Nieuw in de collectie: bibliotheek
Mei - juni 2018

De Groninger Archieven hebben naast ruim dertig kilometer archiefstukken ook een grote
collectie boeken en tijdschriften. Het betreft de grootste collectie Groningana ter wereld.
In dit document vindt u recente aanwinsten en we lichten er een paar uit.
Uitgelicht
In de tweede helft van de twintigste eeuw moest een aantal dorpen in de Groninger
Noordoosthoek wijken voor de oprukkende industrie en verhoging van de dijken.
Heveskes en Oterdum verdwenen vrijwel volledig. Enkel een kerkje en wat grafstenen op
de dijk herinneren aan deze dorpjes. Ook Weiwerd leek lang hetzelfde lot beschoren. Tot
in 1995 Stichting Behoud Weiwerd werd opgericht. Deze stichting slaagde erin het dorp
van de sloop te behoeden. Hoewel in 2015 de laatste twee inwoners vertrokken blijven
de resterende gebouwen staan. Op deze “werkwierde” zijn tegenwoordig verschillende
bedrijven gevestigd. In Weiwerd: van woondorp naar werkwierde beschrijft auteur Jaap
Braam de ontwikkeling die hiertoe leidde.
Op 25 augustus 2017 overleed op 79-jarige leeftijd Berthil Cornelis Alex Iwan
Pauw van Hanswijck de Jonge. In de stad Groningen was hij beter bekend onder de naam
Plopatou. Vanaf het eind van de jaren zestig is hij een opvallende verschijning in de stad.
Beno Hofman schreef een biografie van deze kleurrijke figuur in Plopatou: kunstenaar,
dichter, fotograaf, verzamelaar en bovenal stadstype.
Op veel plaatsen in onze provincie zie je ze nog in oude kerken of huizen:
kloostermoppen. Hoe kwamen deze grote bakstenen eigenlijk aan hun naam? Zoals de
naam doet vermoeden heeft dat iets te maken met de kloosters die zich in de
middeleeuwen in onze provincie vestigden. Die werden, net als hun moederkloosters
elders, van deze grote bakstenen gebouwd. Edward Houting en Hans Vrijer schreven
Kloostermoppen: middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie Groningen over deze
bijzondere baksteen. Het boek is zeer rijk geïllustreerd en bevat bovendien een
wandelroute langs verschillende plekken waar de middeleeuwse steen in de stad
Groningen nog goed te zien is.
De afgelopen jaren hebben we veelvuldig restauratierapporten en korte
monografiën over verschillende klokken en carrilions voorbij zien komen. Nu verscheen
er van de hand van Heleen B. van der Weel een grotere monografie getiteld François en
Pieter Hemony : stadsklokken- en geschutsgieters in de gouden eeuw. De gebroeders
Hemony waren ook de vervaardigers van meerdere klokken en carrilions in onze
provincie. Zo hangen in de Martinitoren en in de toren van de kerk van Middelstum en
carrilions van de broers.
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Aanwinsten bibliotheek
Mei/juni 2018
Hierboven besproken
31981

Weiwerd : van woondorp naar werkwierde : nieuwe toekomst voor
archeologisch rijksmonument / [samenst.:] Jaap Braam ; [tekstred.: John
Tits ; fotogr.: Koos Boertjens, Jaap Braam, Mirthe de Bruin ... et
al.]. - [S.l.] : Stichting Behoud Weiwerd, 2018. - 224 p. : ill., plgr. ; 24 cm
obl..

31932

Plopatou / [tekst:] Beno Hofman ; [red.: Kirsten Otten]. - [Groningen] :
[eigen uitg.], 2018. - 56 p. : ill., portr. ; 30 cm.
Biografie van B.C.A.I.P. van Hanswijck de Jonge (1938-2017), alias Plopatou. Titel op
voorplat: Plopatou : kunstenaar, dichter, fotograaf, verzamelaar en bovenal stadstype.

31939

Kloostermoppen : middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie
Groningen / Edward Houting en Hans Vrijer. - [S.l.] : Noordboek,
2018. - 303 p. : ill., krt. ; 23 x 23 cm.
Met lit. en bronnenopg.

31933

François en Pieter Hemony : stadsklokken- en geschutsgieters in de
gouden eeuw / Heleen B. van der Weel. - Hilversum : Verloren,
2018. - 415 p. : ill., portr. ; 25 cm.
Met aandacht voor de carillons van de Martinikerk te Groningen en de Hippolytuskerk te
Middelstum. - Met lit. en bronnenopg., reg.

Alle aanwinsten

[Artikel] Zestiende-eeuwse Gronings-Drentse betrekkingen: de families Syrsema en
Elevelt / door Gert Schansker, Richard Paping en Redmer Alma
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 3-49 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 851].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] De jonge molenaar / tekst: Herman Bink ; foto's: Jelte Oosterhuis
In: De Zelfzwichter. - Jaargang 22 (2018) Nummer 1, p. 3-6 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 790].
Artikel over molenaarsleerling Bas Juk op de Nieberter molen.

[Artikel] Molenbouw Dunning Adorp / tekst: Herman Bink ; foto's: Jelte Oosterhuis
In: De Zelfzwichter. - Jaargang 22 (2018) Nummer 1, p. 15-17 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 790].
Gesprek met molenbouwer Ron Dunning uit Adorp.
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[Artikel] Rieks Diggel (2) / Henk Bodewes
In: Pluustergoud : halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o.. - (2018) Nummer 47, p. 8-9 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 841].
Vervolg op het artikel over Rieks Bodewes in het voorgaande nummer.

31923 Bestemming Binnenstad : van knooppunt tot middelpunt / [tekst:] Beno
Hofman ; [eindred.: Johan de Boer, Kirsten Otten]. - Assen : In Boekvorm,
2018. - 119, 5 p. : ill., plgr. ; 24 cm.
[Artikel] Leven(s)loop van de Harmina (dl. 4) / door Jaap Boersema
In: Werftijding : een uitgave van de Stichting Historische Scheepswerf
Hoogezand-Sappemeer. - (2018) Nummer 19, p. 27-30 : ill. [Toegangsnr:
1957 Cat.nr. 28737].
Over de geschiedenis van de schoenergetuigde vrachtlogger Harmina, gebouwd in 1910 op de
werf van Jac. Smit te Sappemeer en gesloopt in 2000 in Den Haag.

31981 Weiwerd : van woondorp naar werkwierde : nieuwe toekomst voor
archeologisch rijksmonument / [samenst.:] Jaap Braam ; [tekstred.: John
Tits ; fotogr.: Koos Boertjens, Jaap Braam, Mirthe de Bruin ... et
al.]. - [S.l.] : Stichting Behoud Weiwerd, 2018. - 224 p. : ill., plgr. ; 24 cm
obl..
[Artikel] Avondmaalsbeker Solwerd/Marsum / door Henk Bolt
In: Museum stad Appingedam : bulletin, nieuwsbrief. - (2018), p. [6-8] :
ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 28463].
[Artikel] Spaigelproatje : Marlene Bakker / Joop van den Bremen
In: Toal en taiken : tiedschrift veur Grunneger kultuur. - Jaargang 36
(2018) Nummer 2, p. 73-78 [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20764].
[Artikel] Het Boterdiep en de Chinese baby's / door Jan van den Broek
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 2, p. 3-9 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20750].
Artikel over de ontstaansgeschiedenis van het Boterdiep. Met lit. en bronnenopg. in
eindnoten.

31938 Uit liefde : voor stugge grootsheid, stille, innige schoonheid en stormachtig
wild leven / [tekst en ill.:] Geurt Busser ; [tekstred.: Josée Paauw, Flip
Ekkers ; fotogr.: Annet Eveleens, Willem Wilstra]. - Groningen : Philip
Elchers, 2018. - 88 p. : ill. ; 17 cm obl..
31887 Grunobuurt Noord : van plan tot steen / [tekst: Sander Woertman, Minke
Haveman ; eindred.: Esmee Buursink, Roelof Otten, Marco Waijer ... et al.
; fotogr.: Harry Cock, Gerard van Beek, Beeldbank
Groningen]. - Groningen : Nijestee en De Zwarte Hond, 2018. - 74 p. : ill.,
portr., plgr. ; 22 cm.
31892 Fotografen van de vooruitgang : Tonnis Post, Dirk Kome / [samenst.: Dirk
Kome en Tessa van der Waals] ; [fotogr.:] Tonnis Post en Dirk Kome ;
[tekst: Dirk Kome ; red.: Simone Kome-van Breugel, Tjarko van
Dijk]. - [S.l.] : Lecturis, 2018. - 134 p. : ill. ; 21 cm obl..
Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Fotografen van de vooruitgang. Tonnis
Post en Dirk Kome' in het Fotomuseum Den Haag van 28 april tot en met 2 september 2018
en in MOW | Museum De Oude Wolden van 16 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019.
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[Artikel] Zoemende Stad : dal van de Ruiten Aa : een keur aan landschappen ineen
/ tekst: Addo van der Eijk ; fotogr.: Artemisia Photography, Wankja
Ferguson, Anne Jan Loonstra
In: Golden raand. - Jaargang 34 (2018) Nummer 2, p. 20-23 : ill.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20775].
Artikel over de initiatieven om de insectenstand in de stad Groningen te bevorderen.

[Artikel] De Stiefmoeder van Aeltien Witmont / Petronella J.C. Elema
In: Gens nostra. - Jaargang 73 (2018) Nummer 3, p. 149-153 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20768].
Met bronnenopg.

[Artikel] Knouwels en Ludolphi / door Petronella J.C. Elema, m.m.v. Gert Schansker
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 50-105 [Toegangsnr: 1766 Cat.nr.
851].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Levensloop van de serie 1-17 : vijftig jaar geleden: Groningen voorop met
nieuwe stadsbus / Jan Emmelkamp
In: Informatiebulletin Noordelijk Bus Museum. - (2018) Nummer 141, p. 611 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20770].
[Artikel] Huninga, een kleine enclave met een rijke geschiedenis / tekst: Marja
Spakman ; fotogr.: Annet Eveleens
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. - Jaargang 2 (2018) Nummer 3, p.
38-41 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
Artikel over het echtpaar Ru Clevering (1918-2013) en Tine Clevering-Meijer (1914-1981) en
hun boerderij Huninga te Eenrum.

[Artikel] De arm van Johannes de Doper, een kostbaar reliek in de dertiendeeeuwse Martinikerk / Bart Flikkema
In: Miniatuur. - Jaargang 22 (2018) Nummer 2, p. 3-6 : ill. [Toegangsnr:
1957 Cat.nr. 28748].
Met lit. opg.

31929 Oranje driften : orangisme in de Nederlandse politieke cultuur 1780-1813 /
Laurien José Hansma. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen,
2018. - 246 p. : 24 cm.
Proefschrift Groningen. - Met lit. en bronnenopg., samenvatting in het Engels, stellingen. Met aandacht voor gebeurtenissen in Groningen.

31882 De serene blik : vier realisten : Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket, Henk
Helmantel / [tekst: Jan Jaap Heij, Marieke Jooren, Ype Koopmans ... et al.
; red.: Ype Koopmans, Frank van der Schoor]. - Zwolle, Gorssel : WBOOKS
i.s.m. Museum More, 2018. - 156 p. : ill., portr. ; 29 cm.
Verschenen t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling van 3 februari tot en met 13 mei in Museum
More te Gorssel. - Met persoonsreg.

31936 Kunstroof te Westeremden bij de schilder H.F.N. Helmantel op 25 februari
2000 : het politieonderzoek van het Team Egeltje / [tekst: Bart Heling ;
voorw.: Bernard Welten]. - [S.l.] : [eigen uitg.], [2018]. - 141 p. : ill. ; 21
cm.
Titel ontleend aan voorplat. - Tekst op Franse titelpagina: Hoe de grote kunstroof werd
opgelost.

31932 Plopatou / [tekst:] Beno Hofman ; [red.: Kirsten Otten]. - [Groningen] :
[eigen uitg.], 2018. - 56 p. : ill., portr. ; 30 cm.
Biografie van B.C.A.I.P. van Hanswijck de Jonge (1938-2017), alias Plopatou. Titel op
voorplat: Plopatou : kunstenaar, dichter, fotograaf, verzamelaar en bovenal stadstype.
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[Artikel] Meier : een molenfamilie uit Appingedam / tekst en foto's: Ids van der
Honing
In: De Zelfzwichter. - Jaargang 22 (2018) Nummer 1, p. 9-10 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 790].
31879 Fabrieksschoorstenen in Nederland / [samenst. en tekst:] A.J. Barnard ;
[tekstred.: Pierre Geelen, Giel van Hooff, Harm Meijer ... et al.]. - [S.l.] :
Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF), 2017. - 462 p. : ill. ; 29 cm.
Met lit. opg.

31939 Kloostermoppen : middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie
Groningen / Edward Houting en Hans Vrijer. - [S.l.] : Noordboek,
2018. - 303 p. : ill., krt. ; 23 x 23 cm.
Met lit. en bronnenopg.

31894 Datenbankerfassung der Familien des ehemaliges Amtes Pewsum und
deren Nachkommen aus den Kirchengemeinden Pewsum, Woquard,
Loquard und Campen bis ins 20. Jahrhundert : Band 3: Loquard von 16321910 / bearb. von Folkert Köster. - Aurich : Folkert Köster, [eigen uitg.],
2008. - 443 p. : ill., krt. ; 30 cm.
31895 Die Familien der Kirchengemeinde Riepe von 1712-1909 :
Datenbankerfassung der Kirchenbucheintragungen und Buchdruckausgabe
mit EDV-Programm SIPPEN / bearb. von Harm Harms ; überarb. von
Folkert Köster. - Aurich : Folkert Köster, [eigen uitg.], 2005. - 466 p. : ill.,
krt. ; 30 cm.
[Artikel] Ten Boer : ontwikkeling van een woldgebied / Tom van der Meulen
In: Vriendenbulletin Stichting Vrienden van de Stad Groningen. - Jaargang
33 (2018) Nummer 93, p. 8-11 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20757].
Met lit. opg.

31980 Ollerommer : dorpsgeschiedenis vanaf ±1900 tot 1960 / [tekst:] Egbert
Nienhuis ; [bew.: Hans van der Heide]. - 2e dr. - [Ulrum] : red.
d'Ollerommer, 2018. - 67 p. : ill., portr. ; 21 cm.
Verhalen uit de eerste helft van de 20e eeuw over Ulrum en de Ulrummers, verteld door
Egbert Nienhuis (1884-1968). 1e dr.: 2015.

[Artikel] Familiekronieken Clant, Gramaye en Van Heerma : 1585-1731 / door Otto
Nienhuis
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 106-140 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 851].
Met lit. opg.

[Artikel] De kerk van Oostum : van bedreigd naar geliefd / Jan F. Oldenhuis
In: Groninger kerken. - 35 (2018) Nummer 2, p. 41-52 : ill. [Toegangsnr:
1766 Cat.nr. 788].
Met lit. opg.

[Artikel] Op stroom van tied : Op trekker / Jan Oldenhuis
In: Toal en taiken : tiedschrift veur Grunneger kultuur. - Jaargang 36
(2018) Nummer 2, p. 59-68 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20764].
[Artikel] Het Feithhuis en zijn karakter / Harry Perton
In: Archievenblad. - Jaargang 122 (2018) Nummer 4, p. 32 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 824].
Met bronnenopg.
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[Artikel] Oostum, icoon van het Groninger landschap / Kees van der Ploeg
In: Groninger kerken. - Jaargang 35 (2018) Nummer 2, p. 69-76 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 788].
Met lit. opg.

[Artikel] Leuke wereld, enthousiaste mensen : Tom Heyne over zijn inzet voor de
Groninger molenwereld / tekst: Theo Pol ; foto: Elmer Spaargaren
In: De Zelfzwichter. - Jaargang 22 (2018) Nummer 1, p. 18-19 : portr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 790].
31890.1-2 Dammen als cultureel erfgoed : een kleurrijk beeld van damspelers in
Groningen & Drenthe uit heden en verleden / [auteur en samenst.:] Hans
van der Nap ; [eindred.: Hans van der Nap en Hilda Raap, red.: Hilda Raap
en Henk Raap sr.]. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2018. - 2 dl. (XVI, 712 p.) : ill.,
diagr. ; 33 cm.
2 delen in cassette.

[Artikel] Even bijpraten in de Valk : met Marijke van Beek & Koos Wiersma / tekst:
Lammert Zuiderveld ; 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. - Jaargang 2 (2018) Nummer 3, p.
16-22 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31849].
Interview met Marijke van Beek (burgemeester van Eemsmond) en Koos Wiersma
(burgemeester van De Marne) over hun loopbaan en het burgemeesterschap.

31978 Excelsior : 100 jaar : 1918-2018 : Chr. Muziekvereniging / Martje Ritzema
en Bieneke van Oosten. - [Nieuwe Pekela] : [eigen uitg.], 2018. - 120 p. :
ill. ; 28 cm.
31927 Van Veendam naar Havana : het zeemansleven van de Groninger familie
Kolder / Peter van Rooden. - Zegge : [eigen uitg.], 2017. - 102 p. : ill.,
plgr. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Stad vol gedachten [1] / Maarten Schmitt
In: Vriendenbulletin Stichting Vrienden van de Stad Groningen. - Jaargang
33 (2018) Nummer 93, p. 4-7 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20757].
Deel 1 van een artikel naar aanleiding van een lezing gehouden over de stedebouwkundige
ontwikkeling van de Stad Groningen tussen 1973 en 1998 door Maarten Schmitt op 28 maart
2018 bij de Groninger Archieven.

[Artikel] Eigentijds realisme met een tijdloos fundament : Henk Helmantel 1945 /
Frank van der Schoor
In: De serene blik / [tekst: Jan Jaap Heij, Marieke Jooren, Ype Koopmans
... et al. ; red.: Ype Koopmans, Frank van der Schoor]. - Zwolle, Gorssel :
WBOOKS i.s.m. Museum More, 2018. - (2018), p. 118-149 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31882].
31976 De joodse inwoners van Noordwest tot Noordoost Groningen 1563-1811 /
Engbert Schut. - Groningen : [eigen uitg.], 2018. - 199 p. : ill., krt., plgr. ;
31 cm.
Met reg.

31880 Een levend monument : het zwijgen verbroken : de reis van vier joodse
psychiatrische patiënten van Wagenborgen naar Sobibor / [auteurs: ]Anne
Koopmans, Rense Schuurmans ; [tekstred.: Jannie Strijk]. - [Zuidlaren] :
Erfgoed Lentis, 2018. - 126 p. : ill. ; 21x21 cm.
Met lit. en bronnenopg.
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31928 Verpleegsters in oorlogstijd : dagboeken van 't Uilennest en Welbereid /
[tekst: Rense Schuu[r]mans ; medew.: Jan Barend de Vries, Goff Miedema
; tekstred.: Jannie Strijk]. - [S.l.] : Erfgoed Lentis, 2018. - 144 p. : ill. ; 25
cm.
Twee dagboeken van verpleegsters die werkten in de psychiatrische inrichting Dennenoord te
Zuidlaren, geschreven tussen sept. 1944 en dec. 1945.

31877 Historisch bewustzijn op de basisschool : geschiedenis voor groep 1 tot en
met 8 / Anja Sinnige. - Assen : Van Gorcum, 2018. - VIII, 200 p. : ill., tab.
; 24 cm.
Met lit. opg., reg.

[Artikel] 'Zonder de ploeg kan hij het toch niet uithouden' : Mechiel Bruin Bruins,
een onbekend Ploeglid / door Jikke van der Spek
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 2, p. 10-15 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20750].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

31937 Die Familien der Kirchengemeinde Pogum 1717-1874 : Ortsfamilienbuch /
bearb. von Jürgen Sternsdorff. - Marburg : Vertaal & Verlaat, 2012. - 289
p. : 21 cm.
Fotomech. herdr. van de 1e uitg. uit ca. 1994.

[Artikel] Het raadsel van de naam (van) Streun / Anne van Streun en Aukje
Dijkstra-van Streun
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 25 (2018) Nummer 2, p. 39-41 : ill
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 783].
ED0613 De doopsgezinde gemeente Zijldijk / W. Stuve. - Hellevoetsluis : [eigen
uitg.], 2018. - 155 p. : ill., krt., plgr., tab.
Geeft biografische achtergronden van de oudsten, leraren en diakenen van de doopsgezinde
gemeente in Zijldijk.

ED0614 Dienaren van de doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen (16e-19e
eeuw). 1 / Willem Stuve. - tweede versie. - Hellevoetsluis : [eigen uitg.],
2018. - [Ongepagin.] : ill., portr., tab.
Geeft biografische achtergronden van de oudsten, leraren en diakenen van de volgende
doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen en van een verwante stroming: I. Vlaamse
gemeente II. Verenigde Waterlandse, Friese en Hoogduitse gemeente III. Verenigde
Waterlandse en Vlaamse gemeente IV. Collegianten. Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

ED0615 Dienaren van de doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen (16e-19e
eeuw). 2 / Willem Stuve. - tweede versie. - Hellevoetsluis : [eigen uitg.],
2018. - [Ongepagin.] : ill., portr.
Geeft biografische achtergronden van de oudsten, leraren en diakenen van de volgende
doopsgezinde gemeenten in de stad Groningen en van een verwante stroming: I. Vlaamse
gemeente II. Verenigde Waterlandse, Friese en Hoogduitse gemeente III. Verenigde
Waterlandse en Vlaamse gemeente IV. Collegianten. Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] De Hollandse herkomst van zeepzieder Jan Jansen de Olde en de familie
Quintus te Groningen / B.P. Tuin
In: De Nederlandsche Leeuw. - Jaargang 135 (2018) Nummer 1, p. 19-30 :
ill., plgr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20767].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Inventariseren anno 2018 (2) : een rondje langs het veld / Floortje
Tuinstra en Marian de Vos
In: Archievenblad. - Jaargang 122 (2018) Nummer 4, p. 28-29, 31 : ill.,
portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 824].
Met bronnenopg.
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31886 Tiemen, melkboer van 't Hogeland / [tekst:] Margriet van Dijken ;
[beeldred.: Margriet van Dijken, Arthur Roeloffzen ; foto's: Kees van de
Veen]. - Groningen : Passage, 2018. - 168 p. : ill. ; 23 cm.
Biografie van Tiemen van Dijken (1955-2015), die gedurende veertig jaar de dagelijkse
boodschappen bij de mensen aan huis bracht in Noord-Groningen. Met lit. opg.

[Artikel] De nakomelingen van Johan Smale (* ca. 1490) : een familie uit Groningen
en Emden / door Antonia Veldhuis
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 141-176 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 851].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Met eene krankzinnigheid bezogt : comptoirs bode Wolter Geerts Smit /
door Antonia Veldhuis
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 187-195 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 851].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Enno Doedes Star, een vergeten zeeheld / Roelof Vennik
In: Genealogisch magazine Erfgoed. - Jaargang 26 (2018) Nummer 2, p. 913 : ill., portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 826].
Artikel over de in 1707 te Wirdum overleden Enno Doedes Star. Met bronnen- en lit. opg. in
voetnoten.

31878 Educatie in erfgoed : hoe wij erfgoed (kunnen) gebruiken in het
Nederlandse onderwijs / Jacqulien Vroemen. - Assen : Van Gorcum,
2018. - X, 150 p. : ill., graf. voorst. ; 24 cm.
[Artikel] De 'Marshall-hulp" van Hoogezand aan Heveadorp / Jan van der Wal
In: Pluustergoud : halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o.. - (2018) Nummer 47, p. 12-24 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 841].
Artikel over de hulp vanuit Hoogezand aan de in 1944 door oorlogsgeweld zwaar getroffen
Gelderse plaatsen Heveadorp, Renkum en Doorwerth. Met lit. opg.

31933 François en Pieter Hemony : stadsklokken- en geschutsgieters in de
gouden eeuw / Heleen B. van der Weel. - Hilversum : Verloren,
2018. - 415 p. : ill., portr. ; 25 cm.
Met aandacht voor de carillons van de Martinikerk te Groningen en de Hippolytuskerk te
Middelstum. - Met lit. en bronnenopg., reg.

[Artikel] Het bewogen leven van een Groninger cakewalk / door Henk Werk
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 2, p. 36-41 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20750].
Artikel over de lotgevallen van een kermisattractie. Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Hamburger bier in Groningen en Groninger bier in Hamburg / door Frans
Westra
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 2, p. 30-35 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20750].
Artikel over het verband tussen de bierproductie in Groningen en Hamburg vanaf de late
middeleeuwen tot het midden van de 20e eeuw. Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] In de greep van de archeologie / Jannie Wicherts
In: Infobulletin Winshem. - Jaargang 22 (2018) Nummer 1, p. 2-16 : ill.,
krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 28749].
Artikel over de herkomst van een in 1999 te Bellingeweer gevonden porceleinen schotel met
Arabische teksten. Met lit. opg.
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[Artikel] Het Zander-instituut in Groningen / door Henk Wierts
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
27 (2018) Nummer 2, p. 18-21 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20750].
Artikel over een voorloper van fysiotherapie en fitness. Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Drie grafzerken in de Marktpleinkerk van Winschoten / Peter Wijkens
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 25 (2018) Nummer 2, p. 41-48 : ill
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 783].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Gezondheidszorg in Hoogezand / Ingrid Wormgoor
In: Pluustergoud : halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o.. - (2018) Nummer 47, p. 25-31 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 841].
Met bronnenopg.

[Artikel] Zwanendriften in de provincie Groningen : (1814-1837) / door J.P.A.
Wortelboer
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 177-186 [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 851].
[Artikel] Familiewapen Noordhoff : een vliegende vogel vangt altijd wat / door J.P.A.
Wortelboer
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 57 (2012), p. 196-198 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 851].
Met bronnenopg.

31876 Een coupé verder : over het drama van Baflo, wat eraan voorafging en wat
erop volgde / Eddy Hekman, Alasam Samarie ; [met een inl. van Rob
Zijlstra]. - Groningen : Passage, 2017. - 166 p. : 20 cm.
Op 13 april 2011 berooft te Baflo een man zijn vriendin van het leven en doodt vervolgens een
politieagent. Dit boek bevat naast het verhaal van de vader ook de brieven die dader vanuit
de gevangenis schreef.
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