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Nieuw in de collectie: bibliotheek 
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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 

 

Bijna op de dag af 450 jaar na de slag bij Heiligerlee vond in 2018 in het Huis te Wedde 

het symposium In Vriesland in de Slag plaats. Naar aanleiding van dit symposium 

verscheen nu de bundel Heiligerlee: Strijd in een landschap van glorie en nederlaag. Het 

is een publieksvriendelijke bundel geworden met bijdragen van bekende historici. Om 

twee voorbeelden te noemen: Raingard Esser schrijft over de massale migratiestromen 

die op gang kwamen tijdens de Nederlandse opstand en Reinder Reinders over de invloed 

die het landschap had op het verloop van de slag.  

 

Op een prominente plek in het kantoordeel van de Groninger Archieven hangen drie 

portretten aan de muur van leden van de familie Feith. De drie mannen, Hendrikus 

Octavius, zijn zoon Hendrik Octavius en zijn zoon Johan Adriaan speelden alle drie een 

grote rol bij de totstandkoming van de archieven in Groningen. Arlette van Kouwenhoven 

beschrijft in Van Elburg tot Deshima: zes eeuwen familie Feith de bijzondere 

familieverhalen van verschillende leden van de familie Feith. Zij wijdt in haar boek een 

hoofdstuk aan deze drie generaties Feith. Naast de tak die betrokken was bij de 

geschiedenis van de Groninger archiefwereld, speelden verschillende leden een 

prominente rol in de geschiedenis van Elburg en waren anderen betrokken bij de 

Nederlandse koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië, Suriname en Deshima (Japan). 

  

Juliane Irma Mihan schrijft in Jüdisches Leben im grenznahen Raum: die 

Wechselbeziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden im Rheiderland und 

Groningerland over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in het Gronings-Duitse 

grensgebied in de 19e en begin 20e eeuw. Daarnaast komt ook de rol van de Joodse 

gemeenschap in de stad Groningen binnen deze context aan bod. Ze beschrijft onder 

andere hoe Joodse families aan beide kanten van de grens zowel zakelijk als privé 

verbindingen met elkaar aangingen. Het is de eerste gedegen wetenschappelijke 

verhandeling die dit onderwerp onder de loep neemt. 

 

Als u zich hebt beziggehouden met genealogisch onderzoek heeft u ongetwijfeld kennis 

gemaakt met het archief van de burgerlijke stand. Met de oprichting van dit register in 

1811 nam de overheid de taak op zich om geboortes, huwelijken, scheidingen en 

overlijdens bij te houden. Voorheen was dit het domein van de kerk. In het artikel 

“Tussen continuïteit en verandering: De invoering van de burgerlijke stand in 1811” in 

Tijdschrift voor Geschiedenis 3 (2020) beschrijft Arjan Nobel wat er precies veranderde 

met de komst van de burgerlijke stand. Veel minder dan we vaak aannemen, zo stelt hij. 

Want al in de voorgaande eeuwen hadden overheden met wetten getracht de 

administratie van persoonsgegevens in goede banen te leiden. In eerste instantie ging 

het vooral om lokale overheden; vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw gingen 

ook provinciale overheden zich hiermee bemoeien. Voor iedereen die gebruik maakt van 

de burgerlijke stand (en dat zijn er velen) geeft dit artikel waardevolle 

achtergrondinformatie. 
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Aanwinsten bibliotheek 

Maart – april 2021  

  

 

Hierboven besproken 

 33153 Heiligerlee : strijd in een landschap van glorie en nederlaag / [red. & 

beeldred.: Sietse van der Hoek ; eindred.: Inge Dekker ; fotogr.: Jep 

Riedstra ; tekst: Jochem Abbes, Leonor Álvarez Francés, Raingard Esser ... 

et al.]. - Gorredijk : Noordboek i.s.m. Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, 

2021. - 140 p. : ill., krt., plgr. ; 23 cm. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33159 Van Elburg tot Deshima : zes eeuwen familie Feith / [tekst:] Arlette 

Kouwenhoven ; [red.: Pim Mineur, Thecla Berghuis]. - Edam : LM 

Publishers, 2021. - 239 p. : ill., portr. ; 27 cm, uitsl. geneal. tab.. 
Met lit. en bronnenopg. - Met aandacht voor de archivarissen Feith te Groningen. 

 33168 Jüdisches Leben im grenznahen Raum : die Wechselbeziehungen zwischen 

den jüdischen Gemeinden im Rheiderland und Groningerland / Juliane Irma 

Mihan. - Aurich : Ostfriesische Landschaft, 2021. - 159 p. : ill ; 25 cm. 
Met lit. en bronnenopg. - Met reg. 

 [Artikel] Tussen continuïteit en verandering : de invoering van de burgerlijke stand 

in 1811 / Arjan Nobel 

In: Tijdschrift voor Geschiedenis. - Jaargang 133 (2020) Nummer 3, p. 

523-546 : ill.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33150]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 

 

 

Alle aanwinsten 

 33153 Heiligerlee : strijd in een landschap van glorie en nederlaag / [red. & 

beeldred.: Sietse van der Hoek ; eindred.: Inge Dekker ; fotogr.: Jep 

Riedstra ; tekst: Jochem Abbes, Leonor Álvarez Francés, Raingard Esser ... 

et al.]. - Gorredijk : Noordboek i.s.m. Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, 

2021. - 140 p. : ill., krt., plgr. ; 23 cm. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] De grafzerk van Eise Sigers en Ide Nankens te Appingedam / Redmer Alma 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2021) Nummer 1, p. 38-44 : ill.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 

 [Artikel] Vier portretten van Beetke van Rasquert / door Redmer Alma 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 16-21 : ill., portr.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Een monument voor een oud geslacht : het epitaaf van Gijsbert Herman 

Ripperda te Oosterwijtwerd / Redmer Alma 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 4, p. 128-135 : ill.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 
Met lit. en bronnenopg. 
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 33142 Hervonden stad 2020 : 25e jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en 

restauratie in de gemeente Groningen / onder red. van R.H. Alma, W.P. 

Dijkstra, S. Dupon ... [et al.]. - 25. - Groningen : Stichting Monument & 

Materiaal ; Gemeente Groningen, 2020. - 200 p. : ill., plgr., krt. ; 24 cm. 
Met: Verslag archeologie in 2019, Verslag bouwhistorie in 2019 en Verslag restauraties in 
2019. - Met lit. opg. in noten. 

 [Artikel] Een verwoest steenhuis? : Hoogten en Leegten bij Dingen onder Baflo / 

door Richard Paping, Redmer Alma, Bert Nijboer, Gert Schansker 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

30 (2021) Nummer 1, p. 10-15 : ill., krt., plgr.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] 'Der Burgeren gezondheid zo veel mogelijk bewaard' : het toezicht op de 

gezondheidszorg aan het begin van de 19e eeuw / door Minie Baron 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

30 (2021) Nummer 1, p. 34-39 : ill.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Niets is wat het lijkt: papierstuc / Aletta Bastmeijer 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 176-189 : ill.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Waarom stonden er zoveel hotels in Ter Apel? : nog geen 1000 inwoners, 

maar wel veel hotels / door Jakob Been 

In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 

Westerwolde. - Jaargang 9 (2020) Nummer 3, p. 12-13 : ill.  [Toegangsnr: 

1766 Cat.nr. 938]. 

 [Artikel] De Koninklijke Marechaussee in Ter Apel / Jakob Been 

In: Veerten. - Jaargang 5 (2020) Nummer 3, p. 6-11 : ill.  [Toegangsnr: 

1957 Cat.nr. 32703]. 

 33169 Kiosk in de stad / [samenst. en red.:] Jacques Beljaars, Thomas Rouw ; 

[eindred.: Simon Franke]. - Amsterdam : Trancity x valiz, 2021. - 352 p. : 

ill., plgr. ; 22 cm. 
Met lit. en bronnenopg. - Met aandacht voor enkele Groninger kiosken. 

 33160 Groningen van boven = Groningen from above = Groningen von Oben : 

Stad en Ommeland = city and surrounding = Stadt und Umgebung / 

[fotogr. en tekst:] Koos Boertjens ; [eindred.: Jannie Kroes]. - Groningen : 

Boertjens en Kroes, 2020. - 318 p. : ill. ; 21 cm obl.. 

 [Artikel] Met Bertha terug naar Hoofdstraat Winsum / Alje van Bolhuis 

In: Infobulletin Winshem. - Jaargang 23 (2020) Nummer 2, p. 9-12 : ill.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 28749]. 
Artikel over de joodse Rebecca Reintje (Bertha) de Vries (1876-1943) en haar familie. 

 33155 Willem Kolvoort : 30 jaar VERA posters / [tekst: Peter van der Heide ; 

fotogr.: Willem Kolvoort, Reyer Boxem]. - Groningen : Passage, 

2020. - ongep. : ill. ; 23 cm. 
Met index op bandnaam. 

 [Artikel] Domies Toen : een eeuwenoude pastorietuin / Annette Broekhuizen 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2021) Nummer 1, p. 6-16 : ill., plgr.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 
Met lit. opg. 
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 [Artikel] 'De wanhoop was hartverscheurend' : Zoutkamp en de vissersramp van 

1883 / door Albert Buursma 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

30 (2021) Nummer 1, p. 22-27 : ill.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Flessepost van Amundsen / door Albert Buursma 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 38-42 : ill., portr.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Artikel over een bericht per flessepost dat in 1928 aanspoelde op Rottumeroog. Met lit. en 
bronnenopg. 

 [Artikel] Zwemmen in Musselkanaal / Henk Dekker 

In: Veerten. - Jaargang 5 (2020) Nummer 3, p. 32-35 : ill.  [Toegangsnr: 

1957 Cat.nr. 32703]. 

 [Artikel] 'Dat ick onder min heer sin floegell mach schuilen' : noodkreten van Jacob 

Peters aan zijn grondeigenaren, 1682/1683 / door Willem G. Doornbos 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

30 (2021) Nummer 1, p. 22-27 : ill.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827]. 
Artikel over twee brieven van een Noord-Groninger boer aan zijn landheer. Met lit. en 
bronnenopg. 

 [Artikel] De volkskunst van Jan Koop Sjoerts : de laatste torenwachter van de 

Martinitoren / door Willem G. Doornbos 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 22-25 : ill., portr.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Portret van een vader : interview met zoon Jacques Wallage / door Mirjam 

Dopheide, Tsafrira Levy 

In: JaGDaF : tweemaandelijks magazine voor de joodse gemeenschap in 

Groningen, Drenthe en Friesland. - Jaargang 34 (2021) Nummer 1, p. 5-7 : 

ill., portr.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33093]. 
Artikell over Philip Wallage (1901-1983Met lit. opg. 

 33178 Onderweg naar 1832 : een groepsbiografie uit de Groningse school / 

[tekst:] Mineke van Essen ; [medew.: Boukje Tanja]. - Assen : Van 

Gorcum, 2021. - 237 p. : ill. ; 25 cm. 
Geromantiseerde biografieën van zes onderwijzers uit het begin van de 19e eeuw: Berend 
Brugsma (1797-1868), Roelf Rijkens (1795-1855), Teunis Hofkamp (1805-1887), Alberdina 
Woldendorp (1799-1835), David Snatich (ca. 1794-?) en Cato Sperwer (1796-1862). 

 [Artikel] Schiermonnikoog historisch op de kaart gezet / Hidde Feenstra, Meindert 

Schroor 

In: Caert-Thresoor : tijdschrift voor de geschiedenis van de 

kartografie. - Jaargang 39 (2020) Nummer 4, p. 3-11 : ill., krt., portr.  

[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20789]. 
Met lit. en bronnenopg. - Met samenvatting in het Engels. 

 33152 Klaas Siekman Azn. Zuidhorn : architect en waterbouwkundige / [tekst:] 

Bertus Fennema ; [fotogr.: Harry van der Werff]. - Bedum : NoordPRoof, 

2020. - 216 p. : ill. ; 23 cm. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Goud- en zilversmeden in Scheemda en Eexta / J.P. Koers, J. Free 

In: Duvekoater : tijdschrift voor regionale historie voor leden van de 

Historische Vereniging Scheemda. - Jaargang 34 (2020) Nummer 66, p. 

19-24 : ill.  [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 939]. 
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 [Artikel] Katholiek Bedum en omstreken na de Reformatie tot de realisatie van de 

huidige kerk / Gerard Galema 

In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente 

Bedum. - Jaargang 24 (2020) Nummer 3, p. 21-26 : ill.  [Toegangsnr: 

1766 Cat.nr. 958]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Maer 't Voghelen gaet boven al : een uilenbekerfragment van 

loodglazuuraardewerk uit circa 1600 / Hans van Gangelen 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 150-165 : ill., krt.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Aaltje ter Wisch over het boerenleven in Westerwolde rond 1900 : deel 1 / 

door Adolf Hadders en Rolien Hadders 

In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 

Westerwolde. - Jaargang 9 (2020) Nummer 3, p. 6-10 : ill.  [Toegangsnr: 

1766 Cat.nr. 938]. 

 [Artikel] Jan Menze van Diepencollectie : Slochteren / Henny van Harten-Boers 

In: Caert-Thresoor : tijdschrift voor de geschiedenis van de 

kartografie. - Jaargang 39 (2020) Nummer 4, p. 29-30 : ill., krt.  

[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20789]. 
Met lit. opg. 

 [Artikel] 'Weldoener der armen' op noodlottige wijze verdronken / Roelof Hazelhoff 

In: Haselhoff bulletin. - Jaargang 31 (2020) Nummer 2, p. 24-25 : ill.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31169]. 
Artikel over Hero Hazelhof (1792-1880) die zijn hele vermogen aan de diakonie van 
Vlagtwedde naliet. 

 [Artikel] Het geheim van het Groninger gebreide kinderkousje / Constance Willems, 

Klaas Helfrich 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 140-145 : ill.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. opg. 

 33167 Het lot van de familie Ensdorff / Maxine Roberta Meijer. - Noordlaren : 

Robinetta, 2021. - 124 p. : ill., portr. ; 24 cm. 

 [Artikel] Het Verkeerswezen : auto's bedreigden stad-Groninger kerken / Martin 

Hillenga 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2021) Nummer 1, p. 30-37 : ill., plgr.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 

 [Artikel] Zandlopers, (zak)horloges en zachtjes doorgeven : iets over instrumenten 

tegen pastorale breedsprakigheid / Martin Hillenga 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 4, p. 122-127 : ill.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] 'The town that time forgot' : Tinallinge revisited / Martin Hillenga 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 4, p. 136-145 : ill.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 
Met lit. en bronnenopg. 
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 33154 Het spoor in Groningen : tussen stoom en NoordNed / Wilfried 

Jellema. - [Rosmalen] : Uquilair, 2019. - 144 p. : ill. ; 17 cm obl.. 
Dl. 17 in de reeks Treinen in Beeld. 

 [Artikel] Het Joods verleden van Delfzijl in vogelvlucht / door Elex Kappen 

In: JaGDaF : tweemaandelijks magazine voor de joodse gemeenschap in 

Groningen, Drenthe en Friesland. - Jaargang 34 (2021) Nummer 1, p. 8-10 

: ill.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33093]. 
Met lit. opg. 

 33145 De canon van Nederland : vijftig vernieuwde vensters voor onze tijd : 

commissie herijking canon van Nederland / [samenst.: James Kennedy, 

Abdelkader Benali, Karwan Fatah-Black ... et al.]. - Utrecht ; Amsterdam : 

Stichting entoen.nu ; Amsterdam University Press, 2020. - 131 p. : ill. ; 23 

cm. 

 33146 Open vensters voor onze tijd : de canon van Nederland herijkt : rapport 

van de commissie herijking canon van Nederland / [samenst.: James 

Kennedy, Abdelkader Benali, Karwan Fatah-Black ... et al.]. - Utrecht ; 

Amsterdam : Stichting entoen.nu ; Amsterdam University Press, 

2020. - 167 p. : ill. ; 23 cm. 
Met lit opg. 

 33144 Diep geworteld : een onderzoek van een Drentse gemeenschap in 

Nederland / John Y. Keur, Dorothy L. Keur ; [vert.:] Gerald van der Sluijs, 

Geert Kamphuis. - Peize : Ter Verpoozing, 2018. - 237 p. : ill. ; 24 cm. 
Beschrijving van landschap, landgebruik, traditionele gebruiken en omgangsvormen tussen 
dorpsgenoten in een relatief geïsoleerde gemeenschap. Gebaseerd op een in 1952 uitgevoerd 
participerend onderzoek in het Drentse 'zanddorp' Anderen.. Vertaald uit het Engels. - Oorspr. 
titel: The deeply rooted. 

 33175 Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de 

provincie Groningen en haar bewoners : overzicht onderzoeken juni 2018-

juli 2019 / [tekst:] Nienke Busscher, Peter de Vries, Wouter Adams, Tom 

Postmes ; [fotogr.: Marieke Kijk in de Vegte]. - Groningen : Kennisplatform 

Leefbaar en Kansrijk Groningen, 2020. - 148 p. : ill., tab., graf., krt. ; 27 

cm. 

 [Artikel] Maak Westerwolde woest aantrekkelijk / tekst: Rob Roggema ; foto's: 

Marieke Kijk in de Vegte 

In: Noorderbreedte : inspireert tot zorgvuldige omgang met de noordelijke 

leefomgeving. - Jaargang 45 (2021) Nummer 1, p. 10-37 : ill.  

[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20851]. 

 [Artikel] Kerstgroen in de mast : 'coasters varen thuis' / door Egge Knol 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 3-8 : ill.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827]. 
Artikel over het gebruik onder kustvaarders om een kerstboom in de voormast te plaatsen. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Een Haagse schilder in Ezinge / door Egge Knol 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 34-37 : ill.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827]. 
Artikel over enkele door Aert Schouman gemaakte aquarellen met Ezinge en de Allersmaborg 
als onderwerp.Met lit. opg. 



Nieuw in de collectie: bibliotheek  Groninger Archieven 

7 

 

 [Artikel] De geschiedenis van de Hof te Hemmen bij Haren / Eppo van Koldam 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 130-139 : ill., plgr., 

krt.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33171 Ambachtslieden, ambtenaren & ambities : Bouwo Wilkes van Koldam 

(1827-1861), zijn voorouders en de generaties na hem / Martin van 

Koldam. - [Groningen] : [eigen uitg.], 2020. - 65 p. : ill., portr. ; 31 cm. 

 [Artikel] Thie Brouwer : boer uit Gasselternijveenschemond : baken in de storm / 

Jan-Willem van de Kolk 

In: Veerten. - Jaargang 5 (2020) Nummer 3, p. 22-29 : ill., portr.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32703]. 
Artikel over verzetsman en bestuurder Thie Brouwer (1902-1988).Met lit. en bronnenopg. 

 33159 Van Elburg tot Deshima : zes eeuwen familie Feith / [tekst:] Arlette 

Kouwenhoven ; [red.: Pim Mineur, Thecla Berghuis]. - Edam : LM 

Publishers, 2021. - 239 p. : ill., portr. ; 27 cm, uitsl. geneal. tab.. 
Met lit. en bronnenopg. - Met aandacht voor de archivarissen Feith te Groningen. 

 33165 Kop d'r veur : van eenmanszaak tot fotoreus / [tekst:] Gerard Kral, Cees 

Stolk ; [hoofdred.: Anouk Kral]. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2020. - 271 p. : ill. 

; 25 cm. 
Geschiedenis van de familie Kral en van de opkomst & ondergang van de fotozaken Kral. Met 
lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Echo van het verleden : Museum Klooster Ter Apel / tekst: Jolanda de 

Kruyf ; fotogr.: Tjeerd Visser 

In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2021) 

Nummer 7, p. 70-77 : ill.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33062]. 

 [Artikel] 70 jaar weekmarkt in Stadskanaal / Annelies Langenburg 

In: Veerten. - Jaargang 5 (2020) Nummer 3, p. 38-41 : ill.  [Toegangsnr: 

1957 Cat.nr. 32703]. 

 33170 Het Olie Monopolie / [tekst en tekeningen:] Frans Le Roux. - [S.l.] : Shop-

fleroux.nl, 2020. - 60 p. : ill. ; 31 cm. 
Met op p.52-60 een beschrijving van de loopbaan van de auteur. 

 33147 Die Familien der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Weenermoor 

(1724-1928) / bearb. von Peter Leemhuis. - Aurich : Upstalsboom-

Gesellschaft, 2020. - 606 p. : 30 cm. 

 33148 Die Familien der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde St. Georgiwold 

(1705-1932) / bearb. von Peter Leemhuis. - Aurich : Upstalsboom-

Gesellschaft, 2020. - 259 p. : 30 cm. 

 [Artikel] Schipperspaar Meijer deelt lief en leed aan boord Henja / Hennie Lemein 

In: Veerten. - Jaargang 5 (2020) Nummer 3, p. 14-18 : ill., portr.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32703]. 

 33173 De muren hebben oren : oorlogverhalen uit Onstwedde / Chonda Luring-te 

Velde. - Onstwedde : [eigen uitg.], 2021. - 224 p. : ill. ; 31 cm. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33168 Jüdisches Leben im grenznahen Raum : die Wechselbeziehungen zwischen 

den jüdischen Gemeinden im Rheiderland und Groningerland / Juliane Irma 

Mihan. - Aurich : Ostfriesische Landschaft, 2021. - 159 p. : ill ; 25 cm. 
Met lit. en bronnenopg. - Met reg. 
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 [Artikel] Een verborgen parel van Groningen : 'strunen achter diek' / tekst: Marloes 

de Moor 

In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2021) 

Nummer 7, p. 28-35 : ill.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33062]. 
Artikel over De Kiekkaaste, de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland. 

 [Artikel] Ondergronds Yesse : archeologische vondsten en sporen van een 

middeleeuws klooster te Essen / Fardau Mulder, Margreet Wieske, Berna 

van Wijk 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 106-117 : ill., plgr.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] 150 jaar IJsvereniging Bedum / Jan Mulder 

In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum ; 

Jaargang 24 (2020) Nummer 3, p. 3-7 : ill.  [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 

958]. 

 [Artikel] Thomas Mulder, soldaat in de mobilisatietijd / door Thomas Mulder 

In: Historische Kring Menterwolde. - (2020) Nummer 2, p. 17-25 : ill.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 957]. 

 33156 Verhalen van Delfzijl : Delfzijlster geschiedenis in een notendop / [red.: 

Jeroen Hillenga, Liefke Munneke-Bos, Tiny Smit ... et al.]. - Delfzijl : 

Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl, 2020. - 136 p. : ill. ; 25 cm. 
Met lit. en bronnenopg. - Bundel geschiedkundige bijdragen, verschenen naar aanleiding van 
het fuseren van de gemeente Delfzijl met de gemeenten Appingedam en Loppersum op 1 
januari 2021. 

 [Artikel] Bewoning dorpskern Bedum (1661-) 1737-1832 (deel 6) / Ton Bosch en 

Otto Nienhuis 

In: Zo as t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum ; 

Jaargang 24 (2020) Nummer 3, p. 8-17 : ill., plgr.  [Toegangsnr: 1766 

Cat.nr. 958]. 

 [Artikel] Tussen continuïteit en verandering : de invoering van de burgerlijke stand 

in 1811 / Arjan Nobel 

In: Tijdschrift voor Geschiedenis. - Jaargang 133 (2020) Nummer 3, p. 

523-546 : ill.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33150]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33164 Wirdum : grasduinen en schelpen zoeken / Toy van Nulck, Henk de Wilde, 

Judith Zijlstra. - Warffum : Stichting Uitgaven Noord-Groningen, 

2020. - 130 p. : ill., krt., portr. ; 29 cm. 

 [Artikel] In depot - uit depot : van een voorname pastorie op het Groningse 

platteland naar een deftige theekoepel in Haarlem: de omzwervingen van 

een paar hoge 19e-eeuwse deuren uit Tjamsweer / Steven Hartog, Rita 

Overbeek 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 166-175 : ill., krt.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. en bronnenopg. 
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 [Artikel] Een duivelbanner of wonderdokter in het Westerkwartier / door Harry 

Perton 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

30 (2021) Nummer 1, p. 40-42 : ill., krt.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33172 Onstwedde : vroeger en nu... / Jacco Pranger. - [S.l.] : Werkgroep 

Fotoboek Onstwedde, 2021. - 208 p. : ill. ; 31 cm. 

 [Artikel] Levensverhaal van Jan Moes : één van de Winsumers / Bart Rozeboom 

In: Infobulletin Winshem. - Jaargang 23 (2020) Nummer 2, p. 13-17 : ill., 

portr.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 28749]. 
Artikel over de lotgevallen van verzetsstrijder Jan Moes (1913-1945). 

 33180 An de reize deur Drents erfgoed : [aflevering VII] aardkundig moment, De 

Hondsrug, De Kiel & De Overjasse, Kalabo, Leekstermeer, Oertaal, 

Paterswolde, Rolde, Schuld & Kovvie, Senanga, Vries, Zuidlaren : verhalen 

/ [red.:] Gerard Stout, Joep van Ruiten. - Peize : Ter Verpoozing, 

2020. - 252 p. : ill. ; 22 cm. 
Uitgegeven naar aanleiding van: Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie 
podagristen. - Voorw. door Joep van Ruiten. 

 33177 Van leren overleven naar leren over leven : vijftig jaar 

transplantatiegeneeskunde in het UMCG / R.H. Bakker en R. ter 

Sluis. - Utrecht : De Tijdstroom, 2020. - 272 p. : ill. ; 25 cm. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33161 Mijn ontdekking van het Hogeland : schetsdagboek van een nieuwkomer / 

[tekst en ill.:] Trudy Beekman ; [red.: Louis Stiller]. - Warffum : Stichting 

Boekgroep Noord-Groningen, 2020. - 124 p. : ill. ; 21 cm obl.. 

 [Artikel] De kostbare restauratie van de Olle Kerk in Hoogkerk (1963-1967) : hoe 

door terug te gaan naar het begin een ramp uit beeld verdwijnt / Taco Tel 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 118-129 : ill.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Verstekelingen of handelswaar: vroegmiddeleeuwse zaden aan de oever 

van de A / Frits Vrede, Bert Tuin 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 82-105 : ill., krt., 

tab.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. opg. 

 [Artikel] Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde / door 

Geert Volders 

In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 

Westerwolde. - Jaargang 9 (2020) Nummer 3, p. 30-31 : ill.  [Toegangsnr: 

1766 Cat.nr. 938]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Na de sjofar van Torum / door Geert Volders 

In: JaGDaF : tweemaandelijks magazine voor de joodse gemeenschap in 

Groningen, Drenthe en Friesland. - Jaargang 34 (2021) Nummer 1, p. 13-

15 : ill.  [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33093]. 
Artikel over de geschiedenis van de joden in Oost-Groningen in samenhang met de 
onwikkeling van het landschap. 
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 33163 Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer / Mattheus Dijkema, bewerkt door 

Geert Vos. - Garrelsweer : Stichting Historie Garrelsweer i.s.m. Stichting 

Uitgaven Noord-Groningen, 2020. - 277 p. : ill., krt. ; 31 cm. 
Met lit. en bronnenopg. 

 33143 Politiecommissaris Van den Hof en het Scholtenhuis (II) : jodenjacht en de 

strijd tegen het verzet in het Oldambt : de periode vanaf april 1944 / 

Foppe Walters. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2020. - 511 p. : ill. ; 24 cm. 
Tijdens de laatste drie oorlogsjaren speelde politiecommissaris Klaas Coenraad van den Hof 
(1899-1947) een leidende rol bij de wegvoering van de Joden uit het Oldambt. Met lit. en 
bronnenopg. 

 [Artikel] Kermis in tijden van Cholera / door Henk Werk 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

30 (2021) Nummer 1, p. 16-21 : ill., plgr., tab.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Stortzeeën, ongelukken en ziektes : overleden op zee in de 19e eeuw / 

door Henk Werk 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 10-15 : ill., tab.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 

20827]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Thuis in de Oost en in de West : de gebroeders Lieftinck en hun bijzondere 

levens / door Frans Westra 

In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang 

29 (2020) Nummer 4, p. 26-31 : ill.  [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827]. 
Artikel over de broers Frans Lieftinck (1740-1783) en Albert Lieftinck (1744-1778) die 
respectievelijk als predikant en cartograaf actief waren in Oost en West Indië. Met lit. en 
bronnenopg. 

 [Artikel] Breipatroon Groninger kinderkousje uit het midden van de 16e eeuw : 

vindplaats Prinsenstraat 11, gedempte gracht Kasteel van Alva, 

opgegraven in 2000 / Constance Willems 

In: Hervonden stad 2020 / onder red. van R.H. Alma, W.P. Dijkstra, S. 

Dupon ... [et al.]. - Groningen : Stichting Monument & Materiaal ; 

Gemeente Groningen, 2020. - Jaargang 25 (2020), p. 146-149 : ill.  

[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 33142]. 
Met lit. opg. 

 [Artikel] Over volksdrank, overvloed en regulering : bierproductie en -consumptie in 

middeleeuws en vroegmodern Westerwolde / door Erik Wubs 

In: Terra Westerwolda : tijdschrift voor de geschiedenis van 

Westerwolde. - Jaargang 9 (2020) Nummer 3, p. 32-34 : ill.  [Toegangsnr: 

1766 Cat.nr. 938]. 
Met lit. en bronnenopg. 

 [Artikel] Thuis op Doord / Tjitske Zuiderbaan 

In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2021) Nummer 1, p. 21-25 : ill.  

[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856]. 
Artikel over de inwoners van, en het leven in Toornwerd. 

 

 [22174] Dansen met slangen en vuur : de avonturen van buikdanseres 

Samiera. - Leeuwarden : Elikser, 2020. - 327 p. : ill. ; 21 cm. 
Samiera (artiestennaam van Carla van Goos) vertelt over haar leven als buikdanseres, 
slangenbezweerster, vuurspuwster en fakir. 

 

 


