Nieuw in de collectie: bibliotheek
Mei – juni 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
In 2019 is het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee het Lauwersmeer werd. Op 23 mei
1969 was koningin Juliana aanwezig bij het afzinken van het laatste caisson dat de
afsluitdijk tussen Groningen en Friesland compleet maakte. Ter gelegenheid van dit
vijftigjarig jubileum verscheen van de hand van Albert Buursma het boek Beteugeld
Estuarium: cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het Lauwersmeergebied. Het boek is
het resultaat van een onderzoek in opdracht van de Waddenacademie en omvat de
volledige geschiedenis en zelfs prehistorie van het gebied: van de vroegste
landschapsgeschiedenis tot het huidige gebruik als militair oefenterrein, haven en
recreatiegebied. Het is niet eenvoudig een verhaal te schrijven dat zo’n tijdspanne
beschrijft en toch samenhangend blijft, maar Buursma is daar in geslaagd.
Op zondagmiddag 15 april 1945 was Musselkanaal bevrijd. Geerdina Bossinga (18721963) hield een dagboek bij van de bevrijding en de maanden die daarop volgden. Dat
dagboek is nu uitgegeven onder de titel De bevrijding van Musselkanaal, 1945, voorzien
van inleiding en begeleidende teksten door Bert Willering. Daarnaast bevat het boekje
enkele bijlagen, waaronder een register van persoonsnamen.
In 2015 nam de Stichting Oude Groninger Kerken het beheer van de hervormde kerk van
Oude Pekela op zich. De kerk, die in de zeventiende eeuw werd gebouwd, is omring door
een even oud kerkhof. De laatste rustplaats van mensen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de geschiedenis van de Pekela’s. Inge Dekker vertelt in Pioniers van het
volksgeluk: verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude Pekela over de
mensen die hier begraven liggen. Zoals veel boekjes in de reeks Groninger kerkhoven is
het een klein boekje, zonder annotatie of bronvermelding.
Aan de andere kant van het spectrum vinden we Mariakerk 't Zandt (Gr.): de grafzerken
op het kerkhof door Ger Snaak. Deze eigen uitgave is eenvoudig vormgegeven, maar
bevat een schat aan informatie over het kerkhof van ’t Zandt. Het boekwerk telt bijna
driehonderd pagina’s en is voorzien van bronvermelding. Het boek bevat veel
genealogische informatie en is rijk geïllustreerd.
We bespreken hier niet vaak kinderboeken, maar De kerk als tijdmachine verdient de
aandacht. In het boek beschrijft Martin Hillenga aan de hand van een denkbeeldige kerk
op het Groninger platteland de geschiedenis voor het Christendom tot vandaag de dag.
Het boek is zeer fraai geïllustreerd door Stefan Keijser. Menig kenner van de Groninger
geschiedenis kan nog wel wat opsteken van dit boek.
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Hierboven besproken
32462 Beteugeld Estuarium : cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het
Lauwersmeergebied / [tekst:] Albert Buursma ; [fotogr.: Marleen Annema
en Jan Hendrik Annema ; beeldred.: Albert Buursma]. - [S.l.] :
Waddenacademie, 2019. - 175 p. : ill., krt. ; 28 cm.
Met lit. en bronnenopg.

32484 De bevrijding van Musselkanaal 1945 : dagboek van Geerdina SchuitemaBossinga / Geerdina Schuitema-Bossinga ; [bewerking:] Bert Willering ;
[transcriptie: Roelfien Smilde-Maarsingh]. - Assen : Alwil, 2019. - 66 p. :
ill., portr. ; 21 cm.
32380 Pioniers van het volksgeluk : verhalen achter oude graven op de
begraafplaats van Oude Pekela / [tekst:] Inge Dekker ; [ tekstred.: Ekkers
& Pauw ; fotogr.: Duncan Wijting, Inge Dekker]. - Groningen : Stichting
Oude Groninger Kerken, 2019. - 30 p. : ill., portr. ; 20 cm.\
32461 Mariakerk 't Zandt (Gr.) : de grafzerken op het kerkhof, 'meer asdat er ien
kerkebouken optaikend ston' (Jan Boer) / Ger Snaak. - Hardenberg :
[eigen uitg.], 2019. - 286 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. opg.

32351 De kerk als tijdmachine / [tek.:] Stefan de Keijser, [tekst:] Martin
Hillenga. - Zwolle : WBOOKS i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken,
2018. - 77, [3] p. : ill. ; 35 cm.
De geschiedenis van een fictief kerkgebouw op een Groninger wierde wordt per tijdvak
getoond middels een reeks tekeningen met toelichting.

Nieuw in de collectie: Bibliotheek

Groninger Archieven

Alle aanwinsten
32350 50 kerken open : Wat betekenen de Groninger kerken voor u? Geef nieuwe
betekenis aan oude kerken!. - [Groningen] : Stichting Oude Groninger
Kerken, 2019. - 77 p. : ill., krt. ; 21x21 cm.
Uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar Stichting Oude Groninger Kerken.

32352 Een leven vol rijtuigen : het Nationaal Rijtuigenmuseum in 60 vertellingen
/ onder [eind]red. van Geert Pruiksma en Hein Bekenkamp en
beeldredacteuren Joyce Haarman en Paulien Andriessen ; [met bijdragen
van: Berend de Boer, Jan Zijlstra, Mario Broekhuis en Hein Bekenkamp ...
et al.]. - Leek : Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum,
2019. - 133, [2] p. : ill. ; 24 cm obl.
Ondertitel op voorplat: het Nationaal Rijtuigenmuseum in 60 vertellingen over reizigers,
paarden, koetsen, sleden en hun avonturen. - Met lit. opg.

[Artikel] In oerkunde der waerheit : de Yesser bulla van paus Gregorius IX / Stijn
Arnoldussen
In: Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie / Annet Nieuwhof
(eindred.), Egge Knol en Jelle Schokker (red.) ; met bijdr. van Stijn
Arnoldussen, Peter van den Broeke, Ans Burie-Gotink ... [et
al.]. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek,
2018. - (Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek, 2016.... ; 99). - Nummer 99, p. 199-204 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32459].
Met lit. opg., met samenvatting in het Engels.

32470 Vervoer van het bruine goud : turf transporten in Nederland / door Joris
Smits in samenwerking met Harrie Bakker ; [tekstred.: Fiënna
Veenstra]. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2018. - 169 p. : ill. ; 31x31 cm.
Titel op de bandrug: Transport van het bruine goud uit het veen. - Bevat voornamelijk foto's.

[Artikel] 50 jaar Lauwersmeer : waar de zee verdween kwam een meer tot leven /
door Annemarie Bergfeld
In: Waddenland magazine : het toeristisch magazine voor Noordwest
Groningen. - (2019), p. 10-15 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32369].
Met samenvatting in het Engels en Duits.

32477 Groningen : alles over stad en provincie Groningen / [schrijvers:
Annemarie Bergfeld, Celile Bol, Peggy Bouwer ... et al. ; red.: Marketing
Groningen en Pijper Media (Karlijn Noordhof en Femke Tolsma ; fotogr.:
Collectie RHC Groninger Archieven ... et al.]. - [S.l.] : Marketing Groningen
i.s.m. Noorderland, [2019]. - 146 p. : ill. ; 21 cm.
32377 Openbaar tenzij - een gepasseerd station? : KIA Essay Prijs 2018 / tekst:
Annemieke de Boer, Guido Brummelkamp, Arjan van de Hoek ... et
al.. - Den Haag : Nationaal Archief : Kennisnetwerk Informatie en Archief,
2019. - 60 p. : ill. ; 21 cm.
[Artikel] Eilardus de Ruiter, boef of vriend? / J.J. de Boer
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 26 (2019) Nummer 2, p. 38-41
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 783].
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[Artikel] Leven(s)loop van de Harmina (dl. 5) / door Jaap Boersema
In: Werftijding : een uitgave van de Stichting Historische Scheepswerf
Hoogezand-Sappemeer. - (2019) Nummer 20, p. 30-32 : 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.

32458 Strijd! : de vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 / Mineke
Bosch. - Hilversum ; Groningen : Verloren ; Groninger Museum,
2019. - 390 p. : ill. ; 28 cm.
Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Strijd! — 100 Jaar Vrouwenkiesrecht',
gehouden in het Groninger Museum van 9 mei t/m 15 september 2019. - Met lit. en
bronnenopg., met reg.

32355 Genealogie van de familie Botje / Marten Jan Botje. - [Alkmaar] : [eigen
uitg.], [2018]. - 106 p. : ill. ; 31 cm.
[Artikel] Nu komt het wel heel dichtbij / tekst: Karin Sitalsing ; foto's: Reyer Boxem
In: Trouw, 8 juni 2019. - (2019), p. 4-8 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32473].
Vlak bij het huis van de auteur in de Groningse wijk Paddepoel werd op 14 mei 2019 een
jonge hardloper doodgestoken. De auteur schrijft over het effect hiervan op haar dagelijks
denken en handelen.

[Artikel] Cornelis Pijnacker : de Drentse jaren (1629-1636) / Paul Brood
In: Waardeel : Drents historisch tijdschrift. - Jaargang 39 (2019) Nummer
2, p. 14-23 : ill., portr., krt. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 922].
Met lit. opg.

32462 Beteugeld Estuarium : cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het
Lauwersmeergebied / [tekst:] Albert Buursma ; [fotogr.: Marleen Annema
en Jan Hendrik Annema ; beeldred.: Albert Buursma]. - [S.l.] :
Waddenacademie, 2019. - 175 p. : ill., krt. ; 28 cm.
Met lit. en bronnenopg.

32380 Pioniers van het volksgeluk : verhalen achter oude graven op de
begraafplaats van Oude Pekela / [tekst:] Inge Dekker ; [ tekstred.: Ekkers
& Pauw ; fotogr.: Duncan Wijting, Inge Dekker]. - Groningen : Stichting
Oude Groninger Kerken, 2019. - 30 p. : ill., portr. ; 20 cm.
[Artikel] De Adelaar, mantelmagazijn in Groningen : een familiewapen herontdekt /
door Julia Dijkstra
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 2, p. 3-6 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Treinreis naar de ondergang : Moses Bollegraaf : Siddeburen 1873 - Minsk
1941~1942 / Johan Steenhuizen, Riet van Eerden
In: Bie t Schildt. - Jaargang 19 (2019) Nummer 1, p. 8-20 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31989].
Met lit. opg.

[Artikel] Stad Groningen als natuurlijke rots / tekst: Addo van der Eijk ; fotogr.:
Daniel Tuitert, Omke Oudeman, René Oosterhuis
In: Golden raand. - Jaargang 35 (2019) Nummer 2, p. 9-13 : ill.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20775].
Artikel over de manier waarop vogels, vleermuizen en planten zich handhaven in een
stedelijke omgeving.
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[Artikel] Genealogie Zeehuizen / Zeehuisen (Groningen) / door Petronella J.C.
Elema
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde. Jaargang 58 (2013), p. 86-119 [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Wormbrand : (Friesland - Groningen) / door Petronella J.C. Elema
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 168-181 [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Een stamreeks Kerlien (Veendam) / door Petronella J.C. Elema
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 187-192 [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

[Artikel] Op stroom van tied : Wytze Keuning: de onbekende bekende Tolberter /
Jur Engels
In: Toal en taiken : tiedschrift veur Grunneger kultuur. - Jaargang 37
(2019) Nummer 2, p. 66-70 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20786].
[Artikel] Archeologische vondsten van De Heemsteden (Paterswoldse Meer) / Karel
Essink
In: Waardeel : Drents historisch tijdschrift. - Jaargang 39 (2019) Nummer
2, p. 26-31 : ill., tab. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 922].
Met lit. opg.

32450 De suikergastarbeiders : Brabantse werknemers bij de Friesch-Groningsche
suikerfabriek / [auteur:] Christiaan Gevers. - Bedum : Profiel, 2019. - 119
p. : ill. ; 25 cm.
Met lit. opg.

32384 The Hazekamp Family Genealogy : the ancestors and decendants of
Frederik Wilhelm Hazekamp & Renske Tiemens of the Netherlands and New
Jersey / Robert John Hazekamp Jr., Lorraine Hazekamp Scanlon. - [S.l.] :
[eigen uitg.], 2015. - 242 p. : ill., portr., krt. ; 28 cm.
Met reg.

32351 De kerk als tijdmachine / [tek.:] Stefan de Keijser, [tekst:] Martin
Hillenga. - Zwolle : WBOOKS i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken,
2018. - 77, [3] p. : ill. ; 35 cm.
De geschiedenis van een fictief kerkgebouw op een Groninger wierde wordt per tijdvak
getoond middels een reeks tekeningen met toelichting.

32363 De Bosatlas van de Wadden / [red. en cartogr. ontwerp: Noordhoff
Atlasproducties, eindred.: Meindert Schroor, atlasred.: Annemieke Altena,
Menno Bolder, Mathie Hoenjet ... et al., met medew. van: Mark van Heck,
Otto Venema ; infographics: vof Unger-Kisman, Wim Dasselaar en Nicolle
R. Fuller]. - Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2018. - 224 p. : ill.,
krt. ; 35 cm.
Titel en ondertitel op het achterplat: 'De Bosatlas van de Wadden : een ontdekkingsreis in
kaart en beeld'. - Met reg.

Nieuw in de collectie: Bibliotheek

Groninger Archieven

32459 Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie : opgedragen aan Ernst
Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch
Depot in Nuis / Annet Nieuwhof (eindred.), Egge Knol en Jelle Schokker
(red.) ; met bijdr. van Stijn Arnoldussen, Peter van den Broeke, Ans BurieGotink ... [et al.]. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek,
2018. - 236 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Met lit. opg. in eindnoten, met samenvatting in het Engels.

[Artikel] Lauwerszee / Egge Knol en Peter Vos
In: Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie / Annet Nieuwhof
(eindred.), Egge Knol en Jelle Schokker (red.) ; met bijdr. van Stijn
Arnoldussen, Peter van den Broeke, Ans Burie-Gotink ... [et
al.]. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek,
2018. - (Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek, 2016.... ; 99). - Nummer 99, p. 157-168 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32459].
Met lit. opg., met samenvatting in het Engels.

32448 Notoarestoen Arboretum Eenrum : 'n verzoameling oetzunderlek oethaims
gruin / [tekst en vormgeving:] Jetske Knol ; [interviews en eindred.:
Janneke Meinardi]. - 2e dr.. - Eenrum : Stichting Arboretum Eenrum,
2019. - 55 p. : ill. ; 22x22 cm.
1e dr.: 2018

32368 Groninger Museum pronkjewails / [tekst: Steven Kolsteren ; vert. in het
Eng: Anna Post Uiterweer ; red.: Ruud Schenk ; fotogr. stillevens: Arjan
Verschoor]. - Groningen : Groninger Museum, 2019. - 38 p. : ill. ; 17 cm +
Ansichtkaarten bijlage met afbeeldingen van tentoongestelde objecten..
Publicatie verschenen n.a.v. de tentoonstelling 'Pronkjewails : design uit het heden verleden'
Groninger Museum, 4 april 2019 - 22 maart 2020 / samenst. tentoonstelling: John Veldkamp
i.s.m. Marieke van Loenhout. - Teksten in het Nederlands en Engels.

[Artikel] Tonnis Post : gefotografeerde armoede in Oost-Groningen aan het begin
van de twintigste eeuw / Dirk Kome
In: Gen : tijdschrift voor familiegeschiedenis. - Den Haag : Centraal Bureau
voor Genealogie, 2014-..... - Jaargang 25 (2019) Nummer 2, p. 44-49: ill.,
portr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 921].
32385 Nieuwjaarswensen van de familie Ter Haseborg / [samenst.: Detmer
Koppius]. - 2e dr. - [Hardenberg] : [eigen uitg.], 2019. - 136 p. : ill. ; 30
cm.
[Artikel] Daar begint de grote leegte : een nieuwe kijk op het vroegmiddeleeuwse
aardewerk van de Tuinsterwierde te Leens (Gr.) / Amy Kuiper
In: Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie / Annet Nieuwhof
(eindred.), Egge Knol en Jelle Schokker (red.) ; met bijdr. van Stijn
Arnoldussen, Peter van den Broeke, Ans Burie-Gotink ... [et
al.]. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek,
2018. - (Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek, 2016.... ; 99). - Nummer 99, p. 131-145 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32459].
Met lit. opg., met samenvatting in het Engels.

32349 Interieurs van herrijzend Nederland : binnenruimten van een opkomende
welvaartsstaat 1940-1965 / [eindred. tekst en beeld:] Marieke Kuipers,
[taalred.: Aggie Langedijk] ; [tekstbijdr.: Rudolphine Eggink, Geertje
Huisman, Alexandra van Kleef ... et al.]. - Zwolle : WBOOKS, 2019. - 308,
[5] p. : ill. ; 29 cm.
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32463 IJsclub "Slochterbosch", 1919-2019 / [samenst. en red.: Binne Kunnen,
Bennie Beuker, Reinald Nijboer ... et al.]. - Slochteren : IJsclub
"Slochterbosch", 2019. - 80 p. : ill. ; 30 cm.
[Artikel] Het Huis Roebers te Hekkum / door Reina de Lange
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 2, p. 10-13 : krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] De voorganger van Hendrik de Cock in Ulrum : Fridze Cornellis (17441813), oefenaar / door Reina de Lange
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
28 (2019) Nummer 2, p. 16-21 : ill., krt. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20793].
Met lit. opg. in eindnoten.

32460 Boordevol Lutjegast : een supplement op het Huizenboek / samenst.: Jan
C. Lohmeijer, Jan Medema. - Bedum : Profiel, 2019. - 496 p. : ill., plgr.,
portr. ; 30 cm.
Met reg.

[Artikel] Kleurrijk Zoutkamp : van stoer vissersdorp naar toeristisch troetelkind /
tekst: Marloes de Moor ; fotogr.: Andre van der Meulen
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2019)
Nummer 4, p. 58-65 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32186].
32390 Adapting to the sea : human habitation in the coastal area of the northern
Netherlands before medieval dike building / A. Nieuwhof. - [S.l.] : Elsevier,
2019. - [13] p. : ill. ; .
Overdruk van: Ocena en coastal management. - 173 (2019) p. 77-89. - Met lit. opg.

[Artikel] Aanvulling Scheltens : van zestiende-eeuwse eigenerfden tot achttiendeeeuwse bedeelden / door Richard Paping en Gert Schansker
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 193-198 [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten. - Aanvulling op de Genealogie Scheltens zoals
gepubliceerd in Gruoninga 2011, p.115-143.

32353 Museum Magazine Groningen, Drenthe, Friesland, Elbe-Weser-Dreieck,
Oldenburger Land, Emsland, Ostfriesland, 2019-2020 / [Projectleiding en coördinatie: Thea Pol]. - Groningen [etc.] : Erfgoed Partners [etc.],
[2019]. - 120 p. : ill., krt. ; 21 cm.
Nederlandse en Duitse tekst.

[Artikel] Nieuwe natuur op oude grond / Mark Reysoo
In: Het Nederlands landschap : tijdschrift voor
landschapsgeschiedenis. - (Historisch-geografisch tijdschrift. - Utrecht :
Matrijs, 1983-.... ; 2018-....). - Jaargang 37 (2019) Nummer 1, p. 2-13 :
ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20787].
Met aandacht voor natuurgebied Dannemeer bij Schildwolde. - Met lit. opg.
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[Artikel] Insigne van een kruisvaarder? : over een pronkfibula gevonden nabij
Uithuizen / Jelle Schokker
In: Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie / Annet Nieuwhof
(eindred.), Egge Knol en Jelle Schokker (red.) ; met bijdr. van Stijn
Arnoldussen, Peter van den Broeke, Ans Burie-Gotink ... [et
al.]. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek,
2018. - (Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek. - Groningen : Vereniging voor Terpenonderzoek, 2016.... ; 99). - Nummer 99, p. 187-192 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr.
32459].
Met lit. opg., met samenvatting in het Engels.

[Artikel] De Hunze: levensader van Groningen / tekst: Jeroen Schoondergang ;
fotogr.: Geert Job Sevink ; ill.: Rutmer Zijlstra
In: Golden raand. - Groningen : Stichting Het Groninger Landschap,
1984 - .... ; 2017-....). - Jaargang 35 (2019) Nummer 2, p. 6-7 : ill., krt.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20775].
Artikel over de plannen om de Hunze weer een stromende beek te laten worden.

32472 10 jaar Allerzielen Winschoten 2008-2017 / [foto's: André Sietsma, Anita
Meis, Gert de Wal ... et al.]. - [Winschoten] : Stichting TrOost Groningen,
2018. - [Ongepagin.] : ill. ; 22 cm obl..
Fotoboek.

32461 Mariakerk 't Zandt (Gr.) : de grafzerken op het kerkhof, 'meer asdat er ien
kerkebouken optaikend ston' (Jan Boer) / Ger Snaak. - Hardenberg :
[eigen uitg.], 2019. - 286 p. : ill., krt., portr. ; 30 cm.
Met lit. opg.

32443 Wat voorafging : onderwijs als rode draad 1951-1985 / Klaas Swaak ;
[fotogr.: Corrie Swaak-van Barneveld]. - Groningen : [eigen uitg.],
2019. - 159 p. : portr. ; 23 cm.
Met reg.

[Artikel] Een dienstmeid uit de anonimiteit : Aaltje Busch uit Groningen / door
Antonia Veldhuis
In: Gruoninga : jaarboek voor genealogie, naam- en
wapenkunde. - Jaargang 58 (2013), p. 182-186 : ill. [Toegangsnr: 1766
Cat.nr. 918].
Met lit. en bronnenopg. in voetnoten.

32429 Ode aan de oude Groninger kerken / [tekst: Justin Kroesen, Eelco van Es,
Marjoleine de Vos ; fotogr.: Jim Ernst, Bo Scheeringa]. - Groningen : Philip
Elchers i.o.v. Stichting Oude Groninger Kerken, 2019. - 405 p. : ill. ; 31
cm.
Jubileumboek ter gelegeheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Oude Groninger
Kerken.

32446 Geen stijl : pleidooi voor een rijkere architectuurgeschiedenis / door Sieger
Jorrit Jan Vreeling. - [Groningen] : [Rijksuniversiteit Groningen],
2019. - 385 p. : ill. ; 24 cm.
Proefschrift Groningen. - Met lit. en bronnenopg. - Met samenvatting in het Engels.

[Artikel] Leentje Soetendorp, van beroep 'pv' [publieke vrouw] / Henk Werk
In: GroninGEN : afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Groningen. - Jaargang 26 (2019) Nummer 2, p. 56-59 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 783].
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[Artikel] Boeren in den vreemde : familie Kuipers in Canada / An Wildeman
In: Bie t Schildt. - Jaargang 19 (2019) Nummer 1, p. 21-39 : ill.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 31989].
Interview met Tonny en Tiny Kuipers die in 1978 van Tjuchem naar Bow Island in Canada
verhuisden.

32484 De bevrijding van Musselkanaal 1945 : dagboek van Geerdina SchuitemaBossinga / Geerdina Schuitema-Bossinga ; [bewerking:] Bert Willering ;
[transcriptie: Roelfien Smilde-Maarsingh]. - Assen : Alwil, 2019. - 66 p. :
ill., portr. ; 21 cm.

