Nieuw in de collectie: scans
September – oktober 2021

In september en oktober 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 met op termen kunt zoeken door Ctrl+f te gebruiken.
Uitgelicht
Een interessant stuk dat nu online is in te zien, is een gedrukt toneelscript uit 1672 over
het beleg van Groningen getiteld De Bisschop Voor Groningen, Op de maniere van Tragicomedie. Het toneelstuk is goed uitgewerkt met een scene- en rolverdeling. Zo wordt
uiteraard de bisschop van Münster nagespeeld, maar er zijn ook rollen van burgers zoals
Grietje en Tryntien. Tragedies gingen vaak over de val van een personage, in dit geval
dus Bommen Berend. Het beleg wordt vanuit allerlei perspectieven belicht, wat het stuk
de moeite waard maakt om te lezen. De tekst is beeldend en poëtisch beschreven, zoals
het tekstfragment in de ‘tweede uytkomst’ van de bisschop: ‘Vaendels plant wij op de
wallen, als de stadt haer moet laet vallen […] meysies zullen ons believen, kogels zijn de
minnebrieven.’ Zo is het niet gegaan. Groningen hield stand en Rabenhaupt werd de
held.
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1 Staten van Stad en Lande, 1594 - 1798
Inventarisnummer 15: "Staatsresolutiën". Net-exemplaar van het resolutieboek
der Provinciale Staten van Stad Groningen en Ommelanden. 1672 feb 21 - 1678
feb 7
Inventarisnummer 1396: Register van resoluties en uitgegane brieven van de
gecommitteerden tot de secrete zaken, 1672 jan 18 - 1674 apr 10
601 Diverse families (1), 1587 - 1824
Inventarisnummer 4: Testament van Mr. Jacob Appius, wonende op de stadwijk
in Sappemeer, 1783 juni 5
Inventarisnummer 5: Boedelscheiding betreffende de nalatenschap van Mr.
Jacob Appius, tussen een aantal leden der families Brunsveld, de Blau, Keiser,
Brunsveld van Hulten, Thomassen à Thuessinck, Piccardt en Beckering, 1801 apr.
16
626 Borg Nienoord, 1437 – 1890
Inventarisnummer 853: "Scrap Album", 19e eeuw
1478 Rode- of Burgerweeshuis (1), 1566 - 1958
Inventarisnummer 110: Fotoalbum Herinnering aan het 300 jarig bestaan van
het Roode- of Burgerweeshuis te Groningen. Gesticht in 1599" : met poort,
portretten weeskinderen en vader en moeder, 1899. Gedrukt
1605 Stadsbestuur van Groningen (2), 1594 – 1815
Inventarisnummer 1377: Bekendmaking van de burgemeester over het gebruik
van kolen in vuurpotten (testen) voor verwarming in kerken, in verband met de
nadelige invloed van kolendamp op kerkgangers met een zwak gestel, 1810 mrt
15. 1 stuk
1772 Bibliotheek GAG : pamfletten (P)
Inventarisnummer 2228: De Bisschop Voor Groningen; Op de maniere van
Tragi-comedie / C.H.. - [1672]
2043 Handschriften in kwarto Register Feith
Inventarisnummer 198: Reglementen en instructien voor de Hoge Collegien en
Beambten der Provintie van Stadt en Lande. Eerste druk.
2139 Verzameling fotoalbums
Inventarisnummer 63: Landbouw-Maatschappij "Westerwolde"
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