Nieuw in de collectie: bibliotheek
Mei – juni 2022

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
Met stip op één natuurlijk ons eigen archiefboek: Ons Archief! Archieven kunnen je raken
of zelfs ontroeren. In het nieuwe koffietafelboek Ons Archief – Verhalen over de
Groninger Archieven delen meer dan vijftig bezoekers en gebruikers van de Groninger
Archieven hun fascinatie voor archieven. Ze vertellen over hun vondsten, van film tot
perkament. De een gebruikt de bronnen voor een boek, de ander maakt er kunst van of
een televisieprogramma. Weer een ander vindt inspiratie voor een stadswandeling of
neemt leerlingen mee naar de studiezaal om ze de geschiedenis te laten beleven. Deze
verhalen worden rijk geïllustreerd met foto’s en archiefmateriaal. Samen geven ze een
unieke inkijk in de wondere wereld van archieven.
Genealogieën komen in allerlei verschijningsvormen regelmatig de bibliotheek binnen,
maar genealogieën in vier delen met in totaal bijna 2000 pagina’s, dat komt minder vaak
voor. In A grafted family tree : rooted in the Dutch province of Groningen : volume I :
from Van Bolhuis to Bolhuis and from Bolhuis to Van Bolhuis : since 1450 komt het zeer
uitgebreide nageslacht van kroniekschrijver Abel Eppens van Bolhuis (1534-1590). De
boeken geven vooral een mooi beeld van de Amerikaanse takken die zich ook Bolhous en
zelfs Bolthouse zijn gaan noemen.
Feiten en verhalen uit de geschiedenis van Noordwolde is een mooi uitgevoerde
dorpsgeschiedenis waarbij de nadruk ligt op de afgelopen 200 jaar. Auteur Mark Reysoo
heeft gedegen archiefonderzoek weten te combineren met ‘oral history’. Hij is bij talloze
inwoners en oud-inwoners van Noordwolde op bezoek geweest en heeft zo veel verhalen
en foto’s vergaard die het boek zondermeer verrijkt hebben.
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Hierboven besproken
33842 Ons archief : verhalen over de Groninger Archieven / [eindred.: Malou Aalberts,
Albert Beuse, Jaline de Groot ... et al. ; tekst: Redmer Alma, Lies Ast-Boiten,
Fiona van den Bergh ... et al. ; filmred.: René Duursma ; beeldred.: Michael
Hermse ; fotogr.: Esli Tapilatu, Marleen Annema] ; Groningen : Groninger
Archieven, 2022 - 188 p. : ill., portr.33 cm
33852 A grafted family tree : rooted in the Dutch province of Groningen : volume I t/m
IV: from Van Bolhuis to Bolhuis and from Bolhuis to Van Bolhuis : since 1450 / Jan
Louwe Bolhuis ; [S.l.] : [eigen uitg., 2022 - 460 p. : ill., krt., portr. 31 cm
33786 Feiten en verhalen uit de geschiedenis van Noordwolde : / Mark Reysoo ; Bedum
: NoordPRoof, 2022 - 192 p. : ill. 23 cm

Boeken
33770

Muntendam tijdens de Tweede Wereldoorlog : / [red.: Werkgroep 40-45 SAM
Henk Kalk, Jan Hut, Wubbo Daniëls ... et al.] ; Muntendam : [eigen uitg.], 2022 201 p. : ill., krt., portr.30 cm

33771

Genealogie Van Halteren - Wouw - Roosendaal - Van Alteren - Hoogezand Sappemeer : / H. van Alteren ; Apeldoorn : [eigen uitg.], 2022 - 76 p. : ill.,
portr., krt.31 cm

33772

Lege plekken : Groningen en zijn joodse stadjers in en na de oorlog / Stefan van
der Poel (red.) ; met bijdr. van: Stefan van der Poel, Wessel de Boer, Christiaan
Gevers ... [et al.] ; Assen : Van Gorcum, 2022 - 146 p. : ill., plgr.25 cm

33774

Uitgesloten : schetsen van wat er gebeurde met de Groninger Joodsche
gemeenschap in en na de tweede wereldoorlog / Ron van Hasselt ; Soesterberg :
Aspekt, 2022 - 244 p. : ill., plgr.25 cm

33785

Grote Markt Oostzijde Groningen : 20 jaar stadsontwikkeling in 40 verhalen /
[samenst.: Elzo Dijkhuis, Alfred Kazemier, Erwin Kloen ... et al. ; red.: Erik
Dorsman, Chris Zwart ; fotogr.: Marieke Kijk in de Vegte, Marcel van der Burg,
Peter de Kan] ; Groningen : GRAS i.s.m. Gemeente Groningen, 2022 - 395 p. :
ill.28 cm

33786

Feiten en verhalen uit de geschiedenis van Noordwolde : / Mark Reysoo ;
Bedum : NoordPRoof, 2022 - 192 p. : ill.23 cm

33787

Honderd jaar Sint Walfridusschool : 1921-2021 : feiten over het gebouw : feiten
over en herinneringen aan leerkrachten, leerlingen en ouders, het bestuur en de
organisatie / Gerard Galema ; [Deventer] : De Zalige Zalm, 2021 - 50 p. : ill.23
cm

33807 een Bellingwolder Roelfsema-geslacht : / Jan Roelfsema ; Groningen : [eigen
uitg.], 2022 - ongep. : ill.30 cm
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33810

Van Yesse naar Sint Jan : middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster :
catalogus tentoonstellingen Martinikerk, Universiteitsbibliotheek, Groninger
Archieven / [eindred: Hein Bekenkamp ; tekst: Stijn Arnoldussen, Annemiek Bos,
Wim Braakman ... et al.] ; [S.l.] : Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse ;
Vereniging Vrienden Martinikerk, 2022 - 76 p. : ill.20 cm

33811

Wandelen in havensteden : / [tekst en fotogr.:] Hans Volkers, Kees Volkers ;
[fotogr.: Karin Blokland] ; [S.l.] : Gegarandeerd Onregelmatig, 2022 - 159 p. :
ill., plattegr.21 cm

33840

Herinneringen aan Bodewes' scheepswerven : / van Herman Wortelboer ;
Zuidlaren : [eigen uitg.], 2022 - 152 p. : ill.30 cm

33841

Jaarboek Oranje-Nassau 2020 : / onder red. van Arjan Nobel (hoofdred.),
Eymert-Jan Goossens, Simon Groenveld ... [et al.], eindred.: Erik Schoonhoven ;
[Den Haag] : Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, 2020 - 136 p. : ill.,
portr.27 cm

33842

Ons archief : verhalen over de Groninger Archieven / [eindred.: Malou Aalberts,
Albert Beuse, Jaline de Groot ... et al. ; tekst: Redmer Alma, Lies Ast-Boiten,
Fiona van den Bergh ... et al. ; filmred.: René Duursma ; beeldred.: Michael
Hermse ; fotogr.: Esli Tapilatu, Marleen Annema] ; Groningen : Groninger
Archieven, 2022 - 188 p. : ill., portr.33 cm

33844

Staunton 150 jaar 1871-2021 : / Poppe Dijkhuis ; [S.l.] : Schaakgezelschap
Staunton, 2021 - 160 p. : ill., portr.24 cm

33847

Zwiepseweg 59 : achter gesloten deuren / Coen van Uhm ; Groningen : [eigen
uitg.], 2022 - 155 p. : ill., portr., plgr.20 cm

33849

Aldershof(f) is mijn naam : / W. Aldershof ; Assen : [eigen uitg.], 2019 - 225 p.
: ill., krt., portr.30 cm

33850

Aldershof(f) is my name : / W. Aldershof ; Assen : [eigen uitg.], 2004 - 166 p. :
ill., krt., portr.29 cm

33851

Aldershof(f) is mijn naam : namenlijst [index] / W. Aldershof ; [Assen] : [eigen
uitg.], [ca. 2019] - 165 p. : -30 cm

33852 A grafted family tree : rooted in the Dutch province of Groningen : volume I :
from Van Bolhuis to Bolhuis and from Bolhuis to Van Bolhuis : since 1450 / Jan
Louwe Bolhuis ; [S.l.] : [eigen uitg., 2022 - 460 p. : ill., krt., portr.31 cm
33852 A grafted family tree : rooted in the Dutch province of Groningen : volume II :
from Van Bolhuis to Bolhuis and from Bolhuis to Van Bolhuis : since 1450 / Jan
Louwe Bolhuis ; [S.l.] : [eigen uitg., 2022 - 491 p. : ill., krt., portr.31 cm
33852 A grafted family tree : rooted in the Dutch province of Groningen : volume III :
from Van Bolhuis to Bolhuis and from Bolhuis to Van Bolhuis : since 1450 / Jan
Louwe Bolhuis ; [S.l.] : [eigen uitg., 2022 - 479 p. : ill., krt., portr.31 cm
33852 A grafted family tree : rooted in the Dutch province of Groningen : volume IV :
from Van Bolhuis to Bolhuis and from Bolhuis to Van Bolhuis : since 1450 / Jan
Louwe Bolhuis ; [S.l.] : [eigen uitg., 2022 - 458 p. : ill., krt., portr.31 cm
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Artikelen
Weer eentje... Gronings kleingeld in de tweede helft vijftiende eeuw / Jan C. van
der Wis In: Beeldenaar, tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en
Penningkunst 45 Afl. 3- 133-140 : ill. :
-

Kerkgeld onder de loep (1) een dubbelslag op een enkelzijdige penning uit de
muntschat van Zuidlaren / Vincent van Vilsteren In: Beeldenaar, tweemaandelijks
tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst 46 Afl. 2- 61-66 : ill. :
-

Gekken en dwazen schrijven hun namen op muren en glazen - / Aafje Bouwhuis
In: Groninger kerken, - 39 Afl. 2- 35-37 : ill., portr. :
-

In de schaduw van de Romana de kerktoren van Kloosterburen / Justin Kroesen
In: Groninger kerken, - 39 Afl. 2- 16-20 : ill., portr. :
-

moeizame restauratie van de kerk in Obergum - / Berend Raangs In: Groninger
kerken, - 39 Afl. 2- 21-34 : ill. :
-

Teloorgang van de kerk van Lutjewolde - / Remi van Schaïk In: Groninger kerken,
- 39 Afl. 2- 6-15 : ill., portr., krt. :
-

Vuur, aambeeld, hamer - / Tjitske Zuiderbaan In: Groninger kerken, - 39 Afl. 238-43 : ill. :
-

Aries Wiersum en zijn verffabriek 'Hevine' - / door Eppo van Koldam In: Harens
Old Goud, bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 1- 6-7 :
ill., plgr. :
-

Dominee Oebele Pieters Faber - / Roelof van Wijk In: Harens Old Goud, bij de tijd
over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 1- 4-5 : ill. :
-

Hoe een poldermolen uit Noordlaren verdween - / door Fred Rozema In: Harens
Old Goud, bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 1- 25-27
: ill., portr. :
-

Kabouterdorp woningbouw na de oorlog voor bejaarden in Haren / door Henk
Bazuin In: Harens Old Goud, bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en
Noordlaren 13 Afl. 1- 23-24 : ill. :
-

Meijer's kolenhandel - / door Bé Meijer, Reinholt Pool en Janneke Blaauw-Meijer
In: Harens Old Goud, bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13
Afl. 1- 20-22 : ill., portr. :
-

Rondom de lezing van Jaap Roos - / door Eppo van Koldam In: Harens Old Goud,
bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 1- 28-29 : ill., portr.
: Artikel over een lezing gehouden door Jaap Roos over de oorlogservaringen van zijn
vader en zijn eigen onderduikperiode in Haren.

Verdwenen woningen aan de Hoornsedijk - / door Eppo van Koldam In: Harens
Old Goud, bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 1- 12-14
: ill., krt. :
-
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Gera van Ouwerkerk, al 60 jaar woonachtig in Haren - / door Trijnie Brunt In:
Harens Old Goud, bij de tijd over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 115-16 : portr. :
-

Jonge geschiedenis 1975 - / door Henk Bazuin In: Harens Old Goud, bij de tijd
over Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren 13 Afl. 1- 12-14 : ill., krt. :
-

Albert Hazelhoff en het Gronings Ontzet - / Bas van der Heide In: Haselhoff
bulletin, - 33 Afl. 1- - :
-

Evertje Hazelhof (1861-1940), een bijzondere vrouw - / Tom Bos, Trijnie
Brouwer-Pijper, Annelies Pijper In: Haselhoff bulletin, - 33 Afl. 1- 9-11 : portr. :
-

'Aan het wad kwamen de woorden weer terug' - / tekst: Jolanda de Kruyf ;
fotogr.: Martijn Heemstra ; gedichten: Inge Zwerver In: Noorderland,
lifestylemagazine over Noord-Nederland - Afl. 5- 28-35 : ill., portr. :
Titel in inhoudsopgave: Inge Zwerver : het verhaal achter het 'Wadwicht'.

Handel & wandel van Groningen fietsen over de Stadsweg / tekst: Jolanda de
Kruyf ; fotogr.: Stella Dekker, Jolanda de Kruyf In: Noorderland, lifestylemagazine
over Noord-Nederland - Afl. 4- 10-15 : ill. :
-

Op stoom in Stadskanaal tijdreizen door de Veenkoloniën / tekst: Jolanda de Kruyf
; fotogr.: Berend Drent In: Noorderland, lifestylemagazine over Noord-Nederland
- Afl. 4- 10-15 : ill. :
-

Tingeling, daar is de ijscoman! - / tekst: Ankie Lok ; fotogr.: Max de Krijger In:
Noorderland, lifestylemagazine over Noord-Nederland - Afl. 5- 94-99 : ill. :
-

Waterreuzen een tweede leven als luxe loft of uitkijkpost / tekst: Jolanda de Kruyf
; fotogr.: Waterbedrijf WMD ... [et al. In: Noorderland, lifestylemagazine over
Noord-Nederland - Afl. 5- 68-75 : ill. :
-

Zielhoes een café met een ziel / tekst: Marloes de Moor ; fotogr.: Max de Krijger,
Stella Dekker en Roelof Bos In: Noorderland, lifestylemagazine over NoordNederland - Afl. 4- 46-53 : ill. :
-

Mijn jaren op de Houtwal - / Sabina (Sapke) Wiering-Robbe In: Olde Guet :
tijdschrift van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West, - - Afl. 36- 13-17 :
ill., portr. :
-

Rijwielzaak van drie generaties Hiemstra - / Geert W. Braam In: Olde Guet :
tijdschrift van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West, - - Afl. 36- 3-12 :
ill. :
-

Swanenborg van Marum - / Bauke Jansen In: Olde Guet : tijdschrift van de
vereniging Heemkundekring Vredewold-West, - - Afl. 36- 28-32 : ill., krt. :
-

Verwisseling met de dood tot gevolg - / Henk van der Wijk In: Olde Guet :
tijdschrift van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West, - - Afl. 36- 33-37 :
ill., portr. :
Betreft Jan Wierds Veenstra (1915-1945), die door een persoonsverwisseling voor een
NSB'er werd aangezien, hetgeen heeft geleid tot zijn overlijden.
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Herinneringen van Wouter Hazenberg (1910-2019) - / Sieb Hazenberg In: Olde
Guet : tijdschrift van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West, - - Afl. 3613-17 : ill., portr. :
-

Bioscopen van de familie Milius in Hoogezand-Sappemeer - / Gertjan Milius In:
Pluustergoud, halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging HoogezandSappemeer e.o. - Afl. 53- 26-30 : ill., portr. :
-

Ingetogen...., maar bovenal indrukwekkend! - / Wim Rozema In: Pluustergoud,
halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. Afl. 53- 54-55 : ill. :
Artikel over het plaatsen van 15 struikelstenen bij het oorlogsmonument in Foxhol voor in
de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vermoorde joden.

Motie Hoogezand-Sappemeer - / Melle Vos In: Pluustergoud, halfjaarlijks
tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. - Afl. 53- 3744 : ill., portr. :
-

School in oorlogstijd - / Jacob Stam In: Pluustergoud, halfjaarlijks tijdschrift van
de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. - Afl. 53- 6-11 : ill. :
-

Voor de Goede Zaak!!! grepen uit het illegale werk van H. Viening, Zuiderstraat 13
Sappemeer / - In: Pluustergoud, halfjaarlijks tijdschrift van de Historische
Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. - Afl. 53- 13-17 : portr. :
-

Johan von Selbach (Crottorf, ~1480-1563) Ritter, Drost, Amtmann, Marschalck,
Schlossenbauer / - In: Siegerland, Blätter des Siegerländer Heimat- und
Geschichtsvereins e.V. 97 Afl. 1- apr-18 :
-

Erwin de Vries 'Niks is inspirerender as mìnsen' / Nelleke Buzeman In: Toal en
taiken, tiedschrift veur Grunneger kultuur 40 Afl. 2- 74-80 : ill. :
-

Lutje Veenkolonies - / Henri Wierth In: Toal en taiken, tiedschrift veur Grunneger
kultuur 40 Afl. 2- 59-65 : ill. :
-

Op stroom van tied Oostum, niet alleen muze van schilders / Franke Koksma In:
Toal en taiken, tiedschrift veur Grunneger kultuur 40 Afl. 2- 66-73 : ill. :
-

Spaigelproatje Alex Vissering / Joop van den Bremen In: Toal en taiken, tiedschrift
veur Grunneger kultuur 40 Afl. 2- 74-80 : ill. :
-

Sint Annen of Mepschen Gasthuis - / door Elbert Westerink In: Vriendenbulletin
Stichting Vrienden van de Stad Groningen, - 37 Afl. 109- 4-6 : ill. :
-

Wandelen met Rabenhaupt - / door Pieter Bootsma In: Vriendenbulletin Stichting
Vrienden van de Stad Groningen, - 37 Afl. 109- 7-11 : ill., krt. :
-

Documenten naamgeving van de K. ter Laanstraat - / - In: Wold, halfjaarlijks
periodiek van de Historische Vereniging "Het Wold" over de geschiedenis van de
dorpen Slochteren, Schildwolde, Overschild, Luddeweer, Woudbloem, Froombosch
en Kolham 21 Afl. 1- 27-31 :
-
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Herinneringen aan mijn jeugd in Schildwolde - / Jaap Schipper In: Wold,
halfjaarlijks periodiek van de Historische Vereniging "Het Wold" over de
geschiedenis van de dorpen Slochteren, Schildwolde, Overschild, Luddeweer,
Woudbloem, Froombosch en Kolham 21 Afl. 1- 12-16 : ill. :
-

Oud Froombosch - / B. Hellendoorn-Dijkman In: Wold, halfjaarlijks periodiek van
de Historische Vereniging "Het Wold" over de geschiedenis van de dorpen
Slochteren, Schildwolde, Overschild, Luddeweer, Woudbloem, Froombosch en
Kolham 21 Afl. 1- 24-26 : ill. :
-

Overschild, mensen van weleer Evert Jan Dreise / Tineke Kort In: Wold,
halfjaarlijks periodiek van de Historische Vereniging "Het Wold" over de
geschiedenis van de dorpen Slochteren, Schildwolde, Overschild, Luddeweer,
Woudbloem, Froombosch en Kolham 21 Afl. 1- 7-11 : ill. :
-

Als ik toch eens kind had mogen zijn (dl. 1) - / Martje Bakker-Haan In: Wold,
halfjaarlijks periodiek van de Historische Vereniging "Het Wold" over de
geschiedenis van de dorpen Slochteren, Schildwolde, Overschild, Luddeweer,
Woudbloem, Froombosch en Kolham 21 Afl. 1- 17-23 : ill. :
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