Nieuw in de collectie: bibliotheek
September - oktober 2020

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
Van de hand van Stefan van der Poel verscheen de biografie Herman Verbeek (19362013): priester, politicus, publicist. Verbeek was katholiek priester, openlijk
homoseksueel en politiek zeer actief. Zo was hij onder andere partijvoorzitter van de PPR
en eindigde zijn politieke loopbaan in het Europees Parlement, waar hij
Europarlementariër was namens GroenLinks. Van der Poel schrijft vooral zijn
“persoonlijke en publieke worsteling”, bijvoorbeeld over hoe zijn manifestatiedrang
botste met zijn introversie.
Vorig jaar bespraken we hier De Historische Atlas NL: Hoe Nederland zich bijeen heeft
geraapt, van de hand van Martin Berendse en Paul Brood. Nu verscheen van dezelfde
auteurs Historische Streekatlas NL: De ware schaal van Nederland. Dit boek vormt in
zekere zin het vervolg op het boek van vorig jaar: de auteurs bespreken wat nou
daadwerkelijk bijeen werd “geraapt”. De geschiedenissen van 81 verschillende streken in
ons koninkrijk passeren aan de hand van oud kaartmateriaal de revue. In het eerste
hoofdstuk, dat over het Noorden gaat, worden paragrafen gewijd aan het Gorecht,
Fivelingo, het Oldambt, Westerwolde en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
Beno Hofman schrijft in Niewe Stadt: 400 jaar Hortusbuurt Ebbingekwartier over de
uitleg van Groningen uit de vroege zeventiende eeuw. De stad verdubbelde met deze
uitbreiding bijna in oppervlak. In deze nieuwe buurt kwamen onder andere de Nieuwe
Kerk en de Hortus te liggen. Het boek bestaat uit drie delen: in het eerste,
chronologische deel bespreekt Hofman de ontwikkeling van de wijk in de afgelopen vier
eeuwen. In het tweede, thematische deel zijn hoofdstukken gewijd aan onder andere de
scholen, bedrijven, de vele hofjes en gasthuizen en de rol die de universiteit in het
gebied speelde. In het derde deel gaat Hofman alle straten bij langs. Dit deel bestaat
voornamelijk uit oud fotomateriaal. Het boek is zeer fraai geïllustreerd en voorzien van
index en globale bronvermelding.
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Hierboven besproken
33053 Herman Verbeek (1936-2013) : priester, politicus, publicist / Stefan van
der Poel. - Hilversum : Verloren, 2020. - 124 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg. - Met reg.

33057 Historische Streekatlas NL : de ware schaal van Nederland / Martin
Berendse en Paul Brood. - Zwolle : WBOOKS, 2020. - 224 p. : ill., krt. ; 32
xm.
Met reg. - Met lit. en bronnenopg. - Met op p. 38-52 aandacht voor het Gorecht, het
Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo, het Oldambt, Westerwolde en de Drents-Groningse

33058 Niewe Stadt : 400 jaar Hortusbuurt ; Ebbingekwartier / [tekst:] Beno
Hofman ; [red.: Kirsten Otten]. - Assen : In Boekvorm, 2020. - 224 p. :
ill., plgr. ; 33 cm.
Met reg.

Alle aanwinsten
33051 Ede wacht (niet meer). - [S.l.] : Groninger Gasberaad, 2020. - 22 p. : 30
cm.
Fictief verhaal over twee inwoners van het aardbevingsgebied. Met in keerdruk: Boudel op
rieg / Susan Top, Wicher Pattje, Herman Bröring [... et al.]. - 135 p. - ill, tab.

[Artikel] Ziekenzorg achter de stadsmuur : het Cellebroedershuis en het Kropelhuis
in Groningen / Redmer Alma
In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 3, p. 61-63 : ill., plgr.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. en bronnenopg.

33057 Historische Streekatlas NL : de ware schaal van Nederland / Martin
Berendse en Paul Brood. - Zwolle : WBOOKS, 2020. - 224 p. : ill., krt. ; 32
xm.
Met reg. - Met lit. en bronnenopg. - Met op p. 38-52 aandacht voor het Gorecht, het
Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo, het Oldambt, Westerwolde en de Drents-Groningse
Veenkoloniën.

[Artikel] Groningen op de schop : de provincie Groningen en stad Groningen: Stad
en Ommeland / J.A. de Boo
In: Heraldisch tijdschrift : periodiek voor wapen-, zegel- en vlaggenkunde
van Heraldiek NGV. - Jaargang 26 (2020) Nummer 5, p. 67-68 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 937].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Het wapen van de nieuwe gemeente Het Hogeland / J.A. de Boo
In: Heraldisch tijdschrift : periodiek voor wapen-, zegel- en vlaggenkunde
van Heraldiek NGV. - Jaargang 26 (2020) Nummer 5, p. 72-74 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 937].
Met lit. opg. in eindnoten.
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[Artikel] Westerkwartier eigenwijs in keuze gemeentewapen / J.A. de Boo
In: Heraldisch tijdschrift : periodiek voor wapen-, zegel- en vlaggenkunde
van Heraldiek NGV. - Jaargang 26 (2020) Nummer 5, p. 75-76 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 937].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Het wapen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta / J.A. de Boo
In: Heraldisch tijdschrift : periodiek voor wapen-, zegel- en vlaggenkunde
van Heraldiek NGV. - Jaargang 26 (2020) Nummer 5, p. 77-80 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 937].
Met lit. opg. in eindnoten.

[Artikel] Maddens, Oldörp en Uitland : buitendijkse bewoning bij Vierhuizen / door
Albert Buursma
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 3, p. 16-21 : ill., krt., portr. [Toegangsnr: 1769
Cat.nr. 20827].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] 'Onderhoud is vooruitzien' / tekst: Addo van der Eijk ; fotogr.: Artemisia,
Bas Meelker, Gerrit Kiekebos
In: Golden raand. - Jaargang 36 (2020) Nummer 3, p. 6-9 : ill.
[Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20775].
Het Groninger Landschap is bekroond met de POM-status, een erkenning door de
rijksoverheid als 'professionele organisatie voor monumentenbehoud.

33054 Literaire wandeling Groningen : met wandelroutes : inclusief Haren / Roos
Custers en Nick ter Wal ; [fotogr.: Dolf Verlinden ; plattegronden: Jan
Faber]. - 3e bijgew. dr. - Groningen : Kleine Uil, 2020. - ill., plgr., portr. ;
17 cm.
Met lit. opg. en personenreg.

[Artikel] Dienstweigeraars in oogstcolonnes in de Lauwerpolder / door Erik de Graaf
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 3, p. 3-8 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20827].
Met lit. en bronnenopg.

[Artikel] Het doopceel van de 'Familietrouw' / door Hendrik Hachmer
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 3, p. 38-42 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
Met bronnenopg.

[Artikel] Steenpoeder, slakken en spijkers : Groninger kerken en hun omgeving als
geneesmiddel? / Martin Hillenga
In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 3, p. 64-66 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg.

[Artikel] 'Sociale distantie' op en rondom een zeventiende-eeuws kerkhof : een
begrafenistafereel op de kaart van Egbert Haubois / Martin Hillenga
In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 3, p. 69-71 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg.

33047 Wervel : Nicky Assmann / [tekst: Thomas van Huut, Stefan Nieuwenhuis ;
fotogr.: Jenne Hoekstra, Nicky Assmann]. - [Groningen] : CBK Groningen ;
Mondriaan Fonds ; Gemeente Groningen, [2020]. - ongep. : ill. ; 25 cm
obl..
Over de totstandkoming van de sculptuur Wervel die eind 2019 geplaatst werd in de
parkeergarage onder Forum Groningen.
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33058 Niewe Stadt : 400 jaar Hortusbuurt ; Ebbingekwartier / [tekst:] Beno
Hofman ; [red.: Kirsten Otten]. - Assen : In Boekvorm, 2020. - 224 p. :
ill., plgr. ; 33 cm.
Met reg.

[Artikel] Stadjerspaleizen : de Amsterdamse School in Groningen / tekst & fotogr.:
Norma van der Horst
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2020)
Nummer 6, p. 38-45 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32706].
[Artikel] Hoe mijn overgrootvader om het leven kwam : het Groninger treinongeluk
van 1931 / door Jeroen van der Kamp
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 3, p. 32-37 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
De betreffende overgrootvader is Diddo Sibel Diddens (1871-1931). - Met lit. en bronnenopg.

33049 Groet'n uut Sebaldeburen : Beeld van een dorp door de jaren heen / Johan
Kampen. - [Amstelveen] : [eigen uitg.], 2020. - 230 p. : ill. ; 31 cm.
Met persoonsreg.

[Artikel] Op stroom van tied : over beeldspraak in de teksten van Ede Staal / Franke
Koksma
In: Toal en taiken : tiedschrift veur Grunneger kultuur. - Jaargang 38
(2020) Nummer 1, p. 13-20 : ill. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr. 20812].
[Artikel] Een glas vol verhalen : bier met een lokaal smaakje / tekst: Ankie Lok ;
fotogr.: Tjeerd Visser
In: Noorderland : lifestylemagazine over Noord-Nederland. - (2020)
Nummer 6, p. 48-55 : ill. [Toegangsnr: 1957 Cat.nr. 32706].
Artikel over brouwerij Vrolijcke Joncker uit Zevenhuizen.

[Artikel] Het zeemansleven van Geert de Vries jr. / door Rinze Mast
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 3, p. 24-29 : ill., portr. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
Met lit. en bronnenopg.

33044 Keine einsamen Entscheidungen : Emder Synode 450 Jahre / [red.: Isabel
Metzger, Georg Rieger, Achim Detmers ... et al.]. - Leer ; Hannover :
Evangelisch-reformierte Kirche ; Reformierter Bund in Deutschland,
2020. - 95 p. : ill. ; 30 cm + losse krt.
33056 Groeten uit Groningen : honderd jaar veranderingen in de stad / [samenst.
en fotogr.:] Robert Mulder. - [3e herz. dr]. - Groningen : Kleine Uil,
2020. - 216 p. : ill. ; 30 x 30 cm.
[Artikel] Maria ter Nood / Anneke B. Mulder-Bakker
In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 3, p. 67-68 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg.

[Artikel] De bewogen dominee van Nuis en Niebert en de vlijtige armoede / Jan F.
Oldenhuis
In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 3, p. 72-74 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Artikel over de werkzaamheden van ds. Klaas Hofkamp (1818-1888), een van de
grondleggers van de Vereniging tot bestrijding van het Pauperisme. - Met lit. opg.

Nieuw in de collectie: bibliotheek

Groninger Archieven

[Artikel] Helpers in apocalyptische nood / Kees van der Ploeg
In: Groninger kerken. - Jaargang 38 (2020) Nummer 3, p. 50-60 : ill.
[Toegangsnr: 1766 Cat.nr. 856].
Met lit. opg.

33053 Herman Verbeek (1936-2013) : priester, politicus, publicist / Stefan van
der Poel. - Hilversum : Verloren, 2020. - 124 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. en bronnenopg. - Met reg.

33051 Boudel op rieg : stand van zaken gasdossier Groningen / [red. en tekst:
Susan Top, Wicher Pattje, Herman Bröring ... et al. ; fotogr.: Maartje
Kiep]. - [S.l.] : Groninger Gasberaad, 2020. - 135 p. : ill., tab. ; 30 cm.
Met in keerdruk: Ede wacht (niet meer). - 22 p.

[Artikel] 'Misisi in de Congo' : over het leven van Hendrina Margo Kloekers (18551938) / door Harrie Wiersema
In: Stad & Lande : cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen. - Jaargang
29 (2020) Nummer 3, p. 10-15 : ill., tek. [Toegangsnr: 1769 Cat.nr.
20827].
Met lit. en bronnenopg.

