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De afgelopen twee maanden zijn er geen nieuwe archieftoegangen beschikbaar gekomen.
Daar wordt natuurlijk wel aan gewerkt. Door de coronacrisis en als gevolg daarvan het
veelal thuiswerken, zit er meer tijd in het inventariseren, ompakken en het uitvoeren van
allerlei andere taken die bij het ontsluiten van een archief komen kijken.
In deze nieuwsbrief daarom extra aandacht voor deze verzameling met
fragmentarchieven. Deze bijzondere verzameling wordt voortdurend aangevuld met
nieuwe aanwinsten, ook de afgelopen tijd.
Uitgelicht
Toegang 2698

Verzameling fragmentarchieven, 1699-2001

De verzameling heeft op het moment 304 inventarisnummers. Zoals de naam al zegt,
zijn het allemaal losse fragmenten van archieven. Wij proberen archiefstukken zoveel
mogelijk in hun context te bewaren; binnen een archief. De betekenis van een
archiefstuk is zo gemakkelijker te interpreteren. Maar het komt voor dat er maar een
paar stukken van een archief zijn overgebleven. Of dat er überhaupt maar één stuk van
iets is. Dan kunnen ze in toegang 2698 worden bewaard.
Neem bijvoorbeeld de drie brieven, geschreven door dr. P. Hendriksz, chirurgijn te
Groningen aan het begin van de negentiende eeuw. Of de akte van publieke verkoop
door de erfgenamen van vrouw Ubbena van een behuizing met hof, stallen en kamers in
de Boteringestraat, aan Onno Tamminga van Alberda in 1699. Bij de akte zit een mooie
zegel. Interessant zijn ook de stukken die gaan over de militaire dienst van Johannes
Lambertus Stegnerus uit Noordhorn, met een verslag van zijn deelname aan de
Tiendaagse Veldtocht als lid van de mobiele Groninger schutterij uit 1826 – 1833.
De verzameling bevat ook een register van op de Wadden gevangen zeehonden met
vermelding van de datum, aangever, aantal en plaats van de vangst, bijgehouden door
Tiemen Hut uit 1916 – 1923. Het is een soort schrift waarin staat geturfd hoeveel
‘honden’ er werden gevangen. Aardig is ook het fotoverslag met reisverhaal van een
tochtje gemaakt door Jo Drewes, H.J. Klaassens, G. Veenma en J.J. Swaagman, vanaf
het Paterswoldsemeer door Friesland en terug in 1932.
In deze verzameling zitten verschillende stukken die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog in Groningen. Bijvoorbeeld het verslag van de toestand in de provincie
Groningen in november met als titel: Enkele Groninger "Nieuwstydinghen" uit 1944. Of
het register met namen en straffen of boetes opgelegd aan NSB-ers in de provincies
Groningen en Drenthe uit 1946-1952. Ook is er een brief aan mevrouw H.M. EversDijkhuizen, waarbij haar een boete werd opgelegd vanwege het niet meewerken met de
bezetter aan het verplicht benoemen van leden in het bestuur van de Plattelandsvrouwen
uit 1942.
De Toelichting op het plan van de Franse architect Nicolas de Pigage dat is ingezonden
voor de prijsvraag voor de bouw van een nieuw stadhuis, is ook terechtgekomen in de
verzameling met fragmentarchieven. Nadat we dit stuk in bezit hadden, bleek er een
verrassing te zijn! Meer kunt u daarover lezen in de blog Plan Stadhuis terug op stee.
Kortom, het is de moeite waard om eens in de catalogus van deze diverse verzameling
rond te kijken!
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