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Nieuw in de collectie: bibliotheek 
Juli – augustus 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.  

 
Aanwinsten bibliotheek 

 
Boeken 
 
33942 Grunn in Amsterdam : 15 jaar Grunneger Kerkdainsten in de Oude Lutherse Kerk, 

2007-2021 / [onder red. van: Pia Wolthuis-Flik... et al. , eindred.: Nelleke de Jong 
- van den Berg ; beeldred.: Sandra Haverman] ; Amsterdam : Evangelisch-
Lutherse Gemeente, [ca. 2021] - 44 p. : ill. 21 cm 

 
33868 Roering in de Wiekeborg : opzienbarende verhalen over een B&B / Willem Molema 

; [Steenwijk] : Boektotaal, 2022 - 224 p. : - 24 cm 
Bundel korte bijdragen over gebeurtenissen in en rond een Bed & Breakfast in Oude Pekela.  

33872 Ontaard land : de strijd van een Groninger tegen de gasregenten / Ineke 
Noordhoff ; Amsterdam ; Antwerpen : Atlas Contact, 2022 - 302 p. : ill., krt. 21 
cm 
- Het verhaal van Henk Tienkamp uit Woltersum. - Met opdracht van de auteur.  

 33862 Boerderijenboek Aduard :  / [red.: Jaap Hofman, Gerrit Kuijk] ; Bedum : Profiel, 
2021 - 656 p. : ill., krt., plgr., tab., portr. 31 cm 
- Met bronnenopg.- De bronnenopg. blijft beperkt tot kadastrale verwijzingen. -  met reg.  

 33863 Een  Schrickelijck Jaer : de oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek 
/ Ineke den Hollander ; [red.: Lilian Eefting ; beeldred.: Rik Klaucke ; fotogr.: Jeff 
van den Buijs] ; Assen : Van Gorcum, 2022 - 288 p. : ill., krt., portr. 25 cm 
- Met lit. en bronnenopg., met reg.  

 33864 Opmerkelijke Groninger rechtszaken : bundel ter gelegenheid van het 260-jarig 
bestaan van het Groningsch Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio / 
red.: Paul Brood en René Flach ; Bedum : Profiel, [2021] - 192 p. : ill. 25 cm 
- Met lit. en bronnenopg.  

 33869 Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren '70 : groeikernen en 
woonmilieus / Michiel Kruidenier ; [tekstred.: Marianne Lahr ; fotogr.: Harry Cock] 

; Rotterdam : Nai010, 2021 - 256 p. : ill. 24 cm 
- Met lit. en bronnenopg.  

 33873 Verre Verwachtingen : het bewogen emigratieavontuur van een weesmeisje uit 
Groningen / Dirk Wolthekker ; Amsterdam : Balans, 2021 - 305 p. : ill., portr., 
krt. 22 p. 
Levensverhaal van de in Groningen geboren Roelfina Wolthekker (1872-1950). Met lit. en 
bronnenopg.  

 33875 Oosterman : huis en bewoners : J. Kammingastraat 76, Wildervank : 1850-1900-
1971-2021 / H.J.W. Oosterman ; [Leek] : [eigen uitg.], [2021] - [ongep.] : ill., 
portr. 21 cm 

 
 33876 De  snelfotograaf : een geschiedenis van het moderne portret / Róman Kienjet ; 

[Zutphen] : Walburg Pers, 2022 - 208 p. : ill., portr. 24 cm 
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33865 Leven langs de grens : economische crisispolitiek en de handhaving van gezag en 
neutraliteit in Noordoost-Nederland tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog, 
1914-1920 / Albert Eggens ; Beilen : Uitgeverij Drenthe, 2021 - VIII, 438 p. : ill., 
tab. 25 cm - Met lit. en bronnenopg.  

 
33866 Groninger grammatica in kort bestek :  / Klaas Pieterman ; Houwerzijl : Vliedorp, 

2022 - 223 p. : - 21 cm - Met index.  
 
33867 De  stem van het water : getuigenissen van de vroegere schipperij / Hylke 

Speerstra ; Gorredijk : Noordboek, 2022 - 459 p. : - 23 cm 
33870 Van hier nu tot hier na : verhalen uit een hospice / Elly van Pagée ; [red.: Linda 

Beukers ; fotogr.: Alfred Oosterman] ; Groningen : Kleine Uil, 2022 - 127 p. : ill. 
19 cm 

 

 33871 Lianne : n leven vol meziek / Jan Groenbroek ; Scheemda : t Grunneger Bouk, 
2021 - 144 p. : ill., portr. 31 cm - Met bladmuziek.  

 
33874 Groningen en de Eerste Wereldoorlog :  / Henk van der Linden en Tom Sas ; 

Soesterberg : Aspekt, 2022 - 393 p. : ill. 23 cm - Met reg. - Met lit. en bronnenopg.  
 
33890Sterke schakels, sterke ketting : van dorpssmid naar Elzinga Groep / Willem van 

Reijendam ; [fotogr.: Jan Buwalda, Jelte Elzinga, Rients Elzinga] ; Bedum : 
Profiel, 2021 - 120 p. : ill. 25 cm - Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de Elzinga Groep  

 
33891 Tussen de dijken : herinneringen aan het Ambonezenbosje / Marjan Brouwers, 

Maike van de Kooij ; [fotogr.: Jan Buwalda] ; Groningen : Passage, 2022 - 128 p. 
: ill. 23 cm  

 

33892 Het  is grijs en het valt uit de hemel : een ander gezicht op de stad / tekst: Nina 
van den Broek ; illustr.: Peter Dijk ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2021 - [ongep.] : ill 21 
cm obl. + losse krt. In 52 teksten en 52 tekeningen wordt een alternatieve en 
kunstzinnige kijk op de randen van de stad Groningen geboden.   

 
33887 Lentis 1995-2020 : een levend portret in de spiegel van de tijd : geestelijke 

gezondheidszorg als onderdeel van een turbulente omgeving; een ontroerend 
verhaal vol verwachting, teleurstelling en altijd weer hoop / [tekst:] Rense 
Schuurmans ; [red.: Petra Albertema, Hans Hartman, Jannie Strijk] ; Bedum : 
Profiel, 2021 - 212 p. : ill. 35 cm - Met lit. en bronnenopg.  

 
33877 Grensoverschrijdend = Grinskrusend : de haiku van [fan] Jan Loman / Jan Loman 

; Leeuwarden : Tresoar, 2021 - 207 p. : ill. 23 cm 

 
33879 Dorp in oorlogstijd : verhalen over verzet, verraad, verschrikking en verlies / Cees 

Stolk ; [red.: Marita Weener] ; [S.n.] : Sabine Kokee ; [Stichting Oorlogsverhalen 
Nieuwolda], 2022 - 115 p. : ill. 24 cm - Met bronnenopg.  

 
33880 Humor in Grunnegerlaand :  / K. ter Laan ; [illustr.: Johan Dijkstra] ; [S.l.] : 

Noordboek, 2021 - 191 p. : ill. 22 cm - Heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 
1947, ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Kornelis ter Laan.  

 
33884 Verrassende vrouwen van de Oosterpark : tien portretten / Marianne Kootstra ; 

[Groningen] : [eigen uitg.], 2022 - 44 p. : ill., portr. 21 cm 
 
33885 Canon van Loppersum : over Sjuxum, Duursum, het leesgezelschap, de 

bessenteelt, de paardenmarkt, Hollandia en meer / Wil Scheltens en Ben 
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Scheltens ; Loppersum : Stichting Familierchief Loppersum, 2021 - 40 p. : ill. 24 
cm - Met lit. en bronnenopg.  

 
33886 Klaproos in de wind : gedichten en laidjes / An Kuiper ; Veendam : Staalboek, 

2000 - 49 p. : - 20 cm + CD 
 
33925 Schriftspiegel : oud-Nederlandse handschriften van de 13de tot in de 18de eeuw / 

P.J. Horsman en J.P. Sigmond ; Hilversum : Verloren, 2022 - [ongep.] : ill. 32 cm 
- Verbeterde en vermeederde herdruk van Schriftspiegel. Nederlandse paleografische 
teksten van de 13de tot de 18de eeuw [toegang 1769, inv.nr. 13845].  

33928 Groningen en de bevingen : hoe kennis beleid nauwelijks beter maakt / Wim 
Derksen en Mariëlle Gebben ; [Den Haag] : Boombestuurskunde, 2022 - 140 p. : 
- 24 cm - Met essays van Johan Weggeman, Nikki Brand, Baukje Kothuis, Isabelle van 
Elzakker en Patricia Faasse.  

 
33929 Mayday!! : redders in nood / Hans Beukema ; Delfzijl : Maritext, 2021 - 96 p. : ill. 

22 cm 

 
33930 Bitterzoet erfgoed : zwart in Groningen / [tekst:] Barbara Henkes, Marketka 

Sikolova, Nadia Abdelkaui, Lieuwe Jongsma ; fotogr.: Heinz Aebi, Cissy 
Gressmann, Marten de Leeuw ... et al.] ; Groningen : Groninger Museum, 2022 - 
111 p. : ill., portr. 17 cm 

 

Artikelen 
 
[Artikel] 13862603 standvastige Prott Bourtange / door Egge Knol In: Terra 

Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van Westerwolde, - 11 Afl. 2- 18-
23 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13862613 in 1679 gegoten klok van Vriescheloo van kanon tot kerkklok / 
door Jan S.A. Huizing In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 
Westerwolde, - 11 Afl. 2- 24-25 : ill. :   

 

[Artikel] 13862621 Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde 
het onleesbare graf van ds. Adamus Oomkens / door Geert Volders In: Terra 
Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van Westerwolde, - 11 Afl. 2- 26-
29 : ill. :   

 

[Artikel] 13862670 wegen van de bisschop Het oorlogspad in Westerwolde? / door 
Lieuwe Jongsma In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 
Westerwolde, - 11 Afl. 2- 26-29 : ill. :   

 

[Artikel] 13862699 Commandeurs in Ter Apel toezicht houden namens de stad 
Groningen / door Jakob Been In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de 
geschiedenis van Westerwolde, - 11 Afl. 2- 32-33 : ill. :   

 

[Artikel] 13849612 Iets over portretten van Carl von Rabenhaupt - / door Henk van 
Veen In: Vriendenbulletin Stichting Vrienden van de Stad Groningen, - 37 Afl. 
109- 12-14 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13849633 'Zeegewasjes die men zwijntjes noemt', of Slavernijgeld in 
Hoogkerk - / door Harry Perton In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift 
voor Groningen 31 Afl. 2- 3-5 : ill. :   

 

[Artikel] 13849636 Zwijnslepels een blinkende stimulans voor de varkensmesterij / 
door Jan-Paul Wortelboer In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor 

Groningen 31 Afl. 2- 6-9 : ill. :   
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[Artikel] 13849641 Hoe Groningen kennis maakte met de guillotine - / door Henk 
Boels In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 2- 10-
15 : ill. :   

 

[Artikel] 13849662 woorden die zij uit hun harten breken - / door Margriet Dijk In: 
Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 2- 18-21 : ill., 
portr. :   

 

[Artikel] 13849664 Piraterij op de Groninger Wadden een onfortuinlijke reis / door 
Hidde Feenstra In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 

Afl. 2- 22-27 : ill., krt. :   
 

[Artikel] 13849665 Fehse en Kuyper en hun gemeenteatlassen van Groningen een 
onfortuinlijke reis / door Kees Floor In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift 
voor Groningen 31 Afl. 2- 28-32 : portr., krt. :   

 

[Artikel] 13849669 Hinderikus Boss (1852-1902), een schilder in de schaduw - / 
door Joop van Roekel In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor 
Groningen 31 Afl. 2- 34-39 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13849670 Van vormingsgemeenschap tot leerfabriek - / door Riemer 
Janssen In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 2- 
40-43 : ill. :   

 

[Artikel] 13862583 Oudeschans in het Rampjaar 1672 Bellingwolderschans / door 
Jan S.A. Huizing In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 
Westerwolde, - 11 Afl. 2- 13-17 : ill., portr., plgr. :   

 

[Artikel] 13859420 Op het water geboren, in het water zijn leven verloren : Pieter 
Hendriks Klatter uit Emden/Pekela - / Antonia Veldhuis In: Gens nostra, - 77 Afl. 
4- 234-237 : ill. :   

 

[Artikel] 13863684 Monumentaal Usquert - / tekst: Ineke van Zanten ; fotogr.: Otto 
Kalkhoven 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 5 Afl. 28- 4-9 : ill. :   

 

[Artikel] 13863686 Museumregistratie Museum Helmantel een klus voor conservator 
Liesbeth van Es / tekst: Thea Pol ; fotogr.: Fred Reiffers en Jelte Oosterhuis 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 5 Afl. 28- 14-17 : ill. :   

 

[Artikel] 13863687 Met een vlijmscherp mesje door de eeuwen heen - / tekst: 
Nicolaas Geenen ; 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 5 Afl. 28- 
18-21 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13863690 onrust van een fijnschilder - / tekst: Hans Broekhuis ; 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 5 Afl. 28- 24-27 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13863693 Hoe WOON je 'Ons huis past bij de omgeving' / tekst: Jetta Post 
; fotogr.: Otto Kalkhoven In: Blad, tijdschrift voor Noord Groningen : 
tweemaandelijks magazine over cultuur, eten & drinken, historie, natuur, 
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recreëren, sport, taal, wonen en meer in het noorden van Groningen 5 Afl. 28- 
28-34 : ill. :   
Artikel over het woonhuis van Goffe en Dora Jensma gelegen tussen Onderdendam en 
Bedum.   

[Artikel] 13863694 Dorp 't Zandt - / tekst: Inge Zwerver ; 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 5 Afl. 28- 36-41 : ill. :   

 

[Artikel] 13863695 Man & werkplaats Sip Woudstra : 'Je bent eigenlijk de plastisch 

chirurg van de auto' / - 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 - Afl. 28- 42-
45 : ill. :   

 

[Artikel] 13863697 'Ik wil ook graag een groen erf' - / tekst: Addo van der Eijk ; 
fotogr.: Albert-Erik de Winter, Marian van Dongen 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 - Afl. 
28- 48-51 : ill. :   

 

[Artikel] 13863705 Uitwierde kerk en toren een dertiende- en negentiende-eeuws 
ensemble / tekst: Anja Groeneveld-Smit ; fotogr.: Fred Reiffers, Duncan Wijting 
en SOGK (archief) 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 - Afl. 28- 56-61 : ill. :   

 

[Artikel] 13861492 Groningse familie Crous - / Jan Borleffs In: GroninGEN, 
afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen 29 Afl. 
2- 35-41 :   

 

[Artikel] 13861493 snelheidsovertreding in 1612 vier doopsgezinden 'mit 
hanttastinge' gesignaleerd / Willem Doornbos In: GroninGEN, afdelingsorgaan 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen 29 Afl. 2- 41 :   

 

[Artikel] 13861495 Dienstbode Aaltje Scholtens - / Eppo van Koldam In: 
GroninGEN, afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling 

Groningen 29 Afl. 2- 42-43 :   
 

[Artikel] 13861515 Boerderijen op het Hoogeland - / Mattie Bruining-Hoeksma In: 
GroninGEN, afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling 
Groningen 29 Afl. 2- 45-52 : ill., krt. :   

 

[Artikel] 13861516 Hendrik Brand (1754-1845) en Grietjen Derks Strijker (1746-
1847) - / Petronela J.C. Elema In: GroninGEN, afdelingsorgaan Nederlandse 
Genealogische Vereniging, afdeling Groningen 29 Afl. 2- 52-54 :   

 

[Artikel] 13861518 Herbolt(s), Groningen - / Petronela J.C. Elema In: GroninGEN, 
afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen 29 Afl. 
2- 54-55 :   

 

[Artikel] 13861519 Wie was de vader van Jantje Jakobs Kajans? - / Rudolf van 
Glansbeek In: GroninGEN, afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische 
Vereniging, afdeling Groningen 29 Afl. 2- 56-58 :   

 

[Artikel] 13861532 romantiek van de brommer over jong zijn in de jaren vijftig en 
zestig / door Obby Veenstra In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de 
geschiedenis van Westerwolde, - 11 Afl. 2- 6-12 : ill. :   
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[Artikel] 13852107 'Weduwe Speckman' uit Ter Apel - / Jakob Been In: Veerten, 
tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum 7 Afl. 2- 6-9 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13852148 150 jaar Dohle marskramers op weg naar een Nieuwe toekomst 
/ Marleen Dohle en Theo Dohle In: Veerten, tijdschrift van het Streekhistorisch 
Centrum 7 Afl. 2- 10-17 : ill. :   

 

[Artikel] 13852156 koetsje van de dorpsdokter over het belang van het rijtuig rond 
1900 / Bert Roossien In: Veerten, tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum 7 
Afl. 2- 18-20 : ill. :   

 

[Artikel] 13852173 levensverhaal van emigrant Herman Schür Musselkanaalster 
gelukzoeker in Canada / Henk Dekker In: Veerten, tijdschrift van het 
Streekhistorisch Centrum 7 Afl. 2- 26-31 : ill. :   

 

[Artikel] 13852175 Rombertus Zuiderweg een schilder die liever kunstenaar wilde 
zijn / Helen Kämink In: Veerten, tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum 7 
Afl. 2- 22-25 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13852220 firma Luttmer 1879-1967 een internationale aardappelhandelaar 
in Stadskanaal / Jaap Meijering In: Veerten, tijdschrift van het Streekhistorisch 
Centrum 7 Afl. 2- 32-37 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13852250 immaterieel erfgoed - / Anne-Greet Wilting In: Veerten, 
tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum 7 Afl. 2- 38-39 : portr. :   
Interview met Rennie Dik over het feit dat de huisslagterijen zijn benoemd tot 
werelderfgoed.   

[Artikel] 13850364 Visserijmuseum Zoutkamp een museum vol verhalen / tekst: 
Ina Klompmaker Post ; fotogr.: Jan Roel Jager , 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 5 Afl. 27- 12-15 : ill. :   

 

[Artikel] 13850371 Afina van IJken, nieuwe directeur van Menkemaborg Uithuizen - 
/ tekst: Thea Pol ; fotogr.: Jelte Oosterhuis 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 5 Afl. 
27- 16-18 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13850372 Poolse bruid [Bert Hadders over de muziek in de Poolse Bruid] / 
tekst: Yvon van Apeldoorn ; fotogr.: Polle B. Willemsen, (foto Bert Harders: 
Diederik Winchester) 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 5 Afl. 27- 20-24 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13850377 dorp Stitswerd Het Hogeland / tekst: Inge Zwerver ; 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 5 Afl. 27- 36-40, 42, 44 : ill., plgr.  

 

[Artikel] 13850379 Man & werkplaats Marcel Ongering : 'Lijst en kunstwerk 
versterken elkaar' / tekst: Willy Koolstra ; fotogr.: Otto Kalkhoven 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 5 Afl. 27- 46-49 : ill. :   
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[Artikel] 13850382 IJsboerderij de Onnerpolder - / tekst: Ineke van Zanten ; 
fotogr.: Otto Kalkhoven 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 5 Afl. 27- 
52-56 : ill. :   

 

[Artikel] 13850383 Niet alleen het veelbezongen 'torentje van Spiek' maar ook de 
kerk werk gerestaureerd - / tekst: Anja Groeneveld-Smit ; fotogr.: Fred Reiffers 
en SOGK 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 5 Afl. 27- 64-68 : ill. :   

 

[Artikel] 13850384 Met levensernst in de ziel een familieverhaal uit Middelstum en 
Ulrum / tekst: Erik de Graaf ; fotogr.: Erik de Graaf en 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 5 Afl. 27- 64-68 : ill. :   

 

[Artikel] 13850388 huis van burgemeester Cleveringa - / Bertus Fennema In: 
Contactblad van de Historische Kring Zuidhorn, - 12 Afl. 1- 5-8 : ill., portr. :   

 

[Artikel] 13850391 leven van Johanna Barbara Winter - / Kees Kugel In: 
Contactblad van de Historische Kring Zuidhorn, - 12 Afl. 1- 9-14 : ill. :   

 

[Artikel] 13850393 Geschiedenis herschreven meer en minder spectaculaire 
vondsten in Zuidhorn / Alderik Visser In: Contactblad van de Historische Kring 
Zuidhorn, - 12 Afl. 1- 16-21 : ill., krt. :   

 

[Artikel] 13850394 gerucht makende erfenis in 1913 - / Nico Attema In: 
Contactblad van de Historische Kring Zuidhorn, - 12 Afl. 1- 23-28 : ill. :   

 

[Artikel] 13850395 Overtuinen - / Joop Cleij In: Contactblad van de Historische 
Kring Zuidhorn, - 12 Afl. 1- 29-31 : plgr. :   

 

[Artikel] 13850396 kapitein te Noordbroek - / door Janneke Kuipers-Kooi en 
Janneke Blaauw-Meijer In: Menterasilva, - 24 Afl. 1- 5-21 : ill., portr. :   
Betreft Ello Johannes Kooi (1829-1870).   

[Artikel] 13850398 Aanvullingen op Hayo Albert Spandaw - / door Janneke Blaauw 
In: Menterasilva, - 24 Afl. 1- 9-21 : ill., portr. :   
Hayo Albert Spandaw, jurist, rechter en dichter, leefde van 1777-1855.   

[Artikel] 13850399 Van kwelder naar binnenland hoe de Woldstreek bewoond raakte 
/ door Nick Kieft In: Menterasilva, - 24 Afl. 1- 24-31 : ill., krt. :   

 

[Artikel] 13871358 Diepswal 'van binnenuit' en 'van buitenaf'. Dl. 2 een wereld van 
verschil, vooral na 1784 / Geert Hadders In: Historisch Leek, - 36 Afl. 3- 2-8 : ill., 
krt. :   

 

[Artikel] 13871359 bekende onbekende' Lambartus Grevijlink / Geert Hadders In: 
Historisch Leek, - 36 Afl. 3- 9-17 : ill., krt. :   

 

[Artikel] 13849671 'Ik ben altijd een buitenbeentje gebleven' - / tekst: Jetta Post ; 
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 5 Afl. 27- 4-9 : ill., portr. :   
Interview met de voormalige volksvertegenwoordiger Bert Middel, bij zijn afscheid van het 
waterschap Noorderzijlvest.   
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[Artikel] 13870189 aanval op Groningen getekend de kaart van Jannes Tideman uit 
1672 / door Egbert van der Werff In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift 
voor Groningen 31 Afl. 3- 3-9 : krt. :   

 

[Artikel] 13870192 'Hey Bisschop, noch hefftu Groningen niet' de rol van vrouwen 
tijdens het beleg van Groningen / door Joël Miedema In: Stad & Lande, cultuur-
historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 3- 12-15 : ill. :   

 

[Artikel] 13870194 Groninger armenzorg en de gevolgen van het beleg de rol van 
vrouwen tijdens het beleg van Groningen / door Albert Buursma In: Stad & Lande, 

cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 3- 16-21 : ill. :   
 

[Artikel] 13870199 ruiterportret van Von Galen - / door Egge Knol In: Stad & Lande, 
cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 3- 22-27 : portr. :   

 

[Artikel] 13870200 'Doe sloegh men dees stúcken tot gedagtenis' vierkante munten 
uit 1672 / door Jan C. van der Wis In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift 
voor Groningen 31 Afl. 3- 32-37 : ill. :   

 

[Artikel] 13870201 Anna van der Horst over Gronings Ontzet - / door Rozemarijn 
van der Wal In: Stad & Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 31 Afl. 
3- 38-42 : ill. :   

 

[Artikel] 13870787 Twee artikelen ter gelegenheid van het honderdvijftig jarig 

bestaan van het torentje van Westerdijkshorn Een komen en gaan en Het geheim 
van de klok van Westerdijkshorn / Fons van Wanroij In: Zo as t was, - 26 Afl. 2- 
2-11 : ill., krt., portr. :   

 

[Artikel] 13870789 energievoorziening van Noord- en Zuidwolde tot het aardgas 
kwam (deel 2) - / Arnold Simons en Sieger de Groot (foto's) In: Zo as t was, - 26 
Afl. 2- 12-20 : ill. :   

 

[Artikel] 13870790 Berend Pepping en zijn onroerende goederen, omstreeks 1832 
(dl. 2) - / Ruurd Visser In: Zo as t was, - 26 Afl. 2- 21-30 : ill., plgr. :   

 

[Artikel] 13870805 Honderd jaar Sint Walfridusschool Bedum - / Gerard Galema In: 
Zo as t was, - 26 Afl. 2- 31-39 : ill. :   

 

[Artikel] 13870806 Plantsoen 11 - deel 6 - / Peter Mönnichmann In: Zo as t was, - 
26 Afl. 2- 40-42 : ill. :   


