Nieuw in de collectie: scans
Januari – februari 2019

In januari en februari 2019 zijn er verschillende scans gemaakt van archiefstukken en
beschikbaar gesteld op de website van de Groninger Archieven. In dit document vindt u
een lijst van deze recente toevoegingen. Een aantal inventarisnummers lichten we toe.
Wilt u in het algemeen weten of er scans zijn van een bepaald onderwerp, voeg “scan”
toe aan uw zoekterm. Soms is er bij een scan een transcriptie beschikbaar.
Uitgelicht
In het Album academicum over de periode 17 oktober 1856 tot 29 september 1877
uit het archief van de Senaat en de faculteiten van de Groningse universiteit staan alle
inschrijvingen aan de universiteit Groningen over de genoemde periode. Al bladerend
door dit album komt u op scannummer 126 een bijzondere inschrijving tegen. Op 20 april
1871 staat namelijk de inschrijving van ‘Aletta Henriëtte Jacobs, Sappemeer’. Ze heeft
haar naam zelf in het register geschreven. Deze inschrijving is erg bijzonder, omdat
Aletta Jacobs de geschiedenisboeken in is gegaan als de eerste studente die haar
univeristaire studie succesvol afrondde. Aanvankelijk werd zij slechts voor een
proefperiode van één jaar toegelaten en mocht zij niet deelnemen aan examens.
Thorbecke, ‘grondlegger van de parlementaire democratie’, gaf vier dagen voor zijn
overlijden Alette Jacobs toestemming om examens af te leggen. Naast deze inschrijving
hebben de Groninger Archieven meer stukken over Aletta Jacobs, zoals het verslag van
haar eerste examen en haar doctoraalscriptie.
In 2019 is het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur gestart. Het archief van
het stadsbestuur bevat een schat aan informatie over de stad Groningen, haar inwoners
en bezittingen in de provincie. Deelnemers aan het project werken momenteel aan de
resoluties van burgemeesters en raad uit het jaar 1719 en een deel van hun
transcriptiewerk is inmiddels aan het inventarisnummer toegevoegd. Afgelopen periode is
een deel van de Requestboeken uit de periode 1672 – 1805 online geplaatst. In de
Rekestboeken staan verzoeken van burgers aan het Stadsbestuur mét antwoord. Op
scannummer 10 lezen we een verzoek dat te maken heeft met de Kerstvloed van 1717
(in 2017 besteedden de Groninger Archieven hier aandacht aan met het Maak
Geschiedenisproject Kerstvloed 1717. In het verzoekschrift is te lezen hoe Ebeltijn
Peters, weduwe van Meene Willems, lijdt door ‘’t versterff van ’t Runtvee’ en ‘de laatste
watervloed’. Ze verzoekt om haar tegemoet te komen in ‘haare sware huire’. De
burgemeesters en de raad besluiten om de huur tijdelijk te verlagen.
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Staten van Stad en Lande, 1594 - 1798
Inventarisnummer 813: Band, houdende resoluties der Provinciale
Staten betreffende het dijkwezen, 1610 - 1707, alsmede de staten van
aanbestedingen dier werken, 1700 - 1720
Inventarisnummer 821: Register houdende:
a. Profielen van de dijken, vastgesteld door de gecommitteerden tot de
ijken cum plena, da 1720;
b. Aantekeningen over de kosten van bouwmaterialen, vrachtlonen, het
meten van schepen, het onderhoud van tillen, bruggen, enz. ca 1781
Inventarisnummer 2311: Rekeningen van de kloostergoederen over de
jaren 1606 – 1796, 1607

46

Senaat en de faculteiten van de Groningse universiteit, 1611 – 1930
Inventarisnummer 334: ‘Acta senatus', notulen van de senaat, 1815 –
1930, 1878 – 1879’
Inventarisnummer 448: 'Album academicum', 1815 – 1877, 1856 okt 17
- 1877 sep 29

77

Ambtenaren van de waterstaat, 1802 – 1849
Inventarisnummer 1905 en 1905: Ingekomen stukken en minuten van
uitgegane stukken. Met tafels, 1811 - 1817
Inventarisnummer 1910: Minuten van uitgegane stukken. Met tafels,
1811 – 1817, 1811
Inventarisnummer 1976, 1986, 1997, 2001, 2012, 2040 t/m 2047,
2077 t/m 2087, 2107, 2110 t/m 2118, 2110, 2120, 2121, 2122,
2123, 2124: Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 1825
– 1849

274

Hervormde gemeente Nieuw-Scheemda, 1669 – 1981
Inventarisnummer 1: Protocol bevattende o.m. bevestiging van
predikanten en kerkeraadsleden, aanneming lidmaten,
avondmaalsvieringen, acta

422

Stichting Weltevreden, (1522) 1866 – 1980
Inventarisnummer 74: Stukken betreffende de eigendom in
beklemrechtelijke zin van een boerenplaats te Visvliet (en Grijpskerk),
genaamd de Nie, in 1866 groot 46.98.24 ha en 500,-- vaste huur doende,
1711- 1941
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Familie Lohman en Kijff, 1610 – 1843
Inventarisnummer 226: Regeringsboek van Stad en Lande, dit
handschrift bevat een lijst van ambtenaren van de stad Groningen
gedurende de periode 1578 - 1794 en van de ambtenaren van de
Ommelanden en van de provincie, 1594 - 1794, met aantekeningen,
afschrift, eind 18e eeuw

552

Familie Van Swinderen en De Marees van Swinderen, 1370 – 1982
Inventarisnummer 9: Huwelijkscontract tussen Louwe Havykes, te
Enselens in Loppersum, en Eetken Elama, 1532
Inventarisnummer 13: Huwelijkscontract tussen Sirp Elama en
Hillegund Swalue, onderhands opgemaakt 1610, verzegeld 1611
Inventarisnummer 45: Kroniek van de familie door Reneke Busch en
Siberdina Diccama, 1665 - 1710
Inventarisnummer 61: Testamenten van Reneke Busch en Siberdina
Siccama, echtelieden, waarbij Allersma tot een fideicommis wordt gemaakt,
1707, met concept c. 1707 en 2 afschriften 1719 en later
Inventarisnummer 89: Testamenten van Johanna Busch, als echtgenote
van Johan Robers, 1717, en als diens weduwe, 1728, 1717, 1728
Inventarisnummer 99: Attestatie, gegeven op verzoek van
belanghebbende door de wapenkoningen en herauten van zijne keizerlijke
en katholieke majesteit (Karel VI) aan Reneke Busch de Marees,
betreffende zijn wapen, zijn voorouders en zijn familieleden en hun
wapens, met legalisatie van de kwaliteit der attesterenden door de
secretaris van genoemde majesteit in de soevereine raad van Brabant, en
met wapentekeningen in kleuren, 1740
Inventarisnummer 101: Kroniek van de familie door Reneke Busch de
Marees, 1726 - 1736, 1755 - 1756
Inventarisnummer 104: Afschrift van een gedeelte van de in 1566
gegraveerde tekst op een zilveren drinkbeker van het Winsumer en
Schaphaltster zijlvest, vermeldende o.a. de naam van de schepper Renke
Elama, 18de eeuw
Inventarisnummer 165: Olografisch testament van Barta Johanna
Falconer en Susanna Helena Wilhelmina Falconer, 1787
Inventarisnummer 431: Dagboek van een reis door W.C.Q.B.P.A. naar
de Oost-friese eilanden, 1720, gevolgd door enige aantekeningen
betreffende reizen in 1721, 1731 en 1748
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Inventarisnummer 499: Akte van schenking door Onno Tamminga en
Elisabeth Rengers, echtelieden op Luidema, aan hun schoonzoon en
dochter Mello Alberda en Suzanna Tamminga, van hun zijlrichtereden in de
schepperij van Uithuizen en Uithuizermeeden, benevens de zijlrichtereden,
vallende op de plaats, aan Suzanna ten boedel meegegegeven, en eerst
gebruikt geweest door Jakob Wolters en later door diens weduwe,
benevens een uit het bezit van Hillebrant Gruys op Lellens verworven
zijlrichtereed, vallende op Olde Hierkinga in de Hofhornster eed, waartegen
Mello Alberda aan zijn schoonouders tegen kostprijs overdraagt de door
hem zojuist bij keerskoop uit het bezit van wijlen Ave d'Embda gekochte
behuizinge, hovinge enz. te Rottum, 1680. Vidimus, 1750
Inventarisnummer 581: Akte van schenking door Wigbolt Ripperda en
echtgenote (blijkens latere aantekening in dorso: Ava Isabella Heerma) aan
Onno Tamminga en Elisabeth Rengers, echtelieden op Luidema, van alle
zijlrechten, dijkrechten en collatierechten, vallende op Aldinga Huisinga
heerd te Uithuizermeeden, welke eigendom is van begunstigden, 1655
Inventarisnummer 835: Reneke Meinard Adriaan de Marees van
Swinderen (1823-1899), z.j, portretfoto’s
595

Familie Wierda, 1684 – 1852
Inventarisnummer 24: Akte van benoeming van Willem Jans Wierda,
koopman te Obergum, tot "een der twaalf kiezers" van het 1ste kiesdistrict
in de provincie Groningen ter verkiezing van leden van de staten der
provincie, 25 mei 1841. Met "Alphabetische naamlijst der stemgeregtigden,
welke de bevoegdheid bezitten om benoemd te kunnen worden tot kiezers
van leden in de staten der provincie Groningen voor den stand der eigen
erfden" voor het jaar 1835

623

Menkemaborg en Dijksterhuis (1), 1465 - 1901
Inventarisnummer 765 t/m 850: Grootegast, Aankomsttitels van en
stukken betreffende onroerende goederen, 1611 – 1811 (waaronder
charters)
Inventarisnummer 615, 616, 626, 631, 635, 637: Boedelscheidingen

657

Verzameling Keiser, 1237 – 1833
Inventarisnummer 112: Akte van verkoop en overdracht door Albartus
Ruytiers aan Bernhard J. van Prot van de gerechtigheden onder Lutjegast
verleden voor Aldrick van Ewssum, jonker en hoveling, Groningen, 1695
mei 30
Inventarisnummer 113: Klauwregisters van Lutjegast en Langewold
Westerdeel, 1574, 1660
Inventarisnummer 115: Akte van ruiling tussen L. Buiningh en Jebbo
Aldringa van heerlijke rechten te Oldekerk en in de Zandtster kluft, 1703
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mrt. 3 Akte van verkoop en overdracht van de borg de Ehse te Doesum
vanwege J.C. Schatter, 1727 jan. 29
699

Rechtbank van koophandel te Groningen, 1812 – 1838
Inventarisnummer 40, 41, 42, 44, 47
Processtukken, 1812-1838
Inventarisnummer 88: Lijst van vonnissen en uitspraken in zaken van
arbitrage, 1812-1832

705

Aduarderzijlvest, 1382-1864 (1891)
Inventarisnummer 36: Stukken betreffende het Aduarderzijlvest.
Afschriften, 17e eeuw
Inventarisnummer 55: Instructie voor de provisionele volmachten van
het Aduarderzijlvest, aangesteld door het Committé Revolutionair, 1795,
alsmede afschrift, [1899]
Inventarisnummer 78: Aantekeningen over tractementen en
presentiegelden en over het visrecht, 1657 en ca. 1727
Inventarisnummer 98: "Zijlschot-registers", leggers van landerijen in de
verschillende schepperijen van het Aduarderzijlvest waarvan schot moet
worden betaald, met vermelding van de schotplichtigen, de omvang van
het grondbezit, het te betalen bedrag aan zijlschot en veranderingen in de
tenaamstelling, 1846, 1852, 1854, 1856, 1857, 1859-1860, 1863 en z.j
Inventarisnummer 111 t/m 115 en 120
Jaarrekeningen, met bijlagen, 1756-1795
Inventarisnummer 151: Stukken betreffende een proces in hoger beroep
tussen Jan Evers te Warffum ("Warffumerclooster") en Roeleff Sickinge op
de Warffumborg over het betalen van een boete wegens achterstallig
onderhoud, 1679-1684
Inventarisnummer 152: Stukken betreffende het onderhoud en herstel
van de brug ("steenen pijpe"), de Valgtil genaamd, gelegen in de weg
tussen Feerwerd en Aduarderzijl, 1751, 1760-1776
Inventarisnummer 153: Lijst van ingelanden onderhoudplichtig tot het
ruiden van de Hamster (Den Ham) gemeenschappelijke sloot ("mande
togt"), 1757
Inventarisnummer 154: Stukken betreffende de bouw, het onderhoud en
herstel van de Rode zijl ("klijve") te Hoogkerk, in gemeenschappelijk
onderhoud bij de schepperijen van Hoogkerk en Westerstadshamrik, 1757,
1765- 1794
Inventarisnummer 155: Stukken betreffende het beheer van de
"Drentse laan", 1757, 1767, 1772, 1775, 1789, 1801, 1802, 1853-1867
Inventarisnummer 156: Stukken betreffende het onderhoud en herstel
van de gemeenschappelijke til en zijl ("klijve") van de schepperijen van
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Fransum, Feerwerd en Ezinge, het verplaatsen van de overlaat en het
hergraven van sloten ("tochten"), 1758-1793
Inventarisnummer 157: Besluit van de Staten van Stad en Lande over
de bouw van een zaagmolen en het leggen van een "zijltje" in de dijk
buiten de Kranepoort te Groningen. Afschrift, 1759
Inventarisnummer 158: Stukken betreffende het verdiepen van het
Kliefdiep te Hoogkerk, ressorterende onder de schepperijen van Hoogkerk
en Westerstadshamrik, en het verlagen van het waterpeil, 1764-1770
Inventarisnummer 159: Stukken betreffende de bouw van een nieuwe
duiker met beschoeiing ("buningen") in Crijn Abbringheerd aan het
Aduarderdiep, ressorterende onder de schepperij van Fransum, 1766, 1769
en 1770
Inventarisnummer 160: Stukken betreffende de bouw van een nieuwe
zijl, de Driestaller clijve genaamd, gelegen bij de Lindt, ressorterende
onder de schepperijen van Hoogemeeden en Aduard, 1771 en 1772
Inventarisnummer 179: Legger van de dijk langs het Reitdiep in de
schepperij Ezinge en Hardeweer, met vermelding van de lengte van de
panden, de namen van de meiers en eigenaren, aangelegd in 1757
Inventarisnummer 213: Stukken betreffende de beslaglegging op de
goederen van Klaes Tonnis te Aduarderzijl en Derck Albarts te 't-Zandt, als
borgstellers, wegens gerechtskosten, 1600 en z.j
Inventarisnummer 214: Verzoekschrift van zijlvest en dijkrechter
Redmar Koeninck en dijkrechter L. Wicheringhe, namens het klooster Ten
Hoorn, aan Harmannus Fredericii, "actuarius" van het Aduarderzijlvest om
juridische bijstand in een proces van de gekozen "watterschouuers" in
Vredewold voor de etstoel in Drenthe, 1608
800

Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen,
1814-1941 (1950)
Inventarisnummer 5561: Staat van fabrieken en trafieken op 1 augustus
1816. 1817; met tabel gevende het aantal huizen, inwoners, verschillende
beroepen, wagens, schepen en vee, z.j. (1829?)
Inventaris 5562: Staat van fabrieken en werkwinkels op 31 december
1819, 1820

833

Verzameling losse stukken Rijksarchief in Groningen, 1433 - 1992
Inventarisnummer 1015: Alfabetische lijst van stemgerechtigden welke
de bevoegdheid bezitten om benoemd te kunnen worden tot kiezers van
leden in de Staten der provincie Groningen, voor de stand der eigenerfden
in het eerste kiesdistrict, hoofdplaats Onderdendam. Gedrukt, 1825
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Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 – 1910
Inventarisnummer 22: Gedicht ter gelegenheid van de bevestiging van
Ubbo Emmius van Berchuys tot predikant bij de hervormde gemeente te
Nieuw-Helvoet door L.F. van Ruelo, 1770
Inventarisnummer 60: Akte van scheiding tussen de raadsheer L.H.
Emmen en de voogden over zijn twee minderjarige kinderen uit zijn
huwelijk met Wibbina vanm Buttingha, 1729
Inventarisnummer 122: Huwelijkscontract tussen Wessel Emmius,
kapitein, en Christina Isbrandts, 1692
Inventarisnummer 140: Kwijting door E. Lewe van Ludema van zijn
voormond en voogden Egbert Clant van Nijenstein, Mello Alberda van
Menkema en Gerrijt Elencke, voor hun gehouden beheer, 1699
Inventarisnummer 157: Akte van scheiding tussen Johan Lewe tot
Ewsum en Menteda, Abel Conders Lewe tot Asinga en Ulrum, Joest Lewe
ter Hansouwe en Kantens, en Oesebrant Jan Rengers van Fraijlema en
Slochteren wegens zijn vrouw Anna Lewe, met betrekking tot de
nalatenschap van hun grootmoeder Anna Lewe van Ulrum, zie genealogie
Lewe, blz. 13, 1651 en z.d
Inventarisnummer 175: Akte van verkoop door Trijntien Clasen, weduwe
van Hindrik Jansen aan Joan Lewe, heer van Middelstum, van een
heemstede te Middelstum, onder beklemming door Jacob Alberts
meijerwise gebruikt, voor de som van 100 car. gulden, 1719
Inventarisnummer 178: Akte van schenking door Nanninck Ebelsen
Jantien Jacobs, ehelieden, aan Joan Lewe van Middelstum van "sekere
anpart ofte clouwe in de Engeweerster Eedt in de Euwsummer schepperij"
vallende op de plaats van de schenkers, 1727
Inventarisnummer 183: Akte van bevestiging na gerechtelijke verkoop
door de hoofdmannen ter instantie van de crediteuren van Titus van
Ewsum, nom.uxor.van ... Lewe, heer van Middelstum, in de eigendom van
een beklemde heerd, groot 59 grazen, te Stitswerd
Inventarisnummer 232: Huwelijkscontract tussen Wicher Wichers,
rentmeester der provincie, zoon van wijlen Johan Wichers, raadsheer, en
Elisabeth Sophia Trip, en Wibbina Clara Smith en president der
Gedeputeerde Staten, en Beerta Johanna van Buttingha, 1744

888

Schooltoezicht op het lager onderwijs, 1801 – 1815
Inventarisnummer 15: Verslagen over de toestand van het openbaar
onderwijs in de afzonderlijke districten, ingezonden door de
Districtsschoolopzieners, 1806 okt-1810 jun
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Stadsbestuur van Groningen (2), 1594 – 1815
Inventarisnummer 589: ''Requestboeken'', uittreksels uit ingekomen
verzoekschriften, met de daarop door burgemeesters en raad genomen
beschikkingen, 1672 - 1805
Inventarisnummer 1930: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de
stad (1e serie), 1595 – 1815, 1719
Inventarisnummer 11116 en 11117: Rekeningen van inkomsten en
uitgaven van het Zeyls Gasthuis, 1687 – 1808
Inventarisnummer 11230: Kwitanties bij de rekeningen van het Zeyls
Gasthuis over 1687, 1691, 1712 en 1730
Ineventarisnummer 11265: Rekeningen van inkomsten en uitgaven van
de Martinikerk, 1627 – 1663, 1630

1760

Bibliotheek
Inventarisnummer 299: Aletta Jacobs in Groningen :
tentoonstellingscatalogus, 8 maart - 6 april 1979 (Universiteitsmuseum
Groningen). - 1979

1772

Pamfletten
Inventarisnummer 267: Supplication im Jar LXX. zu Speir vor Key. Ma.
Chur vnd Fursten sampt allen Reichs Stenden wegen der
hochbenottrangten gewiechnen vnd vertriebenen aus der Stat vn
Lantschafft Groningen zu jrer vn des geliebten Vatterlandts errettung
offentlich furgebracht vn eingegebe warinne statlich mit vnableinlichem
rechtmessigem bestendigem grundt aussgefurt welcher gestalt sie wider
Got ehr vnd recht von jren habenden Priuilegien Gerechtigheiten auch Habb
vnd Guter erbarmlig entsetzet vnd entwaret vn dar zu die vnschuldige Stat
vnd Lantschafft jemmerlich vn tyr. - 1573

2186

Familie Modderman, 1635 – 2000
Inventarisnummer 138: Stukken betreffende de papiermolen, genaamd
Werklust, en de daaraan verbonden handelsonderneming de firma Forsten
en compagnie, 1782 en 1812 - 1822
Inventarisnummer 374: Plakkaat van de Groninger academie over de
inauguratie van Wiardus Modderman als hoogleraar Romeins recht, 1867
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