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Nieuw in de collectie: scans 
Januari – februari 2022 
 

In januari en februari 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.  

 

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. Ook handig is 

dat u in de scans gericht op termen kunt zoeken door Ctrl+f te gebruiken. 

 

 

Uitgelicht 

 

Voor de social mediarubriek #collectievissen, waarin we wekelijks aan de hand van een 

thema een stuk uit onze collectie onder de aandacht brengen, werd in het kader van 

Valentijnsdag het huwelijksgedicht voor Unico Evert Alberda en Theodora Elisabeth de 

Sighers ther Borg uit 1744 gescand. Bij grote gebeurtenissen, zoals bruiloften en 

uitvaarten van de adel, werd vaak een gedicht geschreven en als drukwerk verspreid. 

Bovenstaand gedicht is geschreven door Lucas Trip (1713-1783). Hij was politicus, 

burgemeester van de stad Groningen en dus ook dichter. Het belang van verbintenis 

tussen twee adellijke families komt in het gedicht duidelijk naar voren: ‘Alberda en 

Sighers bloeie, Sarons lelibloei gelyk. Vennerbroeker adel groeie, en sta als een Star te 

pryk!’.  

Het grootste gedeelte van de papieren documentatie over de Tweede Wereldoorlog is te 

vinden in toegang 2220 van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen. Zo is er ook 

informatie over de Luchtbeschermingsdienst (LBD) te vinden. De LBD werd in 1939 

opgericht om burgers te beschermen tegen luchtaanvallen. Elke gemeente kreeg een 

eigen LBD, zo ook in Grijpskerk. In rapportages en correspondentie valt veel te lezen 

over de taken van de luchtbeschermingsdienst, waaronder allerlei waarnemingen vanaf 

1943. Zo worden vele vliegtuigen waargenomen waarvan nauwkeurig verslag wordt 

gedaan. In het verslag staat een waarnemer (medewerker van de LBD), de vliegrichting 

en het exacte tijdstip van overvliegen. Ook kom je rapporten tegen over ingrijpende 

gebeurtenissen zoals het neerstorten van een Hallifax vliegtuig in het gehucht 

Westerhorn, bij Grijpskerk. Het neerstorten van het vliegtuig zorgde ervoor dat een 

boerderij in vlammen op ging. De LBD handelde volgens eigen zeggen adequaat, maar 

werden door Duitse soldaten weggestuurd. ‘Zelfs mensen die bezig waren enig huisraad 

te redden, moesten zich op bevel van de militairen verwijderen. (…) Ook de arts en de 

dierenarts werden weggestuurd, hoewel deze laatste bij een ernstig gewond paard moest 

zijn dat afgemaakt moest worden’. De Britse bemanning van de bommenwerper werd 

gevangen genomen, maar heeft de oorlog overleefd.1  

 

                                           
1 https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/4120/grijpskerk-crashmonument 

(Geraadpleegd op 2 maart 2022)  

https://www.facebook.com/groninger.archieven/posts/323635199803354
https://www.groningerarchieven.nl/archieven/?miguid=F539FBB23B494E39A948DED60A6E89FE&miadt=5
https://www.groningerarchieven.nl/archieven/?miguid=F539FBB23B494E39A948DED60A6E89FE&miadt=5
https://hdl.handle.net/21.12105/271B895CB8A1477FABFF99C677F0227C
https://www.ovcg.nl/
https://hdl.handle.net/21.12105/4547B32A31164F55BE315AC548D3D31E
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/4120/grijpskerk-crashmonument
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Nieuwe scans  

Januari – februari 2022 

 

 

1 Staten van Stad en Lande, 1594 - 1798  

Inventarisnummer 456: Ingekomen rekesten, sommige met beschikkingen, 1594 

- ca 1700  

512 Familie Geertsema, 1600 – 1957 

Inventarisnummer 114: Sinterklaasgedicht, 1869 

547 Familie Lewe, 1300 – 1949 

Inventarisnummer 659: "Het huwlyk van waren adel" enz. Gedicht van L. Trip op 

het huwelijk van ritmeester Unico Evert Alberda en Theodora Elisabeth de Sighers 

ther Borch in 1744 

1518 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Groningen (1), (1377) 1594-

1951 (-1968) 

Inventarisnummer 1733: Register van graven in de Martinikerk en op het Martini- 

en Sint Walburgkerkhof, uit de 17de en 18de eeuw, alsmede begin van de 19de 

eeuw 

1769 Bibliotheek 

Inventarisnummer: 19525-1972: Algemeen adresboek van Groningen, naar 

officieele opgaven bewerkt, benevens alphabetische naamlijst der onderscheidene 

beroepen en bedrijven, naamwijzer van de hooge collegien, het gemeentebestuur, 

particuliere instellingen, maatschappijen ... artikelen. - Groningen : J.B. Wolters, 

1972 

2186 Familie Modderman, 1635 – 2000 

Inventarisnummer 571: Foto van Berend Modderman, zijn vrouw Sjoukje van der 

Leij, met hun kinderen Tjitske Elisabeth (179) en Edzard Johan (180), en Jan 

Willem Enschedé, zijn vrouw Anna Hermanna Modderman en hun kind, en 

portretfoto van Berend Modderman, ca. 1905 

Inventarisnummer 1171: Foto van Jantina Haitzema Viëtor met haar kleinkinderen 

Edzard Johan Enschedé, (179) Tjitske Elisabeth Modderman en (180) Edzard 

Johan Modderman, ca. 1905 

Inventarisnummer 1174: Foto's van Edzard Johan Modderman, ca. 1906 en ca. 

1910 

Inventarisnummer 1188: Portret van een onbekende man, z.j 

 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/4707E5284BFC4739ACB27F962C666EA2
https://hdl.handle.net/21.12105/4707E5284BFC4739ACB27F962C666EA2
https://hdl.handle.net/21.12105/B229194C484B4A3B856175424F6A4ADA
https://hdl.handle.net/21.12105/F539FBB23B494E39A948DED60A6E89FE
https://hdl.handle.net/21.12105/F539FBB23B494E39A948DED60A6E89FE
https://hdl.handle.net/21.12105/F539FBB23B494E39A948DED60A6E89FE
https://hdl.handle.net/21.12105/E1864776361649A3AA2B8805910FEC79
https://hdl.handle.net/21.12105/E1864776361649A3AA2B8805910FEC79
https://hdl.handle.net/21.12105/E1864776361649A3AA2B8805910FEC79
https://hdl.handle.net/21.12105/BF54A34ADEA946B6B0C989812FE325E6
https://hdl.handle.net/21.12105/BF54A34ADEA946B6B0C989812FE325E6
https://hdl.handle.net/21.12105/BF54A34ADEA946B6B0C989812FE325E6
https://hdl.handle.net/21.12105/BF54A34ADEA946B6B0C989812FE325E6
https://hdl.handle.net/21.12105/BF54A34ADEA946B6B0C989812FE325E6
https://hdl.handle.net/21.12105/E4B3D25E5BD84334B88DCA9FADAC00FC
https://hdl.handle.net/21.12105/E4B3D25E5BD84334B88DCA9FADAC00FC
https://hdl.handle.net/21.12105/E4B3D25E5BD84334B88DCA9FADAC00FC
https://hdl.handle.net/21.12105/E4B3D25E5BD84334B88DCA9FADAC00FC
https://hdl.handle.net/21.12105/167EA221B73D420781C71E30FB7CE9C3
https://hdl.handle.net/21.12105/167EA221B73D420781C71E30FB7CE9C3
https://hdl.handle.net/21.12105/167EA221B73D420781C71E30FB7CE9C3
https://hdl.handle.net/21.12105/8A3DE906F4C947CD8455B6B0220092C9
https://hdl.handle.net/21.12105/8A3DE906F4C947CD8455B6B0220092C9
https://hdl.handle.net/21.12105/13C1A85663E34CE69592B5D46917E1EB
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2220 Verzameling documenten Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG), 

1935 – 2001 

Inventarisnummer 513: Luchtbescherming; rapportages en correspondentie, 1943 

- 1977. 1 omslag 

 Inventarisnummer 514: Grijpskerk, 1940 - 1967 omslag 

 

3136 Bouwdossiers van de gemeente Ten Boer, 1930 – 1989 

Inventarisnummer 48: Aanvraag van nn voor Schuur - stichting op adres 

Boersterweg 12, 1982 

Inventarisnummer 661: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing op adres 

H. Westerstraat 24, 1949 

Inventarisnummer 662: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing op adres 

H. Westerstraat 26, 1974 

Inventarisnummer 872: Aanvraag van nn voor Garage - stichting op adres 

Rijksweg 213, 1969 

Inventarisnummer 1031: Aanvraag van nn voor Boerderij - stichting op adres 

Dorpsweg 1, 1950 

Inventarisnummer 1231: Aanvraag van nn voor Bouwen garage op adres Borgweg 

15, 1966 

Inventarisnummer 1501: Aanvraag van Herv. kerk voor Kerkgebouw - verbouwing 

op adres Kerkhorn 4, 1930 - 1939 

https://hdl.handle.net/21.12105/4547B32A31164F55BE315AC548D3D31E
https://hdl.handle.net/21.12105/4547B32A31164F55BE315AC548D3D31E
https://hdl.handle.net/21.12105/558960BF972244E4B34420E0B44581AF
https://hdl.handle.net/21.12105/546E5C257B2944A2ABE0F8EE706C3AFC
https://hdl.handle.net/21.12105/546E5C257B2944A2ABE0F8EE706C3AFC
https://hdl.handle.net/21.12105/983293C59F7941E7AD3C2537D969D416
https://hdl.handle.net/21.12105/983293C59F7941E7AD3C2537D969D416
https://hdl.handle.net/21.12105/E33640BDF0024A96B76A0B12F5A995CB
https://hdl.handle.net/21.12105/E33640BDF0024A96B76A0B12F5A995CB
https://hdl.handle.net/21.12105/0B6C06126EE14BF1A59DE8188B534C71
https://hdl.handle.net/21.12105/0B6C06126EE14BF1A59DE8188B534C71
https://hdl.handle.net/21.12105/EF972659A3504C4D9C3159A62A074590
https://hdl.handle.net/21.12105/EF972659A3504C4D9C3159A62A074590
https://hdl.handle.net/21.12105/37E4EE24C1504A0C819BA6F9C33CEB7E
https://hdl.handle.net/21.12105/37E4EE24C1504A0C819BA6F9C33CEB7E
https://hdl.handle.net/21.12105/6E19668995114C3B8827F5F09D972F95
https://hdl.handle.net/21.12105/6E19668995114C3B8827F5F09D972F95

