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Nieuw in de collectie: scans 
Maart – april 2021 
 

In maart en april 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. Ook handig is 

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

 

 

Uitgelicht 

In de afgelopen maanden is een groot aantal archiefstukken online gekomen, waaronder 

het Octrooyboek (verzoekschriften waarin octrooi wordt aangevraagd, met 

beschikkingen, 1737 – 1796) en het fotoalbum Hortus botanicus, Groningen 1915. 

 

Het Octrooyboek van 1737-1796 bestaat uit ongeveer 70 pagina’s met daarin de 

uitgebreide aanvragen van ondernemers en de antwoorden van het Groninger 

stadsbestuur. Het octrooirecht was het recht om bij uitsluiting gedurende een zekere tijd 

een artikel te maken en te verkopen of een dienst te leveren. De producten en diensten 

waar een octrooi voor werd aangevraagd lopen zeer uiteen. Een van de verzoeken betreft 

de vraag van Abel Vriese om een chocolademolen te mogen oprichten. Jaline de Groot 

schreef over dit verzoek een blog voor het ABC van Open het Stadsbestuur: M van Molen 

– Chocolade in de achttiende eeuw. Andere verzoeken betreffen bijvoorbeeld een 

suikerraffinaderij, katoendrukkerij, zeepgieterij, bloempotten, paardendekens, 

veerdiensten en het alleenrecht op de verkoop van een bepaald boek. Dit octrooyboek 

laat dus heel mooi zien hoe divers de bedrijven in Groningen toen al waren. 

 

Het fotoalbum van de Hortus botanicus, Groningen, 27 maart 1915 komt uit de periode 

1910-1915 en geeft onder meer een beeld van de tuin in de verschillende seizoenen en 

de gebouwen rondom. De Groningse Hortus botanicus, die in 1626 werd opgericht aan de 

Grote Rozenstraat, is een van de oudste botanische tuinen van Nederland. De tuin kwam 

in 1642 in bezit van de Rijksuniversiteit Groningen en speelde tot ongeveer 1980 een 

belangrijke rol in het plantkundig onderzoek. Vanwege ruimtegebrek werd begin 

twintigste eeuw besloten de collectie te verhuizen naar Haren. Na 1980 werd de tuin in 

Haren verpacht aan diverse commerciële partijen, maar sinds 2002 is de Hortus 

botanicus Haren opnieuw verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Op in het fotoalbum zien we behalve de tuin ook de gebouwen, waaronder het botanisch 

laboratorium en de woning van familie Moll. Prof. dr. J.W. Moll was hoogleraar in de 

botanie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is met zijn gezin en hun Indische bediende 

gefotografeerd. De foto’s van het interieur geven een inkijkje in het leven van deze 

familie. In het album vinden we verder foto’s van de verbouwing van de tuin in het begin 

van de twintigste eeuw en een plattegrond uit 1913. De foto’s in het album zijn gemaakt 

door fotograaf P. Kramer en vermoedelijk ook door anderen, waaronder J.W. Moll zelf. 

 

  

https://hdl.handle.net/21.12105/B4C6683D8B47475FA91EAA781B57A1CF
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/538-m-van-molen-chocolade-in-de-achttiende-eeuw
https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/538-m-van-molen-chocolade-in-de-achttiende-eeuw
https://hdl.handle.net/21.12105/6457AADEF7EA4D75BC476EADC1BB8485
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Nieuwe scans  

Maart – april 2021  

 

 

493 Families van Bolhuis, Arkema en van Zeeburgh, 1603 - 1927  

Inventarisnummer 12: Stukken betreffende een proces tussen M. van 

Bolhuis en mevrouw de weduwe Stachouwer, vrouwe van 

Schiermonnikoog, over een arrestatie van de eerste tijdens 

werkzaamheden op het eiland, 1697-1703 

793 Dienst der Genie (2), 1799 - 1941  

Inventarisnummer 22: Staat van dienst van den militaire wachter T.J. 

Fox in de voormalige Linie van Helpman bij Groningen, 1895 

1081 Diensten der Registratie en Domeinen, 1818 - 1920 

Inventarisnummer 83: Stukken betreffende de verkoop van  grasgewas, 

het steken van graszoden en het vervoeren van zand van de gronden in de 

voormalige linie van Helpman in de stad Groningen, 1885-1887 

1399  Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916 

Inventarisnummer 8180: Stukken betreffende de afbraak van de 

waterbogen van het Klein Poortje, 1837-1840 

1501 Verzameling losse stukken Gemeentearchief Groningen (1), 1206 - 1980 

Inventarisnummer 7: Beschikking inzake toestemming van de minister 

van oorlog voor P. Belgraver voor het bouwen van vijf woonkamers tussen 

de werken der vesting Groningen en de linie van Helpman, 1844 

1534 Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475 - 1811 

Inventarisnummer 1887: Stukken betreffende in 1543 - 1551 en 1696 - 

1805 ingestelde vooronderzoeken naar: Het verschijnen van een spook bij 

de Nieuwe Werken, 1735. 1 

Inventarisnummer 1888: Stukken betreffende in 1543 - 1551 en 1696 - 

1805 ingestelde vooronderzoeken naar: Het wangedrag van soldaten bij de 

Nieuwe Werken, 1735. 1 

1605 Stadsbestuur van Groningen (2), 1594 - 1815 

Inventarisnummer 220: Ingekomen stukken, 1672 

Inventarisnummer 882: Ordonnantie van burgemeesters en raad tegen 

de aanwezigheid van jezuïeten en andere rooms-katholieke geestelijken in 

de stad en stadsjurisdicties, en tegen het school en kerk houden door 

katholieken, 1667 dec 30. 1 katern 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/8E454A64FA2B4174B52D5F1EF399DFA2
https://hdl.handle.net/21.12105/8E454A64FA2B4174B52D5F1EF399DFA2
https://hdl.handle.net/21.12105/8E454A64FA2B4174B52D5F1EF399DFA2
https://hdl.handle.net/21.12105/8E454A64FA2B4174B52D5F1EF399DFA2
https://hdl.handle.net/21.12105/ECAB3D8C07954401816268E1CBE68353
https://hdl.handle.net/21.12105/ECAB3D8C07954401816268E1CBE68353
https://hdl.handle.net/21.12105/BAFE63515A82464AB1B0665B64C02190
https://hdl.handle.net/21.12105/BAFE63515A82464AB1B0665B64C02190
https://hdl.handle.net/21.12105/BAFE63515A82464AB1B0665B64C02190
https://hdl.handle.net/21.12105/861924746B1B40A18D58B2C416D9BB1C
https://hdl.handle.net/21.12105/861924746B1B40A18D58B2C416D9BB1C
https://hdl.handle.net/21.12105/19DFADCA893F4A1F9CC2FC3CFE0FE825
https://hdl.handle.net/21.12105/19DFADCA893F4A1F9CC2FC3CFE0FE825
https://hdl.handle.net/21.12105/19DFADCA893F4A1F9CC2FC3CFE0FE825
https://hdl.handle.net/21.12105/967D9BB185184CC7ACA241E31FB4F7F0
https://hdl.handle.net/21.12105/967D9BB185184CC7ACA241E31FB4F7F0
https://hdl.handle.net/21.12105/967D9BB185184CC7ACA241E31FB4F7F0
https://hdl.handle.net/21.12105/657A0AB7405A42C3885EDB0A451A53DF
https://hdl.handle.net/21.12105/657A0AB7405A42C3885EDB0A451A53DF
https://hdl.handle.net/21.12105/657A0AB7405A42C3885EDB0A451A53DF
https://hdl.handle.net/21.12105/B8AC3CE306124B488B0663FF5C545CD6
https://hdl.handle.net/21.12105/5A2F32974DB5407FBF32C13242264A1F
https://hdl.handle.net/21.12105/5A2F32974DB5407FBF32C13242264A1F
https://hdl.handle.net/21.12105/5A2F32974DB5407FBF32C13242264A1F
https://hdl.handle.net/21.12105/5A2F32974DB5407FBF32C13242264A1F
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Inventarisnummer 7046: Stukken betreffende een geschil met de 

bisschop van Münster over zijn aanspraak op de gebieden in en om 

Groningen, 1659 - 1663 

Inventarisnummer 7543: Repertorium op de voornaamste resoluties van 

de Staten van Stad en Lande, opgemaakt door Andreas Spanheim, 

rentmeester van de provincie, 1595 – 1697 S-Z 

Inventarisnummer 7544: Verzoekschriften aan de Staten van Stad en 

Lande om financiële steun wegens geleden schade door de inval van de 

bisschoppelijke troepen, met opgaven van geleden schade door 

inkwartiering van troepen en plundering, en bestekken en voorwaarden 

voor het herstel van zijlen, 1665 - 1668 en z.j., met retroacta 1624 

Inventarisnummer 8213: ''Octrooyboek'', verzoekschriften waarin 

octrooi wordt aangevraagd, met beschikkingen, met voorin een index, 

1737 - 1796 

2041 Register Feith-stukken Stadsarchief Groningen (meest afschriften), 1291 - 

1815 

Inventarisnummer 471: Lijst en andere stukken betrekkelijk het 

vergraven van de landen tot de nieuwe werken, ten dele binnen de stad 

gekomen, 1620-08-04, 1620-11-28 

Inventarisnummer 631: Procesverbaal van de opmeting en deling van 

de Hamdijk en de nieuwe dijk van de Tjamme tot aan de slijk, door de 

landmeter Hemme Hannes, 1658-06-18 

Inventarisnummer 1302: Bestek voor de herstelling van het 

artilleriehuis in de Pelsterstraat, 1629-12-21 

Inventarisnummer 1612: Aantekeningen over het beleg, door een 

toenmalige bewoner van de stad, 1672 

2139 Verzameling fotoalbums 

Inventarisnummer 26: Hortus botanicus, Groningen, 27 maart 1915 

3136  Bouwdossiers van de gemeente Ten Boer, 1930 - 1989 

Inventarisnummer 1037: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing 

op adres Dorpsweg 8, 1940 - 1948 

Inventarisnummer 1039: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing 

op adres Dorpsweg 11, 1982 

Inventarisnummer 1042: Aanvraag van J. Zonderman voor Schuurtje op 

adres Dorpsweg 16, 1930 - 1939 

Inventarisnummer 1061: Aanvraag van nn voor Garage - stichting op 

adres Dorpsweg 45, 1979 

https://hdl.handle.net/21.12105/AAAE51F7F8714B8C8EF7B2A7A81EE157
https://hdl.handle.net/21.12105/AAAE51F7F8714B8C8EF7B2A7A81EE157
https://hdl.handle.net/21.12105/AAAE51F7F8714B8C8EF7B2A7A81EE157
https://hdl.handle.net/21.12105/AA42FBD66BE44D178C32B8766DC541B6
https://hdl.handle.net/21.12105/AA42FBD66BE44D178C32B8766DC541B6
https://hdl.handle.net/21.12105/AA42FBD66BE44D178C32B8766DC541B6
https://hdl.handle.net/21.12105/E782883336D040688A4AB8C72F883CD4
https://hdl.handle.net/21.12105/E782883336D040688A4AB8C72F883CD4
https://hdl.handle.net/21.12105/E782883336D040688A4AB8C72F883CD4
https://hdl.handle.net/21.12105/E782883336D040688A4AB8C72F883CD4
https://hdl.handle.net/21.12105/E782883336D040688A4AB8C72F883CD4
https://hdl.handle.net/21.12105/B4C6683D8B47475FA91EAA781B57A1CF
https://hdl.handle.net/21.12105/B4C6683D8B47475FA91EAA781B57A1CF
https://hdl.handle.net/21.12105/B4C6683D8B47475FA91EAA781B57A1CF
https://hdl.handle.net/21.12105/99BFF541B4794CF5AF1271F7C6126559
https://hdl.handle.net/21.12105/99BFF541B4794CF5AF1271F7C6126559
https://hdl.handle.net/21.12105/99BFF541B4794CF5AF1271F7C6126559
https://hdl.handle.net/21.12105/3CC27E197A6D48B585B272B46C1AEEB3
https://hdl.handle.net/21.12105/3CC27E197A6D48B585B272B46C1AEEB3
https://hdl.handle.net/21.12105/3CC27E197A6D48B585B272B46C1AEEB3
https://hdl.handle.net/21.12105/5C31811C7836403CAEF2E93BFD11CA7C
https://hdl.handle.net/21.12105/5C31811C7836403CAEF2E93BFD11CA7C
https://hdl.handle.net/21.12105/EE99D50EA5904A98A9D12472107080C2
https://hdl.handle.net/21.12105/EE99D50EA5904A98A9D12472107080C2
https://hdl.handle.net/21.12105/6457AADEF7EA4D75BC476EADC1BB8485
https://hdl.handle.net/21.12105/52F4636788D4446AB968C60626FB1DDB
https://hdl.handle.net/21.12105/52F4636788D4446AB968C60626FB1DDB
https://hdl.handle.net/21.12105/FE51B71E23024334A8692FD46B7E9575
https://hdl.handle.net/21.12105/FE51B71E23024334A8692FD46B7E9575
https://hdl.handle.net/21.12105/A3A2EDCF4711410A9E227EC01E55D2B1
https://hdl.handle.net/21.12105/A3A2EDCF4711410A9E227EC01E55D2B1
https://hdl.handle.net/21.12105/EDC1F391614843848D30EE47FBD22832
https://hdl.handle.net/21.12105/EDC1F391614843848D30EE47FBD22832
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Inventarisnummer 1062: Aanvraag van nn voor Bouwen bergplaats op 

adres Dorpsweg 46, 1964 

Inventarisnummer 1091: Aanvraag van nn voor Paardenstal - stichting 

op adres Geweideweg 8, 1979 

Inventarisnummer 1169: Aanvraag van Gebr. Noorman voor Koolschuur 

- stichting op adres Rijksweg 27-29, 1940 - 1948 

Inventarisnummer 1186: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing 

op adres Oude Rijksweg 20, 1984 

Inventarisnummer 1290: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing 

op adres De Dijk 8, 1973 

Inventarisnummer 1291: Aanvraag van nn voor Kippenhok op adres De 

Dijk 10, 1964 

Inventarisnummer 1318: Aanvraag van nn voor Vernieuwen woonhuis 

op adres Kapelstraat 16, 1957 

Inventarisnummer 1347: Aanvraag van nn voor Veranderen woning op 

adres Luddestraat 1, 1964 

Inventarisnummer 1348: Aanvraag van nn voor Boerderij - verbouwing 

op adres Luddestraat 3, 1976 

Inventarisnummer 1396: Aanvraag van Fa. Gebr. Oudman voor Bouwen 

garage op adres G.N. Schutterlaan 10, 1963 

Inventarisnummer 1536: Aanvraag van J. Kuil voor 

Woonhuis/werkplaats - stichting op adres K. de Boerweg 2, 1930 - 1939 

Inventarisnummer 1592: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing 

op adres Eemskanaal NZ 6, 1977 

Inventarisnummer 1639: Aanvraag van nn voor Woonhuis - stichting op 

adres Kollerijweg 23, 1982 

Inventarisnummer 1647: Aanvraag van nn voor Woonhuis - verbouwing 

op adres Kollerijweg 40, 1983 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/9241EA6AC12F44E6B32DB645AAB7236C
https://hdl.handle.net/21.12105/9241EA6AC12F44E6B32DB645AAB7236C
https://hdl.handle.net/21.12105/28BA81FC29214D4E8A24511009DC54CA
https://hdl.handle.net/21.12105/28BA81FC29214D4E8A24511009DC54CA
https://hdl.handle.net/21.12105/A9793FD566E94B64BE9074A3EDA8530C
https://hdl.handle.net/21.12105/A9793FD566E94B64BE9074A3EDA8530C
https://hdl.handle.net/21.12105/D9758552D80746BD99F768878668161B
https://hdl.handle.net/21.12105/D9758552D80746BD99F768878668161B
https://hdl.handle.net/21.12105/C29F0F0ED0CF4A8088A92E24A99841EC
https://hdl.handle.net/21.12105/C29F0F0ED0CF4A8088A92E24A99841EC
https://hdl.handle.net/21.12105/0E3A177B594A4799806DDC5EBE6EE8D4
https://hdl.handle.net/21.12105/0E3A177B594A4799806DDC5EBE6EE8D4
https://hdl.handle.net/21.12105/7C2B7B3CC386409CA9193F6C37DC123B
https://hdl.handle.net/21.12105/7C2B7B3CC386409CA9193F6C37DC123B
https://hdl.handle.net/21.12105/8F37F45AF67746B38455637CD1B1C1AE
https://hdl.handle.net/21.12105/8F37F45AF67746B38455637CD1B1C1AE
https://hdl.handle.net/21.12105/D029A138FF0446CEAD420CBD90A8C1CD
https://hdl.handle.net/21.12105/D029A138FF0446CEAD420CBD90A8C1CD
https://hdl.handle.net/21.12105/3E87F6AF9CD34959823072C40760650D
https://hdl.handle.net/21.12105/3E87F6AF9CD34959823072C40760650D
https://hdl.handle.net/21.12105/AD990DC1BCA24D928A7147041A74720D
https://hdl.handle.net/21.12105/AD990DC1BCA24D928A7147041A74720D
https://hdl.handle.net/21.12105/6C0EAA7D7F394D538236CC11333D7B29
https://hdl.handle.net/21.12105/6C0EAA7D7F394D538236CC11333D7B29
https://hdl.handle.net/21.12105/D166381E328D49B0861C0C13E2C8CF93
https://hdl.handle.net/21.12105/D166381E328D49B0861C0C13E2C8CF93
https://hdl.handle.net/21.12105/815B804126C8472EB21F68DD276A8507
https://hdl.handle.net/21.12105/815B804126C8472EB21F68DD276A8507

