Nieuw in de collectie: bibliotheek
Maart - april 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
In Stemmen van de bevrijding: 75 jaar vrijheid in Groningen beschrijft Frank von Hebel
aan de hand van diverse bronnen de bezetting en bevrijding van Groningen. Hij put
onder andere uit interviews, dagboeken en archiefbronnen. De verscheidenheid van
bronnen en rijke illustratie leiden tot een compleet en levendig beeld van de tijd. In de
geschiedschrijving is er regelmatig veel aandacht voor de grote lijnen en weinig voor het
individu. Dat kun je van dit boek zeker niet zeggen. Met deze verzameling persoonlijke
verhalen levert Von Hebel een waardevolle bijdrage aan de bezetting en bevrijding van
Groningen tijdens en naar WOII.
Eeuwenlang was het Bourtanger Moor een ondoordringbare grens tussen NoordNederland en Duitsland. Pas in de twintigste eeuw werd het gebied gekanaliseerd en
ontwaterd. Toch waren er in de vijftiende eeuw al plannen om een begaanbare route
door het moeras te maken. Groningen en Münster wilden gezamenlijk een kanaal graven
tussen de Westerwoldse Aa bij Bellingwolde en de Eems bij Rhede. In Jaarboek Westfalen
schreef Anna-Therese Grabkowsky een artikel over dit plan. Ze doet dat aan de hand van
een bijzondere kaart uit het Staatsarchiv Osnabrück. De kaart uit 1587 laat een groot
gebied zien tussen de stad Groningen in het Westen en de Eems in het Oosten met recht
in het midden het geplande kanaal ingetekend. Het plan is nooit uitgevoerd.
Van de hand van Herman Damveld verscheen Gaswinning Groningen: een bewogen
geschiedenis: versterking en perspectief: wens of werkelijkheid? Damveld is
energiedeskundige en schreef eerder over de gaswinning in opdracht van de Provinciale
Statenfractie van de Socialistische Partij. Het boek bestaat uit twee delen: het eerste
deel is een kroniek van de Groningse gaswinning. In het tweede deel gaat hij dieper op
een aantal onderwerpen in, zoals de oorzaken van de Groningse aardbevingen,
aardgasbaten en –kosten en alternatieven voor aardgas.
Lange tijd was de kroniek – alle gebeurtenissen op chronologische volgorde - de
gebruikelijke manier om geschiedenis te schrijven. Zo werden er in de middeleeuwen
vele kronieken geschreven. Nu is er ook de Kroniek van Godlinze. Amateurhistoricus
Reinout Krajenbrink zette alle gebeurtenissen van belang in het dorp op een rij. Vanaf de
vroegste bewoningsgeschiedenis tot vandaag de dag. Het resulteerde in een lijvige, fraai
geïllustreerde uitgave. Krajenbrink is kunstschilder van beroep en voorzag deze
publicatie van veel zelfgemaakte illustraties.
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Hierboven besproken
32974 Stemmen van de bevrijding: 75 jaar vrijheid in Groningen / Frank von
Hebel. – Gorredijk: Noordboek, 2020. 388 p.
[Artikel] Ein Kanal durch das Bourtanger Moor : Münster-groningsche Pläne im 15.
und 16. Jahrhundert und die Karte des Cornelius Adgerus von 1587 / AnnaTherese Grabkowsky
In: Westfalen : Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde. - Jaargang 97
(2019), p. 7-30 : ill, krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32916].
32946 Gaswinning Groningen : een bewogen geschiedenis : versterking en
perspectief: wens of werkelijkheid? / [tekst:] Herman Damveld ; [red.
ondersteuning: Frieda te Boekhorst]. - Bedum : Profiel, 2020. - 136 p. :
ill., graf., tab. ; 24 cm.
32951 Kroniek van Godlinze / Reinout Krajenbrink. - 2e dr. - [S.l.] : [eigen uitg.],
2018. - 321 p. : ill., krt., plgr., portr. ; 22 cm obl..
Alle aanwinsten
26417 100 jaar voetbalvereniging Noordster. - Oude Pekela : Idn, 2020. - 60 p. :
ill. ; 30 cm.
[Artikel] De klokkengieter Frans Hatiseren te Groningen (1535-1548) / Redmer
Alma
In: Groninger kerken. - (Groninger kerken ; 2018-...). - Jaargang 37
(2020) Nummer 2, p. 35-41 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Terug in de tijd met een Pekelder boer / Geert Begeman
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 164-174 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
32964 Berichten uit de biotoop : wonen en werken in een van de grootste
culturele broedplaatsen van Nederland / Sabine van den Berg. - Zaandam :
Oevers, 2019. - 214 p. : ill. ; 22 cm.
Bundel van in Het Harener Weekblad verschenen columns over De Biotoop in Haren. Het
voormalige Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt er plaats aan startups
en andere ondernemers.

32953 Chronik Berlage Teil 2 : Emsland, Friesland, Westfalen, Niederlande und
USA / Paul J. Berlage. - [Borsdorf] : Edition Winterwork, 2020. - 566 p. :
ill., portr. ; 31 cm.
32963 De Canadezen : hun opmars door Europa tot Pocket Delfzijl / Hans
Beukema. - Delfzijl : Maritext, 2020. - 152 p. : ill., portr., krt. ; 31 cm.
[Artikel] Herinneringen aan de oorlogstijd / H.J. Boedeltje
In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de
Historische Vereniging Scheemda. - Jaargang 34 (2020) Nummer 65, p.
19-23 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939].
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[Artikel] De aankomst van evacués uit Venlo in Veendam op 19 januari 1945 / Hans
Boiten
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 139-145 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
[Artikel] De werdegang van Arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts / door Jan van
Bolhuis
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 1, p. 38-43 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] De domineesdochter en de jonker / door Gerta Boonstra
In: Diepgang : een kroniek van drie dorpen langs het Reitdiep. - Jaargang
8 (2020) Nummer 22, p. 11-14 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32342].
[Artikel] Oostwand, Nieuwe Markt en Forum: resultaat van 75 jaar werken aan de
Grote Markt / Pieter Bootsma, Piet Pellenbarg, Henk van Veen
In: Vriendenbulletin Stichting Vrienden van de Stad Groningen. - Jaargang
35 (2020) Nummer 100, p. 7-17 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20757].
32955 Oorlogsjaren van een zondagskind / Zwannet Bos. - Rolde : Servo,
2019. - 150 p. : ill. ; 22 cm.
Beschrijving van de lotgevallen van Pieter Aukes (1923-1945) uit Scheemda die na terugkeer
uit een Duits werkkamp in 1945 te Scheemda overleed.

[Artikel] Teunis Hofkamp, pionier van het zwakzinnigenonderwijs / door Kees Bosma
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 1, p. 24-28 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

32949 Op de schouders van grote en kleine reuzen : Nederlandse ondernemers
tegen de achtergrond van vier eeuwen vaderlandse geschiedenis / Ruud
Bouwman. - Hilversum : Spectrum, 2018. - 376 p. : ill., portr. ; 23 cm.
Met op p.155 - 165 aandacht voor Willem Albert Scholten. - Met persoonreg., met lit. en
bronnenopg.

32950 Zo onafhankelijk als een zeehond : het leven van Lenie 't Hart / Nina van
den Broek. - Amsterdam : Prometheus, 2019. - 292 p. : ill. ; 22 cm.
Met persoonsreg., lit.- en bronnenopg.

32911 Een klein archeologisch onderzoek op het perceel Middelberterweg 13a te
Groningen / K. Helfrich ; [red.: G.L.G.A. Kortekaas en M.
Daleman]. - Groningen : Gemeente Groningen, 2020. - 28 p. : ill., plgr. ;
30 cm.
Met lit. opg.

32946 Gaswinning Groningen : een bewogen geschiedenis : versterking en
perspectief: wens of werkelijkheid? / [tekst:] Herman Damveld ; [red.
ondersteuning: Frieda te Boekhorst]. - Bedum : Profiel, 2020. - 136 p. :
ill., graf., tab. ; 24 cm.
[Artikel] Een mooi stuk / Elise van Ditmars
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 29-31 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
Artikel over een zilveren doosje in de vorm van een theekoepel gemaakt door de
Veendammer zilversmid Gerrit Jans Voormeulen (1755-1841). Met lit. opg. in eindnoten.
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32965 Family History : relatives, roots and databases / Tanny
Dobbelaar. - Groningen : [eigen uitg.], 2020. - 292 p. : ill. ; 24 cm.
Studie naar de manieren en uitgangspunten waarmee genealogisch onderzoek gedaan wordt
en hoe de resultaten gepresenteerd worden. Met lit. en bronnenopg. - Met samenvatting in
het Nederlands.

[Artikel] Een katholieke familie Hovingh uit Slochteren / Teijo Doornkamp
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 27 (2020) Nummer 1, p. 19-23
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20805].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Rebecca Geersema en de antomie-les / Petronella J. C. Elema
In: Gens nostra. - Jaargang 75 (2020) Nummer 2, p. 76-77 : ill.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20825].
Met bronnenopg.

[Artikel] Osanna Hans Salomons en haar zwager(s) Jan Gerrits Dill / Petronella J.C.
Elema
In: Gens nostra. - Jaargang 75 (2020) Nummer 2, p. 88-97 : ill., portr.,
plgr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20825].
Met lit- en bronnenopg.

[Artikel] Bijna verdronken... (Kamphuis, Noorddijk) / Petronella J.C. Elema
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 27 (2020) Nummer 1, p. 24-26
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20805].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Tweemaal Lucas Wegman te Veendam (R.K.) / Petronella J.C. Elema
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 27 (2020) Nummer 1, p. 14-16
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20805].
Met bronnenopg.

[Artikel] Naamlijsten LII / Petronella J.C. Elema
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 27 (2020) Nummer 1, p. 18 [Toegangsnr:
1769 Cat.nr. 20805].
Betreft knokenhouwers (slachters) te Groningen in 1748. Met bronnenopg.

[Artikel] 100 jaar houtzagen / E. Everts
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 16-28 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
[Artikel] Tom Steen, een onbekende verzetsstrijder / Bert J. Finke
In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum ;
Jaargang 24 (2020) Nummer 1, p. 3-17 : ill., portr., plgr. [Toegangsnr:
1766 Cat.nr. 831].
[Artikel] Op het snijvlak van vrede en oorlog / Gerard Galema
In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum ;
Jaargang 24 (2020) Nummer 1, p. 21-29 : ill., plgr. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 831].
Artikel over de belevenissen van Hermannus Theodoor (Jan) Westen als militair in mei en juni
1940.
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32944 De Vernietiging : ieder mens heeft een naam / Johan van
Gelder. - Groningen : Van Gelder, 2020. - 320 p. : ill., portr. ; 25 cm.
Lijst van de uit Groningen afkomstige Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de
Nazi's omgebracht werden. Met een kritische beschouwing over de Nederlandse
herdenkingscultuur.

32956 Het feestpakket : (vrucht van de creatieve geest) : Óns Groninger Museum
25 jaar / Johan van Gelder. - [S.l.] : Van Gelder Publishers, 2020. - 175 p.
: ill. ; 21 cm.
Terugblik op de ontstaansgeschiedenis en de eerste 25 jaar van het nieuwe Groninger
Museum.

[Artikel] Burgemeester in oorlogstijd / tekst: Christiaan Gevers
In: . - (2020) Nummer 14, p. 32-33 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 32704].
Artikel over Petrus Fokko Tammens (1898-1986), NSB-burgemeester van Groningen in de
periode 1943-1945.

[Artikel] Herman Colleniusstraat 72 : een Gronings huis en zijn bewoners in de
oorlog / door Christiaan Gevers
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 1, p. 10-15 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
Artikel over de lotgevallen van de uit Tsjecho-Slowakije afkomstige generaal Richard Pollak en
zijn vrouw voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Ein Kanal durch das Bourtanger Moor : Münster-groningsche Pläne im 15.
und 16. Jahrhundert und die Karte des Cornelius Adgerus von 1587 / AnnaTherese Grabkowsky
In: Westfalen : Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde. - Jaargang 97
(2019), p. 7-30 : ill, krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32916].
[Artikel] Hoe een Haagse jongen de Hongerwinter 1944-45 overleefde / Menno de
Groot
In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum
; Jaargang 24 (2020) Nummer 1, p. 45-50 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr.
831].
[Artikel] Zo as t was voor Trijntje Ekens-Dwarshuis / Sieger de Groot, Reinhart
Jansen
In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum ;
Jaargang 24 (2020) Nummer 1, p. 30-44 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr.
831].
Interview met Trijntje Ekens-Dwarshuis over haar herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog.

32948 Oude Groninger toponiemen : met beknopte etymologische verklaringen :
verzameld uit diverse historische bronnen / Koen Heidema. - [S.l.] :
Koenraadheidemafonds, [2020]. - IX, 86 p. : 25 cm.
32966 AVEBE: binden en bouwen : 100 jaar coöperatieve samenwerking /
[eindred.: Michiel Haans ; tekst: Ida Hylkema]. - [S.l.] : AVEBE,
2019. - 184 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Van maire en schout tot burgemeester : Janny Vlietstra laatste échte
eerste burger van Winschoten / Henk Klappe
In: Oud Winschoten : halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van
Winschoten ; Jaargang 22 (2020) Nummer 44, p. 38-41 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31988].
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[Artikel] Scheemderzwaag in de oorlog / Lenus Kloosterboer
In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de
Historische Vereniging Scheemda. - Jaargang 34 (2020) Nummer 65, p. 612 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939].
[Artikel] De moord op Roelf Meiborg / J.P. Koers
In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de
Historische Vereniging Scheemda. - Jaargang 34 (2020) Nummer 65, p. 25 : ill., portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939].
Artikel over de moord op Roelf Hendericus Meiborg (1891-1944) door Duitse soldaten te
Scheemda op 21 september 1944.

[Artikel] Het gemeentebestuur in oorlogstijd / J.P. Koers
In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de
Historische Vereniging Scheemda. Jaargang 34 (2020) Nummer 65, p. 1318 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939].
[Artikel] In kamp Dika was het leven hard / J.P. Koers
In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de
Historische Vereniging Scheemda. - Jaargang 34 (2020) Nummer 65, p.
24-27 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939].
Artikel over het interneringskamp voor, ondermeer, NSB'ers aan de Boslaan te
Scheemdermeer. Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Vijf doden tijdens bevrijdingsfeest in Oostwold / J.P. Koers
In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de
Historische Vereniging Scheemda. - Jaargang 34 (2020) Nummer 65, p.
28-232 : ill. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939].
Met lit. en bronnenopg.

32951 Kroniek van Godlinze / Reinout Krajenbrink. - 2e dr. - [S.l.] : [eigen uitg.],
2018. - 321 p. : ill., krt., plgr., portr. ; 22 cm obl..
Met opdracht aan de vader van de auteur: E.H. Krajenbrink (1936-2018).

[Artikel] Van Groninger herenboeren naar Friese heelmeesters : de juiste
identificatie van twee pendantportretten, toegeschreven aan Theodorus
Bohres / Jochem Kroes
In: Gens nostra. - Jaargang 75 (2020) Nummer 2, p. 68-75 : ill., krt.,
portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20825].
Met bronnenopg.

[Artikel] Reinheid in afzondering : het metaheerhuisje in Appingedam / Justin
Kroesen
In: Groninger kerken. - Jaargang 37 (2020) Nummer 2, p. 42-44 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg.

[Artikel] De Stadswerkplaats als speeltuin : maak het lekker zelf in Groningen /
tekst: Jolanda de Kruyf ; fotogr.: Tjeerd Visser
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2020)
Nummer 2, p. 72-77 [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32706].
[Artikel] Wateroverlast in Nieuwe Pekela, december 1960 / Jan Aijold Kuiper
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 160-163 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
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[Artikel] De lagere school in Wetsinge in de periode 1827-1838 : een schets van de
schoolpraktijk in Groot Wetsinge / door Bé Kuipers
In: Diepgang : een kroniek van drie dorpen langs het Reitdiep. - Jaargang
8 (2020) Nummer 22, p. 7-10 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32342].
32954 Lute Engelkes : 'n wonder op scheuvels : wedstrijden, familie :
Wessingtange, Zuidveld, Laude / Harm Kuper. - 2e verm. dr. - Exloo :
[eigen uitg.], 2020. - 460 p. : ill. ; 25 cm.
Over het leven van de kortebaan schaatser Lute Engelkes (1904-1983) uit Sellingen. Met een
genealogie van de familie Engelkes en een kwartierstaat van Lute Engelkes. - Met correcties.

[Artikel] Dagboek bevrijding Veendam / Aantekeningen betreffende gebeurtenissen,
indrukken, geruchten, weersgesteldheden en gevoelens vanaf 1 januari
1945, opgetekend door E.D. Looijenga
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 64-138 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
32945 Mansholt : een biografie / Johan van Merriënboer. - Gorredijk : Noordboek,
2019. - 559 p. : ill., portr. ; 24 cm.
Herziene uitgave van een in 2006 verschenen proefschrift, zie toegang 1957, inv.nr.
23727. - Met persoonsreg., Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Een knullig verlopen missie bij Zuidbroek / door Klaas Niemeijer
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 1, p. 18-21 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Artikel over een missie van twee Nederlandse geheim agenten in april 1945.Met lit. en
bronnenopg. in eindnoten.

32952 Kunst uit Noord-Nederland : Werkman e.v.a. : collectie Niemeijer-Hidding /
Piet Niemeijer en Janny Niemeijer-Hidding. - Amersfoort : Boiten
Boekprojecten i.s.m. Museum Flehite, 2020. - 47 p. : ill. ; 24 cm.
[Artikel] Meesters koeien op het kerkhof van Oosternieland / Jan F. Oldenhuis
In: Groninger kerken. - Jaargang 37 (2020) Nummer 2, p. 25-28 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Artikel over Kornelius Kornelius Smid, werkzaam als koster en schoolmeester te Oosternieland
tussen 1819 en 1828. Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] In Nieuwe Pekela : capitulatie vóór de bevrijding / Feike Oppewal
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 146-153 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
Betreft de capitulatie van de Landwacht en NSB in Nieuwe Pekela in 1945. Met lit. opg. in
eindnoten.

[Artikel] Rochade : schaken in Pekela (1972-2018) / Feike Oppewal
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 175-183 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
[Artikel] Winschoter Bram Sachs drie maanden voor de bevrijding in Dokkum
gefusilleerd : "onze vrijheid is ook door zijn offer verkregen" / Trijnko
Pelgrim
In: Oud Winschoten : halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van
Winschoten - Jaargang 22 (2020) Nummer 44, p. 13-16 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31988].
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[Artikel] Manslacht - 'Een duivelsch bedroch ende grouwelijcke superstitie' / door
Harry Perton
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 1, p. 36-37 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] De slag om Groningen / door Elias van der Plicht
In: Historisch Nieuwsblad. - Jaargang 29 (2020) Nummer 4, p. 80-85 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32930].
Artikel over de bevrijding van Groningen in april 1945.

32909 Mesdag & Mancini / Adrienne Quarles van Ufford. - Den Haag : De Mesdag
Collectie, 2020. - 95 p. : ill., portr. ; 26 cm.
Verschenen t.g.v. de tentoonstelling "Mancini : eigenzinnig & extravagant", De
Mesdagcollectie, Den Haag, 6 maart - 28 juni 2020. - Tekst in het Nederlands en Engels. - Met
lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Als een dief in de nacht : het leven van Johannes Geerts Pool (1806-1847)
/ Peter van Rooden
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 27 (2020) Nummer 1, p. 7-14
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20805].
Met bronnenopg.

[Artikel] Onnes : Rost Onnes / [samenst.: J.J.N. Rost Onnes, S.W.P. Rost Onnes]
In: Nederland's Patriciaat. - Jaargang 2018/2019 Nummer 96, p. 201-229 :
ill., portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 945].
32947 Veranderend verleden : mijn zoektocht naar structuur in onze
voorgeschiedenis / [tekst:] Harm Tjalling Waterbolk ; [inl. en eindred.:]
Wijnand van der Sanden ; [inl.:] Frans de Vries. - Groningen : Barkhuis,
2019. - 304 p. : ill., portr. ; 31 cm.
Autobiografie met beschouwingen over archeologie en archeologen in Nederland in de 20e
eeuw. Met persoonsreg., geogr. reg. - Met lit. opg.

[Artikel] Mijn oorlogstijd in Duitsland, 24 juni 1942 - 10 juni 1945 / B. Schnuck
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 46-60 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].
[Artikel] De bevrijding van Winschoten : Na 75 jaar terugblikkend op de Tweede
Wereldoorlog in Oost-Groningen / Dik Stijkel
In: Oud Winschoten : halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van
Winschoten - Jaargang 22 (2020) Nummer 44, p. 6-11 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31988].
[Artikel] Omnia Treuhandgesellschaft liquiditeur joodse bedrijven : het abrupte en
dramatische einde van elf joodse zaken in Winschoten / Dik Stijkel
In: Oud Winschoten : halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van
Winschoten - Jaargang 22 (2020) Nummer 44, p. 17-23 : ill. [Toegangsnr:
1957 Cat.nr. 31988].
32917 Suiveer, Supheert, enzo : het verhaal van de families Suiveer, Supheert en
aanverwante families (met veel losse einden dankzij de privacy-wetgeving)
via het parenteel van Geurt/Gerrit Peert/van Feert vanaf 1659 /
[samenst.:] Henk Suiveer. - [S.l.] : [eigen uitg.], [2020]. - 365 p. : ill.,
portr. ; 30 cm.

Nieuw in de collectie: bibliotheek

Groninger Archieven

[Artikel] De lotgevallen van schipper Jan Bremer / Ingrid van der Velde
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 8-15 : ill. [Toegangsnr:
1766 Cat.nr. 944].
[Artikel] Van Wetsinge naar Haren : de verhuizing van een herengestoelte / Freerk
J. Veldman
In: Groninger kerken. - Jaargang 37 (2020) Nummer 2, p. 29-34 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. en bronnenopg.

32962 Pieter Hindriks Fekkes : een zeeman en zijn gezin / Arda VossebeldDijkhuizen. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2020. - 160 p. : ill., portr. ; 31 cm.
32961 Vergezichten : het grafische werk van Johan Dijkstra / Anneke de
Vries. - Zwolle : WBOOKS i.s.m. Stichting Johan Dijkstra, 2020. - 392 p. :
ill. ; 32 cm.
Met lit. en bronnenopg.

32912 Tabeh Sobat : brieven uit Indië / Aaldert Wachtmeester. - [S.l.] :
Megawhat - Melle Wachtmeester, 2019. - 263 p. : ill., krt. ; 24 cm.
32913 Tabeh Sobat : brieven uit Indië : de schilderijen / Gerrie
Wachtmeester. - [S.l.] : Megawhat - Melle Wachtmeester, 2019. - 30 p. :
ill. ; 15 cm obl..
Bijlage bij: 'Tabeh Solat : brieven uit Indië' (1957/32912).

[Artikel] 'Haar lekkernijen hadden een enorm succes' : de Groningse wafelbakster
Sophie ter Regen in Rusland / door Henk Werk
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 1, p. 30-35 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Het verhaal van Irene Sperber / door Ben Westerink
In: Diepgang : een kroniek van drie dorpen langs het Reitdiep. - Jaargang
8 (2020) Nummer 22, p. 3-4 : ill., portr. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32342].
Het verhaal van de joodse Irene Sperber die tijdens de Tweede Wereldoorlog als baby werd
ondergebracht te Wierumerschouw.

32958 Twelve days of fear in Uiteinde = Twaalf bange dagen in Uiteinde / Gezine
Geertine Wiersema-van Til, Margreet Wiersema-de Pijper, Ubbo Frederik
Wiersema. - [S.l.] : [eigen uitg.], [2020]. - 5, 21, 5 p. : ill., krt., portr. ;
22 cm obl..
Verslag van de bevrijding van Uiteinde door Canadese troepen in april 1945. Vertaling naar
het Engels van een hoofdstuk uit 'Bierum in de Branding' (toeg. 1769, inv.nr. 4688).- Met
aanvullingen en annotaties.

[Artikel] Wilkens : Poulie Wilkens / [samenst.: J.N. Wilkens]
In: Nederland's Patriciaat. - Jaargang 2018/2019 Nummer 96, p. 485-531 :
ill., portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 945].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Oorlogsmemoires van Henny Wilkens-Weert / Henny Wilkens-Weert
In: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën. - Jaargang 32 (2020), p. 32-45 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 944].

Nieuw in de collectie: bibliotheek
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32931 Aaltje : vier generaties kinderen uit Smeerling in het Groningse
Westerwolde / Hanne Wilzing. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2020. - 52 p. : ill.,
krt. ; 21x21 cm.
Verhalen, gedichten en historische gegevens, samengesteld naar aanleiding van de vondst
van een 18e eeuws kasboekje in een boerderij te Smeerling. Titel ontleend aan voorplat.

