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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
Vanaf 1 januari 2021 is weer een groot aantal inventarisnummers in onze collectie
beschikbaar gekomen voor onderzoek, vanwege Openbaarheidsdag. Zo ook stukken uit
het archief van de Burgerlijke Stand, die in tegenstelling tot het overgrote deel nieuw
beschikbaar gekomen stukken, online te bekijken is op Alle Groningers. De akten die dit
jaar beschikbaar zijn gekomen zijn de geboorten uit 1920, huwelijken uit 1945 en
overlijdens uit 1970. De huwelijksakten en geboorteakten van de gemeentes Adorp t/m
Hoogezand zijn inmiddels door te bladeren op Alle Groningers. Aan het online plaatsen
van de resterende geboorte- en overlijdensaktes wordt nog gewerkt. Een van de stukken
die beschikbaar is gekomen, is de akte van het overlijden van Sientje van Houten op 26
november 1970 te Groningen. Collega Harry Perton schreef de blog Sientje van Houten,
beschermvrouw van haar broers oeuvre.
In de vorige editie van Nieuw in de collectie scans werd aandacht besteed aan de
Reegerings-almanakken. De Reegerings-almanakken zijn een soort uitgebreide
jaarboeken over de provincie Groningen. Uiteenlopende onderwerpen worden behandeld
en veelal schematisch weergegeven. Denk aan lijsten van bestuursleden en
functionarissen. De onderwerpen staan alfabetische vermeld in een register aan het
begin van de almanak. De jaren 1936 t/m 1941 zijn nu ook online beschikbaar. Hiermee
is de gehele reeks, van 1845 t/m 1941, online beschikbaar gekomen.
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Link naar de Reegerings-almanakken
Inventarisnummer 18772- 1845 t/m 1941: Regeerings-almanak van
en voor de provincie Groningen voor het jaar .... / [J. Oomkens]. Groningen : Oomkens
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