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Nieuw in de collectie: scans 
Maart – april 2022 
 

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.  

 

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 

De komende maanden besteden de Groninger Archieven veel aandacht aan het rampjaar 

1672. Zo is een indrukwekkende kaart over de terugtocht van Bommen Berend 

gedigitaliseerd en voorzien van transcripties (uitgetypte tekst) en verhalen. Ook zijn 

meerdere pamfletten over de gebeurtenissen rond 1672 gescand. In het pamflet 

Wytlopiger journaal staat uitvoerig en dag voor dag beschreven wat er zich afspeelde in 

juli en augustus van dat jaar in de stad. Omdat het een gedrukte tekst is, is de tekst 

goed leesbaar. Sommige fragmenten spreken echt tot de verbeelding. Er wordt veel 

geschreven over de bommen die op de stad worden gegooid en de impact daarvan op de 

stad. ‘Den 21. Nu en dan quamen oock koegels binnen, soo dat het seer onveilich was op 

de straet. Uit vrese der bomben, kostmen inde twe Gasthuis-kerken niet langer prediken, 

doch inde 3 andere Kerken wiert noch de Gods-dienst gedaen.’  

 

Een bijzonder album met verpakkingen van de cacao- en chocoladefabriek Tammes is 

ook online te bekijken. Tijdens de tweede aflevering van Gronings Erfgoed Live werd 

aandacht besteed aan dit bijzondere archiefstuk. Schrijver Martin Hillenga die onderzoek 

doet voor zijn boek Het grote Groninger poezenboek. Een kleine geschiedenis van 

Groningen in 101 kattenverhalen stuitte op een tekening van een bijzondere verpakking, 

namelijk van ‘kattentongen’ (scan 11 in het eerdergenoemde album). In 1867 begon de 

heer B.G. Tammes met het maken van chocola en drie jaar later kocht hij een perceel in 

de Peperstraat waar hij een chocoladefabriek liet bouwen. Al zijn producten en 

verpakkingen zijn te bewonderen in het album. Zo begon hij met het maken van zoete 

chocolade, maar maakte hij later ook pepermunt.  

 

https://kaart1672.nl/
https://hdl.handle.net/21.12105/3D54ADD144054C868F45660D0B137253
https://hdl.handle.net/21.12105/6B1337A431E84C94901B66AD951178E6
https://vimeo.com/701226551
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1772 Bibliotheek GAG : pamfletten (P) 

Inventarisnummer 152: Groningen Belegerd En Verlost. Eene Redevoering, Ter 

Vereerende Nagedachtenis Onzer Voorouders, En Ter Navolging Voor Het 

Tegenwoordige Geslacht; Gehouden Bij Gelegenheid Eener Openlijke Vergadering 

Van Het Genootschap Voor Den Zoogenaamden Gemeenen Man, In De 

Pelstergasthuis-Kerk Te Groningen, den 26 Augustus 1821 / Door A. Hazelhoff. Op 

Herhaald Verzoek Herdrukt. - 1836 

Inventarisnummer 224: Welkomstgroet Aan De Dappere Kweekelingen Der 

Groningsche Hoogeschool, Die Leden Zijn Van Het Genootschap: Ter Bevordering 

Der Natuurkundige Wetenschappen Te Groningen. Uitgesproken in de Openlijke 

Vergadering van dat Genootschap op den 19 October 1831 / Door Mr. H.A. 

Spandaw. - 1831 

Inventarisnummer 276: Programma Van De Feestvieringen op den 24 en 28 

Augustus 1840. Benevens De Volksgezangen, welke door de Kinderen, bij 

gelegenheid van het Kinderfeest, op den 28 Augustus zullen worden gezongen. 

Wordt aangeboden door de Groene Weeskinderen, .... - 1840 

Inventarisnummer 383:  Wytlopiger Journaal, Van 't gepasseerde In en omtrent 

de Stadt Groningen. Gedurende het belech derselver Stadt Van de Bisschoppen 

Van Cöln en Munster; aengevangen den 9. Julii ende geeindicht den 21. Augusti 

Anno 1672. - 1672 

Inventarisnummer 2594: De Belegering van Groningen in het Jaar 1672. Door 

sprekende personen uitgebeeld. / Anna Roelfzema-van der Horst. - 1772 

 

136 Hoge Justitiekamer en andere gewestelijke rechterlijke instellingen, 1444 - 

1811 

Inventarisnummer 916: Protocol van civiele zaken, 1688 

Inventarisnummer 917: Protocol van civiele zaken, 1689 

Inventarisnummer 918: Protocol van civiele zaken, 1690 

Inventarisnummer 919: Protocol van civiele zaken, 1691 

2686 Firma B.G. Tammes, cacao- en chocoladefabriek 

Inventarisnummer 1: Album met familiefoto's en vakantiefoto's, 1901-1930 

Inventarisnummer 4: Album met ontwerpen en foto's van verpakkingen en 

producten, 1947 
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