Nieuw in de collectie: bibliotheek
Mei – oktober 2021

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
In De doofpotbewakers : het verborgen verhaal achter de liquidatie van de familie Ebels
en het daarop volgende epiloog gaat auteur Gerard Olinga uitgebreid en zeer
gedetailleerd in op de gebeurtenissen van 17 april 1945. Op die dag werden Everhard en
Tetje Ebels met hun drie jonge kinderen doodgeschoten bij hun boerderij te Drieborg. 75
jaar later zijn feit en fictie rondom dit drama niet eenvoudig te ontwarren. De auteur
gebruikt zijn ervaring als rechercheur om de gebeurtenissen te reconstrueren. Bijzonder
is dat na het verschijnen van het boek er zoveel nieuwe gegevens boven water kwamen
dat er een vervolg, de epiloog, geschreven kon worden.
'Prak Graag!' : herinneringen aan Instituut Hommes : persoonlijke terugblik van oudleerlingen op een roemrucht jongensinternaat in Hoogezand-Sappemeer. ‘Roemrucht’
staat er in de titel. Toch zullen velen nooit van dit inmiddels verdwenen jongensinternaat
gehoord hebben. Het ging bij de jongens in kwestie vaak om zonen uit de gegoede
burgerij, die om uiteenlopende redenen geen plek vonden in het reguliere onderwijs. De
reeks korte terugblikken van oud-leerlingen biedt hele persoonlijke inkijkjes in het leven
op dit onderwijsinstituut.
Juliane Irma Mihan schrijft in het onlangs verschenen 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. Van haar boek is nu een Nederlandse vertaling
verschenen: Joods leven in het grensgebied : de onderlinge relaties tussen de Joodse
gemeenten in Reiderland en Groningerland. Prettig voor wie de Duitse taal minder goed
beheerst.
Een lange titel voor een dik boek: Het middeleeuwse kastelenlandschap van het
Oversticht : de ontwikkeling van bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en
versterkingen in relatie tot het landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland
tussen 1050 en 1450. In ruim 800 pagina’s wordt het onderwerp uit de titel behandeld.
Voor de Groninger borgen en steenhuizen is regelmatig de nodige aandacht, zowel op
papier als digitaal. Over de versterkingen uit de tijd dat de bisschop van Utrecht hier nog
heer en meester was, horen en lezen we veel minder vaak. Van deze plekken is dan ook
meestal maar weinig meer over. Zo’n degelijk en diepgravend onderzoek verschijnt niet
vaak en is dan ook meer dan de moeite van het doornemen waard.
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Aanwinsten bibliotheek
Mei – oktober 2021
Hierboven besproken
33181

De doofpotbewakers : het verborgen verhaal achter de liquidatie van de familie
Ebels : Drieborg 17 april 1945 / Gerard Olinga ; [S.l.] : Stichting 't Grunneger
Bouk, 2021 - 248 p. : ill., krt. 24 cm - Met lit. en bronnenopg. - Met reg.

33182

De doofpotbewakers : epiloog : het verborgen verhaal achter de liquidatie van
de familie Ebels : Drieborg 17 april 1945 / Gerard Olinga ; [S.l.] : Stichting 't
Grunneger Bouk, 2021 - 96 p. : ill. 24 cm - Met lit. en bronnenopg.

33409

'Prak Graag!' : herinneringen aan Instituut Hommes : persoonlijke terugblik van
oud-leerlingen op een roemrucht jongensinternaat in Hoogezand-Sappemeer /
[samenst.: Peter van den Brandhof, Geert Warnaar, Robert van Sluyters van
Nimwegen ... et al.] ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2021 - 153 p. : ill. 31 cm
Heeft hoofdzakelijk betrekking op de jaren '60.

33411 Joods leven in het grensgebied : de onderlinge relaties tussen de Joodse
gemeenten in Reiderland en Groningerland / Juliane Irma Mihan ; Aurich :
Ostfriesische Landschaft, 2021 - 159 p. : ill 25 cm Met lit. en bronnenopg. - Met reg.
33221

Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht : de ontwikkeling van
bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen in relatie tot het
landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450 /
Diana Spiekhout ; Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum
Landschap, 2020 - 808 p. : ill., krt., plgr., tab. 25 cm + losse krt. - Met lit. en
bronnenopg.

Alle aanwinsten
33181

De doofpotbewakers : het verborgen verhaal achter de liquidatie van de familie
Ebels : Drieborg 17 april 1945 / Gerard Olinga ; [S.l.] : Stichting 't Grunneger
Bouk, 2021 - 248 p. : ill., krt. 24 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33182 De doofpotbewakers : epiloog : het verborgen verhaal achter de liquidatie van de
familie Ebels : Drieborg 17 april 1945 / Gerard Olinga ; [S.l.] : Stichting 't
Grunneger Bouk, 2021 - 96 p. : ill. 24 cm
Met lit. en bronnenopg.

33183 Een onmogelijke missie : Jaap Hangelbroek : bestuursambtenaar in de nadagen
van Nederlands-Indië / Claartje Bunnik ; Hilversum : Verloren, 2020 - 222 p. :
ill. 24 cm
Jaap Hangelbroek (1905-1982) was griffier van de provinciale staten van Groningen in de
periode 1951-1970. Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33184 De eerste vrouwelijke studenten aan de universiteit te Groningen 1871-1900 :
137 biografische schetsen / A.H. Huussen jr. ; Soesterberg : Aspekt, 2021 - 314
p. : ill. 23 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33185 Rij 3 : / John Schurer ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2021 - 159 p. : - 22 cm
De auteur is opgegroeid in de Groninger Schilderswijk.

33186

Nog een liedje : muziekverhalen / José Cutileiro ; Groningen : Passage, 2020 84 p. : - 20 cm
Met een voorwoord van Bert Hadders en een nawoord van Bill Mensema.
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Meent van der Sluis (1944-2000) : luis in de pels / Lukas Koops ; Assen : Van
Gorcum, 2021 - 288 p. : ill. 25 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33188

Geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland : / [eindred.:] Rob
Leemans ; [red.: Cees van Dam, Cees van Ham, Gerrit Fokkema ... et al.] ; Grou
: Louise, 2020 - 287 p. : ill. 25 cm
Met lit. en bronnenopg.

33190

H.W.R. was hier : Canada, Nederland, de Bevrijding en de zoektocht naar
soldaat Harold Wilbert Roszell / Ernst Arbouw ; Amsterdam : Antwerpen : Atlas
Contact, 2021 - 268 p. : ill., krt, gen. tab. 21 p.
Met lit. en bronnenopg.

33191

Onverwacht : een familiegeschiedenis / Lejo Siepe ; Groningen : Passage, 2021
- 128 p. : ill. 23 cm
Verslag van de zoektocht van de auteur naar zijn afkomst na de ontdekking dat zijn vader
niet zijn biologische vader blijkt te zijn.

33192

100 dagen corona : / Bas van der Heide ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2020 - 210 p. : 21 cm
Bundel van 100 columns die eerder verschenen op de website van de auteur.

33193

Dijk, dam en duin in familienamen : / Jan M. Spendel ; Harderwijk : Gopher,
2020 - 272 p. : - 21 cm

33194

Gronings goud : over de macht van het gas en de rol van Rusland / Wendelmoet
Boersema ; Amsterdam : Ambo Anthos, 2021 - 261 p. : - 22 cm

33216

Sprekende stenen : Stolpersteine in de Schilderswijk Groningen / [eindred.:]
Marleen Dohle, Peter Vroege ; [red.:] Matteke Winkel, Mart Coenders, Lucie
Dijksterhuis, Hans Meijering ; [beeldred.:] Jan van Maanen ; [cartogr.: Menno
Bolder] ; Assen : Van Gorcum, 2021 - 256 p. : ill., portr., krt. 29 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33218

Aizo Betten : vele gezichten / [red.: Wijtske Betten-de Vries, Sjoerd Betten,
Geert Klok, Francine Schrikkema ... et al. ; fotogr.: Jelte Oosterhuis] ; Warffum :
Stichting Uitgaven Noord-Groningen, 2021 - 162 p. : ill. 24 cm

33219

Springsteen in Nederland 1975-2020 : / [hoofdred.:] Muriël Kleisterlee, Jos
Westenberg ; [red.: Lennart Bloemhof, Peter van Bruggen, Mark de Bruijn ... et
al.] ; [S.l.] : Be True, 2021 - 304 p. : ill. 29 cm
Over Bruce Springsteen, zijn optredens in Nederland en zijn Nederlandse fans. Met op p.
8-13 aandacht voor de mogelijke afkomst uit Groningen van de familie Springsteen.

33220

Gouden vrouwen van de 17e eeuw : van kunstenaars tot verzamelaars /
[eindred.: Judith Noorman ; [tekst: Maaike Abma, Lot Baumann, Emma van
Benthem ... et al.] ; Zwolle : Wbooks, 2021 - 159 p. : ill. 26 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg. Met op op p.48-51 een bijdrage over Anna van Ewsum
(1640-1714).

33221 Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht : de ontwikkeling van
bisschoppelijke burchten, adellijke huizen en versterkingen in relatie tot het
landschap en de samenleving in Noordoost-Nederland tussen 1050 en 1450 /
Diana Spiekhout ; Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum
Landschap, 2020 - 808 p. : ill., krt., plgr., tab. 25 cm + losse krt.
Met lit. en bronnenopg.

33222 De Langeleegte huilt, waar het eens weer zal lachen... : (deel 2) : meer verhalen
over de opkomst, glorietijd en ondergang van het profvoetbal in Veendam /
Klaas Fleurke ; Soesterberg : Aspekt, 2021 - 325 p. : ill. 24 cm
Met lit. en bronnenopg.
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G.B. Salm en A. Salm GBzn en de ontwikkeling van de bouwpraktijk in
Nederland tussen 1848 en 1915 : / Remco van der Kuijp ; [S.l.] : [eigen uitg.],
2021 - 366 p. : ill., portr., tab. 30 cm
Met lit. en bronnenopg.

33224

Reis door literair erfgoed : een Drentsch gemeente-assessor met zijn twee
neven op reis naar Amsterdam in 't voorjaar van 1843 : deel I / Harm Boom,
Alexander L. Lesturgeon, Gerard Stout ; Peize : Ter Verpoozing, 2021 - 466 p. :
ill., krt, plgr. 22 cm
Hertaalde en geannoteerde heruitgave van het gelijknamige werk uit 1845-1853. Met lit.
en bronnenopg.

33225

Reis door literair erfgoed : een Drentsch gemeente-assessor met zijn twee
neven op reis naar Amsterdam in 't voorjaar van 1843 : deel II / Harm Boom,
Alexander L. Lesturgeon, Gerard Stout ; Peize : Ter Verpoozing, 2021 - 634 p. :
ill., krt. 22 cm
Hertaalde en geannoteerde heruitgave van het gelijknamige werk uit 1845-1853. Met lit.
en bronnenopg.

33228

Fundamentum organisandi : het orgel in de 15e eeuw, architectuur en ontwerp /
Wim S. Ros ; [S.l.] : [s.n.], 2019 - 926 p. : ill. 24 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg. - Proefschrift. Met aandacht voor de orgels in de
Groninger Martinikerk, Tinallinge en Krewerd.

33229 De hoge vlucht van het vlugschrift : brochures als medium in het negentiendeeeuwse debat in Nederland over de moderne theologie / Ineke Smit ; Utrecht :
Eburon, 2021 - 260 p. : ill., portr., tab. 24 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33230

Naar Polen : bodem van herinnering : grond van herdenking / Ron van Hasselt ;
Soesterberg : Aspekt, 2021 - 333 p. : ill. 23 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33231

75 jaar innovatie in klimaattechniek : Van der Mark N.V. via Markomark B.V.
naar Mark B.V. / Koos van Yren ; Groningen : Kleine Uil, 2021 - 160 p. : ill. 24
cm

33233

Sporen van de Tweede Wereldoorlog : plekken in de Oostelijke Woldstreek om
bij stil te staan / [red.: Johan Steenhuizen, An Wildeman, Riet van Eerden ;
fotogr.: Douwe Wiersma ; cartogr.: Piet Steenhuizen] ; [S.l.] : Historische
vereniging Bie t Schildt, 2021 - 109 p. : ill., krt., portr. 25 cm
Met lit. en bronnenopg. Met losse fietsroute, incl. kaart.

33234

Otto Krol : schilderijen 1980-2020 : / [red.: Anneke Oele, Aukje Hulshoff Poll ;
tekst: Anneke Oele, Gerrit Krol, Anton de Goede, Nico Keuning ; fotogr.: Otto
Krol, Hella Martens] ; Groningen : Kunsthandel Peter ter Braak, 2020 - 108 p. :
ill. 22 cm

33235

Wederzien : wederopbouw in Noord-Nederland : vijftig standpunten tegen het
voorbijgaan / [tekst en fotogr.:] Jaap Krol ; [Dokkum] : Wijdemeer, 2020 - VIII,
ongep. : ill., krt. 25 cm

33236 Het landschap beschreven : historisch-geografische opstellen voor Hans Renes /
red.: Jaap Evert Abrahamse, Henk Baas, Sonja Barends ... et al. ; Hilversum :
Verloren, 2021 - 336 p. : ill. 24 cm
33237

Kroniek van een olieman : inspirerende verhalen van een avontuurlijke
levensreis / Jerry G. Heller ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2020 - 191 p. : ill., portr. 24
cm
Autobiografie van de in Oost-Groningen geboren en opgegroeide auteur.
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Willem Lodewijk: stadhouder en strateeg (1560-1620-2020) : / red.: Hanno
Brand, Joop W. Koopmans ; Hilversum : Verloren, 2020 - 191 p. : ill., krt. 24 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33239

Hans Nijland : boerenbluf op de transfermarkt / Tom Knipping ; [S.l.] :
Overamstel, 2021 - 318 p. : - 21 cm
Biografie over Hans Nijland, in de periode 1996-2019 algemeen directeur van voetbalclub
FC Groningen, met een nadruk op zijn betrokkenheid bij de aankoop en verkoop van
spelers.

33245

Groninger Scheurkalender 2021 : wat Groningen beweegt / [red.: Joyce de
Vries-Pieterman, Tineke Witteveen, Jan Dirk Gardenier ... et al.] ; - : Advisie,
2020 : ill. 17x12 cm
Scheurkalender met alledaagse en bijzondere foto's uit Groningen.

33247

75 jaar v.v. S.P.W. : foto- en verhalenboek over S.P.W. en Stadskanaal Noord /
J.H. Willems ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2021 - 218 p. : ill. 30 cm
Titel op voorplat: Voetbal en meer in Noord : vv SPW sinds 1946

33248

Portret van de kerk : 27 kerken : 28 predikanten in Friesland & Groningen /
[tekst en fotogr.:] Jeroen Taalman ; [red.: Bea Draaisma] ; [S.l.] : [eigen uitg.],
2021 - 120 p. : ill., portr. 31 cm
Korte interviews met 28 Friese en Groningse predikanten.

33250

Kwartierstaat van Margrieta Wiersema : / Jan Roelfsema ; Groningen : [eigen
uitg.], 2020 - [ongep.] : - 30 cm

33263

Van Akelei tot Zwarte Nieswortel : de kruidentuin van Museum Klooster Ter Apel
/ Nico Rookmaker ; Ter Apel : Museum Klooster Ter Apel, 2020 - 44 p. : ill. 24
cm

33264

Molen 'Grote Geert' : en de verdwenen molens te Kantens / Bob Poppen ;
Warffum : Stichting Uitgaven Noord-Groningen, 2020 - 46 : ill. 21 cm
Met lit. en bronnenopg.

33271

100 jaar topsport in Stad : / Dick Heuvelman ; Bedum : Profiel, 2021 - 207 p. :
ill., portr. 31 cm

33273 De Woldstreek : daar houden we van / [samenst.: Historische Vereniging Het
Wold] ; Schildwolde : Spithoff PLUS supermarkt, 2021 - 84 p. : ill. 29 cm
Stickeralbum waarvoor men door boodschappen te doen bij de supermarkt te Schildwolde
fotostickers kon sparen.

33275

Kwartierstaat van Michelle Vos ca. 1000-2021 : geboren 24-9-2005 te Emmen :
o.a. uit: Drenthe, Groningen en Friesland / Jan Vos ; Emmen : [eigen uitg.],
2021 - 156 p. : ill. 31 cm

33278

Genealogie Kunst : een geslacht uit Schildwolde en Nieuw-Scheemda / Jan
Roelfsema ; Groningen : [eigen uitg.], 2021 - [ongep.] : ill. 31 cm

33279

Smalruggen en sluipmoordenaars : 75 jaar VV Grijpskerk / Anthony Hogeveen,
Arie Meijer ; [Grijpskerk] : [eigen uitg.], 2021 - 95 p. : ill. 30 cm
Met reg. op persoonsnamen.

33282

Jubileummagazine : 50 jaar FC Groningen 1971-2021 : / [red.: Bas Kammenga
; eindred.: Edda Kammenga ; fotogr.: Andy Zuidema, Jan Westman, Erwin Otten
... et al.] ; Groningen : FC Groningen BV, 2021 - 128 p. : ill. 30 cm

33283 De Eolus : 200 jaar : bemaling van de Fransumerpolder / Rob Hoving ; [S.l.] :
Stichting De Groninger Poldermolens, 2021 - 127 p. : ill. 26 cm
Met lit. en bronnenopg.

5

Nieuw in de collectie: bibliotheek

Groninger Archieven

33285

75 jaar Humanitas Groningen : betekenisvol vrijwilligerswerk / [tekst:] Sjikke
Mulder, Mia Gooren ; [fotogr.: Jeanette Ensing] ; Groningen : Humanitas
Groningen, 2020 - 152 p. : ill. 19 cm

33319

Pronkjewail : een nieuw scholenlandschap in het aardbevingsgebied in
Noordoost-Groningen : hoe een bedreiging een kans werd / [eindred.: Alex
Visser, Annet de Rooy, Clementine van den Hoek ... et al. ; tekstred.: Annet de
Rooy, Clementine van den Hoek, Marjan Reinsma-Vos ... et al. ; samenst.: Alex
Visser, Annet de Rooy, Janny Reitsma ... et al. ; beeldred.: Annemarie
Hoogwoud] ; Groningen : Weusthuis Associatie, 2021 - 176 p. : ill., krt. 31 cm
Beknopte beschrijvingen van de nieuwbouw van basisscholen (kindcentra) in het
aardbevingsgebied.

33320

Vast Banket : da's je van het! / [tekst:] Frouk Vast ; [red.: Fré Schreiber] ;
Westerwijtwerd : [eigen uitg.], 2021 - 108 p. : ill. 23 cm

33328

Hortus Haren : een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie / [tekst en
red.:] Ger Blijham, Albert Buursma ; [red.: Ger Blijham, Albert Buursma, Henk
Boomker ... et al. ; eindred.: Albert Buursma] ; Haren : Boomker ; Knoop i.s.m.
de Harener Historische Commissie, 2021 - 143 p. : ill. 23 cm

33329

Equivalenten : een belasting op de ambten in het gewest Stad en Lande, 16601795 / Henk Boels ; Hilversum : Verloren, 2021 - 118 p. : ill., tab. 23 cm
Met reg.

33356 Het dagboek van mijn vader : 31 mei 1944 - 6 juni 1945 / [tekst:] Roel Maatjes
; [eindred.: Daan Hulsebos] ; Hoogezand-Sappemeer : Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer, 2021 - 38 p. : ill. 30 cm
33361

Begraven in de kerk en op het kerkhof van Woldendorp : / Ingena Vellekoop,
Greet Perdok-Ritsema ; [S.l.] : Protestantse Gemeente Eems-Dollard, 2021 - 83
p. : ill., plgr. 21 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

2924

In verzet voor een rechtvaardige zaak : het leven van ds. Rinze Douma, Minke
van der Veen en hun kinderen / Sanneke van Geest ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2021
- 400 p. : ill., portr. 31 cm
- 1e dr. verschenen in november 2020.

33366 Het nieuwe normaal : kroniek van de Universiteitsbibliotheek Groningen in
coronatijd / Bert Platzer, Marjan Brouwers ; Groningen : University of Groningen
Press, 2020 - 76 p. : ill. 17 cm obl.
Met in keerdruk: The new normal: Chronicle of the University of Groningen Library in
times of the COVID-19 pandemic.

33367

Kwartierstaat van Theo Johan Brouwer 1926-2009 : / Jan Roelfsema ;
Groningen : [eigen uitg.], 2021 - [ongep.] : ill. 31 cm

33369

Middelstum en ommelanden in woord en beeld : / - ; [Middelstum] : Retrospect
i.o.v. Plus Tuitman, 2021 - 64 p. : ill. 29 cm
- Stickeralbum waarvoor men door boodschappen te doen bij de Plus supermarkt te
Middelstum fotostickers kon sparen.

33375 De onbekende wereld van Henk Melgers : / [tekst:] Doeke Sijens ; [red.: Anouk
van Driessen] ; [Groningen] : Kleine Uil, 2021 - 159 p. : ill. 26 cm
Met lit. en bronnenopg.

33377

Liefs uit Kleiland : een herinnering aan Jan Steen / - ; [S.l.] : Stichting Jan
Steen, 2021 - 248 p. : ill. 21 cm
- In cassette met: Liefs uit Kleiland [een aanzet tot een kinderboek over 'Het
Rietlopertje'].
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Twee vogels in één beklemmende kooi : de laatste oorlogsdagen van Eelke
Glaudé en Hendrik Nicolaas Werkman / [red.: Dick Prak ; tekst: Jikke van der
Spek, Mieke van der Wal] ; Groningen : Passage, 2020 - 48 p. : ill., krt. portr.
24 cm

33303 Een nieuwe oude plattegrond van Groningen : aantekeningen bij een plattegrond
in het Hessisches Hauptstaatsarchiv te Marburg / Jan van den Broek ; Groningen
: [eigen uitg.], 2021 - 88 p. : ill., plgr. 31 cm
- Zie ook: Een Groninger stadsplattegrond uit 1575, door Jan van den Broek en Frans
Westra, in Stad & Lande 2021, nr. 3, p.3-8 ; toegang 1769, inv.nr. 20827.

33408

Chr. Sportvereniging Excelsior : / Wim Wubs, Menny Wubs-Nijdam ;
[Groningen] : [eigen uitg.], 2021 - ongep. : ill. 30 cm
Bundeling van krantenknipsels, brieven, aankondigingen, foto's etc., bijeengebracht ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Excelsior in 2022. -

33409

'Prak Graag!' : herinneringen aan Instituut Hommes : persoonlijke terugblik van
oud-leerlingen op een roemrucht jongensinternaat in Hoogezand-Sappemeer /
[samenst.: Peter van den Brandhof, Geert Warnaar, Robert van Sluyters van
Nimwegen ... et al.] ; [S.l.] : [eigen uitg.], 2021 - 153 p. : ill. 31 cm
Heeft hoofdzakelijk betrekking op de jaren '60. -

33411

Joods leven in het grensgebied : de onderlinge relaties tussen de Joodse
gemeenten in Reiderland en Groningerland / Juliane Irma Mihan ; Aurich :
Ostfriesische Landschaft, 2021 - 159 p. : ill 25 cm
Met lit. en bronnenopg. Met reg.

33412

Erfgoed in Groningen : historische dorpen / Emma Timmerman ; Utrecht :
Matrijs, 2021 - 64 : ill., krt. 23 cm
Met lit. opg. - Verschenen in de reeks Erfgoed in Nederland.

33413

Klinkend sieraad voor De Rijp : de toren van de Grote Kerk en de komst van een
carillon in "Het beste dorp Holland" / Fred Hoek ; [S.l.] : Oudheidkundige
Vereniging Het Schermereiland i.s.m. Stichting Carillion De Rijp, 2020 - 116 p. :
ill. 22 cm
Met vanaf p.80 aandacht voor klokkengieter Simon Laudy uit Finsterwolde.

33414 De vesting Delfzijl en Omstreken in de Bataafs-Franse tijd : 1795-1814 / Henk
Boels ; [Delfzijl] : Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl, 2021 - 134 p. :
ill., port., graf., tab., krt. 22 cm
Met lit. en bronnenopg.

33432

Nieuw licht op het 'Huis van het Nieuwe Licht' : bouwhistorische opname
Kruisherenklooster Ter Apel / Jim Klingers, Hans Ladrak ; Erica ; Wijster :
Battjes & Ladrak Bouwhistorici ; Klingers Bouwhistorie & Restauratie, 2021 - 319
p. : ill 21 cm obl.
Met lit. en bronnenopg.

33433

Landschapsbiografie van Westerwolde : / [red.:] Jochem Abbes, Jan Bakker,
Bauke Roelevink [... et al] ; [tekst: Jochem Abbes, Jan Bakker, Ronald Bijkerk ...
et al ; tekstred.: Jeroen Benders, Lilian Eefting ; cartogr.: Ruut Wegman ;
fotogr.: André Dümmer, Mark Schuurman, Frans de Vries ... et al.] ; Assen : Van
Gorcum, 2021 - 612 p. : ill., krt, plgr. 33 cm
Met lit. en bronnenopg.

33434 De canon van klooster Yesse : / Bart Flikkema ; Haren : [eigen uitg.], 2021 - 32
p. : ill. 21 cm
2925 De Inval : Groningen, 18 oktober 1944 / Karin van Loon ; Bedum : Profiel, 2021 104 p. : ill. 22 cm
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