Nieuw in de collectie: bibliotheek
Juli – augustus 2019

De Groninger Archieven hebben naast ruim dertig kilometer archiefstukken ook een
ruime collectie aan boeken. Volgens sommigen betreft het de grootste collectie ter
wereld. In dit document vindt u een lijst van recente toevoegingen aan deze collectie.
Een paar van deze boeken bespreken we kort.
Uitgelicht
Aan het begin van de negentiende eeuw kwam de interesse in archeologie en geologie
op. In heel Nederland werden verscheidene natuurkundige en natuurhistorische
genootschappen opgericht. In deze periode werd ook de eerste geologische kaart van
Groningen gepubliceerd, de eerste in zijn soort in ons land. Onder leiding van medicus
Gozewinus Acker Strating was de ondergrond van de provincie Groningen in kaart
gebracht. Van de hand van Reinder Reinders verscheen De atlas van Acker Stratingh:
kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839). In dit boek
beschrijft Reinders hoe deze kaart tot stand kwam. Daarnaast bevat het boek uitgebreide
analyses van bevindingen van Acker Strating, alsmede een replica van de kaart. Deze
publicatie is interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in de natuurlijke
geschiedenis en archeologie van onze provincie, maar ook voor geïnteresseerden in
wetenschapsgeschiedenis en de historie van cartografie en geologie in het bijzonder.
Regelmatig melden zich bij de Groninger Archieven mensen die graag meer willen weten
over hun woning of woonomgeving. Zelden duiken mensen er zo diep in als Rienk Bijma.
Hij schreef over zijn huis Een Deftig Huys met een fraay Hoff: de geschiedenis van een
oud Gronings huis en het omringende havenkwartier. In deze lijvige en fraai
geïllustreerde uitgave vertelt hij de bewonings- en bouwgeschiedenis van zijn woning aan
de Zoutstraat in Groningen en de directe omgeving. De buurt ligt in de zeventiendeeeuwse stadsuitbreiding ten noorden van de oude binnenstad. Het huis zelf was vroeger
een raffinadeurswoning, die hoorde bij de nabijgelegen suikerraffinaderij. Ernaast lagen
de West-Indische scheepswerf en het tuchthuis. Het werk is zeer gedetailleerd en
voorzien van eindnoten. Het ontstijgt daarmee het niveau van een eenvoudige
bouwgeschiedenis. Het laat de geschiedenis van de stad Groningen zien via de kleinere
geschiedenissen van de buurt.
Er komen vaak nieuwe publicaties over orgels en carillons in onze provincie binnen. Deze
gaan meestal over de restauratie en geschiedenis van een enkel orgel of over het werk
van een specifieke orgelbouwer. In de voetsporen van Schnitger: een reis door de
Groningse en Nedersaksische orgeltuin is een gids van de “orgeltuin” van Groningen en
Nedersaksen. Het boek bevat beschrijvingen van de historische orgels in de regio en
verschillende routes om ze allemaal te ontdekken.
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Hierboven besproken
32606 De atlas van Acker Stratingh: kartering van de Groninger bodem, wierden
en waterstaat (1825-1839) / [samenst.:] Reinder Reinders ; [tekst editing
summary: Xandra Bardet]. - Eelde : Barkhuis, 2019. - 312 p. : ill., krt. ;
35 cm + Kaart van de provincie Groningen (1837)..
Met samenvatting in het Engels ; met lit. opg. ; met reg.

32528 Een Deftig Huys met een fraay Hoff : de geschiedenis van een oud
Gronings huis en het omringende havenkwartier / Rienk Bijma. - Assen : In
Boekvorm, 2019. - 528 p. : ill., plgr., portr. ; 31 cm.
Bouw- en bewonersgeschiedenis van het adres Zoutstraat 16 en de omliggende buurt.. Met lit.
en bronnenopg., met reg. - Met lijst van intekenaren.

32576 In de voetsporen van Schnitger : een reis door de Groningse en
Nedersaksische orgeltuin / [red. Erfgoedpartners: Ellen Bakker, Roeli
Broekhuis, Robert Danens ... et al., red. Arp-Schnitger-Gesellschaft: Harald
Vogel]. - [S.l.] : Erfgoedpartners, 2019. - 131 p. : ill., portr., krt. ; 21x20
cm.

Alle aanwinsten
32573 Liefde voor Groningen : Dag van de architectuur 28 mei t/m 18 juni
2019. - [S.l.] : Platform Gras [etc.], 2019. - 1 bl. : ill., plgr. ; 42x60 cm.
Plattegrond van de stad Groningen met beschrijvingen van genomineerden 'Beste nieuwe
gebouw van Groningen'.

32602 Jacob Nuiver, grafisch vormgever : Groningen 1892 - Amsterdam 1953 /
[auteur:] Anne Aalders. - Groningen : Godert Walter, 2019. - 33 p. : ill. ;
21 cm.
Cahier verschenen bij de expositie van "Boekbanden naar ontwerp van Jacob Nuiver" in
Boekhandel Godert Walter in Groningen 2019. - Met lit. opg.

[Artikel] Wat de Yesser nonnen aten : voedselconsumptie in een Cisterciënzer
nonnenklooster te Essen, Groningen / Morvenna van Rijn, Francis Koolstra
en Stijn Arnoldussen
In: Paleo-aktueel 29 / [red.: Flip Kramer, Elisabeth van 't Lindenhout,
Johan Nicolai ... et al. ; met medew. van: Marjolein Admiraal, Peter
Attema, Merit Hondelink ... et al.]. - Eelde ; Groningen : Barkhuis
Publishing ; Rijksuniversteit Groningen. Instituut voor Archeologie (GIA),
2018. - (2018) Nummer 29, p. 85-94 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 32580].
Met lit. opg.

[Artikel] Aardewerk van klooster Yesse : sober of chic? / Morvenna van Rijn, Francis
Koolstra en Stijn Arnoldussen
In: Paleo-aktueel 29 / [red.: Flip Kramer, Elisabeth van 't Lindenhout,
Johan Nicolai ... et al. ; met medew. van: Marjolein Admiraal, Peter
Attema, Merit Hondelink ... et al.]. - Eelde ; Groningen : Barkhuis
Publishing ; Rijksuniversteit Groningen. Instituut voor Archeologie (GIA),
2018. - (2018) Nummer 29, p. 95-101 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32580].
Met lit. opg.
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32606 De atlas van Acker Stratingh : kartering van de Groninger bodem, wierden
en waterstaat (1825-1839) / [samenst.:] Reinder Reinders ; [tekst editing
summary: Xandra Bardet]. - Eelde : Barkhuis, 2019. - 312 p. : ill., krt. ;
35 cm + Kaart van de provincie Groningen (1837)..
Met samenvatting in het Engels ; met lit. opg. ; met reg.

[Artikel] Frans Musters : Afscheid bij de Robobank / tekst: Ineke van Zanten ;
fotogr.: Janna Bathoorn
In: . - (2019) Nummer 10, p. 24-26 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31849].
Frans Musters was directeur van de Rabobank Noord-Groningen.

32578 Ter Apel / Jakob Been. - Bedum : Profiel, 2019. - 160 p. : ill. ; 30 cm.
[Artikel] Zestiende-eeuwse godsdienstige pluriformiteit : overwegingen naar
aanleiding van Abel Eppens / Wiebe Bergsma
In: Gelovigen, dominees en geleerden / Wiebe Bergsma ; gered. en ing.
door Klaas van Berkel, Hans Cools en Hans Mol, met medew. van Lydia
Janssen. - Hilversum : Verloren, 2019. - (FA. - Leeuwarden : Fryske
Akademy ; 1115). - (2019), p. 105-125 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 32584].
Artikel over de geschiedenis van de godsdienst in de 16e eeuw in Noord-Nederland zoals valt
op te maken uit de kroniek van Abel Eppens. Eerder gepubliceerd in: Historisch bewogen :
opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw aangeboden aan prof. dr. A.F.
Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. - Groningen, 1984, p. 9-30.

32528 Een Deftig Huys met een fraay Hoff : de geschiedenis van een oud
Gronings huis en het omringende havenkwartier / Rienk Bijma. - Assen : In
Boekvorm, 2019. - 528 p. : ill., plgr., portr. ; 31 cm.
Bouw- en bewonersgeschiedenis van het adres Zoutstraat 16 en de omliggende buurt.. Met lit.
en bronnenopg., met reg. - Met lijst van intekenaren.

32586 Ik wacht : 101 verhalen uit het aardbevingsgebied / [woord vooraf van
Bert Wagendorp ; onder red. van Dagblad van het Noorden ; foto's: Jan
Zeeman ; interviews: Koos Bijlsma, Maaike Borst, Marijke Brouwer ... et
al.]. - Amsterdam : Balans, 2019. - 326 p. : ill., portr. ; 24 cm..
Verhalen van inwoners van Noord-Groningen over aardbevingsschade aan hun huizen en de
impact die dat op hun heeft.

32581 Louis de Jonge : ... nu zoetjesaan maar eens bijsturen / [schrijvers:]
Yvonne Nijlunsing, Albert Buursma, Hendricus Kooi ; [foto's: Ernst
Borstlap, Wim Bosscher, Albert Buursma ... et al. ; tek.: Hendricus Kooi ;
kaarten: Koos de Vries]]. - Warffum : Stichting Boekgroep NoordGroningen, 2019. - 176 p. : ill., krt. ; 23x23 cm.
Louis de Jonge voer veertig jaar op de oostelijke Waddenzee en liet veel mensen kennis
maken met dat natuurgebied.

[Artikel] Een pikante vergissing / door Jan van den Broek
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - (Stad &
Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen / red.: Albert Beuse,
Paul Brood, Franck Smit ... [et al.]. - Groningen : Vereniging Stad en
Lande, 1992 - .... ; 2018-....). - Jaargang 28 (2019) Nummer 2, p. 30-31 :
ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Artikel over pater Theo van Zutphen, die in de zestiende eeuw in de stad Groningen werd
opgepakt omdat hij in concubinaat leefde met een prostituee. Met lit. opg. in eindnoten.

32609 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 1. Ten geleide : overzicht van
de inhoud en literatuurlijst. / Jan van den Broek. - Groningen : [eigen
uitg.], 2019. - 14 p. : ill., krt. ; 30 cm.
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32610 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 2. 'Omteda Tjada' bestaat niet /
Jan van den Broek. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 48 p. : ill., krt. ; 30
cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32611 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 3. Eemsdijk en Marcellusvloed /
Jan van den Broek. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 56 p. : ill., krt. ; 30
cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32612 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 4. Hoogtesprongen / Jan van
den Broek. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 30 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32613 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 5. Maarvliet / Jan van den
Broek. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 47 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32614 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 6. De inpoldering van de
Fivelboezem / Jan van den Broek. - Groningen : [eigen uitg.], 2019. - 79 p.
: ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32615 Zwerven door Fivelgo (en Hunsingo) : aantekeningen over de
landschapsgeschiedenis van het Hogeland. 7. Het einde van het
Oosterniezijlvest / Jan van den Broek. - Groningen : [eigen uitg.],
2019. - 61 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg in voetnoten.

32576 In de voetsporen van Schnitger : een reis door de Groningse en
Nedersaksische orgeltuin / [red. Erfgoedpartners: Ellen Bakker, Roeli
Broekhuis, Robert Danens ... et al., red. Arp-Schnitger-Gesellschaft: Harald
Vogel]. - [S.l.] : Erfgoedpartners, 2019. - 131 p. : ill., portr., krt. ; 21x20
cm.
32588 Symbool, kleed en kleur in de Farmsumer Kerk / [foto's: Jan
Bulten]. - [S.l.] : Stichting Funerair Erfgoed Farmsumer Kerk Protestantse
Gemeente Delfzijl, 2019. - [13] p. : ill. ; 21 cm.
Met lit. opg.

32590 De Enne Jans Heerd op Maarhuizen / [tekst:] Johan van Rhijn ; [red.:
Mayke Zandstra ; foto's: Harry Cock ... et al.]. - [S.l.] : [eigen uitg.],
2019. - 99 p. : ill., krt. ; 22 cm.
Met lit. opg.

32572 De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten / Marieke van Delft,
Reinder Storm ; medew.: Peter van der Krogt, Bram Vannieuwenhuyze,
Marleen Smit ... et al.. - 2e dr. - Tielt ; Den Haag ; Amsterdam : Lannoo ;
Koninklijke Bibliotheek ; Allard Pierson, 2019. - 399 p. : ill., krt., plgr. ; 35
cm.
[Artikel] 't Wad op / tekst: Addo van der Eijk ; fotogr.: Annet Eveleens
In: Blad : magazine voor Noord Groningen. - (2019) Nummer 10, p. 32-35
: ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
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32500 Woltersum, een tijdsbeeld 2019 / [fotogr.: Gea Schenk, Ronnie Zeemering
; interviews: Ellis Ellenbroek ; artikelen: Ingrid Stayen ... et al. ; cartogr.:
Menno Bolder ; red.: Klaske Piebenga]. - [Woltersum] : [eigen uitg.],
[2019]. - 232 p. : ill., krt. ; 24 cm.
[Artikel] Kees Reinders, meester-verteller in een dubbele betekenis / tekst: Marja
Spakman ; foto's: Annet Eveleens
In: Blad : magazine voor Noord Groningen. - (2019) Nummer 10, p. 54-57
: ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
Kees Reinders en zijn vrouw bewonen de woning naast het poortgebouw van de voormalige
Asingaborg in Middelstum.

32551 Schans op de grens : Bourtanger bodemvondsten 1580-1850 / red.: J.J.
Lenting, H. van Gangelen, H. van Westing ; [fotogr.: T. Dijkstra, J. Lippold
; tek.: J.E. Dilz]. - 2e verm. dr. - Zwolle : SPA, 2019. - 632 p. : ill., krt. ;
30 cm.
32501 Van Westerdeel naar Westerkwartier : samengesteld ter gelegenheid van
het opgaan van de gemeente Marum in de gemeente Westerkwartier /
[tekst:] Koos Vos, Simon van der Goot ; [eindred.:] Cobi Olijve ; medew.:
Roel Huisman, Wim Alberda van Ekenstein. - Marum : Gemeente Marum,
[2019]. - 164 p. : ill., krt. ; 25 cm.
Titel op voorplat: Van Westerdeel naar Westerkwartier : afscheid van de gemeente Marum.

[Artikel] Een geborduurd Groninger stadsgezicht / door Jan Pieter de Groot
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 2, p. 32-37 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

32583 Eer tegen eer : een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de
Republiek, 1580-1795 / Rolf Hage. - Hilversum : Verloren, 2019. - 280 p. :
ill., portr. ; 25 cm.
Met aandacht voor enkele Groninger dames waaronder Aaltje Olinga en Truda Clant. Handelseditie van een proefschrift VU Amsterdam. - Met lit. en bronnenopg., met reg.

32510 Petrus' Pieterpad : een kroniek van de familie Sips / Jacques van der
Ham. - Maastricht : [eigen uitg.], 2018. - 436 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

32504 Oranje driften : orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 /
Laurien Hansma. - Hilversum : Verloren, 2019. - 237 p. : ill., portr. ; 24
cm.
Handelseditie van proefschrift Groningen. - Met lit. en bronnenopg., samenvatting in het
Engels. - Met aandacht voor gebeurtenissen in Groningen.

[Artikel] 'Ik tekende als kind al. Dat deed ik het liefst' : Geert Schreuder 50 jaar
kunstschilder / door Hans ter Heijden ; foto: Herman Janssen
In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van
Westerwolde. - Jaargang 8 (2019) Nummer 2, p. 18-23 : ill. [Toegangsnr:
1766 Cat.nr. 752].
Met lit. opg.

32582 Van Opduin tot Dockboot : zomerhuizen en toerisme op Schiermonnikoog /
[tekst en red.: Sikko Onnes, Evelyn Onnes, Menno Hoexum ... et al. ; met
medew. van Jurjen van der Meer]. - [S.l.] : Louise, 2019. - 184 p. : ill.,
krt. ; 20 cm obl..
Met lit. opg.
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32516 Jubileumboek 100-jarig bestaan 19-12-1918 * 19-12-2018 / Doety
Hovinga-Jensma en Ella Botjes-van Hoorn. - [Winschoten] : NVVHVrouwennetwerk afdeling Winschoten [Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen], [2018]. - 35 p. : ill. ; 30 cm.
Titel op voorplat: Jubileumuitgave van het Maandbericht ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Winschoten : 1918-2018.

32591 Herinneringen : de autobiografie van Nederlands bekendste feministe en
eerste vrouwelijke arts / Aletta H. Jacobs. - Nieuwe ed. / ingel. en
geannoteerd door Mia Meijer. - Amsterdam : Boom, 2019. - 314 p. : 23
cm.
Nieuwe volledig herziene editie van: Herinneringen van Dr. Aletta H. Jacobs. - Amsterdam :
Van Holkema & Warendorf, 1924.

[Artikel] De lotgevallen van de familie Rotman / door Eppo van Koldam
In: Harens Old Goud : bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en
Noordlaren. - Jaargang 10 (2019) Nummer 1, p. 14-18 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 30725].
32502 De families Koppius en Knotnerus in oorlogstijd : Oostwold 1940-1945 /
[auteur: Detmer Tjark Koppius ; dagboekauteurs: Annie Knotnerus-Sebens
en Minie Buseman]. - 3e dr. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2019. - 100 p. : ill.,
krt., portr. ; 30 cm.
Bevat tevens: Het dagboek (april 1945) van Minie Buseman (p. 45-48) en Het dagboek (jan.
1941 - juni 1944) van Annie Knotnerus (p. 49-98).

32580 Paleo-aktueel 29 / [red.: Flip Kramer, Elisabeth van 't Lindenhout, Johan
Nicolai ... et al. ; met medew. van: Marjolein Admiraal, Peter Attema, Merit
Hondelink ... et al.]. - Eelde ; Groningen : Barkhuis Publishing ;
Rijksuniversteit Groningen. Instituut voor Archeologie (GIA), 2018. - 123 p.
: ill., krt., diagr. ; 24 cm.
Titel en ondertitel op het voorplat: 'Paleo-aktueel 29 : het Groninger Instituut voor
Archeologie presenteert zijn onderzoek'.

32569 130 jaar Korps Winschoten Leger des Heils, 1888-2018 / [samengest. door
Hennie Kremer en Onno Weinberg ; met medew. van: Tineke van Huffelen,
Roelof Wolfs, Sjaak van Hese]. - Winschoten : Leger des Heils Korps
Winschoten, 2018. - 151 p. : ill., portr. ; 30 cm.
32600 Stap voor stap langs kunst in de Oosterparkwijk : Groningen, de tweede
stad van het land met de Amsterdamse Schoolstijl / [teksten: Sjoukje van
Kuiken ... et al. ; foto's en eindred.: Frans Geubel]. - [Groningen] :
Werkgroep ONS (Oosterpark Nooit Saai), 2019. - [14] p. : ill., plgr. ; 17
cm.
32585 Grontopia beek in beeld : toekomstig Westerwolde : utopie of dystopie? /
[ill.: Remco Nieboer ; red.: Martijn Lindeboom en Debbie van der Zande ;
met bijdr. van: Floris van den Berg, Rob Roggema, Wieger Wamelink ... et
al.]. - [S.l.] : Tilia Scriptum, 2019. - 128 p. : ill., portr. ; 21 cm.
Bevat een wetenschappelijke en een fictieve visie op de gevolgen van klimaatverandering voor
Westerwolde.

[Artikel] Grensbewoners : kinderen van achter de heide, achter het bos / tekst en
fotografie: Ankie Lok
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 5, p. 44-50 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Titel in inhoudsopgave: Grensbewoners : wonen op het drieprovinciënpunt.
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[Artikel] De Martinitoren Herboren : een Groninger icoon wakend over de horizon /
tekst: Els Zwerver en Sanne Meijer
In: Blad : magazine voor Noord Groningen. - (2019) Nummer 10, p. 58-59
: ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
[Artikel] De (on)gezonde stad : voorbeeld Groningen : historische beschouwing /
tekst: Noor Mens ; beeld: Groninger Archieven
In: Noorderbreedte : een eigenzinnige kijk op Groningen, Friesland en
Drenthe. - Jaargang 43 (2019) Nummer 3, p. 20-25 : ill., plgr.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20803].
Artikel over de planologische geschiedenis van de stad Groningen.

32589 Een gedenkwaardige kei : slachtoffers van WOII in relatie tot Zuidlaren,
1940-1945 / [geschreven en samengest.:] door Goff F. Miedema. - [S.l.] :
[eigen uitg.], 2019. - 106 p. : ill., portr., krt. ; 30 cm.
Met lit. opg.

[Artikel] Grensbewakers van de Waddenzee : 'We hebben overal oren en ogen' /
tekst: Marloes de Moor ; fotogr.: Marlies de Moor, Douane Waddenzee
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 5, p. 36-41 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Titel in inhoudsopgave: Maritieme grenzen : grensbewakers van de Waddenzee.

32593 Aanstekelijk vertrouwen : de stem van Anko Scholtens (1893-1943),
voorloper van de Vrijmaking in Groningen / Peter Niemeijer. - [S.l.] :
BC.BS, 2019. - 226 p. : ill., portr. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg

[Artikel] De eerste Poppinga's in Marum / Cobi Olijve
In: 't Olde Guet : tijdschrift van de vereniging Heemkundekring VredewoldWest. - (2019) Nummer 30, p. 17-22 : ill., portr., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31174].
32524 Laatste rustplaats : inventarisatie van de begravingen op de oude
begraafplaats in Eelde 1829-2018 / G.J. ten Pas. - Eelde : Historische
Vereniging Ol Eel, [ca. 2018]. - 91 p. : ill. ; 25 cm + DVD.
[Artikel] 'Ik vrees die verhoogde ontwikkeling niet' : Aletta Jacobs en Johan Rudolf
Thorbecke / Alies Pegtel
In: Nieuw Letterkundig Magazijn. - Jaargang 36 (2018) Nummer 2, p. 3237 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32570].
[Artikel] De voorganger van Hendrik de Cock in Ulrum : Fridze Cornellis (17441813), oefenaar / door Harry Perton
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 2, p. 16-21 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

32568 De flora van Westerwolde : het voorkomen en de verspreiding van planten
binnen de Ecologische Hoofdstructuur van Westerwolde en diverse analyses
/ [auteur:] Bauke Roelevink. - [S.l.] : [s.n.], [2019]. - 148 p. : ill., krt. ;
30 cm.
Met lit. opg., reg.

32592 Genadezesjes : over de moderne universiteit / Eelco Runia. - Amsterdam :
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019. - 221 p. : 22 cm.
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32527 A-weg 10 : een familiekroniek over een bijzonder gezin : "zo wordt vroeger
toch een beetje nu" / [auteur:] Wilma Slaager-de Vries ; [eindred.:
Dorothee de Wilde]. - Haamstede : [eigen uitg.], 2019. - 165 p. : ill. ; 24
cm.
32603 Gids slavernijverleden Nederland = The Netherlands slavery heritage guide
/ [teksten, red. en eindred.:] Dienke Hondius, Nancy Jouwe, Dineke Stam
... [et al.] ; [aanvullende teksten: Ahmed Abbas, Yehonatan Elazar-De
Mota, Karwan Fatah-Black ... et al. ; beeldresearch: Inge Zwart, Sjoerd
Jaarsma ; fotogr.: Bert Brouwenstein, aanvullende fotogr.: Nancy Jouwe,
Anna van Kooij, Ineke Mok ... et al. ; cartogr.: Jaap Fokkema, Bert
Brouwenstein ; tekstred. Nederlands: Monieke Boonstoppel ; vert. en
tekstred. Engels: Laurence Ranson]. - Volendam : LM Publishers,
2019. - 166 p. : ill., krt., portr. ; 22 cm.
Tekst in het Nederlands en het Engels. - Met reg.

32604 Schipperskind : verhalen over een schippersjeugd in Appingedam en
Harlingen / [tekst] door Joh. G. Wijsbeek' ; [bew.: Louis Stiller]. - Warffum
: Stichting Boekgroep Noord-Groningen, 2019. - 144 p. : ill., portr. ; 21
cm.
Bundeling van verhalen die, begin jaren zeventig, eerder zijn gepubliceerd in de Eemsbode en
de Harlinger Courant.

[Artikel] De slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vanuit Fries en Groninger
perspectief / Oebele Vries
In: Jaarboek Oranje-Nassau 2018 / onder red. van Arjan Nobel
(hoofdred.), René van den Berg, Eymert-Jan Gosens ... [et al.], eindred.:
Erik Schoonhoven. - Den Haag : Geschiedkundige Vereniging OranjeNassau, 2018. - (2018), p. 48-71 : ill., krt., portr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 32577].
Met lit. opg. in eindnoten, met reg.

[Artikel] Terug naar school / door Dineke van der Wal
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 2, p. 22-23 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Artikel n.a.v. de tentoonstelling 'Terug naar school : geschiedenis van het lager onderwijs
1800-1920' in het Openluchtmuseum Het Hoogland te Warffum, t.g.v. het zestigjarig jubileum
(1959-2019).

[Artikel] Bourtangermoeras : een drassige grensgeschiedenis / tekst: Cora
Westerink ; fotogr.: Gert Tabak
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 5, p. 58-65 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
[Artikel] Café Klaassens : geschiedenis van een dorpscafé / Henk van der Wijk
In: 't Olde Guet : tijdschrift van de vereniging Heemkundekring VredewoldWest. - (2019) Nummer 30, p. 3-12 : ill., portr., plgr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 31174].
Bevat ook informatie over de familie Klaassens.

