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Nieuw in de collectie: scans 
Mei – juni 2021 
 

In mei en juni 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 

Er zijn veel stukken uit familiearchieven en stukken omtrent het rampjaar 1672 gescand. 

Ook foto’s uit de collectie van Persfotobureau D. van der Veen zijn online gekomen op 

Beeldbank Groningen. Twee bijzondere stukken lichten we verder toe.  

Huwelijksfoto met drie glanzende Rolls Royces   

De fotoreportages die zo uitgebreid mogelijk worden beschreven door Maak 

Geschiedenisdeelnemers aan Het beeld van Groningen worden geplaatst op Beeldbank 

Groningen. In mei en juni zijn er 2785 fotoreportages toegevoegd. De allereerste foto uit 

deze reeks betreft een huwelijksfoto met daarop het bruidspaar en drie glanzende Rolls 

Royces. Deze foto is zo uitgebreid beschreven, dat er een exacte datum is, een 

plaatsbepaling en er wordt verwezen naar een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden 

waar de foto in geplaatst is. In het artikel lezen we dat het het huwelijk van Jacquelien 

Willekes en Harm Mulder betreft. De vader van Jacquelien werkte als leverancier van 

benzine en heeft deze bolides waarschijnlijk kunnen regelen voor het huwelijk.  

Rampjaar 1672 

Volgend jaar is het precies 450 jaar geleden dat Bommen Berend, de hertog van 

Münster, Groningen aanviel. In heel Nederland zal er veel aandacht zijn voor allerlei 

historische gebeurtenissen, omdat 1672 de boeken in is gegaan als het rampjaar. Een 

aantal deelnemers van Open het Stadsbestuur speurt naar bronnen over de belegering 

van Groningen en raadpleegt daarbij ook andere bronnen dan het archief van het 

Stadsbestuur. Zo is een unieke brief, ondertekend door de Prince d’Orange, stadhouder 

Willem III van Oranje, gescand en online te bekijken. In de brief schrijft de stadhouder 

troepen te zullen zenden en moedigt hij de Groningers aan om stand te houden. Erg 

interessant om gewoon vanaf de computer te kunnen bekijken!   

http://www.beeldbankgroningen.nl/
http://www.beeldbankgroningen.nl/
https://hdl.handle.net/21.12105/000648f1-7666-39d8-bc9b-06190f55aef7
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011016536:mpeg21:p011
https://hdl.handle.net/21.12105/F6CCA43A7FD4442CA653423834B9D4E7
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Nieuwe scans  

Mei – juni 2021  

 

1 Staten van Stad en Lande, 1594 – 1798 

Inventarisnummer 403: Register van uitgaande brieven, 1635 - 1667, 

1672 - 1745, 1747 - 1798 

Inventarisnummer 805: Stukken betreffende de schansen, 1612, 1613, 

1651, 1655, 1658, 1659, 1672, 1673 

Inventarisnummer 808: "Memoria ... van soodanige officieren, als op 3 

uir ... in 't provinciehuis sullen compareeren", 1672 

17 Kerspelen Noordbroek en Noordbroeksterhamrik, (1555) 1627 - 1829 

Inventarisnummer 32: Stukken betreffende het kwijtschelden van de 

verponding over het jaar 1673, in verband met de inundatie 

 

547 Familie Lewe, 1300 - 1949 

Inventarisnummer 244: Publicatie betreffende de openbare verkoping 

van Huis Ewsum, de borgsteden Asinga en Mentheda en enige landerijen te 

Middelstum, 1798 

Inventarisnummer 245: Stukken betreffende de nalatenschap van E.J. 

Lewe, heer van Middelstum, en Alagonda Maria Rengers e.l. en de 

scheiding hiervan, 1801 en z.j. 

Inventarisnummer 802: Staat en inventaris van de goederen, nagelaten 

door E.J. Lewe, heer van Middelstum, en Alagonda Maria Rengers e.l. met 

"notitie" van de schulden van de "Middelstumer boedel", (1799?), 1805 

Inventarisnummer 812: Aantekening betreffende de veiling der 

onroerende goederen van mr. E.J. Lewe van Middelstum op 26 januari 

1856, Van dezelfde tijd 

583 Familie Tjassens, Vuust, Writzers en Knock, 1587 - 1918 

Inventarisnummer 23: Vlfferdt Alles, zoon van Allo Writzers 

burgemeester van Appingedam en wijlen zijn vrouw Wobbele Peeters, als 

bruidegom, en Aeilko Reinders, dochter van Reinder Mertens en zijn vrouw 

Bauietie (?) te 't Zandt, als bruid, 1673 

602 Diverse families (2), 1563 – 1809 

Inventarisnummer 47: Akte van scheiding tussen a. Writzer Alles, b. 

Ulffert Allens en Aijlke Reynders echtelieden, c. Allo Writzers en Hillechijen 

Teewes echtelieden, d. Mayke Alles en e. Maddeleentjen Alles, met 

betrekking tot de nalatenschap van hun grootmoeder Maria Jans wed. 

Peeter Teewes, 1687 juli 3 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/48624081A44240F1B2FC15875109C690
https://hdl.handle.net/21.12105/48624081A44240F1B2FC15875109C690
https://hdl.handle.net/21.12105/741C9E1A686A48E8A64008730635DFFA
https://hdl.handle.net/21.12105/741C9E1A686A48E8A64008730635DFFA
https://hdl.handle.net/21.12105/BDA52BAB30324D83B859108777454C2E
https://hdl.handle.net/21.12105/BDA52BAB30324D83B859108777454C2E
https://hdl.handle.net/21.12105/D5001ED45ED041B59112100940AD549D
https://hdl.handle.net/21.12105/D5001ED45ED041B59112100940AD549D
https://hdl.handle.net/21.12105/A43B42557AAC466D80E5F567AB93C6D2
https://hdl.handle.net/21.12105/A43B42557AAC466D80E5F567AB93C6D2
https://hdl.handle.net/21.12105/A43B42557AAC466D80E5F567AB93C6D2
https://hdl.handle.net/21.12105/B8C904380E0443129CE6A53FD860B34F
https://hdl.handle.net/21.12105/B8C904380E0443129CE6A53FD860B34F
https://hdl.handle.net/21.12105/B8C904380E0443129CE6A53FD860B34F
https://hdl.handle.net/21.12105/F1F90B382D104E97B296C6A22C8B9B3C
https://hdl.handle.net/21.12105/F1F90B382D104E97B296C6A22C8B9B3C
https://hdl.handle.net/21.12105/F1F90B382D104E97B296C6A22C8B9B3C
https://hdl.handle.net/21.12105/5CBE26A3778A4253B37E8B22E2D9E49E
https://hdl.handle.net/21.12105/5CBE26A3778A4253B37E8B22E2D9E49E
https://hdl.handle.net/21.12105/5CBE26A3778A4253B37E8B22E2D9E49E
https://hdl.handle.net/21.12105/BE0B011871F045DBB8F01FC5E5A563F8
https://hdl.handle.net/21.12105/BE0B011871F045DBB8F01FC5E5A563F8
https://hdl.handle.net/21.12105/BE0B011871F045DBB8F01FC5E5A563F8
https://hdl.handle.net/21.12105/BE0B011871F045DBB8F01FC5E5A563F8
https://hdl.handle.net/21.12105/98703FE9F3164DBB830AE0C118B932D1
https://hdl.handle.net/21.12105/98703FE9F3164DBB830AE0C118B932D1
https://hdl.handle.net/21.12105/98703FE9F3164DBB830AE0C118B932D1
https://hdl.handle.net/21.12105/98703FE9F3164DBB830AE0C118B932D1
https://hdl.handle.net/21.12105/98703FE9F3164DBB830AE0C118B932D1
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696 Familie van Ewsum, 1350 - 1646  

Inventarisnummer 242: Stukken betreffende een geschil tussen Alle 

Allens en zijn vrouw Tyasse Hayens en Writser Allens over een erfdeel, 16e 

eeuw 

Inventarisnummer 531: Registers van landhuren, jaarrenten en 

huishoudelijke zaken van Wigbold van Ewsum, 1492 - 1508 

Inventarisnummer 532: Registers van landhuren, jaarrenten en 

huishoudelijke zaken van Wigbold van Ewsum, 1523 - 1527 

Inventarisnummer 534: Akte van boedelscheiding door Hidde, Abeke, 

Roelof en Wigbold van Ewsum, 1492 

Inventarisnummer 711: Stukken betreffende de koop door Johan van 

Ewsum van het door Hercules van Ewsum jr. bewoonde huis in Middelstum, 

1569 - 1573 

1260 Families Van der Veen en Westerhoff, 1389 – 1785 

Inventarisnummer 28: Akte van verkoop door Derck Alberts, mede voor 

zijn overleden broer en zuster Allert en Geeske Allerts aan Ellijtien Potters, 

weduwe Moijsteens, van 18 grazen land liggend ongescheiden in een heerd 

te Godlinze bij "Maerhuyss" behorend aan voornoemde Ellijtien Potters, in 

gebruik bij Writser Jacobs, 1608 apr. 16 

1449 Familie Trip (3), 1587 - 1885 

Inventarisnummer 339: Stukken betreffende Carl Rabenhaupt, 1672 mei 

31 - 1674 februari 17 

1605 Stadsbestuur van Groningen (2), 1594 - 1815 

Inventarisnummer 6902: Gedrukte stukken, 1614 - 1731, met 

plakkaten over protestantse vluchtelingen uit Frankrijk, 1709, en het 

uitschrijven van de vijfde penning door Matthias van Oostenrijk, 1580 

Inventarisnummer  6903: Stukken betreffende de rooms-katholieken, 

1614 - 1768 

1772 Bibliotheek 

Inventarisnummer 2240: Nieuw Victoryliedt Over het bestormen en 

vermeesteren van de stercke stadt Coevorden, door een gedeelte van het 

Groninger Garnisoen, uitgegaan door last en orde van Sijn Excellentie 

Rabenhaupt op Dinsdag avont den 17. December 1672.... 

Inventarisnummer 2242: Ordonantie op het versorgen en incopen van 

vivres en waepenen der Borgeren en Inwoonderen deser Stadt gerevidert 

ende gealtereert. den 29 Martij 1672.. - 1672 

 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/4AE527811CD741338689EB0FDDF566BE
https://hdl.handle.net/21.12105/4AE527811CD741338689EB0FDDF566BE
https://hdl.handle.net/21.12105/4AE527811CD741338689EB0FDDF566BE
https://hdl.handle.net/21.12105/F3BC0E15FEB6498B8BB90AD0ED3F3270
https://hdl.handle.net/21.12105/F3BC0E15FEB6498B8BB90AD0ED3F3270
https://hdl.handle.net/21.12105/880135B139AF431CBE7DDF6EE26FA6BF
https://hdl.handle.net/21.12105/880135B139AF431CBE7DDF6EE26FA6BF
https://hdl.handle.net/21.12105/6B3A02C9CD1941BC8A81F762F3F3E884
https://hdl.handle.net/21.12105/6B3A02C9CD1941BC8A81F762F3F3E884
https://hdl.handle.net/21.12105/2FBA3ECB5BC3428FA786513E7FC3BDBD
https://hdl.handle.net/21.12105/2FBA3ECB5BC3428FA786513E7FC3BDBD
https://hdl.handle.net/21.12105/2FBA3ECB5BC3428FA786513E7FC3BDBD
https://hdl.handle.net/21.12105/074444AD921A4A76A1BEC072B7A8C3AA
https://hdl.handle.net/21.12105/074444AD921A4A76A1BEC072B7A8C3AA
https://hdl.handle.net/21.12105/074444AD921A4A76A1BEC072B7A8C3AA
https://hdl.handle.net/21.12105/074444AD921A4A76A1BEC072B7A8C3AA
https://hdl.handle.net/21.12105/074444AD921A4A76A1BEC072B7A8C3AA
https://hdl.handle.net/21.12105/E379366751E74E809B3B63A3FD4BC591
https://hdl.handle.net/21.12105/E379366751E74E809B3B63A3FD4BC591
https://hdl.handle.net/21.12105/A3727C302292435EB5D19C3E678D78B2
https://hdl.handle.net/21.12105/A3727C302292435EB5D19C3E678D78B2
https://hdl.handle.net/21.12105/A3727C302292435EB5D19C3E678D78B2
https://hdl.handle.net/21.12105/08C07955FC9D4F74A08F00991B816D0B
https://hdl.handle.net/21.12105/08C07955FC9D4F74A08F00991B816D0B
https://hdl.handle.net/21.12105/02F9A4496CEC4B00A2BB0AB701899C90
https://hdl.handle.net/21.12105/02F9A4496CEC4B00A2BB0AB701899C90
https://hdl.handle.net/21.12105/02F9A4496CEC4B00A2BB0AB701899C90
https://hdl.handle.net/21.12105/02F9A4496CEC4B00A2BB0AB701899C90
https://hdl.handle.net/21.12105/62D6731D0E51499492A302BDBF423121
https://hdl.handle.net/21.12105/62D6731D0E51499492A302BDBF423121
https://hdl.handle.net/21.12105/62D6731D0E51499492A302BDBF423121
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1809 Familie Lieftinck, 1813 - 1970  

Inventarisnummer 24: In 1869 opgestelde (autobiografische) 

beschrijving van het leven van Franciscus Lieftinck, van voorvallen in de 

familie, van historische gebeurtenissen en van sociaal-economische 

ontwikkelingen, vanaf diens geboorte in 1797, 1869 

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

- 1815 

Inventarisnummer 155: Resolutie van de staten van Groningen en 

Ommelanden, over de aanstelling en de instructie van de luiten. generaal 

Carel Rabenhaupt, 1672-05-31 

Inventarisnummer 293: Brief van Willem, prins van Oranje aan B. en R. 

van Groningen, waarin de prins als stadhouder kennis geeft van het zenden 

van troepen aan Groningen en de stad aanspoort de belegering vol te 

houden, 1672-07-29 

Inventarisnummer 689: Brieven en stukken betreffende de negotiatie op 

lijfrente bij overleving, 1672-01-05, 16, 23; 1672-02-14, 16, 20, 23; 

1672-03-13, 14, 19, 26; 1672-04-05 

Inventarisnummer 690: Stukken, gewisseld tussen de bisschop van 

Munster en het landschap Drenthe, betreffende brandschatting. submissie 

aan de bisschop enz., 1672-07-02, 03, 04, 24; 1672-12-24 

Inventarisnummer 2178: Eed voor de commandeur van het garnizoen te 

Groningen, 1672-06-15 - 1783-10-27 

2139 Verzameling fotoalbums 

  Inventarisnummer 66: Volks-Logementen, 1932-1933 

 

Beeldbank Groningen www.beeldbankgroningen.nl  

De foto(reportages) 3099 4733 t/m 7518 

https://hdl.handle.net/21.12105/CD81B4DE54804514816DDEE65560BB86
https://hdl.handle.net/21.12105/CD81B4DE54804514816DDEE65560BB86
https://hdl.handle.net/21.12105/CD81B4DE54804514816DDEE65560BB86
https://hdl.handle.net/21.12105/CD81B4DE54804514816DDEE65560BB86
https://hdl.handle.net/21.12105/2075F8AB55D14BAEAD4349153B5EB759
https://hdl.handle.net/21.12105/2075F8AB55D14BAEAD4349153B5EB759
https://hdl.handle.net/21.12105/2075F8AB55D14BAEAD4349153B5EB759
https://hdl.handle.net/21.12105/F6CCA43A7FD4442CA653423834B9D4E7
https://hdl.handle.net/21.12105/F6CCA43A7FD4442CA653423834B9D4E7
https://hdl.handle.net/21.12105/F6CCA43A7FD4442CA653423834B9D4E7
https://hdl.handle.net/21.12105/F6CCA43A7FD4442CA653423834B9D4E7
https://hdl.handle.net/21.12105/29762AB17ABF41A6A1B8816E92ED98A8
https://hdl.handle.net/21.12105/29762AB17ABF41A6A1B8816E92ED98A8
https://hdl.handle.net/21.12105/29762AB17ABF41A6A1B8816E92ED98A8
https://hdl.handle.net/21.12105/FF4209BBE037400799DFE811E6C27A88
https://hdl.handle.net/21.12105/FF4209BBE037400799DFE811E6C27A88
https://hdl.handle.net/21.12105/FF4209BBE037400799DFE811E6C27A88
https://hdl.handle.net/21.12105/BA2C4EB92F664C27A48435046AB2F392
https://hdl.handle.net/21.12105/BA2C4EB92F664C27A48435046AB2F392
https://hdl.handle.net/21.12105/B6F505DADCE44184ACD9679F86C976BC
http://www.beeldbankgroningen.nl/

