Nieuw in de collectie: scans
Januari - februari 2020

In januari en februari 2020 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
Klaas Jans Beukma, een bemiddelde boer uit Zuurdijk, besluit in 1835 met zijn kinderen
te emigreren naar Amerika. Hij is daarmee de eerst genoteerde landverhuizer in
Groningen.1 In een emigratieregister op AlleGroningers.nl staat zijn vertrek beschreven.
Als reden van vertrek wordt genoteerd: “Om een beter bestaan te vinden”. Hoewel de
boer welgesteld was en de boerderij Castor in Zuurdijk bezat, bemerkte hij dat het met
landbouw in Nederland steeds slechter ging. Hij besloot te emigreren, maar bleef veel
contact houden met zijn achtergebleven familie in Groningen. Deze brieven zijn gedrukt
en gebundeld in onze bibliotheekcollectie beschikbaar. Onlangs zijn deze twee bundels
gescand en online te bekijken. Over de aankomst in New York, waar het gezin kort
verblijft, schrijft hij: “Sedert 13 dagen zijn wij in de groote en drukke koopstad New-York
[…]. De aankomst op de Hudson-rivier levert zeer schoone gezigten; aan wederszijden
heeft men eenen hooge, golvenden grond, over het algemeen met hoog en digt
geboomte bewassen, som afgewisseld door bouw- of groenland, en alles doorzaaid met
sneeuwwitte landhuizen, boerderijen of visschershuizen.” Uiteindelijk vestigen ze zich in
Lafayette, in de staat Indiana. Het lezen van de briefbundels is zeer interessant, evenals
het artikel ‘De landverhuizer die terugkwam’ geschreven door Lies Reitsema, dat aan te
vragen is bij de Groninger Archieven.
Nieuw op AlleGroningers.nl
De bevolkingsregisters over de jaren 1850-1900 zijn nu online beschikbaar via
AlleGroningers.nl. Klik op Bladeren door bronnen > Uitgebreid zoeken >
Bevolkingsregister. U hoeft dus niet langer naar de Groninger Archieven te komen om de
bevolkingsregisters op microfiches te bekijken. Het kan nu vanuit huis.
De bevolkingsregisters van Appingedam volgen nog, die zijn in het verleden al gescand in
opdracht van de gemeente. De registers van Hoogezand en Sappemeer zijn te zien op de
site van de gemeente Midden-Groningen.
Ook aan de bevolkingsregisters van de stad Groningen op AlleGroningers.nl wordt nog
gewerkt. Deze zijn wel gescand te vinden op de website van de Groninger Archieven.
Harry Perton, redacteur bij de Groninger Archieven, schreef over de bevolkingsregisters
in zijn weblog en gaat op zoek naar de woonplaatsen van twee overgrootvaders.

Lilian Eefting, Lies Reitsema, Wike de Boer en Joos Demmink, Tegen de stroom in. Vier
bewogen levens uit het noorden (2017) 34.
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341 Hervormde gemeente Zuidhorn, 1646 – 2010
Inventarisnummer 52: Testament van Pabo Broersema waarbij deze
collatiën te Zuidhorn vermaakt aan zijn broer Menno Broersema en 500
caroli gulden legateert aan de kerk te Zuidhorn, verleden voor stadhouder
en hooftmannen der stad Groningen en Ommelanden, 1646. Afschrift
498 Familie Clant, 1600 - 1960
Inventarisnummer 1: Met de beschadigde zegels van Maurits Ripperda
en Wigbolt Ripperda tho Peyse, en de zegels van Abel Lewe, Hayo Unico
Manninga tho Dijcksterhuis, Bartolt Wicheringe en Johan Sickinghe tho
Warffumborch.
Inventarisnummer 32: Testament van Maurits Clant van Hanckema,
1734
833 Verzameling losse stukken Rijksarchief in Groningen, 1433 - 1992
Inventarisnummer 609: Testament van jonker Pabo Broersema op
Hanckema te Zuidhorn. Afschrift, 1646
1109 Familie van Iddekinge, 1387 – 1968
Inventarisnummer 335: Notitie van Jacob Gruys met de titel
'Troostreden der verstorvene aen sijn nagelatene bedroefde eega en
kinderen', circa 1705 katern
1772 Bibliotheek
Inventarisnummer 733: Brieven Van K.Jz. Beukma; Bevorens
Landbouwer Op De Boerderij Castor, In Het Kerspel Zuurdijk, Gemeente
Leens, Doch Verhuisd Naar De Vereenigde Staten Van Noord-Amerika, In
Den Jare 1835, Aan Deszelfs Achtergelaten Familie In De Provincie
Groningen. - 1835
Inventarisnummer 734: Brieven van K.Jz. Beukma; Bevorens
Landbouwer Op De Boerderij Castor, In Het Kerspel Zuurdijk, Gemeente
Leens, Doch Verhuisd naar De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, In
Den Jare 1835, Aan Deszelfs Achtergelaten Familie In De Provincie
Groningen. Derde Stukje / Van K.Jz. Beukma. - 1838
2139 Verzameling fotoalbums
Inventarisnummer 1: Hulde aan J.J.A. Goeverneur op zijn 80sten
Verjaardag, 14 Februari 1889 ... / Egenberger, J.H., 1889
Inventarisnummer 133: Herinneringsalbum : bij gelegenheid van zijn
afscheid aangeboden door de gezamenlijke ... / Pottjewijd, B.J., 1928
Inventarisnummer 312: GRONINGEN, 1952-1954
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