het Groningerland kwam in woord en beeld
/ Anneke B. Mulder-Bakker
In: Groninger kerken. - Jaargang 35 (2018) Nummer 1, p. 29-36 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 788].
Met lit. opg.

31578 De schipper / Devin Murphy ; vert. [uit het Engels] door Jan
Mellema. - Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, 2017. - 334 p. : 23 cm.
Roman over de lotgevallen van een jongen in de Tweede Wereldoorlog, speelt zich deels af in
Groningen.. Oorspronkelijke titel: The boatrunner.

[Artikel] Voorouders en verwanten van Mata Hari / Bouwe van der Meulen en Pieter
Nieuwland
In: Genealogysk jierboek 2017. - (2017), p. 9-77 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 840].
Bevat verwijzingen naar de provincie Groningen. - Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.
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31573 Armoede en armenzorg te Winschoten 1850-1900 : van Thorbecke tot
Troelstra / Engel Nijboer. - Winschoten : [eigen uitg.], 2017. - 102 p. : ill.
; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] De Waddenzee, meer dan alleen 'topnatuur' / Ineke Noordhoff
In: Het Nederlands landschap : tijdschrift voor
landschapsgeschiedenis. - Jaargang 35 (2017) Nummer 3, p. 39-46 : ill.,
krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20740].
Met lit. opg.

31654 Ik zie liever een eik dan een mens : biografische notities over Jacob
Winkler Prins (1849-1904) / Jan Noorlandt. - Rhenen : Jacob Winkler Prinsgenootschap, 2017. - 16 p. : portr. ; 30 cm.
[Artikel] De Kerstvloed van 1717 in Vliedorp en Wierhuizen / door Richard Paping
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
26 (2017) Nummer 4, p. 10-13 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20750].
Met lit- en bronnenopg.

[Artikel] Een grondkraak bij het Hoetmansmeer / Harry Perton
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 10-15 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Artikel over de verwikkelingen rond het droogleggen van het Hoetmansmeer bij Boven Pekela.
- Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Van Lippe naar het Groningerland / Jan Ridderbos
In: Gens nostra. - Jaargang 73 (2018) Nummer 1, p. 34-40 : ill.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20768].
[Artikel] De bewakers van kamp Westerbork : van vluchtelingenkamp naar geoliede
deportatiemachine / Frank van Riet
In: Waardeel. - Jaargang 37 (2017) Nummer 4, p. 20-33 : ill., plgr., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 763].
Met verwijzingen naar de stad Groningen. - Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Een Veenkoloniaal als dienstplichtig militair in Nederlands-Indië / Geert
Begeman en Rob Rosendahl
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 128-156 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Artikel over de ervaringen van Geert Begeman tijdens de politionele acties in voormalig
Nederlands-Indië.

[Artikel] Van Veulen tot Peerd : een informatieve wandeling : kunst langs de singels
/ Angeniet Rubingh
In: Vriendenbulletin Stichting Vrienden van de Stad Groningen. - Jaargang
32 (2017) Nummer 91, p. 13-15 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20757].
31662 Vierde Jaarboek Loppersum : over marktkoopman Jannes Huis, de
kerkrestauratie van 1953-1959 en de naoorlogse melkboeren van
Loppersum / Wil Scheltens en Ben Scheltens. - Loppersum : Stichting
Familiearchief [Loppersum], 2017. - 154 p. : ill. ; 24 cm.
Bevat artikelen over het leven van marktkoopman Jannes Huis, de restauratie van de N.H.
kerk van Loppersum in de jaren 1953-1959 en de geschiedenis van enkele melkboeren uit de
familie Wiersema. - Met lit. en bronnenopg.
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31625 Kuiper : de geschiedenis van een Groningse familie / door G.F. SpaenijKuiper en M.J. Spaenij. - Herz. uitg.. - Utrecht : [eigen uitg.], 2018. - 95 p.
: ill., portr. ; 30 cm.
Met lit. opg. en reg.

[Artikel] 'Een zeer aftandsch instrument' : uit Groninger kerken verdwenen
huispijporgels (en verwante instrumenten) / Victor Timmer
In: Het orgel : tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten &
Kerkmusici. - Jaargang 114 (2018) Nummer 1, p. 20-21, 22-31, 33 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31650].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] De kaart van de vestingwerken van Groningen door Thomas van den Barch
van Vianen / Bert Tuin en Anja Velvis
In: Hervonden stad 2017. - P. 144-169 : ill., krt., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31585].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Na de Kerstvloed van 1717 / door Tonko Ufkes
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
26 (2017) Nummer 4, p. 3-8 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20750].
Met lit- en bronnenopg.

[Artikel] Draaitol of radicale voorman : Eillert Meeter, omstreden stokebrand uit de
Pekel / Harm van der Veen
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 62-84 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Artikel over de journalistieke en andere activiteiten van de in Pekela geboren Eillert Meeter. Met lit opg.

[Artikel] Vervanging van archiefstukken in het licht van informatie op orde / Peter
Diebels en Mirella van der Velde
In: Archievenblad. - Jaargang 121 (2017) Nummer 10, p. 20-23 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 824].
Met bronnenopg. in eindnoten.

31582 Een veel bewogen leven met m/s Elizabeth : feiten en herinneringen /
Henk Vos. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2017. - 138 p. : ill. ; 22 cm.
Titel ontleend aan het voorplat. - Met lit. opg. - Met genealogische overzichten van de familie
Vos.

[Artikel] De Joodse HeHalutz in Marum / Henk van der Wijk
In: 't Olde Guet : tijdschrift van de vereniging Heemkundekring VredewoldWest. - (2017) Nummer 27, p. 24-31 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31174].
Artikel over de vereniging HeHalutz (pionier in het Hebreeuws) die Oost-Europese joden
opleidde voor de land- en tuinbouw in Palestina.

31649 Rock City : verhalen uit muziekstad Groningen / Igor Wijnker. - Groningen
: Passage, 2017. - 256 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. opg., reg.

[Artikel] Werklust en zeeschepen aan het Oosterdiep : uit het archief van
Houthandel K & J Wilkens / Jan Nico Wilkens
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (2017) Nummer 29, p. 34-49 : ill., tab., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 842].
Artikel over houthandel en scheepsbouw in Veendam in de 19e eeuw. - Met lit. opg.
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31630 De boer op : verhalen van onderweg / Bert de Vries ; ill.: Kees
Willemen. - [S.l.] : CRV Uitgeverij, 2017. - 65 p. : ill. ; 24 cm.
Een medewerker van de coöperatieve veeverbeteringsorganisatie CVB vertelt over zijn
ervaringen tijdens zijn 35 jarige loopbaan, waarbij hij tevens de ontwikkelingen in de
Groninger veehouderij beschrijft..

ED0594 Handreiking vervanging archiefbescheiden, versie 2.0 / [Werkgroep
bestaande uit: Mirella van der Velde (voorz.), Jack Karelse, Paula Kiens ...
et al. ; eindred.: Margreet Windhorst]. - 2e herz. ed. - [S.l.] : Archief
2020, 2016. - 88 p. : schema's ; .
De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is een basis voor en naslagwerk bij het proces
van vervanging van archiefmateriaal (van papier naar digitaal). .
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