Nieuw in de collectie: bibliotheek
Januari - februari 2020

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
De rechtenfaculteit in Groningen is nog ouder dan de universiteit zelf. Deze ontstond toen
Stad en Lande in 1596 Mello Brunsema benoemden als hoogleraar recht. Achttien jaar
voor de oprichting van de universiteit in 1614. Emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis
Jan Lokin beschrijft de lange geschiedenis van deze faculteit in zijn boek Groninger
faculteit der rechtsgeleerdheid (1596-1970). Dat Lokin van opleiding jurist is, merkt de
lezer: het boek is zeer gedetailleerd, met bewijs onderbouwd als ware het een rechtszaak
en zo nu en dan wat ontoegankelijk geschreven. Al met al is dit een waardevolle bijdrage
aan de geschiedschrijving van onze universiteit.
In de afgelopen eeuw is het landschap in onze provincie op veel plaatsen ingrijpend
veranderd als gevolg van de ruilverkaveling. Oude verkaveling moest plaatsmaken voor
efficiënte landbouw, een rendabel boerenbedrijf en voedselzekerheid. Eeuwenoude
rivierdalen en slootjes werden volgestort en uitgewist. De kronkelige Westerwoldse Aa bij
Bellingwolde werd een kaarsrechte sloot. Voor de boeren was het destijds een zegen,
door schaalvergroting en mechanisatie kon er meer worden geproduceerd met veel
minder personeel. De ruilverkaveling wordt aan de andere kant regelmatig vervloekt door
historisch onderzoekers. Het vormt dikwijls een ondoordringbare barrière in kadastraal
onderzoek en betekenisvolle landschappelijke elementen zijn niet langer te bestuderen.
Over deze ingrijpende verandering in ons landschap is nog maar weinig gepubliceerd.
Daarom besloten Gerhard Oterdoom, Scholto ten Have en Jan Hazelhoff de geschiedenis
van de ruilverkaveling bij Blijham en Bellingwolde vast te leggen in hun boek Realisatie
ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde, 1947-1974. Alle drie waren ze beroepshalve
betrokken bij de ruilverkaveling, die tussen 1955 en 1974 plaatsvond. Hun boek is deels
bronnenpublicatie, deels getuigenverslag en deels geschiedschrijving.
Aan de oostkant van onze provincie ligt de landsgrens. Voor ons is dat vanzelfsprekend,
maar vroeger was die grens niet zo duidelijk als vandaag de dag. Bewoners van de
grensstreek woonden en werkten vaak afwisselend aan beide kanten van de grens. Ze
spraken hetzelfde dialect en identificeerden zich meer met hun geloof en de streek, dan
met het land waar ze woonden. Dirkje Mulder-Boers beschrijft in De grens getrokken:
Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914-1964 hoe vanaf het begin van de Eerste
Wereldoorlog langzaam maar zeker de grens voelbaar werd in dit gebied. Het boek is een
bewerking van haar dissertatie, waarop ze in januari 2020 promoveerde.
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Hierboven besproken
32861 Groninger faculteit der rechtsgeleerdheid (1596-1970) / J.H.A. Lokin ;
[beeldred.: Paul Brood]. - Den Haag : Boom juridisch, 2019. - 674 p. : ill.,
plgr., portr. ; 25 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.

32869 Groninger borgen : adellijke trots in de Ommelanden / met bijdr. van H.
Feenstra, J. de Haan, H. van Harten-Boers ... [et al.] ; eindred.: R.
Broekhuis. - 3e gew. dr. - Groningen : Erfgoedpartners Groningen,
2019. - 60 p. : ill., krt., portr. ; 24x23 cm.
1e dr.: uitg. door de Groninger Borgen Stichting, 2003. - Met lit. opg.

32852 Realisatie ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde, 1947-1974 / [samenst.:
Jan Hazelhoff, Scholto ten Have, Gerhard J. Oterdoom]. - [S.l.] :
Landbouwverenigingen van Blijham en Bellingwolde, 2019. - 108 p. : ill.,
krt., portr. ; 30 cm.
Met bronnenopg.

32846 De grens getrokken : Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 19141964 / D. Mulder-Boers ; [eindred.: Marita Weener]. - Assen : Van
Gorcum, 2020. - 351 p. : ill. ; 24 cm.
Handelseditie van proefschrift Nijmegen. - Met bronnen- en lit. opg., met reg.

Alle aanwinsten
[Artikel] Zur Deutung von Ahnenwappen anhand einiger Beispiele aus der
niederländische Provinz Groningen / Redmer Alma
In: Genealogica & Heraldica : grenzen in genealogie en heraldiek =
frontiers in genealogy and heraldry = frontières dans la généalogie et
l'héraldique / [red.:] Jan T. Anema, Rob J.F. van Drie, Roelof K. Vennik,
Bob (P.M.) Kernkamp. - 's-Gravenhage : Stichting De Nederlandsche
Leeuw, 2014. -, p. 1-7 [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32844].
Artikel over postume heraldiek in de provincie Groningen.

32844 Genealogica & Heraldica : grenzen in genealogie en heraldiek = frontiers in
genealogy and heraldry = frontières dans la généalogie et l'héraldique :
handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en
Heraldische Wetenschappen = proceedings of the XXXth International
congress of Genealogical and Heraldic Sciences = actes du XXXe Congrès
international des Sciences généalogique et héraldique ; gehouden te = held
at = tenu à Maastricht 24-28 September 2012 / [red.:] Jan T. Anema, Rob
J.F. van Drie, Roelof K. Vennik, Bob (P.M.) Kernkamp. - 's-Gravenhage :
Stichting De Nederlandsche Leeuw, 2014. - XXXI, 440 p. : ill. ; 25 cm.
32839 Verhalen uit het kloosterhof : over klooster Yesse in alle tijden / Hein
Bekenkamp, Annemiek Bos, Bart Flikkema, Marry Heidema, Hans
Punte. - Haren : [eigen uitg.], 2019. - 52 p. : ill. ; 21 cm.
32835 Historische atlas NL : hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt /
[auteurs:] Martin Berendse en Paul Brood ; [kaartwerk: Richard
Bos]. - Zwolle ; Den Haag : WBOOKS i.s.m. Nationaal Archief, 2019. - 207
p. : krt., portr. ; 32 cm.
Met lit. opg.
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32881 De waarde van de natuurlijke Rottums / [tekst: Annemarie
Bergfeld]. - [S.l.] : Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, 2019. - 32 p. :
[uitsl.] ill., krt. ; 24 cm.
Met lit. opg.

32874 Ulskenheerd en haar bewoners : de laatste 150 jaar als boerenbedrijf /
[basistekst: J.S. Biewenga ; tekstred.: J.J.H. OudegaSchokker]. - Zwiggelte : [eigen uitg.], 2018. - 228 p. : ill., portr., krt. ; 27
cm.
32862 Courage born of faith : ...an account of survival under the Nazi Yoke... /
Edward Boersma. - [S.l.] : EBBCO Enterprises, 2018. - 136 p. : ill., krt.,
portr. ; 28 cm.
[Artikel] 'Begin bij de Groningers, stop met top-down toekomstplannen' / tekst:
Merel Melief en Johan de Veer ; foto's.: Reyer Boxem
In: Noorderbreedte : een eigenzinnige kijk op Groningen, Friesland en
Drenthe. - Jaargang 43 (2019) Nummer 5, p. 6-9 : ill. [Toegangsnr: 1769
Cat.nr. 20803].
32837 Fotoboek Overschild : een blijvende herinnering / [red.: Corrie Brakema,
Willem Brakema, Corrie van der Laan ... et al. ; fotogr.: Tonnie Stam
(luchtfoto's), Wilco van der Laan . - Overschild : Vereniging voor
Dorpsbelangen Overschild en Omstreken, 2019. - 111 p. : ill. ; 22 cm obl.
32832 Langs de Drentsche Aa : aantekeningen en plaatjes, bijeengebracht voor
een voordracht voor het NIVON Groningen-Assen (19 november 2019) /
Jan van den Broek. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 102 p. : ill., krt. ;
30 cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32869 Groninger borgen : adellijke trots in de Ommelanden / met bijdr. van H.
Feenstra, J. de Haan, H. van Harten-Boers ... [et al.] ; eindred.: R.
Broekhuis. - 3e gew. dr. - Groningen : Erfgoedpartners Groningen,
2019. - 60 p. : ill., krt., portr. ; 24x23 cm.
1e dr.: uitg. door de Groninger Borgen Stichting, 2003. - Met lit. opg.

32836 Mijn streek : leestekens van het landschap : 30 routebeschrijvingen /
[teksten:] Paul Straatsma; [foto's.: Marcel van Kammen, Jan Zeeman,
Jaspar Moulijn ... et al. ; eindred.: Janna Zuiderveld ; kaartjes: André
Broere]. - Bedum : Profiel, 2019. - 41 p. : ill., krt. ; 21 cm.
Routeboekje bij 'Mijn streek : leestekens van het landschap'. Zie: toegang 1957, inv. nr.
32819.

32861 Groninger faculteit der rechtsgeleerdheid (1596-1970) / J.H.A. Lokin ;
[beeldred.: Paul Brood]. - Den Haag : Boom juridisch, 2019. - 674 p. : ill.,
plgr., portr. ; 25 cm.
Met lit. en bronnenopg., met reg.

32890 De scheepvaart van De Leek : van turfvaart naar buitenvaart / Sikke
Cazemier. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 2019]. - 96 p. : ill., krt. ; 23 cm.
Met lit. opg.

[Artikel] Hoe herdenken we Caspar de Robles in 2026? : de hardnekkigheid van
wetenschappelijke consensus / Kees Draaisma
In: It Beaken: tydskrift fan de Fryske Akademy. - Jaargang 81 (2019)
Nummer 1/2, p. 3-14 [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32870].
Met lit. opg. in voetnoten.
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32853 Hoogkerk verandert : van Lieuwerderwolde naar Groningen / Siep
Eldering. - [Groningen] : Kleine Uil, 2020. - ill., krt. ; 25cm.
Met lit. opg.

32898 Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933) / Karel Essink. - Eelde :
[eigen uitg.], 2019. - 16 bl. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. opg.

[Artikel] 100 jaar houtzagen / E. Everts
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - (Veenkoloniale volksalmanak : jaarboek voor de
geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën ; 2020). - Jaargang 31
(2019), p. 16-28 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
32842 The University of Groningen : an unofficial history / ed. by: John Flood ;
[with contributions by: Eltje Beckmann, Siebrand Boerema, Judith Bol ... et
al.]. - 2nd impr. - Groningen : University of Groningen. Department of
English Language & Culture, 2018. - XIII, 159 p. : ill., plgr., portr. ; 26 cm.
Met lit. opg., reg.

32840 Van gammel hek naar stevig beton : een reis door de tijd met FC
Groningen / Ferdi Delies ; [fotogr.: Jan Kannin, Erwin Otten, Nico Swart ...
et al.]. - [S.l.] : [eigen uitg. i.s.m. Supportersvereniging FC Groningen],
2019. - 399 p. : ill. ; 23 cm.
32833 De recente Gijstijd : ijshockey in Groningen 2009-2019 / Jan Kerkhof,
[fotogr.: Stefan van der Spek, Erwin Otten, Leendert Albers ... et
al.]. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 160 p. : ill. ; 31 cm.
[Artikel] Waker van Groninger godshuizen / tekst: Carlien Bootsma ; foto's: Marieke
Kijk in de Vegte
In: Noorderbreedte : een eigenzinnige kijk op Groningen, Friesland en
Drenthe. - Jaargang 43 (2019) Nummer 5, p. 38-42 : ill. [Toegangsnr:
1769 Cat.nr. 20803].
Interview met Peter Breukink, scheidend directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken,
over de gevolgen van de aardbevingen voor de Groninger kerken.

32876 Mondo Mendini : de wereld van Alessandro Mendini / met een voorw. van
Andreas Blühm ; [auteurs:] Ruud Schenk, Steven Kolsteren, Alessandro
Mendini ... [et al.] ; [vert. Eng.-Ned.: Sarah Fopma, Ital.-Ned. en Eng.Ned.: Karin Westerdiep]. - Groningen : Groninger Museum, [2019]. - 189
p. : ill. ; 30 cm.
Catalogus gepubliceerd t.g.v. de tentoonstelling "Mondo Mendini : de wereld van Alessandro
Mendini", Groninger Museum 12 oktober 2019 - 5 mei 2020. - Met lit. opg.

32866 V.V. Veendam 1894 : 125 jaar spelverdeler aan de Langeleegte, 18942019 / Willem Molema '; [foto's: Peter Panneman ... et al.]. - [S.l.] :
[eigen uitg.], 2019. - 308 p. : ill. ; 30 cm.
[Artikel] Een Groninger roes : dromen in het spoor van dichter Hendrik de Vries /
tekst en fotogr.: Marloes de Moor
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2020)
Nummer 1, p. 70-76 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32706].
32895 Honderd jaar schepen, schippers en scheepsbouwers in Stadskanaal : lief
en leed in de scheepsbouwersfamilie Mulder in de jaren 1850-1950, op hun
werven en op enkele schepen door hen van de hamer gebracht / [auteur:]
Willem Mulder. - 3e geh. herz. en aangev. uitg.. - Saint Hippolyte du Fort :
[eigen uitg.], 2019. - 779 p. : ill., krt., facs. ; 30 cm.
Met lit. opg.
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32852 Realisatie ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde, 1947-1974 / [samenst.:
Jan Hazelhoff, Scholto ten Have, Gerhard J. Oterdoom]. - [S.l.] :
Landbouwverenigingen van Blijham en Bellingwolde, 2019. - 108 p. : ill.,
krt., portr. ; 30 cm.
Met bronnenopg.

[Artikel] Januskop : het ware gezicht van Caspar de Robles / door Alies Pegtel
In: Historisch Nieuwsblad. - Jaargang 29 (2020) Nummer 2, p. 39-45 : ill.,
krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32887].
32882 Colourful het Hogeland : activiteiten verbinden mensen / [teksten: Hélène
Huis in 't Veld, Kristel Ashra en Joeri van der Werf ; eindred.: Jenny van
der Werf en Hélène Huis in 't Veld ; fotogr.: Peter Russchen ... et
al.]. - [S.l.] : Colourful het Hogeland, 2020. - 27 p. : ill. ; 30 cm.
32897 Pamorah : brieven van Cornelis Dopper aan Sophie Zimmermann (18981900) / geselecteerd en toegelicht door Joop Stam. - [S.l.] : Stichting
Cornelis Dopper, 2020. - 60 p. : ill., portr. ; 21 cm.
[Artikel] Fruitbomen op boerenerven in Groningen / Jan Veel
In: Pomospost : kwartaaluitgave van de Noordelijke Pomologische
Vereniging. - (2019), p. 18-23 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32885].
Met lit. opg.

32846 De grens getrokken : Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 19141964 / D. Mulder-Boers ; [eindred.: Marita Weener]. - Assen : Van
Gorcum, 2020. - 351 p. : ill. ; 24 cm.
Handelseditie van proefschrift Nijmegen. - Met bronnen- en lit. opg., met reg.

[Artikel] Coccejaanse vroomheid op het Groninger platteland : het voorbeeld van
Theodorus Antonides / R.E. van der Woude
In: Documentatieblad Nadere Reformatie. - Jaargang 43 (2019) Nummer
2, p. 175-192 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32854].
Met lit. opg. in voetnoten.

[Artikel] 'Min hvs is een bedehvs' : protestantse teksten in middeleeuwse Groninger
kerken / Jacolien Wubs
In: Groninger kerken. - (Groninger kerken ; 2018-...). - Jaargang 37
(2020) Nummer 1, p. 12-19 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg.

