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Nieuw in de collectie: bibliotheek 
Januari – februari 2022 

 

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 

 

Oosterwijtwerd: de huizen, de bewoners is een boek van het soort dat het tegenwoordig 

moeilijk heeft. De steeds strenger wordende privacywetgeving maakt dat het 

samenstellen van een bewonersboek steeds lastiger wordt. Alle adressen in en om het 

dorp Oosterwijtwerd komen aan bod. De vroegere en huidige bewoners worden kort 

voorgesteld. Natuurlijk zijn er altijd mensen die liever niet meedoen met zo’n project. 

Toch zijn de auteurs René de Vries en Janke Poortvliet erin geslaagd een mooie uitgave 

neer te zetten. Leuk voor inwoners van nu en vroeger. Maar zeker ook interessant voor 

onderzoekers van bijvoorbeeld sociale geschiedenis en dorpsontwikkeling in de 20e eeuw. 

Ter gelegenheid van het afscheid van Hans Mol als bijzonder hoogleraar Geschiedenis 

van de Friese landen in de middeleeuwen, verscheen de bundel Macht, bezit en ruimte: 

opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen. Enkele bijdragen met 

betrekking tot Groningen: De lange schaduw van Focke Ukena. De Harderwykenburg en 

Haneburg te Leer 277 in het licht van de Oost-Friese adel rond 1600 door Redmer Alma, 

Vrouwen met pen en penseel: boekproductie in Groninger kloosters door Remi van 

Schaïk en Op zoek naar ‘Borgweer’. Een verdwenen steenhuis in het Groningse Klein 

Maarslag? door Richard Paping. 

Steeds vaker maken mensen zelf een boek over een onderwerp dat hen aanspreekt. 

Dankzij de opkomst van printing-on-demand (een manier om één boek of een kleine 

oplage boeken te drukken) is de betrokkenheid van een uitgever niet meer per se nodig 

om een boek te laten verschijnen. Een voorbeeld van een goed geslaagde ‘eigen uitgave’ 

is Varen met de sleepboot - ijsbreker Orion door Sjoukje-Lutske Helder-Schenkel. Een 

familiegeschiedenis met veel foto’s en sfeerimpressies van het leven aan boord. Het 

gegeven dat ijsbrekers in Nederland een (zo goed als) verdwenen fenomeen zijn, geeft 

een extra dimensie aan dit verhaal.   
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Aanwinsten bibliotheek 
Januari – februari 2022 

  

 

Hierboven besproken 

 

33486 Oosterwijtwerd : de huizen, de bewoners / [red.: René de Vries ; samenst.: Janke 

Poortvliet] ; Oosterwijtwerd : [eigen uitg.], 2021 - p.292 : ill., krt., portr.30 cm 

 

33487 Macht, bezit en ruimte : opstellen over de noordelijke Nederlanden in de 

middeleeuwen / red.: Hildo van Engen, Han Nijdam, Kaj van Vliet ; beeldred.: 

Martha Kist ; Hilversum : Verloren, 2021 - 640 p. : ill., tab., krt., plgr.25 cm 

 

33504 Varen met de sleepboot - ijsbreker Orion :  / [Sjoukje-Lutske Helder-Schenkel] ; 

[Groningen] : [eigen uitg.], 2021 - 140 p. : ill., portr.30 cm + inlegvel (1 p.) 

 

 

Alle aanwinsten 

 

33490 De vesting Delfzijl en Omstreken in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1814 / [aut.:] 

Henk Boels ; Delfzijl : Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl, 2021 - 133 p. 

: ill., portr., krt., tab.22 cm 

 

33486 Oosterwijtwerd : de huizen, de bewoners / [red.: René de Vries ; samenst.: Janke 

Poortvliet] ; Oosterwijtwerd : [eigen uitg.], 2021 - p.292 : ill., krt., portr.30 cm 

 

33487 Macht, bezit en ruimte : opstellen over de noordelijke Nederlanden in de 

middeleeuwen / red.: Hildo van Engen, Han Nijdam, Kaj van Vliet ; beeldred.: 

Martha Kist ; Hilversum : Verloren, 2021 - 640 p. : ill., tab., krt., plgr.25 cm 

 

33488 Kasteelheer : F.J.P. van Calker (1841-1913) hoogleraar miniralogie en geologie / 

Sieger Vreeling ; [red.: Arjen Dijkstra, bureaured.: Astrid Werumeus Buning ; 

fotogr.: Ciska Ackerman, Dirk Fennema, auteursportr.: Alfred Oosterman] ; 

Groningen : Kleine Uil, 2021 - 131 p. : ill., krt., portr.21x21 cm 

 

33489 Stadsleven : verhalen uit de stad verschenen bij het dertigjarig bestaan van 

Uitgeverij Passage / onder red. van Anton Scheepstra ; met medew. van Lupko 

Ellen, Bennie Roeters, Lilian Schneider ... [et al.] ; [omslag en 

schrijversportretten: Willem Kolvoort] ; Groningen : Passage, 2071 - 143 p. : -20 

cm 

 

33500 Goede namen : adel en patriciaat in naoorlogs Nederland / [tekst:] Kees Bruin ; 

Zwolle : WBOOKS, 2021 - 271 p. : ill.24 cm 

 

33493 Had kunnen zijn : zeer korte verhalen bij beeld van de straat / Marjolein 

Scherphuis, Alfred Oosterman ; Groningen : Kleine Uil, 2021 - 127 p. : foto20x20 

cm 

 

33494 Mien dörp :  / verhoalen: Leneke Struiksma, Piet de Vries, Henk Wierenga ...[et 

al.] , gedichten: Nurjanah Bruggeman, Myra Eeken-Hermans, Reinder W. 

Hiemstra ... [et al.] ; samenst. en red.: Geert Zijlstra en Alie de Vries ; [S.l.] : 

Stichting Mien Westerkwartier, 2021 - 111 p. : ill., krt.21 cm 

 

33495 Wandelen buiten de binnenstad van Groningen :  / [tekst en routes:] Marycke 

Janne Naber ; [cartogr.: Openstreet Maps en ontwerpbureau Lood] ; [S.l.] : 

Gegarandeerd Onregelmatig, 2021 - 127 p. : ill., krt.21 cm 
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33497 Aan het werk : fietsroutes door stad en provincie / [auteurs: Karlijn Donders, 

Nicki Günther, Eddy de Jonge ... (et al.) ; eindred.: Malou Aalberts, Hilde 

Boelema, Harma Rozema ... (et al.), beeldred.: Michael Hermse, filmred.: René 

Duursma] ; Groningen : Groninger Archieven, 2021 - 136 p. : ill., krt.21 cm 

 

33499 Natuur en landschap rond het Zuidlaardermeer :  / Egbert J. Boekema ; [S.l.] : 

Vereniging Avifauna Groningen, 2021 - 136 p. : ill., krt.30 cm 

 

33502 Spitten in economische, sociale en regionale geschiedenis : essays opgedragen 

aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat / Elles Bulder, Marijn Molema 

en Vincent Tassenaar (red.) ; Hilversum : Verloren, 2021 - 276 p. : ill., krt., 

tab.24 cm 

 

33503 Actor, Continuïteit en Toeval : een sociale geschiedenis van Stad, Ruraal en Joods 

Groningen midden twintigste eeuw / Maarten Duijvendak ; Groningen : 

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Letteren, 2021 - 33 p. : ill., graf. 

voorstellingen21 cm 

 

33504 Varen met de sleepboot - ijsbreker Orion :  / [Sjoukje-Lutske Helder-Schenkel] ; 

[Groningen] : [eigen uitg.], 2021 - 140 p. : ill., portr.30 cm + inlegvel (1 p.) 

 

33506 Hervonden stad en land : jaarboek voor gebouwd erfgoed en archeologie in de 

gemeente Groningen / onder red. van: Redmer Alma, Wessel Dijkstra, Sofia 

Dupon ... [et al.] ; Groningen : Stichting Monument & Materiaal en de gemeente 

Groningen, 2021 - 148 p. : ill.24 cm 

 

33520 Bob Houwen (1913-1982) : man in verzet / Anna van der Molen, Stefan van der 

Poel ; Groningen : Passage, 2021 - 83 p. : ill., portr.24 cm 

 

33521 Endkampf om Groningen : 13-16 april 1945 / Sipke de Wind ; [Groningen] : 

[eigen uitg.], 2021 - 352 p. : ill., plgr.25 cm 

 

33522 Mijn broertje :  / Dina Lest ; Peize : Ter Verpoozing, 2021 - 195 p. : ill.24 cm 

 

33523 Grepen uit het verleden van Ter Apel :  / Jakob Been ; [S.l.] : Boektotaal, 2021 - 

238 p. : ill.31 cm 

 

33526 Blik in Groningen : decoratief verpakkingsblik geproduceerd in Groningen in de 

periode 1892-1988 / Carin van de Wal ; Uithuizermeeden : Stichting Het 

Behouden Blik, 2021 - 108 p. : ill.16 cm obl. 

 

33527 Historisch Jaarboek Groningen 2021 :  / red.: Catrien Santing (vz.), Daniël 

Broersma, Alina Dijk ... [et al.] ; eind- en beeldred.: Jona van Keulen ; Groningen 

: Vereniging Stad en Lande, 2021 - 151 p. : ill., krt.24 cm 

 

33529 Levensverhaal van Hendrik en Anthonia Heijs :  / Henk Heijs ; [S.l.] : [eigen 

uitg.], 2020 - 76 p. : ill., portr.21 cm 

 

33549 50 jaar Lewenborg :  / Beno Hofman, Kirsten Otten ; Groningen : 

Gezondheidscentrum Lewenborg i.s.m. In Boekvorm, 2021 - 224 p. : ill., krt., 

portr.33 cm 

 

33548 150 jaar Kroon : Kroon Vlees Groningen : Kroon Vleeswaren Zwaagwesteinde : 

Gepo Vleeswaren Nieuw-Vennep / Beno Hofman, Kirsten Otten ; Groningen ; 

Zwaagwesteinde : Kroon Vlees ; Kroon Vleeswaren, 2021 - 96 p. : ill.28 cm 
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33551 Hoe ver uiteengedreven : hoe wijd van deze stad : het jaar 1963 van het 

Groninger studenten corps / [red.: Adri Wierda, Paul de Vries, Frank Venema ... et 

al.] ; [Groningen] : Vindicat Atque Polit, 2021 - 320 p. : ill.22 cm obl. 

 

33552 Handel en wandel in Den Andel : de geschiedenis van hotel De Gouden Korenaar 

en zijn bewoners, van 1817 tot heden / Willem Foorthuis, Luit Slooten ; [Den 

Andel] : Het Hogeland, 2021 - 172 p. : ill.22 cm obl. 

 

33553 Mytisch Groningen : 50 fabels, feiten en volksverhalen in tekst en beeld / tekst: 

Sander Blom ; fotogr.: Sander Blom, Niels Brouwers ; [cartogr.: Gert-Jan Oosting] 

; Groningen : Passage, 2021 - 128 p. : ill.19 cm obl. 

 

33554 Handel in voormalige gemeente Middelstum :  / [red.: Beno Rozeboom, Fre 

Schreiber, Dick Wijchel ... et al. ; fotogr.: Beno Rozeboom, Jetze Smit] ; 

Middelstum : Historische Vereniging Middelstum, 2021 - 239 p. : ill.23 cm 

 

33555 Geleefd geloof : het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de 

Ommelanden van Groningen 1200-1580 / red.: Anneke B. Mulder-Bakker, Rolf H. 

Bremmer ; Zutphen : Walburg Pers, 2021 - 245 p. : ill.23 cm 

 

33556 Natuur in het landschap van Westerwolde :  / eindred.: Aart Jan Langbroek ; red.: 

Bauke Roelevink, Annelies Brekveld, Saskia Uittien ; Assen : Van Gorcum, 2021 - 

136 p. : ill., krt.25 cm 

 

33558 De schilders van het panorama van Scheveningen :  / [red.: Suzanne Veldink, 

Laura Prins, Marleen Blokhuis ; tekst: Suzanne Veldink, Laura Prins, Titia van Lier 

... et al.] ; 's-Gravenhage : Scriptum Art Books i.s.m. Museum Panorama Mesdag, 

2021 - 191 p. : ill.29 cm 

 

33559 Neergestort : vijftien vliegtuigverliezen in Nederland 1940-1945 / Gerard 

Groeneveld ; Zwolle : WBOOKS, 2021 - 160 p. : ill., krt.32 cm 

 

33615 Genealogie familie Veldman : genealogisch overzicht van het bijna 400 jaar oude 

Groningse geslacht Veldman : stam Ackerenden / Goffe Frederik Miedema ; 

Hoogezand : [eigen uitg.], 2021 - 100 p. : ill., portr.31 cm 

 

33619 Reis door religieus erfgoed : overzicht der kerkelijke geschiedenis van Drenthe / 

Jean Samuel Magnin ; [red.: Gerard Stout] ; Peize : Ter Verpoozing, 2022 - 637 

p. : ill., krt.22 cm 

 

33609 De Wierda-Stichting : een greep uit de 100-jarige geschiedenis / - ; Winsum : 

Wierda-Stichting, 2021 - 20 p. : ill., portr., plgr.21 cm 

 

33603 Dorpskerk Haren, 800 jaar! :  / [red.: Hein Bloemink, Roelof Rabbers, Rolf van der 

Woude] ; Haren : Hervormde Gemeente Haren-Onnen, 2021 - 55 p. : ill.30 cm 

 

33606 Van molen 'Simson' naar 'Waddenmolen 't Hoogeland in Uithuizermeeden :  / Bob 

Poppen ; Uithuizermeeden : M. Moorlach Tzn., 2020 - 25 p. : ill.21 cm 

 

33607 Een leeuw van zandsteen :  / Henk Bazuin ; Haren : Harense Historische Kring Old 

Go, [ca. 2021] - 8 p. : ill., krt.21 cm 

 

33608 Molen 'Eva' : en de verdwenen molens te Usquert / Bob Poppen ; 

UithuizermeedenUsquert : Stichting Molenvrienden Eva, 2021 - 25 p. : ill.21 cm 

 

33638 Groninger Scheurkalender 2022 : wat Groningen beweegt : Advisie, 2021 : 

ill.17x12 cm 
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Artikelen 

Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk van Zuidwolde 1944-2021: - Harm veldman In: Zo as 't 

was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum Jaargang: 25 - 3 8-18 : ill. (id 

4269867) 

 

Onderdendam en de rechtspraak vanaf het jaar 1800: - Ruurd Visser In: Zo as 't was : 

tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum Jaargang: 25 - 3 19-26 : ill., krt., 

portr. (id 4269867) 

 

Het in 2021 honderdjarige gebouw van de School met de Bijbel: - Gerard Galema In: Zo 

as 't was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum Jaargang: 25 - 3 27-33 : 

ill. (id 4269867) 

 

Blikfabriek Van Kooten: - Carin van de Wal In: Zo as 't was : tijdschrift over de historie 

van de gemeente Bedum Jaargang: 25 - 3 39-46 : ill., portr. (id 4269867) 

 

De stovenzetster: 'voor al die koude voeten, lijd ik het meeste kou' Martin Hillenga In: 

Groninger kerken Jaargang: 38 - 4 13-21 : ill. (id 4269867) 

 

Crisis, afschaffingsijver en drooglegging: de Groninger Meikermis in [de] jaren dertig 

Henk Werk In: Stad & Lande Jaargang: 30 - 4 3-9 : ill. (id 4110806) 

 

Groningen als residentie van het graafschap Hessen-Kassel (1637-1638): - Frans Westra 

In: Stad & Lande Jaargang: 30 - 4 10-15 : ill., portr., krt. (id 4110806) 

Artikel over het verblijf te Groningen van Amalia Elisabeth van Hanau-Münzenberg 

(1602-1651), landgravin van Hessen-Kassel. 

 

Een doodslag met gevolgen: - Redmer Alma In: Stad & Lande Jaargang: 30 - 4 16-21 : 

ill., portr., krt. (id 4110806) 

Artikel over de in 1626 door Hero Maurits Ripperda gepleegde doodslag op Hero Emens 

te Farmsum. 

 

Een feestdag voor de koning van Rome: - Henk Boels In: Stad & Lande Jaargang: 30 - 4 

24-28 : ill., portr. (id 4110806) 

Artikel over de wijze waarop in 1811 te Groningen de doop van de zoon van Napoleon 

gevierd werd. 

 

'Overal is spanning, haat en verzet': het oorlogsdagboek van Bets Renkema uit Oldekerk 

Joost Eskes In: Stad & Lande Jaargang: 30 - 4 30-35 : ill., portr. (id 4110806) 

 

‘Geschilderde' ex librissen en schoolmeesters: - Willem G. Doornbos In: Stad & Lande 

Jaargang: 30 - 4 38-42 : ill. (id 4110806) 

 

Engelachtige ruimten: - Andrew J.M. Irving In: Groninger kerken Jaargang: 38 - 4 6-12 : 

ill. (id 4269867) 

Artikel over de in de gewelfschilderingen in de Petrus- en Pauluskerk te Loppersum 

afgebeelde engelen. 

 

'Al zou 't alleen om die verukkelijke aquarel met graftombe wezen': Johannes Bosboom 

en de kerk van Midwolde Victor Timmer In: Historisch Leek Jaargang: 36 - 1 21-32 : ill., 

portr. (id 4269867) 


