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Nieuw in de collectie: scans 
Mei – juni 2022  
 

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.  
 

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 afgelopen twee maanden is een enorm aantal documenten gescand en digitaal 

raadpleegbaar gemaakt. Een van de redenen hiervan is dat de studiezaal ‘microfiche-vrij’ 

wordt gemaakt, een proces dat al een aantal jaren gaande is. Een microfiche is een dun 

plaatje waarop in sterk verkleinde vorm bladzijden van een document staan. De 

microfiches kunnen worden bekeken in een speciaal leesapparaat. Op den duur zullen we 

deze techniek niet meer gebruiken in de studiezaal, maar zal er gebruik worden gemaakt 

van digitaal raadpleegbare scans (of het aanvragen van de originele archiefstukken). 

Kranten zijn inmiddels niet meer op microfiche, maar volledig online beschikbaar via 

delpher.nl. Akten uit het Volle Gerecht uit de periode 1683 - 1738 zijn de afgelopen 

periode gedigitaliseerd en zullen verdwijnen op microfiches.  

Een bijzonder betoog van de Groningse feministe Etta Palm (1743-1799) is ook online 

beschikbaar. Etta Lubina Johanna Aalders werd geboren in de Poelestraat en genoot een 

goede opleiding. Ze trouwde Christiaan Ferdinand Lodewijk Palm in 1762, maar het 

huwelijk hield niet lang stand. Een jaar later vertrok hij naar Indië. Rond 1770 vestigde 

Etta Palm zich in Parijs, naar eigen zeggen om zaken te doen, maar er wordt beweerd 

dat zij courtisane was. Ze begaf zich in invloedrijke en hoge kringen. Ze ontwikkelde zich 

na de Franse Revolutie als feministe en trok ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ ook 

door naar de gelijkheid der seksen. Haar betoog van 30 december 1790 (voorgedragen 

door een man in een Franse politieke club), Over de onrechtvaardige wetgeving die in het 

voordeel is van mannen, maar in het nadeel van vrouwen, is online beschikbaar. In het 

betoog stelt ze onder andere: 

‘De belangrijkste deugd van de vrije mens moet gerechtigheid zijn en gerechtigheid eist 

dat de wetten gelijk zijn voor iedereen, net als de lucht en de zon. Maar overal zijn de 

wetten in het voordeel van mannen en in het nadeel van vrouwen omdat overal de macht 

in uw handen is. Het kan toch niet zo zijn dat vrije mensen, een verlicht volk, in een 

eeuw van verlichting en kennis, het machtsmisbruik goedkeuren dat uit tijden van 

onwetendheid dateert?’ 

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor Etta Palm. Op 20 mei presenteerde 

Wil Schackmann zijn boek Etta Palm. Van Nederlandse feministe tot staatsvijand en op 

15 juni volgde een lezing over haar ongekende levensverhaal aan de hand van oud en 

nieuw archiefmateriaal.   

https://www.delpher.nl/
https://hdl.handle.net/21.12105/6D7DC6853E6C46698364661A25677333
https://hdl.handle.net/21.12105/AFDC03CAB41A4F688F329C6BC14F0CBF
https://hdl.handle.net/21.12105/AFDC03CAB41A4F688F329C6BC14F0CBF
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Nieuwe scans  

Mei – juni 2022 

1 Staten van Stad en Lande, 1594 - 1798  

Inventarisnummer 135: "Acteboek". Resolutieboek van gedeputeerde staten, na 

21 februari 1795 gedeputeerde representanten, 1672 mei 25 - 1674 jan 24 

Inventarisnummer 1892: Rekeningen over de jaren, 1669 

Inventarisnummer 2238: Staatboek van ontvangsten wegens de gedwongen 

lening van de 100e penning volgens ordonnantie van 9 mei 1672, 1672 

 

2 Ommelander Archieven, 1558 - 1862 

Inventarisnummer 857: Stukken betreffende het geschil tussen de Stad en de 

Ommelanden over het visrecht op het Reitdiep, 1640 - 1643 

3 Gewestelijke Besturen in Groningen, 1798-1814 (1815) 

Inventarisnummer 437: Kohieren van vaste goederen in de kerspelen van 

Hunsingo, 1806, Adorp, Breede (de), Baflo, Menkeweer, Bedum, Den Andel 

77 Ambtenaren van de waterstaat, 1802 – 1849 

Inventarisnummer 2142: Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 

1841, nrs. 701-790 

Inventarisnummer 2143: Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 

1841, nrs. 791-880 

Inventarisnummer 2144: Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 

1841, nrs. 881-960 

136 Hoge Justitiekamer en andere gewestelijke rechterlijke instellingen, 1444 - 

1811  

Inventarisnummer 2: Protocol van 'ordelen en constituties', Van de ooster- en 

westerwarf, 1595-1617, 1604-1640 

Inventarisnummer 3: Protocol van 'ordelen en constituties', Van de ooster- en 

westerwarf, 1641-1711 

 891 t/m 914: Protocol van civiele zaken 

166 Parochie van de Heilige Willibrordus te Sappemeer, 1705 - 1969  

Inventarisnummer 10: Doopregisters, 1812-1845  

183 Classis de Marne, 1595 - 1816 

Inventarisnummer 8: Formulieren, gebeden en eigenhandige ondertekening van 

de kerkorde door predikanten en kandidaten en door de schoolmeesters van de 

wetten en ordonnanties van de classis de Marne, gebonden in het "Classicaal Boek 

van de Marnum", 1619-1816 

https://hdl.handle.net/21.12105/72F0D6F147264F9EAC0C5043E4BDF474
https://hdl.handle.net/21.12105/72F0D6F147264F9EAC0C5043E4BDF474
https://hdl.handle.net/21.12105/AFAA7D39393C407E800DCDE199A04CF0
https://hdl.handle.net/21.12105/41ED4A3C665D4AB88FD78CB5439A599F
https://hdl.handle.net/21.12105/41ED4A3C665D4AB88FD78CB5439A599F
https://hdl.handle.net/21.12105/544BFA3E959246909FB9F8B5B2675E08
https://hdl.handle.net/21.12105/544BFA3E959246909FB9F8B5B2675E08
https://hdl.handle.net/21.12105/C6CA974E0F6F43049065DB3C663C4C0D
https://hdl.handle.net/21.12105/C6CA974E0F6F43049065DB3C663C4C0D
https://hdl.handle.net/21.12105/79049AC35DA7411A88C4FBB15EB9818D
https://hdl.handle.net/21.12105/79049AC35DA7411A88C4FBB15EB9818D
https://hdl.handle.net/21.12105/913464A6E4AE4C9F82D979EACB97DEE3
https://hdl.handle.net/21.12105/913464A6E4AE4C9F82D979EACB97DEE3
https://hdl.handle.net/21.12105/7B9A3DB16E0E4016978A323DA3DD8F88
https://hdl.handle.net/21.12105/7B9A3DB16E0E4016978A323DA3DD8F88
https://hdl.handle.net/21.12105/9F6CF3DB8E98410996B19A3EF9F0C35C
https://hdl.handle.net/21.12105/9F6CF3DB8E98410996B19A3EF9F0C35C
https://hdl.handle.net/21.12105/BE1636C2EE6440039B95AFA8B358E7D9
https://hdl.handle.net/21.12105/BE1636C2EE6440039B95AFA8B358E7D9
https://hdl.handle.net/21.12105/8F3F30A0AD8E40AA82979D25735D2C00
https://hdl.handle.net/21.12105/B65D8D6B9AD14DCAAE09E022DF682CF8
https://hdl.handle.net/21.12105/B65D8D6B9AD14DCAAE09E022DF682CF8
https://hdl.handle.net/21.12105/B65D8D6B9AD14DCAAE09E022DF682CF8
https://hdl.handle.net/21.12105/B65D8D6B9AD14DCAAE09E022DF682CF8
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202 Hervormde gemeente Appingedam (1), 1596 - 1928  

Inventarisnummer 1: "Consistoriiboek". Protocol van de handelingen, 1596 apr 6-

1641 feb 5 

Inventarisnummer 2: "Consistoriiboek". Protocol van de handelingen, 1641 feb 

14-1672 dec 11 

Inventarisnummer 3: "Consistoriiboek". Protocol van de handelingen, 1673 jan 1-

1697 sep 8 

Inventarisnummer 4: "Consistoriiboek". Protocol van de handelingen, 1698 jan 1-

1716 dec 26 

Inventarisnummer 5: "Consistoriiboek". Protocol van de handelingen, 1717 jan 1-

1741 mrt 1 

Inventarisnummer 12: Lidmatenboek, 1747-1921 

206 Hervormde gemeente Beerta, 1596 - 1970 

 Inventarisnummer 1: Notulen, Bevat ook lidmatenregister, 1719-1811 

Inventarisnummer 3: Lidmatenregisters. Bevat ook aantekeningen over 

kerkeraadskwesties, 1671-1683. Afschrift 1968 

213 Hervormde gemeente Delfzijl, 1632 - 1980  

Inventarisnummer 12: Lidmatenboek, 1632-1703 

217 Hervormde gemeente Eexta, 1663 - 2006 (2017) 

Inventarisnummer 45: Notulen van de kerkenraad, 1729 - 1888, achterin 

aantekeningen betreffende lidmaten en attestatiën, aangelegd in 1748 en 

bijgehouden tot 1858. 

218 Hervormde gemeente Eppenhuizen, 1659 - 1988  

Inventarisnummer 1: Notulen, 1755-1805. 

Inventarisnummer 17: Register houdende : - doop, 1790-1870, - trouw, 1814-

1866, - overlijden, 1811-1825, - lidmaten, 1807-1870 

Inventarisnummer 23: Lijst van lidmaten, 1755-1792 met aantekeningen 

betreffende attestatie of overlijden 

220 Hervormde gemeente Noordbroek, 1600 - 1973 

Inventarisnummer 1: Handelingen, 1783-1890 

233 Hervormde gemeente Garmerwolde, 1615 - 1964  

Inventarisnummer 2: "Kerkprotocollen", Registers van handelingen, gedoopten, 

lidmaten en gehuwden, 1748-1795 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/418864EF75F3485692230573165DA230
https://hdl.handle.net/21.12105/418864EF75F3485692230573165DA230
https://hdl.handle.net/21.12105/1232A4D57C4C4623BBABE1212959E365
https://hdl.handle.net/21.12105/1232A4D57C4C4623BBABE1212959E365
https://hdl.handle.net/21.12105/A463113A666940B6B7F0058E5FEEF29A
https://hdl.handle.net/21.12105/A463113A666940B6B7F0058E5FEEF29A
https://hdl.handle.net/21.12105/14A8FE8F1DB9429699CF949262D5A261
https://hdl.handle.net/21.12105/14A8FE8F1DB9429699CF949262D5A261
https://hdl.handle.net/21.12105/CC4C7E55F04342198ED08D59240E9DB8
https://hdl.handle.net/21.12105/CC4C7E55F04342198ED08D59240E9DB8
https://hdl.handle.net/21.12105/5E5BC8F817F4499E82D76B2485B816F6
https://hdl.handle.net/21.12105/1B4059B847654908A504F3D48818107E
https://hdl.handle.net/21.12105/84989938E95245C9B140AB9A891B8C67
https://hdl.handle.net/21.12105/84989938E95245C9B140AB9A891B8C67
https://hdl.handle.net/21.12105/BE20B44B5318473FB84A21879EB45B69
https://hdl.handle.net/21.12105/AC3332DE8FD741418FA8624966EEA95E
https://hdl.handle.net/21.12105/AC3332DE8FD741418FA8624966EEA95E
https://hdl.handle.net/21.12105/AC3332DE8FD741418FA8624966EEA95E
https://hdl.handle.net/21.12105/E1FECD7EC0AE4F2AA8889C7605DA3E84
https://hdl.handle.net/21.12105/F9212BF7C55D41AE9CE818F1E204D1A3
https://hdl.handle.net/21.12105/F9212BF7C55D41AE9CE818F1E204D1A3
https://hdl.handle.net/21.12105/B8424B040F894EAC8308C4A5832DBC30
https://hdl.handle.net/21.12105/B8424B040F894EAC8308C4A5832DBC30
https://hdl.handle.net/21.12105/06E58DB0B73D4AF78542F58D73FD3E6E
https://hdl.handle.net/21.12105/95051276D9614556A1D89E8D04622891
https://hdl.handle.net/21.12105/95051276D9614556A1D89E8D04622891
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241 Hervormde gemeente Harkstede en Scharmer, 1721 - 1970 

Inventarisnummer 1: Notulen, 1731-1811, met voorin lidmatenlijsten, z.d, 1731-

1811 

Inventarisnummer 2: Doopboek, 1804-1824, voortgezet als doopboek van de 

hervormde gemeente Harkstede en Scharmer, 1824-1830, 1804-1830 

246 Hervormde gemeente Huizinge, 1652 - 1938 (1981)  

Inventarisnummer 2: Register houdende: - doop, 1798 – 1890 - lijst van 

overledenen, 1763 – 1846 - notulen en aantekeningen over lidmaten en het 

avondmaal, 1766 – 1825 - historische aantekeningen, 1830 – 1866 - 

kerkenraadsleden, 1770 - 1828 

247 Hervormde gemeente Kantens (1), 1661 - 1903 

Inventarisnummer 1: Handelingen, 1704 - 1838 

249 Hervormde Gemeente Kolham (1), 1621 - 1958 

Inventarisnummer 1: Protocollen van handelingen, 1687-1807 

255 Hervormde gemeente Lettelbert en Enumatil, 1691 - 1975 

Inventarisnummer 1: Kerkboek, bevattende: 

- plattegrond van de pastorie-moestuin met legenda, z.d.; 

- 'Aantekeningen van de voornaamste voorgevallen kerkelijke zaken (....)', 

predikantenlijst,. 1651-1883; 

- aantekeningen van kerkelijke zaken respectievelijk notulen, 1752-1831 

- doopboek, 1812-1831; 

- lidmatenlijst, 1824; 

- lijst van ingekomen reglementen, 1814-1830; 

- lidmatenlijst, 1814; 

- Lijst van bomen in de appelhof van de pastorie van Lettelbert, z.j 

260 Hervormde gemeente Meeden, 1630 - 1899 

Inventarisnummer 1: "Consistoriael-boek" 1680 - 1867 

262  Hervormde gemeente Midwolda (Oldambt), 1564 - 1991  

Inventarisnummer 1: Notulen van de kerkenraad, 1596-1812 

269 Hervormde gemeente Nieuwe Pekela, 1704 - 1949 

Inventarisnummer 1: Register houdende: 

- acta consitori, 1704-1705, 1726-1772 

- lidmaten, 1704-1719, 1725-1768, 1796-1805 

- lijst van predikanten, 1704-1977 

- lijst van ouderlingen en diakenen, 1741-1752 

- huwelijken, 1715-1718, 1726-1733 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/BB1FE96F654F4E868C93D96D4918D849
https://hdl.handle.net/21.12105/BB1FE96F654F4E868C93D96D4918D849
https://hdl.handle.net/21.12105/184BD11A0E2A40319065DBCA652477DE
https://hdl.handle.net/21.12105/184BD11A0E2A40319065DBCA652477DE
https://hdl.handle.net/21.12105/74BBD0DE4E9648FFA24B1C91516C3F1C
https://hdl.handle.net/21.12105/74BBD0DE4E9648FFA24B1C91516C3F1C
https://hdl.handle.net/21.12105/74BBD0DE4E9648FFA24B1C91516C3F1C
https://hdl.handle.net/21.12105/74BBD0DE4E9648FFA24B1C91516C3F1C
https://hdl.handle.net/21.12105/67B3173684DC462881C2CF5FE03D836E
https://www.groningerarchieven.nl/archieven
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/EF45C863AB2F4FF8A259B7A06CF73B07
https://hdl.handle.net/21.12105/89ED94B7FE42412CBC6811250003E60A
https://hdl.handle.net/21.12105/B2EF33A2C8B847E690B5D6C4E5FAC211
https://hdl.handle.net/21.12105/B83FA379616E4935932F85A364110AA6
https://hdl.handle.net/21.12105/B83FA379616E4935932F85A364110AA6
https://hdl.handle.net/21.12105/B83FA379616E4935932F85A364110AA6
https://hdl.handle.net/21.12105/B83FA379616E4935932F85A364110AA6
https://hdl.handle.net/21.12105/B83FA379616E4935932F85A364110AA6
https://hdl.handle.net/21.12105/B83FA379616E4935932F85A364110AA6
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272 Hervormde gemeente Nieuweschans, 1661 - 1972  

Inventarisnummer 22: Lidmatenregisters, 1742 - 1809 

276 Hervormde gemeente Noordhorn, 1667 - 1981 

Inventarisnummer 1: Kerkenboek bevattende: 

- lidmatenlijst, aangelegd 1667, bijgehouden tot 1681; 

- lidmatenregistratie, met aantekeningen van gehouden avondmaal en censura 

morum, 1667-1799; 

- 'acta consistorii', 1749-1799; 

- lidmatenlijsten, 1755, z.d.; 

- kansel-afkondigingen, 1714, 1718; 

- lijst van 'binnenbuiren': lidmatenregistratie volgens plaats van bewoningen, 

aangelegd 1695, bijgehouden tot 1708; 

- lijst van ouderlingen, 1670-1752 en van diakenen, 1671-1723 

277 Hervormde gemeente Noordlaren, 1603 - 1881 

Inventarisnummer 4: Register van lidmaten, 1716 - 1745, 1761 - 1867 

290 Hervormde gemeente Rottum, 1667 - 1971  

Inventarisnummer 1: Kerkeboek. Bevat: 

Lidmatenregister, 1667-1765 en 1777-1781. 

Doop- en trouwboek, 1811-1832. 

Lijst van predikanten, 1602-1807. 

Lijst van catechisatie, 1680-1699, 1709, z.j. 

Inventarisnummer 4: Handelingen, 1674 - 1832 

293 Hervormde gemeente Scheemda, 1641 - 2001 

Inventarisnummer 1: Notulen van de kerkenraad, 1673-1728 

Inventarisnummer 2: Notulen van de kerkenraad, 1728 nov-1846 

Inventarisnummer 16: Registers van lidmaten, 1761- 1891 

657 Verzameling Keiser, 1237 - 1833  

Inventarisnummer 43: Overeenkomst tussen de bisschop van Munster en Luwert 

Fockens in qualité als volmacht van de Oldambten, 1672 mei 1 

751 Familie Polman Gruys (2), 1604 – 1887 

Inventarisnummer 9: Regeringsboek, met vermelding van stadsambtenaren, 

bewindhebbers van de West-Indische Compagnie, de bewindhebber bij de VOC in 

Zeeland, ambtenaren bij het generaliteitskrijgsgerecht en het jachtgerecht over de 

periode 1594 - 1778, ca. 1780 

1495 Koninklijk Instituut voor Doven 'H.D. Guyot', (1659) 1790-1919 (1967) 

Inventarisnummer 763: Uittreksel uit een brief uit 1700 van Johann Konrad 

Amman aan Johannes Hudde, beide te Amsterdam, over de resultaten van het 

https://hdl.handle.net/21.12105/D9C55957C31848E8B0DD13AA120F28BB
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/2C263E8377564A5285E4994656F50A82
https://hdl.handle.net/21.12105/87643AF014EF45B8BEDB47F64988C13C
https://hdl.handle.net/21.12105/ADC89D7899324A44A174E94E407F1C2D
https://hdl.handle.net/21.12105/ADC89D7899324A44A174E94E407F1C2D
https://hdl.handle.net/21.12105/ADC89D7899324A44A174E94E407F1C2D
https://hdl.handle.net/21.12105/ADC89D7899324A44A174E94E407F1C2D
https://hdl.handle.net/21.12105/ADC89D7899324A44A174E94E407F1C2D
https://hdl.handle.net/21.12105/32C22EEE1D424A46A07ECE6CB1209F7A
https://hdl.handle.net/21.12105/B5ECB64F44B64436B02B6D0C0225E57B
https://hdl.handle.net/21.12105/44D83A46564F4A5292F12CF74AFDECAF
https://hdl.handle.net/21.12105/4AA166EFAB924CBD8E3CC246FCF79828
https://hdl.handle.net/21.12105/9FA0689A2DFC4BBA82A37C35E0DFC1EB
https://hdl.handle.net/21.12105/9FA0689A2DFC4BBA82A37C35E0DFC1EB
https://hdl.handle.net/21.12105/E93AE22AA2AB4C22BB3D4892BD078E69
https://hdl.handle.net/21.12105/E93AE22AA2AB4C22BB3D4892BD078E69
https://hdl.handle.net/21.12105/E93AE22AA2AB4C22BB3D4892BD078E69
https://hdl.handle.net/21.12105/E93AE22AA2AB4C22BB3D4892BD078E69
https://hdl.handle.net/21.12105/B4CD2C4319DC4CE99CA6EF369721F713
https://hdl.handle.net/21.12105/B4CD2C4319DC4CE99CA6EF369721F713
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onderwijs door de eerstgenoemde aan een doofgeborene. Met een lijst van 

uitgaven van Amman's werken, [ca. 1800] 

 

1534  Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475 – 1811 

 Inventarisnummer 3501 t/m 3586 Minuten en concepten van akten 

1769 Bibliotheek GAG Boeken 

Inventarisnummer 5898: De Tichelberg bij Onstwedde / J.Mart. Duiven. - 1949 

1772  Bibliotheek GAG : pamfletten (P) 

Inventarisnummer 33: Briev Aan De Zogenaamde Patriotten, Dienende In 

Antwoord Primo, Aan de Schryver van het Defensie Plan Ontmaskert. Secundo, 

Aan den Schryver van het Antwoord op den Ontmaskeraar van het Defensieplan. 

Tertio, Aan den Brievschryver, zich noemende Oprecht Patriot, aan de Burgers en 

Ingezetenen der Provintie Stad en Lande, over de tegenswoordige tyden. Door 

A.Z. Alom Te Bekomen. 1787  

Inventarisnummer 666: Aan het Volk Van De Provincie Van Stad En Lande. Te 

Groningen En alomme te bekomen. – 1787  

Inventarisnummer 669: Aanspraak Aan De Schuttery Van Groningen Over Het 

Nieuws Ontworpen Defensieplan Voor Die Van Groningen Door Een Groninger 

Burger. Alomme Te Bekomen .... – 1787  

Inventarisnummer 670: Antwoort Aan De Ontmaskers Van Het Defensie Plan, 

Voor Die Der Stad Groningen, Nu nieuws in 't Licht gekoomen, met een getrouwe 

Waarschouwing aan de Oprechte Groninger Schutteryen. Alom Te Bekomen. .... – 

1787 

Inventarisnummer 2203: De gedenckweerdighste Voorvallen In en ontrent de 

Belegeringe der Stadt Groningen, Door den Keurvorst van Cöln, en den Bisschop 

van Munster. Belegert den 9. Julij 1672 Verlaten den 20. Augusti 1672. Versien 

met verscheyde remercabele Brieven, soo van 't Op-eyschen der Stadt, ende der 

selver Antwoort, als oock andere. Mitsgaders een kort verhael van 't gepasseerde 

in Gelderlant, Uytrecht en Over-Yssel, en 't schandelijck overgeven van der selver 

Steden en Fortressen. t' Samen gestelt uyt de Schriftelijcke Aenteckeningen van 

verscheyde gequalificeerde Persoone.. - 1673 

1957 Bibliotheek Groninger Archieven 

Inventarisnummer 32711-1: Over de onrechtvaardige wetgeving die in het 

voordeel is van mannen, maar in het nadeel van vrouwen / Etta Palm ; [inl. door 

Wil Schackmann ; vert.: Iena Wierts ; red.: Harry Romijn, Malou Aalberts ; 

medew.: Henk Boels, Jan van den Broek, Zweder von Martels ; fotogr.: Marij 

Kloosterhof] 
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657 Verzameling Keiser, 1237 - 1833  

Inventarisnummer 43: Overeenkomst tussen de bisschop van Munster en Luwert 

Fockens in qualité als volmacht van de Oldambten, 1672 mei 1 
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