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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
Door Coronaperikelen is de lijst ditmaal iets korter dan u van ons gewend bent. We
bespreken drie biografieën: een van een bekende Groninger, een van een “gewone”
Groninger en tot slot een van een Groningse tjalk.
Vanwege het 75-jarig jubileum van de bevrijding verschenen er deze maanden veel
boeken over de Tweede Wereldoorlog. Zo promoveerde Christiaan Gevers op 7 mei met
zijn proefschrift Boer Tammens Houzee: Groningen en zijn NSB-burgemeester. In deze
biografie beschrijft Gevers hoe Pé Tammens (1898-1986), herenboer uit Ruigezand in
het Westerkwartier, tegen zijn zin burgemeester van Groningen in oorlogstijd werd en
zich ontpopte als “meedogenloze nationaalsocialist”.
In De Handel en Wandel van Jelle Ganzevoort: sterke verhalen en anekdotes van een
Groningse koopman vertelt Wessel Ganzevoort in 72 korte anekdotes het leven van zijn
vader. Jelle Ganzevoort (1934-2014) was geboren in Peizermade en woonde als kind in
de Groningse wijk Kostverloren. Jelle had een kleurrijk leven en was onder andere
matroos, kraanmachinist, autoverkoper, huis-aan-huis-poelier en vanaf 1974
marktkoopman. Wessel vertelt dat zijn vader een enorme fantast was en dat veel
anekdotes ongetwijfeld zijn aangedikt, maar dat het merendeel toch moet kloppen,
omdat hij er zelf getuige van is geweest.
Lydia Lippens schreef Anna Sjoerdina: de geschiedenis van een Gronings tjalkschip, over
de tot woonboot omgebouwde historische tjalk waar haar dochter enige tijd in woonde.
De Anna Sjoerdina werd in 1910 in Hoogezand te water gelaten. Lippens vertelt over de
bouw en wat het schip de afgelopen eeuw allemaal meegemaakt heeft. Ondertussen zet
ze aan de hand van de gebeurtenissen rond het schip de geschiedenis van de
Nederlandse binnenvaart beknopt uiteen.
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Hierboven besproken
32987 Boer Tammens Houzee : Groningen en zijn NSB-burgemeester / Christiaan
Gevers. - [Gorredijk] : Noordboek, 2020. - 344 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg. - Met reg.

32989 Jelle : de handel en wandel van Jelle Ganzevoort : sterke verhalen en
anekdotes van een Groningse marktkoopman / Wessel Ganzevoort. - KielWindeweer : [eigen uitg.], 2020. - 150 p. : ill. ; 21 cm.
Ondertitel ontleend aan voorplat.

32988 Anna Sjoerdina : de geschiedenis van een Gronings tjalkschip / Lydia
Lippens. - Maastricht : [eigen uitg.], 2020. - 96 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. opg.

Alle aanwinsten
32968 Bevrijdingsdagboek Ten Post en omstreken : 2e helft april 1945 : 75 jaar
vrijheid. - [Ten Post] : Historische Vereniging Ten Post en Omstreken,
[2020]. – 34 p. : ill., krt., plgr. ; 30 cm.
32994 De arm van Johannes de Doper : een kostbaar middeleeuws reliek in de
Groninger Martinikerk / Bart Flikkema ; [eindred.: Hein
Bekenkamp]. - Groningen ; Haren : Vereniging Vrienden Martinikerk ;
Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse, 2020. - 64 p. : ill. ; 23 cm.
Met losse krt.

32983 Kekerdom in bange dagen : oorlogsherinneringen / samenst.: Johan
Bekhuis ; [tekstred.: Manon Emons ; fotored.: Conny Scheck ; fotogr.:
Maurits Giesen, Fons van Bindsbergen]. - [Kekerdom] : Stichting Vitaal
Kekerdom, 2020. - 235 p. : ill., portr. ; 23 cm.
Met aandacht voor de evacués uit Kekerdom die in Marum ondergebracht werden.

32969 Het water komt : een brief aan alle Nederlanders / Rutger
Bregman. - [S.l.] : De Correspondent, 2020. - 45 p. : ill., krt. ; 15 cm.
Visie op de toekomst van Nederlands' strijd tegen het water aan de hand van de denkbeelden
van waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen. Met lit. en bronnenopg. - Titel ontleend aan
voorplat.

32986 Ooggetuigen 1940-1945 : bezetting en bevrijding in woord en beeld / red.:
An Wildeman, Riet van Eerden, Johan Steenhuizen, Alie Wiegman. - [S.l.] :
Historische Vereniging Bie t Schildt, 2020. - 236 p. : ill., portr. ; 25 cm.
Met lot. en bronnenopg.

32973 Natuur en landschappen rond Eelde-Paterswolde : van pingoruïne tot
eikenprocessierups / [red.:] Karel Essink, Jeroen Groot. - Eelde :
Historische Vereniging 'Ol Eel' ; IVN Afdeling Eelde-Paterswolde,
2020. - 112 p. : ill., krt, graf. ; 31 cm.
Met lit. en bronnenopg.

32989 Jelle : de handel en wandel van Jelle Ganzevoort : sterke verhalen en
anekdotes van een Groningse marktkoopman / Wessel Ganzevoort. - KielWindeweer : [eigen uitg.], 2020. - 150 p. : ill. ; 21 cm.
Ondertitel ontleend aan voorplat.
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32987 Boer Tammens Houzee : Groningen en zijn NSB-burgemeester / Christiaan
Gevers. - [Gorredijk] : Noordboek, 2020. - 344 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg. - Met reg.

32972 De laatste oorlog van het kasteel : kastelen en buitenplaatsen in de
Tweede Wereldoorlog : essay 'Dag van het Kasteel 2020' / Hanneke
Ronnes, Conrad Gietman. - [s.l.] : Nederlandse Kastelenstichting,
2020. - 11 p. : ill.
Met aandacht voor de Fraeylemaborg te Slochteren. - Bijlage bij: Het Buiten : kastelen,
buitenplaatsen en hun bewoners, april 2020.

[Artikel] De Spaanse griep in Veendam en Slochteren / door Koos Gräper
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 2, p. 3-8 : ill., tab. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Onderwijs op Nienoord in de Tweede Wereldoorlog : een herziene uitgave /
Geert Hadders
In: Historisch Leek. - Jaargang 34 (2020) Nummer 2, p. 12-21 : ill
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 853].
In 1942/1943 is een aantal studenten van de Rijksuniversiteit Groningen met hun hoogleraar
ondergedoken op Nienoord in Leek.Licht gewijzigde versie van het gelijknamige artikel zoals
verschenen in Historisch Leek, jr. 9 (1995), nr. 3, p. 3-8.

32975 Ten Oorlog! : Albert ter Harkel : Tweede Wereldoorlog 1940-1945 :
interbellum : deel 2 van een familiekroniek / [tekst en samenst.: Elze ter
Harkel]. - Groningen : Punt van Reide, 2020. - 152 p. : ill., krt. ; 22 cm
obl.
Met lit. opg.

32991 Een strijdbaar bestaan : Mieke Bouman en de Indonesische strafprocessen
/ Ernestine Hoegen ; [cartogr.: Jeanette Steenmeijer]. - Amsterdam :
Unieboek / Het Spectrum, 2020. - 296 p. : ill., krt. ; 24 cm.
Mieke Bouman (1907-1966) verwierf bekendheid door haar verdediging van de Nederlanders
Jungschläger en Schmidt die in 1955 terechtstonden in Indonesië. Met lit. en
bronnenopg. - Met reg.

32977 Verhalen uit de oorlog / Sonja Jaarsma-Lebbink. - [S.l.] : [eigen uitg.],
2020. - 133 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Jan Weijer van De Kwinne : hét podium voor popmuziek in de Kanaalstreek
/ tekst: Helen Kämink, Jaap Kok ; fotogr.: Mirella Lukens
In: Blad. - Jaargang 5 (2020) Nummer 1, p. 20-25 : ill., portr.
[Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32703].
32976 Het begin en de vroege ontwikkeling van korfbal in Friesland / Geert
Keuning. - Leeuwarden : KNVK District Noord, 2018. - 174 p. : ill. ; 26 cm.
Met lit. en bronnenopg. - Met aandacht voor het begin van korfbal in Groningen op p. 101105.

32967 Vereniging Huiseigenaren Bouwfondswoningen Paddepoel Noord / [tekst:
Hans Knot]. - [Groningen] : [eigen uitg.], [s.l.]. - [ongep.] : ill. ; 21 cm.
Verschenen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

[Artikel] Derk Sibolt Hovinga en de politiek / door Otto Knottnerus
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 2, p. 10-15 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Artikel over de betrokkenheid van Derk Sibolt Hovinga bij de NSB en haar gedachtengoed.
Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.
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[Artikel] De oorlogsjaren in Overschild / Henk Kruizenga
In: Het Wold : halfjaarlijks periodiek van de Historische Vereniging "Het
Wold". - Jaargang 19 (2020) Nummer 1, p. 42-46 [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 30484].
[Artikel] Moed en koelbloedigheid typeren Cornelis Hoving : warm hart en grote
liefde voor het vaderland inspiratie voor heldhaftige verzetsstrijder /
Hennie Lemein
In: Het Wold : halfjaarlijks periodiek van de Historische Vereniging "Het
Wold". - Jaargang 5 (2020) Nummer 1, p. 12-15 : ill., portr. [Toegangsnr:
1957 Cat.nr. 32703].
32988 Anna Sjoerdina : de geschiedenis van een Gronings tjalkschip / Lydia
Lippens. - Maastricht : [eigen uitg.], 2020. - 96 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. opg.

32979 Hoogezand en Sappemeer in oorlogstijd : 75 jaar later : Slachtoffers,
ooggetuigen en Voor Anker / Goff. F. Miedema. - Hoogezand : [eigen
uitg.], 2020. - 31 p. : ill. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg.

32980 Zuidlaren en WOII : 75 jaar later : chronologisch overzicht van
gebeurtenissen tijden 1939-1946 / Goff. F. Miedema. - Hoogezand : [eigen
uitg.], 2020. - 43 p. : ill. ; 30 cm.
Met lit. en bronnenopg.

32985 Valse Diagnoses : de Tweede Wereldoorlog in Noord-Nederland : tien
artsen in een wereld van list en bedrog / Willem Molema. - [Leeuwarden] :
Nobelman, 2020. - 167 p. : ill., portr. ; 24 cm.
[Artikel] De Pastorie, herinneringen aan het oorlogsjaar 1945 / Kees van den
Nouweland
In: Het Wold : halfjaarlijks periodiek van de Historische Vereniging "Het
Wold". - Jaargang 19 (2020) Nummer 1, p. 17-24 [Toegangsnr: 1957
Cat.nr. 30484].
Lotgevallen van de auteur die als 13-jarige evacué ondergebracht wordt in het gezin van
dominee Zuiderduyn te Schildwolde.

32981 Opdat we niet vergeten : de bevrijding van Holwierde verteld door
ooggetuigen / [samenst.:] Foktje Oosterhuis-Bouma. - Holwierde :
Stichting Dorpskrant Holwierde-Krewerd, 2020. - 72 p. : ill. ; 30 cm.
Uitgave van 'Aan weerszijden van de Heekt, dorpskrant voor Holwierde en Krewerd' ter
gelegenheid van 75 jaar Vrijheid.

[Artikel] Hoe Trijntje Soldaats haar zoon verloor / door Harry Perton
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 2, p. 18-21 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Artikel over de dood van Gerhard Andries Krieling (ca. 1790-1806), zoon van Trijntje
Soldaats. Met lit. en bronnenopg. in eindnoten.

[Artikel] Hoe de Tolberter Tocht weer open raakte / Harry Perton
In: Historisch Leek. - Jaargang 34 (2020) Nummer 2, p. 22-27 : ill., krt.,
plgr. [Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 853].
[Artikel] Plan-Kikkert : Zuidoost-Groningen als militair oefenterrein / Roelof
Pinxterhuis
In: Veerten : tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum. - Jaargang 5
(2020) Nummer 1, p. 28-33 : ill., krt. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32703].
Artikel over het plan van tweede kamerlid Hendrik Kikkert om in Westerwolde een militair
oefenterrein en brigadevestigingen in te richten voor 3.000 tot 6.000 militairen.
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32995 t Zel mie nooit weer vergeten : dieverdoatsie ien coronatied / samenst. en
red.: Fré Schreiber. - Middelstum : Historiese Verainen Middelsom,
2020. - 112 p. : ill. ; 21 cm.
Korte verhalen in het Gronings.

32984 De Tweede Wereldoorlog in honderd foto's / Erik Somers, Laurien
Vastenhout. - Zwolle : WBOOKS i.s.m. NIOD Instituut voor oorlogs-,
holocaust- en genocidestudies, Platform WO2, 75 jaar Vrijheid, 2020. - 144
p. : ill. ; 25 cm.
32992 In dienst van de Nazi's : gewone mensen als gewelddadige collaborateurs /
Paul van de Water. - 2e dr. - Utrecht : Omniboek, 2020. - 384 p. : ill.,
portr., tab. ; 23 cm.
Met aandacht voor de uit Opende afkomstige oorlogsmisdadiger Pier Nobach (1882-1965)..
Met lit. en bronnenopg. - Met reg.

32993 Maakbare herinnering : het verhaal van mijn moeder / Marianne
Zewald. - [S.l.] : [eigen uitg.], 2020. - 188 p. : ill., portr. ; 23 cm.
Levensverhaal van de uit Marum afkomstige moeder van de auteur.

32978 Opgroeien in de oorlog : jonge ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog in
Loppersum / Els Zwerver. - [Loppersum] : Historische Vereniging
Loppersum, 2020. - 174 p. : ill. ; 22 cm.

