Nieuw in de collectie: bibliotheek
Januari - februari 2019

De Groninger Archieven hebben naast ruim dertig kilometer archiefstukken ook een
ruime collectie aan boeken. Volgens sommigen betreft het de grootste collectie
Groningana ter wereld. In dit document vindt u een lijst van recente toevoegingen aan
deze collectie. Een paar van deze boeken bespreken we kort.
Uitgelicht
In 2018 vierde de Hanzehogeschool haar 220-jarig bestaan. Dat is gerekend vanaf de
eerste tekenles die gegeven werd op Groningse Academie voor Teeken-, Bouw- en
Zeevaartkunde op 17 januari 1798. Deze school was een voorloper van onder andere
kunstacademie Minerva en daarmee van de Groningse Hogeschool. Ter gelegenheid van
dit jubileum schreef Marjan Brouwers Van meester tot master: 220 jaar Hanzehogeschool
Groningen. Naast de grote lijnen van de geschiedenis van de Hogeschool bevat het boek
ook tal van anekdotes, vignetten en korte biografiën van mensen die een rol hebben
gespeeld in haar geschiedenis.
Van de hand van Peter Kamminga verscheen Getrouw aan God, Oranje en Vaderland:
toewijding in het leven van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van
Slochteren (1875-1952). De man die de hoofdrol speelt in dit boek had niet alleen een
bijzonder lange naam, maar was ook burgemeester van Sappemeer (1917-1925) en van
Slochteren (1925-1940). Kamminga beschrijft in zijn boek de drijfveren van Evert Jan.
Zijn handelen kwam veelal voort uit zijn liefde voor het Koningshuis en voor de kerk, zo
stelt de auteur.
Tot voor kort kenden niet veel mensen het verhaal van meubelfabrikant J.A. Huizinga. Hij
maakte in zijn Groningse fabriek Nederland meubels in de stijlen van het begin van de
twintigste eeuw: art nouveau, Amsterdamse School en art deco. De in 2016 opgerichte
Stichting Huizinga Meubel Nederland heeft zich ten doel gesteld het werk van de
fabrikant meer bekendheid te geven. In dat kader organiseerden ze enkele jaren geleden
een tentoonstelling in het Veenkoloniaal museum. Vorig jaar volgde in het Noordelijk
Scheepvaartmuseum in Groningen de tentoonstelling Made in Stad – Stoelen van
meubelfabriek J.A. Huizinga. Ook verscheen het boek Verhalen van J.A. Huizinga
'Meubelfabrikant alhier'. In dit fraai geïllustreerde boekje wordt de geschiedenis van de
meubelfabrikant beschreven.
Onder redactie van Annet Nieuwhof, Johan Nicolay, Jeroen Wiersma verscheen De
geschiedenis van terpen- en wierdenland: een verhaal in ontwikkeling. In dit bijzondere
boek staat een tiental uiteenlopende bijdragen over zes terpen en wierden langs de
Friese en Groningse kust. In Groningen betreft het Ulrum, Warffum, Godlinze en de
wierde van Ezinge, die verder landinwaarts ligt. De auteurs combineren nieuw en
bestaand onderzoek om het publiek inzicht te geven in de huidige stand van de
archeologische en historische wetenschap. Het boek is zeer fraai geïllustreerd: van
hoogtekaarten en grondprofielen tot foto’s van historische vondsten en hedendaagse
straatbeelden.
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Aanwinsten bibliotheek
Januari – februari 2019
Hierboven besproken
32179 Van meester tot master : 220 jaar Hanzehogeschool Groningen / [tekst:]
Marjan Brouwers. - Groningen : Hanzehogeschool Groningen, 2018. - 228
p. : ill., portr. ; 23 cm.
Uitgegeven t.g.v. het 220-jarig jubileum van de Hanzehogeschool
Groningen. - Met lit. opg.
32203 Getrouw aan God, Oranje en Vaderland : toewijding in het leven van Evert
Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952) /
Peter Kamminga. - [S.l.] : Uitgevershuis H.N. Werkman, 2018. - 100 p. :
ill. ; 22 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.
32146 Verhalen van J.A. Huizinga 'Meubelfabrikant alhier' / [initiatief en samenst.:
Stichting Huizinga Meubel Nederland ; tekst: Fred Ootjers ; red.: Pia van
Haarlem ; met een inl. van Egge Knol]. - [S.l.] : Gunsathome, 2018. - 99
p. : ill., plgr., portr. ; 21 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.
32175 De geschiedenis van terpen- en wierdenland : een verhaal in ontwikkeling /
Annet Nieuwhof, Johan Nicolay, Jeroen Wiersma (red.) ; met bijdr. van
Jeroen Wiersma, Annet Nieuwhof, Johan Nicolay ... [et al.]. - Groningen :
Vereniging voor Terpenonderzoek, 2018. - 237 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. opg.
Alle aanwinsten
32139 Stolpersteine in de gemeente Bedum : wandel- en fietsroute. - Bedum :
Herdenkingscomité Bedum ; Historische Vereniging gemeente Bedum,
2018. - 60 p. : ill., portr., krt. ; 21 cm.
Korte levensbeschrijvingen van de door oorlogsomstandigheden
omgekomen Bedumers voor wie een Stolperstein gesplaatst is.
32194 Noorderzon in verhalen 2018 : performing arts festival Groningen : 23
aug - 2 sept 2018. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2018. - 47 p. : ill. ; 23 cm.
Reeks ervaringen van bezoekers van Noorderzon..
32230 Startdocument Next City. - Groningen : [Gemeente Groningen], [ca.
2018]. - 42 p. : ill., plgr. ; 21 cm obl..
Op basis van het startdocument voor 'The Next City' wil de gemeente
Groningen tot een nieuwe omgevingsvisie komen.
32226.1 Waar de wijk de ruimte heeft : [18 Groninger sociaal-culturele
accomodaties in beeld] / [eindred.: Jochum Admiraal ; fotogr.
accomodaties: Geert Nijboer]. - [S.l.] : Buurtcentra Besturen Overleg
Groningen, 2018. - 42 p. : ill., plgr. ; 21 cm obl..
[Artikel] Het korte leven van Bernhard Hora Buma / Nico Attema
In: Contactblad van de Historische Kring Zuidhorn. - Jaargang 8 (2018)
Nummer 2, p. 4-9 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 30487].
De Zuidhorner Bernhard Fedde Hora Buma (1830-1857) was korte tijd
gezaghebber van een handelspost op de westkust van Afrika.
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32248 Gedeeltelijke reconstructie van het leven van Johannes Harmannus de
Vogel, beeldhouwer, Groningen 07-02-1872 - Haarlem 08-05-1933 / Jan C.
Bezemer. - [S.l.] : [eigen uitg.], [ca. 2018]. - 59 p. : ill., portr. ; 31 cm.
Titel en ondertitel op voorplat: Johannes Harmannus de Vogel (1872-1933)
: een beeldhouwer uit de schaduw gehaald.
32210 Wat ik nog weet over mijn H.B.S.-tijd in Warffum : 1947-1952/'53 / Siet
Bootsman. - 2e herz. dr. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2018. - 11 p. : 21 cm.
32184 Nieuwe Drentse Volksalmanak : jaarboek voor geschiedenis en archeologie
/ red.: Jan Bos, Harry Gras, Germa Greving ... [et al.], Vincent van
Vilsteren (eindred.). - jrg. 135. - Assen : Stichting Nieuwe Drentse
Volksalmanak [etc.], 2018. - 224 p. : ill., krt., portr. ; 24 cm.
[Artikel] De Marcellusvloed van 1219 en de zeedijk tussen Watum en Delfzijl / door
Jan van den Broek
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 4, p. 18-23 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.
32154 Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - 175 p. : ill., krt. ;
24 cm.
Bevat ook: Cultureel erfgoed 2017 / Michiel Rooke (red.) en
Literatuuroverzicht 2017 / door Lieuwe Jongsma en Jona van Keulen. - Met
lit. opg., reg. - Voortzetting van: Gronings Historisch Jaarboek.
[Artikel] De bijklussende professor : de nevenfuncties van hoogleraar Cornelis
Pijnacker / door Paul Brood
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen Jaargang
27 (2018) Nummer 4, p. 24-29 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Artikel over hoogleraar en rector magnificus van de Groninger universiteit
Cornelis Pijnacker (1570-1645).Met lit. en bronnenopg. in eindnoten. - De
tekst van dit artikel is een bewerking van het hoofdstuk over Pijnackers
Groninger jaren uit het boek 'De wijde wereld van Cornelis Pijnacker'.
32179 Van meester tot master : 220 jaar Hanzehogeschool Groningen / [tekst:]
Marjan Brouwers. - Groningen : Hanzehogeschool Groningen, 2018. - 228
p. : ill., portr. ; 23 cm.
Uitgegeven t.g.v. het 220-jarig jubileum van de Hanzehogeschool
Groningen. - Met lit. opg.
32185 De gemeente Leek 1811-2018 : een historisch document / [auteur:]
Siebrand Homan ; [met medew. van Epko Bult, Sikke Cazemier en Jur
Engels]. - Leek : Gemeente Leek, 2018. - 112 p. : ill., krt. ; 22 cm.
Bevat geschreven portretten van burgemeesters van Leek tussen 1811 en
2018. Met lit. opg.
ED0624 Geert Adriaans Boomgaard, the first supercentenarian in history? / Dany
Chambre, Bernard Jeune, Michel Poulain. - [S.l.] : [eigen uitg.],
[2018]. - 22 p. : ill. ; .
Onderbouwing van de stelling dat de te Groningen geboren en overleden
Geert Adriaans Boomgaard (1788-1899) de eerste mens ter wereld is die
aantoonbaar ouder dan 110 jaar is geworden.
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32241 Een archeologisch onderzoek op de locatie Grote Kruisstraat 18-22A te
Groningen / K. Helfrich ; [red.: G.L.G.A. Kortekaas en M.
Daleman]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2018. - 26 bl. : ill., plgr.,
diagr., uitsl. tab. ; 30 cm.
Betreft de definitieve versie. - Met lit. opg.
32140 Zou Emo nu nog gaan - en waarheen? / Piet Hein Donner. - [S.l.] :
[Erfgoedpartners], 2018. - 26 p. : ill. ; 21 cm.
Lezing met filosofische inslag waarin de achtergronden van de reis van Abt
Emo van Wittewierum naar Rome wordt besproken.. Titel ontleend aan
voorplat. - Uitgegeven n.a.v. de vierde Abt Emo lezing, gehouden in de
kerk van Wittewierum op 7 juli 2018.
[Artikel] 'De spoorweg-viaduct is na heel wat wederwaardigheden eindelijk gereed
gekomen'. / door Anne Gerben Drentje
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 4, p. 38-42 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Met bronnenopg. in eindnoten.
[Artikel] De geredde drenkelinge of de families Wendel en Faet/Vaart / Petronella
J.C. Elema
In: Gens nostra. - Jaargang 74 (2019) Nummer 1, p. 24-30 : ill., plgr.,
portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20796].
Met bronnenopg.
[Artikel] Mens en steen : vijftig jaar Stichting Oude Groninger Kerken / Eelco van Es
In: Groninger kerken. - (Groninger kerken / uitg. van de Stichting Oude
Groninger Kerken. - Groningen : Stichting Oude Groninger Kerken,
1984 - .... ; 2018-...). - Jaargang 36 (2019) Nummer 1, p. 1-22 : ill.,
portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Artikel over de reeds ontdekte en de mogelijk nog onder het koor van de
Farmsumer kerk aanwezige grafzerken van leden van de familie Ripperda.
Met lit. en bronnenopg.
32204 1568 : het begin van de tachtigjarige oorlog / Raymond Fagel, Yolanda
Rodríguez Pérez, Bernardo J. García García ; met medew. van Liesbeth
Geevers. - Madrid : Instituto Cervantes, Fundación Carlos de Amberes,
2018. - 98 p. : ill., krt., portr. ; 24 cm.
Met lit. opg.
32254 100 jaar Noordelijk Grondbezit 1918-2018 / [tekstbijdr.: Kees Frenay, Dielf
Jofriet ... et al. ; vormgeving en ill.: Dielf Jofriet]. - [S.l.] : Noordelijk
Grondbezit B.V., 2018. - 64 p. : ill. ; 25 cm.
[Artikel] Een bijzondere man / Gerard Galema
In: Zo as t was. - (Zo as t was : tijdschrift over de historie van de
gemeente. - Jaargang 22 (2018) Nummer 3, p. 19-24 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 831].
Artikel over Jacobus Tempel die van 1946 tot 1957 pastoor was van de
parochie Maria ten Hemelopneming te Bedum.Met bronnenopg.
32153 De pastorie te Warffum : middeleeuws steenhuis onthuld / [tekst: Henny
Groenendijk, Ruud Meischke, Mijnard Scheers ; fotogr.: Otto Kalkhoven,
Grietha Scheers-Bolhuis]. - Warffum : Stichting Het Woonhuismonument,
2018. - 284 p. : ill. ; 32 cm.
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[Artikel] 'Een goede inrichting voor onderwijs en onderzoek' : opvattingen over
onderwijs en wetenschap in het Botanisch Laboratorium in Groningen /
Jaline de Groot
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 88-105
: ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
32242 Een klein archeologisch onderzoek op de locatie Gelkingestraat 38 te
Groningen / M.I. Boven ; [red.: G.L.G.A. Kortekaas en K.
Helfrich]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2018. - 32 bl. : ill., plgr.,
uitsl. diagr., uitsl. tab. ; 30 cm.
Betreft de definitieve versie. - Met lit. opg.
[Artikel] Adam van Vliet, de duistere dood van een wakkere diender / door Libbe
Henstra
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 4, p. 3-8 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Artikel over de dood van een Groninger politieagent in 1895. Met lit. en
bronnenopg. in eindnoten.
[Artikel] Schildpaddensoep en huwelijkskranten : huwelijksjubilea van
Brugstraatstellen / Emma de Jong
In: Jaarboek 2017 Noordelijk Scheepvaartmuseum. - (Jaarboek Noordelijk
Scheepvaartmuseum. - Groningen : Noordelijk Scheepvaartmuseum, 2012.... ; 2016). - (2018), p. 22-28 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 904].
Met lit. opg. in eindnoten.
32164 Op verkenning door het Hogeland / tekst: Erik de Graaf ; tekst: Otto
Kalkhoven. - [S.l.] : Beste, 2018. - 128 p. : ill. ; 23 cm.
Gebundelde columns en foto's die eerder verschenen in de Ommelander
Courant.. Met een 'bonuscolumn' over Heero Forma te Eppenhuizen op p.
126-127 in keerdruk.
32203 Getrouw aan God, Oranje en Vaderland : toewijding in het leven van Evert
Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952) /
Peter Kamminga. - [S.l.] : Uitgevershuis H.N. Werkman, 2018. - 100 p. :
ill. ; 22 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.
32163 Nieuwsgierig wicht : Greeth Smit / [red.: Wiebe Klijnstra]. - Winschoten :
Redhead communicatie, 2018. - 160 p. : ill. ; 17 cm obl..
Boek over de in Winschoten opgegroeide fotografe Greeth Smit (1947).
Titel op voorplat: Nieuwsgierig wicht : de avontuurlijke wereld van greeth
smit.
32146 Verhalen van J.A. Huizinga 'Meubelfabrikant alhier' / [initiatief en samenst.:
Stichting Huizinga Meubel Nederland ; tekst: Fred Ootjers ; red.: Pia van
Haarlem ; met een inl. van Egge Knol]. - [S.l.] : Gunsathome, 2018. - 99
p. : ill., plgr., portr. ; 21 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.
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[Artikel] Jozef Israëls aan het Hereplein : de turbulente geschiedenis van een
monument / Ellie Komrij
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 106123 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
32173 Grijpskerk en Gaarkeuken : de middenstand in de 20e eeuw. Dl. 5: De
houtbewerkers / [red.: Melle Koopmans, Bauke Zijlstra, Tijmen Wierstra ...
et al.]. - Grijpskerk : Stichting Kluften en Waarden, 2018. - 84 p. : ill. ; 30
cm.
[Artikel] Een ramp voor de stad maar ook een zegen voor de mensheid / Ulco
Kooystra
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 70-87 :
ill., plgr., graf. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Artikel over een malaria-epidemie die in 1826 heerste in de stad
Groningen. Met lit. opg.
[Artikel] Oene de Graaf: een bescheiden maar zeer succesvolle amateurarcheoloog /
door Marcel Niekus, Dick Stapert en Gert Kortekaas
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 4, p. 12-17 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Artikel over Oene de Graaf (1927-2018) die als amateurarcheoloog
bijzondere vondsten deed in Noord-Nederland. Met lit. en bronnenopg. in
eindnoten.
[Artikel] Van borgheer tot burger : Maurits Clant II, heer van Hanckema (17301804) / Kees Kugel
In: Contactblad van de Historische Kring Zuidhorn. - Jaargang 8 (2018)
Nummer 2, p. 19-24 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 30487].
[Artikel] Begijnen aan de rand van Stad en kerk : de zusters ten Hoorn (1455-1571)
/ Kees Kuiken
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 16-31 :
ill., plgr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
32170 Donar seizoen 2017-2018 landskampioen, NBB beker / [teksten en red.:
Geertiena Kuizenga-Albada, Martin Kuizenga ; foto's: Henny Vegt ... et
al.]. - [S.l.] : [s.n.], 2018. - 134, [6] p. : ill. ; 30 cm.
32213 In Beeld : kunstmest op WLG-grond / [tekst en red.:] Annemieke van der
Linden ; [fotogr.: Kiki van de Wouw]. - Groningen : Willem Lodewijk
Gymnasium, 2018. - 108 p. : ill. ; 20 cm obl..
Beschrijving van de ontwikkeling van kunst- en cultuuronderwijs op het
Willem-Lodewijk Gymnasium in Groningen.
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[Artikel] Luchtwachttorens : resten van de koude oorlog in betonnen raatbouw /
Sandra van Lochem-van der Wel
In: Het Nederlands landschap : tijdschrift voor
landschapsgeschiedenis. - (Historisch-geografisch tijdschrift. - Utrecht :
Matrijs, 1983-.... ; 2018-....). - Jaargang 36 (2018) Nummer 3, p. 54-56 :
ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20787].
Met aandacht voor luchtwachttoren 7O1 Den Hoorn/Warfhuizen. - Met lit.
opg.
[Artikel] Twee pauselijke zegels en de vroegste geschiedenis van het cisterciënzer
vrouwenklooster Yesse te Haren / Jaap van Moolenbroek en Stijn
Arnoldussen
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 6-15 :
ill., plgr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
[Artikel] Identiteit en samenleving : terpen en wierden in de wijde wereld / Annet
Nieuwhof en Johan Nicolay
In: De geschiedenis van terpen- en wierdenland / Annet Nieuwhof, Johan
Nicolay, Jeroen Wiersma (red.) ; met bijdr. van Jeroen Wiersma, Annet
Nieuwhof, Johan Nicolay ... [et al.]. - Groningen : Vereniging voor
Terpenonderzoek, 2018. - (2018) Nummer 100, p. 57-84 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32175].
Met lit. opg.
[Artikel] Ulrum : dubbelwierde op een markante kwelderwal / Johan Nicolay, Mans
Schepers en Annet Nieuwhof
In: De geschiedenis van terpen- en wierdenland / Annet Nieuwhof, Johan
Nicolay, Jeroen Wiersma (red.) ; met bijdr. van Jeroen Wiersma, Annet
Nieuwhof, Johan Nicolay ... [et al.]. - Groningen : Vereniging voor
Terpenonderzoek, 2018. - Nummer 100, p. 173-196 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32175].
Met lit. opg.
[Artikel] Warffum : dorpswierde, boerderijplaats en Oude dijk / Johan Nicolay,
Annet Nieuwhof, Haije Veenstra en Adriana Bakker
In: De geschiedenis van terpen- en wierdenland / Annet Nieuwhof, Johan
Nicolay, Jeroen Wiersma (red.) ; met bijdr. van Jeroen Wiersma, Annet
Nieuwhof, Johan Nicolay ... [et al.]. - Groningen : Vereniging voor
Terpenonderzoek, 2018. - Nummer 100, p. 197-214 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32175].
Met lit. opg.
32175 De geschiedenis van terpen- en wierdenland : een verhaal in ontwikkeling /
Annet Nieuwhof, Johan Nicolay, Jeroen Wiersma (red.) ; met bijdr. van
Jeroen Wiersma, Annet Nieuwhof, Johan Nicolay ... [et al.]. - Groningen :
Vereniging voor Terpenonderzoek, 2018. - 237 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. opg.
[Artikel] Bewoning dorpskern Bedum (1661-) 1737-1832 (deel 2) / Ton Bosch, Otto
Nienhuis
In: Zo as t was. - (Zo as t was : tijdschrift over de historie van de
gemeente Bedum / hoofdred.: H.J. Rolden-Huisman ; red.: R. Hoogenberg
... [et al.]. - Bedum : Jaargang 22 (2018) Nummer 3, p. 6-18 : ill., plgr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 831].
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[Artikel] De vruchtenwijnen- en likeurstokerij in het Canterhuis / Antrude Oudman
In: Jaarboek 2017 Noordelijk Scheepvaartmuseum. - (Jaarboek Noordelijk
Scheepvaartmuseum. - Groningen : Noordelijk Scheepvaartmuseum, 2012.... ; 2016). - (2018), p. 18-21 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 904].
Met lit. opg.
[Artikel] Regentenzoons en homines novi : de 'academisering' van de Groningse
magistraat in de 18e en 19e eeuw / Simon Peschar
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 50-69 :
ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
32162 Portraits of the House of Ripperda : a catalogue / Charles F.
Ponsonby. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2016 [first printing]. - 49 p. : ill., portr. ;
30 cm.
32156 50 (jaar) Refaja, 1968-2018 / [tekst en samenst.: Wilma Noordmans ;
fotogr.: Bianca Verhoef, Janneke Prins, André Weima]. - [S.l.] : Treant
Zorggroep, 2018. - 40 p. : ill. ; 21x21 cm.
32152 Noorderzon performing arts festival Groningen 23 Aug - 23 Sept 2018 /
[tekst en eindred.: Lieke van den Krommenacker, Milou de Boer, Femke
Eeerland ... et al. ; ontwerp omslag en ills.: WERC ; vert. in het Engels:
David Raats]. - Groningen : [s.n.], [2018]. - 97 p. : ill. ; 22 cm.
[Artikel] 'Kunst en cultuur geven onze samenleving vorm : kunstenaar Eddy Roos
over het belang van cultuur, zijn liefde voor dans en de schitterende
Groningse luchten / tekst: Margriet van Dijken ; fotogr.: Fred Reiffers
In: Blad : tijdschrift voor Noord Groningen : tweemaandelijks magazine
over cultuur, eten & drinken, historie, natuur, recreëren, sport, taal, wonen
en meer in het noorden van Groningen. - Jaargang 3. - (2019) Nummer 7,
p. 10-13 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
[Artikel] Even bijpraten in de Valk : met Albert & Ina Rodenboog / tekst: Lammert
Zuiderveld ; fotogr.: Fred Reiffers
In: Blad : tijdschrift voor Noord Groningen : tweemaandelijks magazine
over cultuur, eten & drinken, historie, natuur, recreëren, sport, taal, wonen
en meer in het noorden van Groningen. - Jaargang 3. - (2019) Nummer 7,
p. 4-8 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
Interview met Albert Rodenboog (oud-burgemeester van Loppersum) en
zijn vrouw Ina.
32249 Driekoningenzingen op het Hogeland / Myriam Roelandt ; ill. door Veerle
Hildebrandt. - [S.l.] : Scriptopendra, 2018. - 25 p. : ill. ; 22 cm.
[Artikel] Alleen perfect was goed genoeg : carrosseriebouwer Medema 1928-1960 /
Gerard Scheltens en Willem la Verge
In: Informatiebulletin Noordelijk Bus Museum. - (Informatiebulletin NBM
(Noordelijk Busmuseum). - Scheemda : Stichting Noordelijk Busmuseum,
1979-.... ; 2017-....). - (2018) Nummer 143, p. 6-26 : ill. [Toegangsnr:
1769 Cat.nr. 20770].
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32169 Beeld in beeld : Middag-Humsterland verbeeld in brons / tekst: Emmy
Wagenaar Hummelinck ; fotogr.: Joost Sizoo ; [red.: Sytze Bentveld,
Gerard Wolthuis]. - Ezinge : Museum Wierdenland, 2018. - 84 p. : ill. ; 24
cm.
Gedetailleerde beschrijving van het door Jon Gardella vervaardigde
bronzen beeld 'Middag-Humsterland' dat geplaatst is bij de ingang van
Museum Wierdenland te Ezinge. Met lit. opg.
32172 Herinneringen aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer, met bijdragen van
bekende en onbekende (oud)inwoners / samenst. en red.: Daan Hulsebos,
Okkie Smit, Wim A.H. Rozema. - Hoogezand-Sappemeer : Historische
Vereniging Hoogezand-Sappemeer, 2018. - 165 p. : ill., portr. ; 24 cm.
[Artikel] Waddenzee wordt moordzee : de Kerstvloed van 1717 en de kwetsbaarheid
voor stormvloeden / Tim Soens
In: Tijdschrift voor Geschiedenis. - Jaargang 131 (2018) Nummer 4, p.
605-630 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32157].
Met lit. en bronnenopg.
32190 Midwolda 1968 & Cluco 167 : relaas van een omstreden tienerinitiatief in
het Oldambt van de roerige jaren zestig / K. Sportel. - [S.l.] : K. Sportel ;
Torenzee, 2018. - 84 p. : ill. ; 24 cm.
Relaas van de opkomst en ondergang van jeugdsoos en later discoclub
CLUCO 167 in Midwolda 1968-1972.. Met lit. opg.
[Artikel] Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en weerstand : de Kerstvloed
van 1717 in Groningen / Adam Sundberg
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 32-49 :
ill., krt., graf. voorst. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
[Artikel] Een opmerkelijke ontdekking : bloemen, vruchten en vogels op een 17e
eeuws plafond aan de Herestraat / Taco Tel
In: Jaarboek 2017 Noordelijk Scheepvaartmuseum. - (Jaarboek Noordelijk
Scheepvaartmuseum. - Groningen : Noordelijk Scheepvaartmuseum, 2012.... ; 2016). - (2018), p. 29-37 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 904].
Met lit. opg. in eindnoten.
[Artikel] Dominee Uilkens : een productief schrijver van tuinbouwboeken in de 19e
eeuw / Jan Veel
In: Pomospost : kwartaaluitgave van de Noordelijke Pomologische
Vereniging. - (2018), p. 26-31 : ill., portr., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 32138].
Met lit. opg.
32151 Jan Kwint, de moordenaar van Johanna van den Warenburg in De Hutten,
gemeente Someren en Aaltje Alles in Noordhorn. Tevens de geschiedenis
van De Hutten in Someren / Cees Verhagen. - Someren : [eigen uitg.],
2018. - 80 p. : ill., krt., portr. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.

9

Nieuw in de collectie: bibliotheek

Groninger Archieven

[Artikel] Een door crises gestuurde ontwikkeling : hoe het Groningse bijstandsbeleid
in de jaren negentig veranderde / Homer Wagenaar
In: Historisch Jaarboek Groningen 2018 / red.: Catrien Santing (vz.), Erwin
Karel (secr.), Daniël Broersma ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Harry
Perton. - Groningen : Vereniging Stad en Lande, 2018. - (2018), p. 124143 : illl., graf. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32154].
Met lit. opg.
32176 De schrijfmachine : portret van Ferdinand Langen / Nick ter
Wal. - Groningen : Passage, 2018. - 58 p. : portr. ; 21 cm.
Ferdinand Langen was het pseudoniem van Egbertus Pannekoek (19182016).
32150 Nooit tevergeefs : Evangelische gemeente De Rank : een persoonlijk
verhaal over vijftig jaar De Rank, evangelische gemeente in Groningen /
[Truus Weeber-Kampen]. - Groningen : [eigen uitg.], 2018. - 82 p. : ill. ;
21 cm.
[Artikel] 'Aduga ma ngoya' : Elso Dusseljé, een Groninger koloniaal in de Congo /
door Harrie Wiersema
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 4, p. 32-37 : ill., krt., portr. [Toegangsnr: 1769
Cat.nr. 20793].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.
[Artikel] Noord-Nederland na de bedijkingen / Jeroen Wiersma
In: De geschiedenis van terpen- en wierdenland / Annet Nieuwhof, Johan
Nicolay, Jeroen Wiersma (red.) ; met bijdr. van Jeroen Wiersma, Annet
Nieuwhof, Johan Nicolay ... [et al.]. - Groningen : Vereniging voor
Terpenonderzoek, 2018. - (2018) Nummer 100, p. 85-112 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32175].
Met lit. opg.
32183 Garnalenvissers van Wad en Gat / Willem Wilstra. - Drachten : [eigen
uitg.], 2018. - 240 p. : hoofdzakelijk foto's : ill. ; 28 cm.
32147 Wobbes : twee families uit de grensstreek van Friesland en Groningen /
Johan Wobbes. - 2e dr. - Pieterzijl : [eigen uitg.], 2018. - 133 p. : ill., krt.,
portr. ; 25 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.
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