Nieuw in de collectie: bibliotheek
Maart – april 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
Onder onze aanwinsten van de afgelopen maanden bevinden zich twee lijvige rapporten
van omvangrijke archeologische onderzoeken. De eerste is het rapport van de
opgravingen aan de Oostzijde van de Grote Markt. Tussen 2008 en 2017 vonden er in
het gebied tussen het Martinikerkhof, de Poelestraat en de Oostzijde van de Grote Markt
opgravingen plaats waarbij een groot aantal vondsten is gedaan. Deze zijn tot in groot
detail beschreven en geanalyseerd in vier delen. Onder redactie van Johan Nicolay
verscheen nog een archeologisch rapport: Huisplaatsen in De Onlanden : de geschiedenis
van een Drents veenweidegebied. Vanwege de plannen om de polder MatslootRoderwolde ten westen van de stad Groningen in te richten als waterbergings- en
natuurgebied vond er een groot archeologisch onderzoek plaats. Hoewel dit gebied zich
buiten onze provinciegrenzen bevindt, zijn de vondsten daar vanzelfsprekend ook
belangrijk voor de geschiedenis van onze provincie.
Van de hand van Paul Brood, Gerard van Krieken en Jan Spoelder verscheen De wijde
wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645). In deze biografie besteden de auteurs onder
andere aandacht aan de periode waarin Pijnacker hoogleraar rechten en later rector
magnificus in Groningen was. Pijnacker is ook bekend als carthograaf. In de tijd dat hij in
Drenthe woonde maakte hij kaarten van die provincie en de streek Westerwolde.
Waarschijnlijk maakte hij zelfs de oudst bekende beschrijvingen van deze gebieden, die
in 1638 werden gepubliceerd in de atlas van Blaeu. Deze beschrijving is integraal in het
boek opgenomen. De auteurs weiden regelmatig uit over de wereld waar Pijnacker in
leefde. Deze achtergrondinformatie maakt het vanzelfsprekend makkelijker om het
handelen van Pijnacker te interpreteren, maar geeft bovendien een interessante inkijk in
deze periode.
Nadat Nederland in 1945 bevrijd was, ging men al spoedig over op de berechting van
hen die in de oorlog hadden samengewerkt met de bezetter. Hiervoor werden de
zogenaamde Bijzondere Gerechtshoven (vanaf 1948 Bijzondere Strafkamer) opgericht. In
de kamer Groningen van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden werden mensen
berecht die verdacht werden van collaboratie of misdaden onder de bescherming van de
Duitse bezetter in de provincie Groningen. Mieke Meiboom schreef hier over Foute
Groningers? : berechting van collaboratie, oorlogsgerelateerde misdaden en
internationale oorlogsmisdaden in Groningen, 1945-1951.
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Hierboven besproken
32259.1

Opgravingen aan de Grote Markt Oostzijde, gemeente Groningen :
archeologisch onderzoek - Dl. 1: Algemeen / [auteur:] J.Y. Huis in 't Veld ;
[met bijdragen van: K.L.B. Bosma, L.M. Kootker, J. van der Laan en B.P.
Tuin]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2018. - 166 p. : ill., plgr., diagr.
; 30 cm + USB-stick: Opgravingen aan de Grote Markt, gemeente
Groningen : archeologisch onderzoek.
Met lit. opg., met samenvatting. Voor de overige delen, zie de lijst hieronder.

32326.1-3 Huisplaatsen in De Onlanden : de geschiedenis van een Drents
veenweidegebied / Johan Nicolay (red.), [tekstred.: Johan Nicolay en Sarah
Willemsen, beeldred.: Siebe Boersma, Erwin Bolhuis en Sander Tiebackx] ;
met bijdr. van: Alexandra Mars, Wijnand van der Sanden, Gerard
Aalbersberg ... [et al.]. - Groningen ; Eelde : Rijksuniversiteit Groningen.
Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) ; Barkhuis Publishing, 2018. - 3
dl. (XVII, X, X, 1033 p.) : ill., krt., tab. ; 31 cm + Bijlage "16
proefsleuven".
32322 De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645) / [tekst:] Paul Brood,
Gerard van Krieken, Jan Spoelder. - Zwolle : WBOOKS, 2018. - 293 p. : ill.,
portr., krt. ; 25 cm.
Cornelis Pijnacker was in 1616-1617 rector magnificus van de Groninger universiteit. Met
bronnen- en lit. opg., met reg. ; met samenvatting in het Engels en in het Frans.

32348 Foute Groningers? : berechting van collaboratie, oorlogsgerelateerde
misdaden en internationale oorlogsmisdaden in Groningen, 1945-1951 /
Mieke Meiboom. - Groningen : Passage, 2019. - 282 p. : 23 cm ; .
Met bronnen- en lit. opg.

Alle aanwinsten
32321 La ditta Balli, Selva & Co. / Christian Balli. - Poschiavo : [eigen uitg.],
2018. - 11 p. : ill. ; 24 cm.
Artikel over de uit Zwitserland afkomstige familie Balli en hun winkel in Groningen. - Met
beknopte genealogie van de familie Balli. Overdruk uit: Bolletino Genalogico della Svizzera
Italiana, jrg. 22, nr. 22, dec. 2018. - Tekst in het Italiaans. - Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] De Veenkoloniën : pioniersgeest : avonturiersbloed / tekst: Annemarie
Bergfeld
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 2, p. 116-121 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Artikel over de ontwikkeling van de Veenkoloniën en de sporen die hiervan nu nog in OostGroningen te vinden zijn.

[Artikel] Een geslacht Bijleveld in Groningen (achttiende-twintigste eeuw) / Baue
Bijleveld
In: De Nederlandsche Leeuw. - Jaargang 136 (2019) Nummer 1, p. 19-31 :
ill., plgr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20767].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

32315 Frieseveen, natuurgebied tussen Haren en Paterswolde / Egbert J.
Boekema. - Haren : [eigen uitg.], 2018. - 134 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. opg.
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[Artikel] Van Lauwersoog tot Dollard tou : waterrijk stad en ommeland / tekst en
fotogr.: Kees Boele ; fotogr.: Stella Bos, Bas Meelker
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 2, p. 26-31 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Artikel over de waterrijke natuurgebieden in de provincie Groningen.

[Artikel] Klokkenklanken en klokkenisten in de Martinitoren / Auke de Boer
In: Miniatuur. - Vereniging Vrienden Martinikerk, 1997-... ; 2014....). - Jaargang 23 (2019) Nummer 1, p. 3-6 : ill. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 28748].
[Artikel] Zoeken in de stilte : het kluizenaarsleven / tekst: Peggy Bouwer
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 2, p. 34-39 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Artikel over pater Hugo (Hugo Beuker, Emmen 1976) die als kluizenaar resideert in de kerk
van Warfhuizen.

[Artikel] Die ene goal / tekst: Robert Visscher ; foto's: Reyer Boxem
In: Trouw : tijd. - (2019) [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32346].
Artikel over de supporters van FC Groningen.

[Artikel] Abt Menko over de Fivel en het fundament van de kloosterkerk in
Wittewierum / Jan van den Broek
In: Groninger kerken. - Jaargang 36 (2019) Nummer 2, p. 45-53 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg. in voetnoten.

32334 Het uiterste der zee / Pauline Broekema. - 3e dr. - Amsterdam, Antwerpen
: De Arbeiderspers, 2018. - 319 p. : krt., geneal. tab. ; 22 cm.
Titel en ondertitel op voorplat: Het uiterste der zee : een familiegeschiedenis.

32322 De wijde wereld van Cornelis Pijnacker (1570-1645) / [tekst:] Paul Brood,
Gerard van Krieken, Jan Spoelder. - Zwolle : WBOOKS, 2018. - 293 p. : ill.,
portr., krt. ; 25 cm.
Cornelis Pijnacker was in 1616-1617 rector magnificus van de Groninger universiteit. Met
bronnen- en lit. opg., met reg. ; met samenvatting in het Engels en in het Frans.

32312 Stad & universiteit wandelroute ± 6 km / [samenst.: De Verhalen van
Groningen i.s.m. het Representatiefonds van de RUG]. - Groningen :
Universiteitsmuseum Rijksuniversiteit Groningen [etc.], 2018. - [12] p. :
Ill., portr., uitsl. plgr. ; 15 cm.
32319 De geschiedenis van het huis Mensinga in Roderwolde / [tekst: ]Ada van
Dijk. - Foxwolde : De Kleibosch, 2018. - 88 p. : ill., krt. ; 21 cm.
Met lit. opg.

[Artikel] De schilderijen van Willem Albert Scholten / Elise van Ditmars
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 59-72 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Toorpijp c.q. Arkema / Petronella J.C. Elema
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 26 (2019) Nummer 1, p. 18-23
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 783].
Met bronnenopg.
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32331 De man op de dijk : het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief /
Elvira Werkman ; [ill.: Gaudia Landman ; fotogr.: Ben Koks ... et al. ;
infographics: Jan Faber eNitials ; bureaured.: Jeanette van
Leeuwen]. - [S.l.] : KNNV Uitgeverij, 2018. - 315 p. : ill., uitsl. krt. ; 23
cm.
Met lit. opg.

[Artikel] Migratiegeschiedenis, historische demografie en de geschiedenis van het
Waddengebied / Meindert Schroor, Hidde Feenstra
In: Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen
Niederlanden = Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en NoordNederland / Marijn Molema, Meindert Schroor. - Münster : Universitätsund Landesbibliothek Münster, 2019. - (Benelux-German Borderlands
Histories. - [s.n.], 2019 - ....). -, p. 45-74 [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
ED0625].
[Artikel] Albert Wiersema en Karst Zevenberg: Amsterdamse Schoolstijl in de
gemeente Bedum, 1924-1939 / Hidde Rinze Koornstra, Bertus Fennema
In: Zo as t was. - Jaargang 23 (2019) Nummer 1, p. 18-25 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 831].
Met lit. opg.

32309 Klank. Beeld. Taal. / [gedichten en foto's: Chris Fictoor]. - [S.l.] : Chris
Fictoor Foundation, 2018. - 95 p. : foto's, portr. ; 15 cm obl..
Gedichten en foto's met als inspiratie de dagelijkse fietstochten en wandelingen die de auteur
rondom het Hoornse Diep maakte.

[Artikel] Geschiedenis van de begraafplaats Obergum : spiegel van de samenleving
/ Henk Gerritsma
In: Infobulletin Winshem. - Jaargang 22 (2019) Nummer 2, p. 6-18 : ill.,
plgr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 28749].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] De Spaanse griep in Veendam / Koos Gräper
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 159-169 : ill., tab.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Met lit. opg.

32335 Grunneger Sunnerkloasbouk : verhoalen, gedichten, herinnerns, verskes
en laidjes / verzoameld deur Fré Schreiber ; [red. en opmoak: Jan
Groenbroek] . - Scheemda : Stichting t Grunneger Bouk, 2018. - 179, [4]
p. : ill. ; 22 cm.
32313 Een spoor van vernieling : het Noord-Nederlandse katholieke kerkinterieur
voor, tijdens en na de Beeldenstorm. - Hilversum : Verloren, 2019. - 104
p. : ill. ; 20 cm.
Met lit. opg., reg.

32316 Tien Groningers, drie eeuwen : over schoolmeesters en trendvolgers in
Stad en Ommeland / [tekst en eindred.:] Johan Havinga. - Groningen :
[eigen uitg.], 2019. - 213 p. : ill., plgr., fam. stamb. ; 24 cm.
Met bronnenopg.

32329 De (m)ulo : onderwijswereld en jeugdcultuur (1955-1970) / Renie
Hesseling. - Soest : Boekscout Soest, 2018. - 178 p. : ill., tab. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.
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[Artikel] Nooit gebouwd voor altijd : de kerk van de Stadspolder / Martin Hillenga
In: Groninger kerken. - Jaargang 36 (2019) Nummer 2, p. [39-44] : ill.,
krt. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Artikel over een te bouwen maar nooit gebouwde kerk in de Stadspolder (1740). Met lit. opg.
in voetnoten.

32337 Inburgeringscursus Groningen 2.0 nu ook met aardbevings en Haren : taal,
cultuur en nog wat, met examenvragen!, met opdrachten! / Frank den
Hollander, Herman Sandman. - 8e volledig herz. en bijgew. dr. - Groningen
: Kleine Uil, 2018. - 176 p. : ill. ; 17 cm.
In thematische lessen wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten om leven en wonen in de
provincie en stad Groningen tot een succes te maken.

32259.1 Opgravingen aan de Grote Markt Oostzijde, gemeente Groningen :
archeologisch onderzoek - Dl. 1: Algemeen / [auteur:] J.Y. Huis in 't Veld ;
[met bijdragen van: K.L.B. Bosma, L.M. Kootker, J. van der Laan en B.P.
Tuin]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2018. - 166 p. : ill., plgr., diagr.
; 30 cm + USB-stick: Opgravingen aan de Grote Markt, gemeente
Groningen : archeologisch onderzoek..
Met lit. opg., met samenvatting.

32259.2 Opgravingen aan de Grote Markt Oostzijde, gemeente Groningen :
archeologisch onderzoek - Dl. 2: Binnenterrein / [auteur:] J.Y. Huis in 't
Veld ; [met bijdragen van: N. van Asch, A.M. Bakker, K.L.B. Bosma ... et
al.]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2018. - 517 p. : ill., plgr., diagr. ;
30 cm + USB-stick: Opgravingen aan de Grote Markt, gemeente Groningen
: archeologisch onderzoek..
Met lit. opg.

32259.3 Opgravingen aan de Grote Markt Oostzijde, gemeente Groningen :
archeologisch onderzoek - Dl. 3: Grote Markt Oostwand / [auteur:] J.B.
Hielkema en J.Y. Huis in 't Veld ; [met bijdragen van: N. van Asch, K.L.B.
Bosma, R.P. Exaltus ... et al.]. - Groningen : Gemeente Groningen,
2018. - 390 p. : ill., plgr., diagr. ; 30 cm + USB-stick: Opgravingen aan de
Grote Markt, gemeente Groningen : archeologisch onderzoek.
Met lit. opg.

32259.4 Opgravingen aan de Grote Markt Oostzijde, gemeente Groningen :
archeologisch onderzoek - Dl. 4: Martinikerkhof / [auteur:] B.P. Tuin ; [met
bijdragen van: S. Baetsen, E. Altena, L.M. Kootker en A.M. KoopsBesijn]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2018. - 506 p. : ill., plgr.,
diagr. ; 30 cm + USBstick: Opgravingen aan de Grote Markt, gemeente
Groningen : archeologisch onderzoek..
Met lit. opg.

32340 Lesbrief 'De Tweede Wereldoorlog dichterbij in de gemeente Stadskanaal' /
[red.: Danielle Scheweer, eindred.: Anke Jongste en Anita SelenBoonstra]. - Groningen : Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
(OVCG), 2019. - 35 p. : ill., portr. ; 30 cm.
Verschenen ter gelegenheid van het gelijknamige onderwijsproject, uitgevoerd in april 2019.

32330 Van boeren en predikanten : een kroniek van twee families in de 19e en
20e eeuw op het Groninger Hoogeland en elders / [auteur:] Paul
Kapteyn. - Bedum : Profiel, 2018. - 120 p. : ill., krt. ; 24 cm.
[Artikel] Een mooi stuk : de runderhoorn uit De Wildervanck / Egge Knol
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 114-117 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Met lit. opg.
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[Artikel] Voor Groningen verworven in 2018 / door Egge Knol
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 1, p. 3-8 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Overzicht van aanwinsten uit vele perioden van het Groninger Museum in 2018. Met lit. opg.
in noten.

32287 Verdwenen waterwegen in Haren, in Noordlaren, Essen en Haren : teksten,
afbeeldingen, kaarten en foto's / samenst.: Eppo van Koldam. - Haren :
Historisch Platform Haren, 2018. - 56 p. : ill., krt. ; 21 cm.
Uitgegeven t.g.v. de Dag van de Harener Geschiedenis & Open Monumentendag Haren 2018
op 8 september 2018. - Met lit. opg.

[Artikel] De eerste Groningsche auto-omnibus / door Piet Kooi
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 1, p. 24-29 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Met lit. en bronnenopg.

32323 Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573) /
geselecteerd, vert., toegel. en ingel. door Barbera Kooij . - Hilversum :
Verloren, 2018. - 334 p. : ill., portr., krt. ; 25 cm.
Besteedt aandacht aan Wigbold van Ripperda tot Winsum (ca. 1535-1573), die als
bevelhebber na de overgave van Haarlem door de Spaanse overwinnaars onthoofd is. Met lit.
opg., reg.

[Artikel] Mysterieus Marnehuizen : natuur en oefendorp leven in harmonie samen /
tekst: Jolanda de Kruyf ; fotogr.: JDK, Ministerie van Defensie
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 3, p. 12-19 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Artikel over het militaire oefendorp Marnehuizen en de relatie tot de omringende natuur.

[Artikel] Eerbetoon aan Groninger goud : beleef het graangevoel in industrieel
erfgoed / tekst: Jolanda de Kruyf
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 2, p. 56-61 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Artikel over de sporen van industrieel erfgoed in het Oldambt.

[Artikel] 'Dat voor de Pastor een huis zal gezogt of gebouwt worden' / Jan Aijold
Kuiper en Fred Ootjers
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 81-87 : ill., krt., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Artikel over de geschiedenis van het afgebroken landhuis 'Veenlust' aan het Beneden
Oosterdiep in Veendam. Met bronnenopg.

[Artikel] Carl Goertzensz. (nakomelingen komen voor met de familienaam Carolinus
à Bijler) / Abraham van der Laan
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 26 (2019) Nummer 1, p. 23-25
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 783].
Met bronnenopg.

32348 Foute Groningers? : berechting van collaboratie, oorlogsgerelateerde
misdaden en internationale oorlogsmisdaden in Groningen, 1945-1951 /
Mieke Meiboom. - Groningen : Passage, 2019. - 282 p. : 23 cm ; .
Met bronnen- en lit. opg.

32308 Verhalen over veen en verdediging : op ontdekkingstocht langs de
Gronings-Duitse grens Westerwolde-Emsland, ca. 55 km / [tekst & foto's:]
Sanne Meijer ; [ills.: Marit Kok]. - [S.l.] : [auteur], [ca. 2019]. - 38 p. : ill.,
krt. ; 15 cm obl.
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32333 'Die meneer is van ons...' : langs de macht en onmacht van de
sociaaldemocratie / Bert Middel. - Groningen : Passage, 2019. - 352 p. : 23
cm.
Met lit. opg. in eindnoten, met reg.

32332 De eeuwige geest van de Langeleegte : de verbinding / Willem
Molema. - [Groningen] : Nobelman, 2018. - 280 p. : ill. ; 29 cm.
[Artikel] Een franse speurder in Delfzijl : hoe Georges Simenon verknocht raakte
aan een Gronings havenstadje / tekst en fotogr.: Marloes de Moor
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 3, p. 60-65 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
Artikel over het bezoek dat de belgische schrijver Georges Simenon in 1929 bracht aan
Delfzijl.

32326.1-3 Huisplaatsen in De Onlanden : de geschiedenis van een Drents
veenweidegebied / Johan Nicolay (red.), [tekstred.: Johan Nicolay en Sarah
Willemsen, beeldred.: Siebe Boersma, Erwin Bolhuis en Sander Tiebackx] ;
met bijdr. van: Alexandra Mars, Wijnand van der Sanden, Gerard
Aalbersberg ... [et al.]. - Groningen ; Eelde : Rijksuniversiteit Groningen.
Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) ; Barkhuis Publishing, 2018. - 3
dl. (XVII, X, X, 1033 p.) : ill., krt., tab. ; 31 cm + Bijlage "16
proefsleuven".
[Artikel] Vuurtoren, geheim agent in Groningen / door Klaas Niemeijer
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 1, p. 10-15 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Op stroom van tied : t Gruine Weeshoes / Jan Oldenhuis
In: Toal en taiken : tiedschrift veur Grunneger kultuur. - Jaargang 37
(2019) Nummer 1, p. 2-13 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20786].
[Artikel] Ze hadden allemaal een moeder / Fred Ootjers
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 118-123 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Artikel over tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groningen en Drenthe neergestorte geallieerde
vliegtuigen en hun bemanningen.

[Artikel] Een anarchistenfamilie / Albert Leutscher en Feike Oppewal
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 73-80 : ill., krt., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Betreft de familie Stevens.Met lit. opg. in eindnoten.

32345 De geschiedenis van de Eelder kerk / [auteur:] Jan ten Pas ; [eindred.:
Joke Lambour]. - [S.l.] : Kerkenraad Protestantse Gemeente EeldePaterswolde, [ca. 2019]. - 94 p. : ill., krt. ; 25 cm.
Met bronnenopg.

[Artikel] Zakenvrouw zonder scrupules : hoe Beetke van Rasquert haar imperium
uitbreidt / door Alies Pegtel
In: Historisch Nieuwsblad. - Jaargang 28 (2019) Nummer 3, p. 54-60 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32260].
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32336 Het register van deuren en vensters ontsleuteld : lange versie met
uitgebreide methodologische verantwoording en adressenlijst / Harry
Perton. - [Groningen] : Groninger Archieven, 2019. - 21 bl. : plgr., tab. ;
30 cm.
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

32328 Oranien und Nassau in Europa : Lebenswelten einer frühneuzeitlichen
Dynastie / hrsg. von Rouven Pons ; [mit Beitr. von Rouven Pons, Martin
Wrede, Oliver Teufer ... et al.]. - Wiesbaden : Historische Kommission für
Nassau, 2018. - XVI, 790 p. : ill., portr., krt. ; 25 cm.
Met lit. opg. in voetnoten, met reg.

32325 Johan Huizinga en de bezeten wereld : de rol van publieke intellectueel
tussen twee wereldoorlogen / [auteur:] Carla du Pree. - Leusden : ISVW
Uitgevers, 2016. - 346 : ill., portr. ; 23 cm.
Met bronnen- en lit. opg., met reg.

32314 Struikelstenen Appingedam 9 oktober 2018 / [samenst.: Yvonne
Quispel]. - Appingedam : Stichting Struikelstenen Appingedam, 2018. - 52
p. : ill., portr. ; 21 cm + Bijlage: 'Struikelstenen Appingedam : een mens is
vergeten als zijn naam is vergeten'. - 5 p. : ill..
Korte levensbeschrijvingen van de door oorlogsomstandigheden omgekomen joodse inwoners
van Appingedam voor wie een Struikelsteen gesplaatst is.

[Artikel] Rob Møhlmann : hedendaags realisme te midden van het woeste
Hoogeland / tekst: Margriet van Dijken ; fotogr.: Fred Reiffers
In: Blad : magazine voor Noord Groningen. - (2019) Nummer 8, p. 8-10 :
ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
[Artikel] Honderd jaar fotografie in Winschoten, 1840-1940 / Joop van Roekel
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 124-158 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Met lit. opg. in eindnoten.

32324 De vreselijke vriendinnen van mijn moeder : portret van een vrouwenhuis /
Martine van Rooijen. - Groningen : Passage, 2019. - 146 p. : ill. ; 23 cm.
Met bronvermelding.

32344 R.P. Cleveringa : recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid / Kees
Schuyt. - Amsterdam : Boom, 2019. - 558 p. : [12, 8 ongenum. p. ill.] ; 24
cm.
Met lit. opg., reg.

32320 Lekker Gronings : hippe recepten met eerlijke streekproducten / Hans
Donderwinkel ; [foto's en ill.: Joppe van der Spoel, Josefien Sterk, Ans
Bosgoed ... et al.]. - Groningen : Passage, 2018. - 64 p. : ill. ; 21x21 cm.
Met bronnen- en lit. opg.

[Artikel] Gerrit Nijhuis : architect op het Hoogeland / tekst: Peter Suidman
In: Blad : magazine voor Noord Groningen. - (2019) Nummer 8, p. 30-33 :
ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
[Artikel] 'Ik ga liever naar het kerkhof dan dat ik in het armhuis moet' : de
veenkoloniaal van 1890 en de misère van alledag / Harm van der Veen
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 11-58 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Met lit. opg. in eindnoten.

Nieuw in de collectie: Bibliotheek

Groninger Archieven

32341 Familie Von Veen, 1740-2018. - [Meppen] : [eigen uitg.], [2019]. - [42] p.
: ill., portr., krt. ; 27 cm.
Samensteller Helene von Veen. - Bevat vnml. foto's.

[Artikel] Willem Hendrick Lugda : op den huysman geteerd / door Antonia Veldhuis
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 64-85 : ill., plgr. [Toegangsnr:
1766 Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Hoetmansmeer : ontginning en bebouwing tussen 1832 en 1982 / Jan
Veling
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 31 (2019), p. 88-108 : ill., krt., tab.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 916].
Met bronnenopg.

32311 Het snertboek met een overzicht van 25 jaar WK Snert- & Stamppotkoken,
met 25 snertrecepten / [tekst en samenst.: Carin van de Wal ; eindred.:
Henk van der Velde ; fotogr.: Pieter van der Velde .... et al.]. - [S.l.] :
Stichting Oud Hollandse Gerechten Groningen, 2019. - 74, [4] p. : ill. ; 19
x 19 cm.
[Artikel] "Um die Existenzgrundlage zu verbessern". Nachforschungen zur Migration
im Grenzgebiet von Groningen und Deutschland an den Groninger Archiven
= "Om de middelen van bestaan te verbeteren". Onderzoek bij de
Groninger Archieven naar migratie in het Gronings-Duitse Grensgebied /
Johan Waterborg, Rixt Zuidema
In: Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen
Niederlanden = Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en NoordNederland / Marijn Molema, Meindert Schroor. - Münster : Universitätsund Landesbibliothek Münster, 2019. - (Benelux-German Borderlands
Histories. - [s.n.], 2019 - ....). -, p. 283-339 [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
ED0625].
[Artikel] Hooggeëerd publiek! : circussen in de Stad en Haren (1950-1965) / door
Henk Werk
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 1, p. 32-37 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Mollebonen en blauwvingers : Groningers in Zwolle 1919-1940, een kleine
geschiedenis van de Grönniger Verainen 'De Molleboon' / Martin Werkman
In: Toal en taiken : tiedschrift veur Grunneger kultuur. - Jaargang 37
(2019) Nummer 1, p. 61-64 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20786].
Artikel over de De Molleboon, een vereniging van in Zwolle en omstreken woonachtige
Groningers.

32327 Vervlogen jaren in Haren / [auteur:] Henk Werners ; [eindred.: Kirsten van
der Weide, KIWI tekst & media]. - Haren : [eigen uitg.], 2018. - 152 p. :
ill., krt. ; 30 cm.
[Artikel] Een grote stilte : de pendantbeelden op de Martinitoren / Frans Westra
In: Groninger kerken. - Jaargang 36 (2019) Nummer 2, p. 31-38 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg. in voetnoten.

Nieuw in de collectie: Bibliotheek

Groninger Archieven

[Artikel] Het geslacht Barlinckhoff, stad Groningen (17e en 18e eeuw) / door Fred
Wiersema
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 123-167 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] De weerspiegeling van het moment : Persfotobureau D. van der Veen
(1963-1981) / door Dineke van der Wal en Henk Wierts
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 1, p. 16-21 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Huwelijkse voorwaarden kunnen ook testamentaire beschikkingen
bevatten! / door J.P.A. Wortelboer
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 120-122 [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 918].
Met bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] De kanonnetjes van Stadwijk : een familiewapen herontdekt / door JanPaul Wortelboer
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 1, p. 38-42 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Betreft de familie Duirsema uit Sappemeer. Met lit. opg. in eindnoten.

