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BIJLAGE I: TRANSCRIPTIES
Copulaat, G.A.G. 780r

Copulaet genoteert met de letters WWWW
Van diverse blijcken docerende dat de regeerders vande Stadt Groningen
haer fortificatien hebben aengevangen ende gevoidert niet alleenlijcken
met advijs ende goed te believen van haer hoge Mog: mitsgaders van
sijne excellentie den heere Prince Maurits van Orangien ende sijne
Genade den heere Graeff Wilhelm Lodewijck van Nassau. Maer dat oock
de hoochgemelte haer hoge Mog: sijne extie ende Genade die selve
fortificatien hebben gerecommendeert gepousseert ende den voorn
Regeerders vande Stadt Groningen daer toe geanimeert

Ende zijn in dit copulaet
Haerder hoge Mog: resolutie vanden 19 septembers 1596
Missive van sijn excellentie aen haer hoge mog :
vanden 20 septembers

1605

Missive vanden heere Graeff Wilhelm Lodewijck aen
haer hog : mog : vanden 1 sept :

1605

Missive vanden selve heere Grave van 22/12 martij 1606
Extract van de resoluties der Stadt Groningen vanden 6
Junij

1606

Gelijck extract vande 13 februarij 1607
Resolutie van haer hoge mog : vanden 21 februarij 1607
Extract van de resoluties der Stadt Groningen van den
27 Aprilis

1608

Missive van den Ingenieurs Smit, vanden 29 Aprilis 1608
Missive vande magistraet in Groningen aen sijn Extie

vanden 2 maij
1608

Missive van den Ingenieurs Smit, vanden 6 maij 1608
Noch eene vanden selve vanden 23 dito 1608
Missive vanden heere Graeff Wilhelm gedateert respectievel den
19/9 Junij ende 18/8 Septembers
1608
Missive vande magistraet in Groningen aen sijn Extie

vanden 18 Julij
1614

Extract ut de resolutieboecken der Stadt Groningen van
den 2 Augusti

1614

Missive vande h. Graeff Wilhelm aende magistraet in
Groningen vanden 13 Augusti

1614

Missive vanden selven heere vanden 8/18 Aprilis 1615
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Resolutie van haer hoge mog : vanden 29 Julij 1615
Missive van haer hoge mog : aende Gedeputeerden
vanden Stadt ende Ommelanden vanden 24 Julij

1615

Missive van Graeff Wilhelm vanden 15 Julij 1617
Ende noch vande 23 Maij
Mitsgaders vande 21/11 Julij
Met noch eene van 6 sept :

1618

Noch eene missive vanden selven heere gedateert den
23 martij

1619

Missive vanden heere Prince Maurits vanden 1(?) Julij 1621
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Copulaat, G.A.G. 780r 2 : Resolutie

1596
Extract wt t register der Resolutie van mijne here die State Generael der
Vereenichde Nederlanden

xviiij Septembris 1596

Is gelesen ende geadvizeert opte remonstrantie overgegeven bijde
Gedeputeerde ende vanwegen der Stadt Groeningen versueckende
geassisteert te wordden tott fortificatie vande zelve Stadt. Ende
goetgevonden datmen eene ingenieur sal committeren om de
gelegentheyt ende gesteltenisse van van fortificatie de voosrchreven
Stadt te visiteren. Ende here Staten te onderichten vande nootelychste
wercken die aldaer zouden dienen gemaekt Omdat gedaen ende het
rapport gehoort opt versoek ende remonstrantie naedere geresolveert te
wordden nar behoorden.

[verso]
resolutie vande heren Staten Generael gestalt op aen R.. by S: Roloff
Gruns ende Abel Conders tho helpen ende admitterende wegens der
stadt enne geg. verseekende aan depuiaet tgenieten tot fortificatie van
der stadt G

da. 14 september 1596

Resolutie van de heren Staten Generael up voersoeck van Ro gruys Abel
koeners radtsher
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Copulaat, G.A.G. 780r 3 : Willem Lodewijk aan Staten Generaal 1606

Edele, mogende, strenge, erentveste, hoochgeleerde, achtbare, wijse
ende seer discrete heeren, volgens tgene uwe rade belief heft mij den
28/8 maij te scrijven heb ick vlijtelijck overlegt in wat voegen deese
plaetse mitte minste costen ende meeste versekerheijt bevestigt kan
werden ende evonden dat wanneermen schoon sonder commen te
procederen tot openinge deshuijses die reste vandien nochtans voor al
dient gemaintineert ende daertoe mit eene goede contrescarpe versien,
gelijck ick uwe rade inden voorleden jaere tot seker wissen geadviseert
ende die costen bij raminge begroot heb op 12 ofte 15000£ daertoe
noch 4700 bij mij verspaert zijn uijtte 6000 bij uwe rade in den
voorleden iare geaccordeert tot noodighe reparatien der wercken des
huijses totte welck voor datmael meer niet en sij geemployeert als
1300£ maer bij zo verre uwe rade immers gerecht mochte wesen dese
costen te sparen, so mocht men sien ofmen die voorschreven
contrescarpe noch voor zeeckeren tijt onder faveur van fortificatien van
Coevorden sonder koonen uytstellen dan dewijle et huijs door zijne
beneeptheijt allen sijnen flancq uytte casematten hebben moet So en
kan men in allen gevallen niet voorbij gaen die casematten der
bolwercken buijtenwaerts tegen den viant leggen ende in den beginne
tot vermeijdinge van costen onvolcomen gebleven  zijnde tot haer pre…
toe brengentweck na mijne gissinge niet en zal veel me commen te
costen als 2000£ boven die 5000 bij uwe rade den 31 martij laestleden
daertoe geconsenteert daer voor ick bij provisie sal besteden voor zo
wijt die selve strecken koonen ende het cost machmachmen neemen
vant overscot de voorleden iare

Ende voor zo wel aengaet die openinge des huise ende vereeninge
deselven mitte moercken vande Stadt na dat in conformiteijt van uwe
rade resolutie bij den ingenieurs Arent Artes ende Salomon Anthonij
[2]beijde uit leggen des voors huijse gebruict die costen daer toe
vereijscht ten nausten gereckent sijn so achten sij dat die selve boven
die materialen operellen ende andere behoeften sullen coomen te
beloopen ongevaerlijck 16080 daler {stont inde marge hoewel mense
mijne bedunckens wel en duisent gl ofte twee hoger nemen
mach}overmits daer even so vele scaften eerde in bevonden ende dat
die diepte scaften aent huijs voor een daler uijtgebracht s worden
vergelijckende tegen die diepte ende hoochte aldaer die wijde die de
eerde nu vervoert moet worden alhier mits dat bij betere gelegentheijt
tot verseckeringe van die gantze gordine noch wel een bolwerck dient
gelegt tusschen die heerpoort ende Bremerbuijck twelck ontrent costen
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zoude 10832£# {stont in marge #ende dat deselve gordijne tot een
espaulement volgende tproiect vegesonden werden dat ongevaerlijck sal
coomen te bedragen 2300£} maer overmits ick plichts halven daer mie
ick aenden dienst van uwe rade int gemeen ende deese quartieren int
besonder verbonden ben op de conservatie ende welstant mijnes
Gouvernements mit allen ernst ende mogelicken voorsichtiheijt heb te
letten ende dat die voors openingen des huijses die versekerheijt
desselven mijne gouvernements merckelijck is warkende so en hebbe ick
mit willen noch koonen nalaten den voors … raet voor mij t’ontbieden
ende den selven rondelijck t’ ondecken dat ick voors wel mij aengaet die
selve openinge immers bij deese coniuncture van saecken so generalijck
als die selve voorgestelt wort niet noch en kan raden deur dien ick bij
behulp deses huises mijn gantze gouvernement mit een compagnie tot
noch toe heb konen verzeeckeren Ende dat niet tegenstaende ick deser
borgerije sowel als eenige andere inden geunieerden provincien derve
vertrouwen die wijle ick nochtans inde verlede iare ter requisitie niet
alleen van hen luijden maer oock van uwe rade selffs twee compagnien
inder Stadt heb moeten houden lichtelijck aff to neemen staet dat die
voors openinge gesciet zijnde het garnisoen altijt starcker sal moeten
gehouden werden daerbij gevoecht dat bij naederinge des viants ofte
[3]eenige andere onverhoopte toevallen naer apparentie wel te
beduchten is dat sij luijden tharer ende des stadts verseeckeringe
mochten commen te procedeeren tot uijtsettinge der voornaemste
..aepsgesinden twelck na mijn oordeel niet alleen meerdere offensie als t
blijven des voors huijses maer oock in toecomenden tijden wel sulcke
verbitteringe veroorsaeken zoude dat het verlies vande Stadt daer uijt
volgen mochten ende daeromme henluiden voorgestelt datmen volgende
in alles den voet bij henluijden voorgegeven de afgeworpen wal voorbij
thuijs loopende opde oude roijngen ten wederzijden tot aende straet toe
wederomme optrecken ende een bolwerck recht over die poorte des
huijses leggen maer inde punte vandien een openinge van omtrent acht
roeden totten ingang des huijses laten souden ende daertoe d’eerde
halve vande gordine ende beijde bolwercken des huijses na die Stadt
liggende in sulcken voegen dat die selve cortin ende bolwercken
blijvende bij hare tegenwoordige hoochden op den cruijn van haren wal
behouden sonder eene roede eerde, ende die na proportie neergaende
welverstaende dat beijden den voors respectieve bolwercken buijten
wertz gelegen tot espaulement der casematten gedurende die lengte der
selven gelaten sal worden hare dickte die sij in alle gevallen oock schoon
d’openinge geheelijck gesciede tot bestrijckinge ende defensie der
andere bolwercken nootsaeckelijck behouden moeten ende indien die
stadtwal ende bolwerck uyten voors eerde niet en konde volmaect
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werden datmen het cort halen soude uythen graft tusschen die stadt
ende thuijs loopende die doch noit bij wijden gesuivert ende tot sijne
behoorlijcke diepte gebracht is bij welck middel die Stadt mijnes
gedachtens altijt genouchsaem bewaert kan zijn tegen surprise ende
overvall uijttet huijs wanneer tselve (den God verhoede) bij den viant
ingenomen mochten wesen te meer wijl Coevorden nu gefortifieert [4]
ende voor dese Stadt als een voorscantz sijnde, men altuo de respijts
genoeg hebben kan om des noot die reste vande eerde vande courtine
ende twee bolwercken voors binnen te halen die Stadts wal daermede te
verhogen ende verbreden, d’openinge inde punt des bolwercks te
stoppen ende also het huijs tot een geheel voorwerck te maeken ende
den viant het middel om aldaer gescut tegen die Stadt te hebben te
benemen.

Alle twelcke ick alleen en passant tot quijtinge van mijne voors plicht
ende anders niet uwe rade mede wel heb ick willen aendienen op dat die
saecken hier aff morgen eenen onverhoopten cours nemende (Wijl alle
veranderinge onderworpen is) ick voor uwe ar. ende mijn gouvernement
ontschuldicht ende in mijn gemoet gerust mach weesen, stellende alles
tot het voorsichtich, wijs ende discreet onder ende beleijt van uwe ar.
Welker goeden gelieften ick indessen weiniger niet als tot noch toe in
allen anderen trouwelijck na te commen so willich als schuldich bin. In
allen gevallen sal uwe ar believen te verklaren off die voors openinge
geeffectueert zijnde die behuijsingen ende hutten althans op den voors
huise staende in esse blijven ende het garnisoen voortaen aldaer leggen
ende die servicen als tot nochtoe genieten sullen twerck tot so veel
meerder verseekeringe vander Stadt souden dienen omdat aldaer twee
compagnien ondergebracht bij den andere gehouden ende op eenen
subiten nootval desen prompter gebruict konnen werden. Item off die
Stadt tot mijnder ordonnantie schuldich sal weesen so veel volck in te
neemen als het tractaet mede brengt offe dat ick daertoe sal moeten
hebben haer voorgaende consent. Ende laatstelijck hoe dattet voortaen
mette poorten sleutelen ende swoort in mijne absentie geabserveert sal
werden op dat nu met eenen alle onmitte disputen ende misverstanden
voorgenomen werden moogen Ende nadien het lant aende noortsijde
voorde Stadt [5] beginnende vande Ebbingepoort tot aent Reijdiep wel
so hooch is als aede drentsche kant ende dat die aldaer mede sonder
eenich flanq sijnde so swack is als eenighe inden geunieerde provintien
sulx dat die selven aen die zijde oock tenminsten mit drie goede
bolwercken nootsaeckelijck versterct moet werden. So heb ick tselve
oock so nau mij moogelijck is geweest overgelecht mette voors
ingenieurs die de costen daertoe noodich begrooten op 39200£ die uwe
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ar believen sall den ar raet erstelijck daertoe te vermanen om so niet het
gegeven werck, immers die helfte vandien mitte allereersten op te doen
maecken.
God hiermede biddende uwe ex.
Edele, mogende, strenge, erentveste, hoochgeleerde, achtbare, wijse
ende seer discrete heeren, te houden in sijne profectie uyt Groningen
den 16/6 junij 1606

Onderstont U.E. dienstwillige Willem Ludwig graff zu Nassau…
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Copulaat, G.A.G. 780r 23041614 : Staten Generaal 1614

Extract wt het register der resolutie der hog ende mog heeren Staten
Generael der Vereenichde Nederlanden

Mercurij den 23 Aprilis 1614
Is gelesen de Remonstrantie gepresenteert ende zeer serieusen
gerecommandeert bijden heere Conders tot dese Vergaderinge
gecommiteert bij de Provintie van Stadt Groningen ende Ommelanden,
van wegen Borgemeesteren ende Raedt der Stadt Groningen, ten eijnde
omme redenen ende consideratien inde voorscr remonstrantie verhaelt
haer Hog Mog soude gelieven den voorscr Stadt Groningen noch voor
ses toecomende jaren te continueren de subsidie van twalffduisent gl
iaere haer voordesen geaccordeert voor gelt [verso] tijdt tot voorvallinge
vande costen om het Casteel metter Stadt te combineren Is naer rijpt
deliberatie ten aensien dat de Stadt Groningen is eene vande
importantste frontier plaetsen vanden landt als namentl van frieslandt,
overijssel ende Drente, ende om meer andere goede consideratien
geaccordeert datmen de voorscr subsidie van twaff duisent gulden
jaerlijcks noch voor ses toecomende jaren, ommegaende naer expiratie
van de laeste concessie sal continueren, gelt deselve gecontinueert wort,
mits desen, opden voorgaende voet te betalen wt de fortificatie peningen
bij de Provintie van Stadt en Ommelanden alreede ongewillicht, ende
voortaen noch ten selve sine van iaer tot jaer, tot behoeff vande
Generaliteyt te consenteren.
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Copulaat, G.A.G. 780r kosten :
Specificatie van kosten der fortificatie vande Stadt Groningen

Anno 1607 hefft het overbrengen van twee halve dwengers
mit een gordijn vant Casteel an den Stadts wall gekostet

19000

Anno 1608 ende 1609 hebben die vijff nije dwengers mit hoer
gordijns so voor sie dese jaren verfeerdiget sijn van
eerdtwarck gekostet

16000

Die waterlossinge uit de moelens 6500
Die hoeffden van de bruggen voer heer ende oosterpoorte so
wth den grondt opgemuyret sint

6260

Die 2 sortien d’eene bij de Bremerbuijck d’ander bij
drenckelers tooren

2324

Die 3 sortijen inde dwengers 1400
Twee sortijen inde gordijne tusschen het olde rondeel ende
marwijcks pijpe

2160

Die verleninge vande beer vant Schuijtendiep 1640
Oosterpoorte so var die nu gemaeckt is 5428
Die twee bije bruggen voer de heer ende oosterpoorte mit
hoer clappen, honeijen, doer ende lienen sampt het straten
dacken van leyen, loot, yser ende alles in allen

8488

Die verlooren grafft om die vijff dwengers 8500
Den olden wall van heer poorte tot an Marwijcks pijpe (waer
an wtgelecht sijn drie dwengers) over te setten die dwengers
te verhooghen ende die onvolmaeckte grafft te verveerdigen

6900

Noch up die nije grafft up sommige plaetsen een voet ende
oeck sommige plaetsen twee voet verdiepet behalve die
verlooren grafft

11260

Die muijre ande buijtenkant vande fossebree is lanck 500
roeden ende onder 6 voet dick ende boven 2 voet, 8 voet
boven die schraet hooch. Dese muijre hefft gekostet van
steen, kalk, holt ende arbeijt

43750

Vijfftich grafen landts so doer verwijdinge der grafft ende het
wthleggen vande dwengers, mede die plaetse vande
buijtenkant der grafft daer den bedeckten wech in gemaekt is
daer voer ande eijgenaers betaelt

11250

Het casteel te slechten mit het affnemen vande hoochten ande
buijtenkant der grafft, mede is die gantze grondt vant casteel
drie voet onder het olde weijlandt verleget, belopt sich in alles

31785

Summa lat 252645
[verso] Volget so noch te verferdigen is an die vijff dwengers
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mit de gordijnen, poorten, sortijen ende beren by raminge
Inden eersten die dwenger by drenckelers tooren so de helfte
moet overgebracht worden int Schuijtendiep daer een nije
grafft mit oock het verleijden vant diep moet gemaeckt
worden, sal bedragen

18000

Die 4 nije dwengers van binnen aff te setten, daer mede die
talcken vande olden grafft te vullen dat die moegen in haer
profectie komen, sal bedragen

9560

Oosterpoorte te verfeerdigen, sal noch kosten 4000
Heerpoorte te verfeerdigen, sal mede kosten 12000
Die beer tusschen het hoorensche diep ende der Stadt graffte
van 20 roeden lanck 10 voet breet, 16 voet hooch, sal noch
kosten

6000

49560
Summa summare 302205

Gerwar Peters J.Jacobseun
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Bestekken, G.A.G. 474r 10x : Index

Register
Een besteck van eertwarcken omtrent Drenkelers toor 1
Besteck van eertwarcken bij Kranepoort 4
Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde
ebdinge poort

6

Besteck van t’water wth te maken bij de nieuwe Ebdinge
poort

8

Besteck van t’water wth te maken bij Steentilpoort 9
Besteck vande Benthemer tot die nije steentilpoorte, tot die
pipe over Damsterdiep ende streckstucken

10

Besteck vande Benthemer tot deckstucken op die muiren
ende veeren

12

Besteck vande nije haven 13
fol. 1r

Besteck vant darde bolwerck bij Ebdinge poorte 15
Besteck vant andere bolwerck an Steentilpoorte 17
Besteck mit Mr Johan Harthouwer van die Nije Crane poorte
die comment van Steentil poorte ande die pilaren op die
Vanen

19

Besteck vandie nije brugge buten Steentilpoorte 21
Besteck vant verdiepen vant Schutendiep buten Steentil ende
Poelpoorte

23

Besteck vant veen ende gravinge des diepe omtrent Fosholl 25
Besteck vandie Schoeninge des diepes bij Fosholl 27
Besteck van dat nije diep doer Sappemeer 28

fol. 2v

Accord mit die Tichelers 1620 den 19. Febr 30
Accord mit Constant den flotspulvermaker 32
Besteck vant planeren vande fausebree van drenckeleers
toorn hen na Steentil poorte

34

Besteck van een rondell bij Ebbinge poorte hen na dat oosten
int suiden anno 1619

36

Besteck van een dwenger tusschen Drenkelers toorn hen na
Steentilpoorte 1619

38

Accoordt mit Wolfert folckersteen bussemaker voir
musquetten ende spiessen

40

Besteck van die reparatie van die dwenger tusschen
Oosterpoorte ende die pipen vant Schutendiep

42
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Besteck van die reparatie vande wall beginnende andie
westsiet die pipen vant Schutendiep tot aen die nije
Steentilpoorte

43

fol. 2v [vanaf hier stopt de nummering]
Besteck vande upmetzelinge vande muyre der fausebree soo
noch niet van hoogte zie gemuyrt is, van steentil poorte tot
Ebbinge poerte

45

Besteck vande 3 wachthuysen an Ebbinge, Boteringe ende
Steentilpoerte

47

Besteck vant metselen vande muyren tusschen de heer ende
oosterpoorte over de fausebree

49

Besteck vande face mit schulder van het rondeel bij Marwijcx
pijpe beginnende van het horensche diep

51

Besteck vande face mit de schulder vande dwenger ant
noorden tusschen A ende Kranepoorte

53

Besteck vant metselen van Kranepoorte 55
Besteck vande drie poortenshuysen ande eerste klappen 57
Besteck van de fase ande noortsijt vande dwenger tusschen a
poorte ende swan pijpe tot ande schans grafft vande nieuwe
punt des dwengers beginnende fol: verso

59

Besteck van de upmakinge van heerpoorte to 62
Besteck van een wacht ende portershuys bij de nije kraane
poorte angaande het metselen to

63

Besteck vande muyren inde fausebree vande poorten tot an
die klene wachthusen ande klappen biede Ebbinge ende
Steentil poorte mede een deurganck doer de wall bij Steentil
poorte

64

Besteck vande upmakinge vande borstweer der fausebree
vanden dwenger van d’Ebbingepoorte an het oosten vande
poorte beginnende tot an die naestfolgende porte
Verte folium sequens [vervolg staat na eerste besteck op fol.
2r]

65

fol. 2r

Besteck vande upmakinge vande borstweer der fausebree
vanden dwenger vande pijpen over het dampsterdiep an
steentilpoorte ende voert noortoost an tot midweegen ande
naestvolgende gordijne

66

Besteck van de westerbeere bij thorensche diep 67
Besteck van de oosterbeere bij thorensche diep 68
Besteck van het muyren vande fausebree vanndie dwengers
tusschen kranepoorte ende de pijpen

69
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Besteck van 15 roeden lengte inde graft int gordijn
beginnende vande schulders des dwengers ant suyden van a-
poorte

70

Volgend op fol. 70 zijn nog enkele bestekken opgenomen die niet in de
inhoudsopgave vermeld staan [fol. 70 tot en met fol.77r]
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Bestekken, G.A.G. 474r 8

Besteck derde bolwerck bij Ebbinge poort

Borgemesteren ende Raedt gedencken doer here gecommitteerden to
besteden het water uet de nije grafft to malen beginnende ant oosten
van de nije beeren buten Ebbinge poorte soe wyt de nu rede wtgegraven
is.

Den annemer sal dese grafft … verhaelt mit een voet inde verloren grafft
daer nu in gegraven synde een mael wthmaelen

Daer nae sal den annemer voer yder dach ende nacht als hij 24 stunden
gemalen hefft betaelt worden vijff carelsgl die halve recend als offt …
nae adve noemt Offt men sall den annemer een peijltekenen dat sij voor
een etmael sall wtmalen

Den annemer sall geholden wesen die tonne over die pinne int water te
doen sincken ende soe daer suijne echtich inne bevonden waet dat sij
boven het water licht sal hen elcke reijsse een schellinck gekortet
worden

Die betalinge van een ettemalen sal geschieden een gerechte dardendeel
alst water halff wechgemalen is die rest alst gans wtgemalen, het
naeders mate alle wese soe dan gemalen is

Den annemer sall selven gruppen om het water an die moelen te leyden
mede onder die moele schonen

Dit bovengeschreven eenmael uetmalen heeft Rolleff Janssen
angenomen voer die summa van tweehundert vijfftijn carelsgl Actum
den 3 april ao 1620 orckonde der … hebben die heren gecommitteerden
werden dit neffens den annemer ondertekent :ondertekent als selyet:
H.Gruys J.Drewes …Eysinge B.Wicheringe Roeluff Jans van Lewerden
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Bestekken, G.A.G. 474r 15

Besteck derde bolwerck bij Ebbinge poort

Borgemesteren ende Raedt … door hare gecommitteerden besteden een
bolwarck mit twee gerechte halve gordijnen weesende het darde
bolwarck van Ebbinge poorte ten oosten gelegen in aller voegen so
volget.

In den eersten sall den annemer dese grafft boven 12 roeden wijdt
maken, onder 10 roeden und acht voet diep, vant gemene meylandt aff
to rekenen, daer in een verloren grafft drie voet diep drie roeden wijt.

Daer nae als dit wtgenomen end wtgebracht is, sal den annemer die
binnenkant van de grafft in snijden soe voer de muyre daer an und
ingesettet kan worden die eerde hier wt komende sall up die kant van de
fausebree gebracht worden ennde als die muyre gemetselt is mede
anvullen.

Den annemer sall die eerde wt die grafft kommende up navolgende wijse
wtbrengen, ende sal sijn daer nae instellen, te weten, dat yder ploegh
die halve briete sijne pants eerst affnemen, soe veele eerde daer hij
sijne halve pant inden wall sijnde anderhalff voet hooch die briete sijnes
wals kan mede upsetten, daer nae … die ander helfften, ingelijken
allsdann daer nae weder beginnen mit reeden anderhalff voet hooch, wie
boven verhaelt

Den annemer sal desen wall van buyten anstempen und alle lagen van
¾ voets hooch grassoden ende queke inleggen, end nae die linie
ankloppen ende soe versien dat den wall in sijn linie staande blifft, bij
gebreck van dien sall het selve versoucken mede wtge… warck weder in
sijnn linie setten und nijs maken die buytenkant sall die voet aan voet
desteden, die binnenkant die voet 5/4 voets mede sall den binnenkant
nae die linie angeklopt worden oock upgestampt und alle 1 ½ hooch een
lage grassoden und queke inleggen.

Den annemer sal beginnen upt spoedighste und bequaemste vanden
tijde die de heeren geraetsaem soellen vinden ten langsten up Mey.
[15 verso]
Den annemer sall dit selve warck ten langsten veerdich hebben halff
augusti unnd datmen halff July kann beginnen te metselen ende soe het
alsdan niet veerdich is sall hundert pontgroot gekortet worden.
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Die betalinge sall geschieden wie volget. In den eersten sall den
annemer voer ieder man ontfangen des dages soeven stuive unnd up
yder karre peert man ende junge 24 stuver dese lijninge sall alle weken
up saterdach betaelt worden die wijdere betalinge sall geschieden als het
werck gepresen ende upgenomen sall sijn

Om dit werck te verveerdigen sall den annemer sich selven bestellen alle
materialen mede water osen ende gruppen om water nae die moelen te
leyden

Dit bovengenoemde warck heeft Lambert Haykens angenomen voer die
summa van tyndusent vijffhundert carelsgulden. In kennisse
ondertekent Actum den 7 april ao 1620 :ondertekent: B.Gruys mit eenige
streken J.Drews D.Eysinge G.Wicheringe mit eenige preken.
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Bestekken, G.A.G. 474r 36

Besteck rondeel bij Ebbinge poort

Borgemesteren ende Rhaedt der Stadt Groningen willen besteden eenige
eerdt warcken van die fortificatie deser Stadt Inn voegen hier
nabeschreven

Inden eersten willen die heren besteden den volgenden faes an die
dwenger ant oosten van Ebbinge poorte van die pundt aff na dat suden
streckende mit dat volgende cordijn mit die faes daer an om die punt so
wijt derselve affgepaelt und affgegruppet is, nae dat patroon van sijn
lengte und wijtte, und den annemer sall … worden

Die grafft van desen sall boven wijt gemeten worden twalff roeden onder
thijn roeden up den bodum end acht voet vant gemeene meylandt aff te
reeckenen daer in een verloren grafft, drie roeden briet und drie voeten
diep

Die arede soe wth dese grafft gegraven wordt sall den annemer up den
wall brengen, daer van den wall maecken neffens die grafft und verder
niet den wall 4 roeden van den kant des graffts upsetten mit die beste
aerde nade line mit lagen grassoeden inleggen … und alle lagen van een
voet wallen stampen und nae de linie ankloppen nae sijn behoiren Und
so hooch die wtgebrachte eerde zeernach ennd soe briet tot an
t’leistachte kijlspitt.

Unnd die fausebree angaende watt eerde men tot die Borstweer van
doen mushen wesen sall den annhemer angewesen worden.

Om dese grafft wtte graven den wal te maken sall den annhemer sich
selven bestellen alle materialen van karrun, schuppen, leppen …
plancken sparren alles in allen niet verbesonder und sall mede geholden
wesen sij warck te gruppen
[36 verso]
dat het water nha de moelen kan komen um het wtmalen sall den
annhemer unbelast blijven und willen de heren ansich beholden

Den annhemer sall alle weecke leneringe entfangen na grootheit sine
arbeiders und also daer eenige paerden … komen und den annhemer mit
die arbeiders moet affreeckenen sall men hen die penningen verstrecken
und alss het warck gantz vilmaecket und upghenomen is voorts betalen.
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Dit boven verhaelde warck wal is verveerdigen hefft Jancke eencx van
Growe angenhomen voer die summa van thijn dusent achthundert
vijfftich carelsgulden. In kennisse van waerheit hebben die heren dit
neffens den annhemer onderthekent Actum den 26 marty ao 1619
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Bestekken, G.A.G. 474r 45

Besteck opmetseling vande muur vande fausebree

Borgemesteren ende Raedt gedencken te besteden de upmetselinge
vande muyre der fausebree soe noch niet toehoochten upgemuyrt is nae
sijn behoer in suegen hyr nae beschreven dat van steentil tot ebbinge
poorte

Den annemer sal dese muyre voors upmetselen ter hoochte gelijck de
muur an Steentilpoort mede an Ebbinge poort verveerdiget is deselve
maken vann … dichte mede decken mit die grauwe steen

Oock salmen die olde muyr so verleden iaer gemetselt is die bovenste
losse stenen weder upnemen unde naest verleggen oock alle
calckvoegen soe boven twater komen nijs kalckbauen und die voegen
wel instrijcken

Om deese muyre voort to verveerdigen willen die heeren den annemer
bestellen und leveren alle steen kalck sement sandt ter plaatsen omtrent
deselve magh verarbeyt worden

Voorts sal den annemer sich selven bestellen alle arbeyts loon van
metselen upperen kalckmaken und bereyden mede alle stijgeringe van
vlotten oft anders ande kalckwarcken vaten spijkers stijgerholt emmers
alles in allen niet wtgenomen

Mede sal den annemer guede sorge dragen dat alle buyten lagen des
muyrs van goede hartgebacken steen gemetselt worden mit soo dunne
kalckvoegen soo moegelijck is oock dat den kalck weltoe gemaecket end
gearbeit wort alsedat hijr inne foute gevonden wort van die heren und
haer verordents sall den annemer stucken weder moeten upnemen end
vermaken up sijne kosten
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BIJLAGE II: OVERZICHT WERKZAAMHEDEN 1596-1642

1596
14 september 1596: resolutie van de heren Staten Generaal op verzoek
van raadsheren Gruys en Koenders mbt consultatie van de fortificatie en
rapportering van noodzakelijke aanpassingen.

1606
1606 bijlage bij kaart R.A.F. inv.nr. 9959
16/6 juni 1606: Willem Lodewijk aan de Staten Generaal over afbraak
kasteel en probleem mbt de verdediging van de noordzijde van de stad.

1607
21 februari 1607: afbraak kasteel

1609
specificatie van de kosten van de werken over de jaren 1607 tot 1609,
en een raming van de nog te maken kosten

1611
4/24 april 1611: brief van Willem Lodewijk aan de Staten-Generaal mbt.
Afbraak kasteel
8 mei 1611: portef. losse stukken na de Reductie: Weghalen van
overtoom tussen Kleisloot en Hunze

1612
9 juli 1612: stopzetten van werken aan zuid- en westkant van de stad
ivm financieele problemen en tijdelijke afsluiting dmv een muur

1614
23 april 1614: besluit van Staten-Generaal tot voortzetting van subsidie
van 12.000 gedurende 6 jaar, op aandringen van Abel Coenders
juli 1614: brief van Abel Coenders mbt goedkeuring van plan Garwer
Peters door prins Maurits
14 juli 1614: opdracht aan Garwer Peters voor een plan voor de uitleg
ten noorden van de stad
2 augustus 1614. verslag overleg Garwer Peters met prins Maurits
13 augustus 1614 kopie van brief Willem Lodewijk aan burgemeester en
raad met  plan Hindrick van der Merwede
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1615
1615 bouwmeesters cedullen
7 februari 1615: brief aan Willem Lodewijk. Opdracht aan Johan van
Valckenburg voor plan noordelijke uitleg
16 februari 1615: brief Willem Lodewijk aan burgemeester en raad mbt
plan Johan van Valckenburg (reactie 7-2-1615)
25 maart 1615: beslissing tot aanleg van nieuwe uitleg na goedkeuring
Maurits

1616
1616 bouwmeesters cedullen
onderhandelingen met Winsumer Zijlvest over weghalen overtoom
21 september 1616: Twijfel van de Ommelanden mbt kosten van nieuwe
uitleg

1617
1617 bouwmeesters cedullen
27 november 1617: besluit tot vervaardiging van caerte van afbakeninge
der straten, marckten en ander affgebackede plaetsen buiten d'olde
Botteringepoort en onteigening gronden 5 roeden breed langs de straten

1618
1618 bouwmeesters cedullen
14 maart 1618: besluit tot verkaveling van nieuwe uitleg in blokken van
2 bij 5 roeden
25 april 1618: uitbetaling aan Jacob Sitz voor straat bij nieuwe
Boteringepoort

1619
1619 bouwmeesters cedullen
6 januari 1619: onteigening en afbraak van alle bebouwing
26 maart 1619: Besteck van een rondell bij Ebbinge poorte hen na dat
oosten int suiden anno 1619 aangenomen door Jancke eencx van Growe
6 november 1619: aanbrengen van pijp tussen Boterdiep en
Schuitendiep
4 december 1619: opdracht aan Garwer Peters tot kijlspitten van
straten, marckten, kerckhoven ende plaetsen

1620
s.d.: Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde ebdinge
poort
3 april 1620: Besteck van t’water wth te maken bij de nieuwe Ebdinge
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poort aangenomen door Roeluff Jans van Lewerden
7 april 1620: Besteck vant darde bolwerck bij Ebdinge poorte
aangenomen door Lambert Haykens
16 december 1620: Verkoop van eerste perceel in de nieuwe uitleg aan
stadstimmerman Wijbe Jelckes

1621
s.d.: Besteck vande upmetzelinge vande muyre der fausebree soo noch
niet van hoogte zie gemuyrt is, van steentil poorte tot Ebbinge poerte
1 augustus 1621: lijst van onteigende gronden. Grondprijzen: 220
Emder guldens voor een koeweide grond, 2 daler per roede tuingrond

1623
1623-1625: Ontfanck van warven offte huisplaetzen in deser stadt nije
fortificatie warcken
15 maart 1623: aanleg van vierkanten plaetse

1624
1 mei 1624: vaststelling van straatnamen in de nieuwe stad

1626
18 maart 1626: Begin aanleg Ossenmarkt

1634
7 januari 1634: aanleg van houtmarkt in zuid-west hoek

1636
1 april 1636: opdracht aan Johan Isenbrants voor afbakening deel van
het kerkhof

1642
11 juni 1642: vervanging van houtmarkt door werf West-Indische
Compagnie
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BIJLAGE III: OVERZICHT ARCHIEFSTUKKEN NIEUWE UITLEG

G.A.G.; 474r; fol. 32; s.d.
Accord mit Constant den Flots pulvermaker

G.A.G.; 474r; fol. 10; s.d.
lijst van 42 bestekken waarvan 6 betrekking hebben op nieuwe uitleg

G.A.G.; 780r; fol. 1r e.v.; s.d.
brief stad Groningen aan Staten-Generaal mbt weigering bijdrage van
Ommelanden aan defensie van de stad

R.A.G.; Huisarchief Farmsum, inv.nr.89; reg.64.;
akte met naam Sint Walfridusweg

G.A.G.; r.a. IIIx;
Notarieel archief

R.A.F.; Stadhouderlijk archief, inv.nr. 3;
nrs. 42, 45, 73, 74, 82, 100, 145, 151, 153-155, 157, 192, 221, 222,
225-227, 242: brieven Willem Lodewijk aan Staten-Generaal

R.A.G.; Farmsum 846; reg.77; 1442
Erfpacht van een hof 'op den Noerdesch' aan Johan Wicheringe

R.A.G.; Farmsum 706; reg. 284; 1520
verkoop van een hof (de Tetinge) door Willem Wicheringe op de noordes

R.A.G.; Farmsum 706; reg. 295; 1526
verkoop van een jaarlijkse rente van een hof (de Tetinge) door Willem
Wicheringe op de noordes

G.A.G.; 780r; 14 september 1596
resolutie van de heren Staten Generaal op verzoek van raadsheren
Gruys en Koenders mbt consultatie van de fortificatie en rapportering
van noodzakelijke aanpassingen.

R.A.F.; toegang 7, inv.nr.297; 1606
bijlage bij kaart R.A.F. inv.nr. 9959
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G.A.G.; 780r; 16/6 juni 1606
Willem Lodewijk aan de Staten Generaal over afbraak kasteel en
probleem mbt de verdediging van de noordzijde van de stad.

G.A.G.; Res.St.Gen; 21 februari 1607
afbraak kasteel

G.A.G.; 780r;
specificatie van de kosten van de werken over de jaren 1607 tot 1609,
en een raming van de nog te maken kosten
R.A.F.; toegang 7, inv.nr.3 nr.316; 4/24 april 1611
brief van Willem Lodewijk aan de Staten-Generaal mbt. Afbraak kasteel

G.A.G.; Reg.Feith 1611.51; 8 mei 1611
portef. losse stukken na de Reductie: Weghalen van overtoom tussen
Kleisloot en Hunze

G.A.G.; r.b.r; 9 juli 1612.
stopzetten van werken aan zuid- en westkant van de stad ivm
financieele problemen en tijdelijke afsluiting dmv een muur

G.A.G.; 780r; 23 april 1614
besluit van Staten-Generaal tot voortzetting van subsidie van 12.000
gedurende 6 jaar, op aandringen van Abel Coenders

G.A.G.; ingekomen stukken 1614; juli 1614
brief van Abel Coenders mbt goedkeuring van plan Garwer Peters door
prins Maurits

G.A.G.; r.b.r; 14 juli 1614.
opdracht aan Garwer Peters voor een plan voor de uitleg ten noorden
van de stad

G.A.G.; r.b.r; 2 augustus 1614.
verslag overleg Garwer Peters met prins Maurits

G.A.G.; stadsarchief 1594-1815, voorl.inv.nr. 787; 13 augustus 1614
kopie van brief Willem Lodewijk aan burgemeester en raad met plan
Hindrick van der Merwede
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G.A.G.; 332r; f.200-212v; 1615
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; uitgaande missieves 1614-1624; 7 februari 1615
brief aan Willem Lodewijk. Opdracht aan Johan van Valckenburg voor
plan noordelijke uitleg

G.A.G.; ingekomen stukken (?); 16 februari 1615
brief Willem Lodewijk aan burgemeester en raad mbt plan Johan van
Valckenburg (reactie 7-2-1615)

G.A.G.; r.b.r.; 25 maart 1615
beslissing tot aanleg van nieuwe uitleg na goedkeuring Maurits

G.A.G.; 332r; f.187-219; 1616
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; Reg.Feith 1616;
onderhandelingen met Winsumer Zijlvest over weghalen overtoom

G.A.G.; 553r; 193; 21 september 1616
Twijfel van de Ommelanden mbt kosten van nieuwe uitleg

G.A.G.; 332r; f.189-241; 1617
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; r.b.r; 27 november 1617.
besluit tot vervaardiging van caerte van afbakeninge der straten,
marckten en ander affgebackede plaetsen buiten d'olde Botteringepoort
en onteigening gronden 5 roeden breed langs de straten

G.A.G.; 332r; f.197-274v; 1618
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; r.b.r; 14 maart 1618
besluit tot verkaveling van nieuwe uitleg in blokken van 2 bij 5 roeden

G.A.G.; Stadsrekeningen 1618; fol. 197 e.v.; 25 april 1618
uitbetaling aan Jacob Sitz voor straat bij nieuwe Boteringepoort
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G.A.G.; 332r; f.210v-219v; 1619
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; r.b.r; 6 januari 1619.
onteigening en afbraak van alle bebouwing

G.A.G.; 474r; fol. 36r; 26 maart 1619
Besteck van een rondell bij Ebbinge poorte hen na dat oosten int suiden
anno 1619 aangenomen door Jancke eencx van Growe

G.A.G.; r.b.r; fol.204; 6 november 1619
aanbrengen van pijp tussen Boterdiep en Schuitendiep

G.A.G.; r.b.r; 4 december 1619.
opdracht aan Garwer Peters tot kijlspitten van straten, marckten,
kerckhoven ende plaetsen

G.A.G.; 474r; fol. 6; s.d.
Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde ebdinge
poort

G.A.G.; 474r; fol. 8r; 3 april 1620
Besteck van t’water wth te maken bij de nieuwe Ebdinge poort
aangenomen door Roeluff Jans van Lewerden

G.A.G.; 474r; fol. 15r; 7 april 1620
Besteck vant darde bolwerck bij Ebdinge poorte aangenomen door
Lambert Haykens

G.A.G.; r.b.r; 16 december 1620
Verkoop van eerste perceel in de nieuwe uitleg aan stadstimmerman
Wijbe Jelckes

G.A.G.; 474r; fol. 45r; s.d.
Besteck vande upmetzelinge vande muyre der fausebree soo noch niet
van hoogte zie gemuyrt is, van steentil poorte tot Ebbinge poerte

G.A.G.; r.b.r; 1 augustus 1621
lijst van onteigende gronden. Grondprijzen: 220 Emder guldens voor een
koeweide grond, 2 daler per roede tuingrond
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G.A.G.; stadsrekeningen; 1623-1625
Ontfanck van warven offte huisplaetzen in deser stadt nije fortificatie
warcken

G.A.G.; r.b.r; 15 maart 1623.
aanleg van vierkanten plaetse

G.A.G.; r.b.r; 1 mei 1624
vaststelling van straatnamen in de nieuwe stad

G.A.G.; r.b.r; 23 oktober 1624
‘Conditiën’ voor de verpachting van de venen rond Foxhol

G.A.G.; r.b.r; 18 maart 1626.
Begin aanleg Ossenmarkt

G.A.G.; r.b.r; 7 januari 1634
aanleg van houtmarkt in zuid-west hoek

G.A.G.; r.b.r; 1 april 1636.
opdracht aan Johan Isenbrants voor afbakening deel van het kerkhof

G.A.G.; r.b.r; 11 juni 1642.
vervanging van houtmarkt door werf West-Indische Compagnie

G.A.G.; 161r; 1765
drekgeldregister

G.A.G.; 138r; 1787
lantarengeldregister
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BIJLAGE IV: CARTO BIBLIOGRAFIE

PLANKAARTEN

• 1568
plan
RU Leiden, coll. Bodel-Nijenhuis, portef.46, nr.85
Lit: Diest-Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen

I, 849-1852.

• 1594 Josias Bodley
Spieghel ofte afbeeldinge der Nederlandtsche geschiedenissen
Atlas Van Stolk, Rotterdam boek IV N 7, f.373-374

• 1600 Adrian Huberti
Conterfeijtsel van de Stadt van Groeninghen met het Casteel etc.
G.A.G. THS III 43/6

• 1659 Caspar Merian; Martin Zeiller
Gröningen
UB Groningen uklu Ub- 6
Afm: 135 x 360
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ATLASSEN:

• Groningen
Krigsarkivet Stockholm, Stads och fastningsplaner Holland, nr.3

• plan
Det Kongelige Bibliotek Kopenhagen, Thottske Saml. 48 nr.808 bl.48

• plan
Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk vol.27 Planritningar af

37 Hollandska fastningar

• Groningen
Krigsarkivet Stockholm, Stads och fastningsplaner Holland, nr.5
Verzameling van plans van vestingen, waarschijnlijk vervaardigd in

de XVIIe eeuw
ARA OMM - 428 bl.89
Lit: Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden,

p.164, bijl.1

• plan
Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk vol.30 nr.31

• Groeningen
Bibliotheque Nationale Paris, Res.Ge.CC 1278, bl.51
Afm: 672 x c.472

• Platte gronden van eenige Nederlandsche vestingen en fortificatien
Kon.HA inv.A4, nr.1476, nr.31

• Francesco de Marchi
Piante di Fortezze Italiane e Straniere
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze Ms. II, I, 281, nr.117
Lit: L.J.Spanjaerdt Speckman, Francesco de Marchi, ‘sGravenhage

1972, 3-4, 7

• H.F. van Langren
Artificiosa & Geographica tabula sub Leonis figura
UB Wurzburg, Hs. G.f.m.9 bl.17b
Lit: H.A.M. van der Heijden, Leo Belgicus, Alphen ad Rijn 1990, 32-

33.
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• 1572 Braun en Hogenberg
Groeninga : siue vt alij Gruninga Frisiae urbs inclyta, probeque contra

hostiles unsultus munita, metropolitica dignitate percelebris

• Civitates Orbis Terrarum
G.A.G. Ts 4*/12-14
155 x 165
Lit: F.Bachman, 5.

• 1574 Sebastian Munster
Groeninga MDLXXIII
Cosmographia
G.A.G. 11/8 11/18 13/7
Afm: 125 x 155
Lit: Bachman, 128, nr.0943

• 1581 Lodovico Guicciardini
Groninga, opulenta, populosa etc. Descrittione di tutti i Paesi Bassi
UB Groningen uklu UB-- 1
Afm: 240 x 320

• 1595 Abraham Saur
Theatrum Urbium
G.A.G. Ts 16/23
Lit: Bachman, 13-14, 129, nr.0943

• 1595/1608 Adrianus Romanus
Parvum Theatrum Urbium
G.A.G. Ts 11/19
Lit: Bachman, 14, 129, nr.0943
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• 1616-19 Pierre le Poivre
Recueil de plans de villes et de chateaux, de fortifications et batailles

etc.
KB Albert I, Brussel, nr.19611 (oorspr. 7373), f.8-11, 13
Lit: Koeman, Geschiedenis van de Kartografie, 72-73.

• 1621 (?) Francois de Traytorrens
Groningen
Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk vol.22, f.46

• 1634 [post]
Sammlung von Festungsplannen
Generallandesarchiv, Karlsruhe, Hfk. Bd.XVIII, f.9 nr.14

• 1642 Quirijn van Lobrecht
Register ofte tafel van de fortificatien der frontiersteden, plaatsen

ende forten etc.
Service Historique de la Marine, Vincennes, biblioth. du depot des

cartes et plans, ms.nr. 2790, bl.44; ARA afd k&t PSHM 175

• 1656 [post]
atlas
KU Brabant, Tilburg, theol.fac.

• 1658 Abraham Saur
Statte-buch
G.A.G. Ts11/12
Lit: Bachman, 14, 129, nr.0943

• 1663 Johan Elandts
caerten ende plaen bouck van alle de frontuere, steden en forten
R.A.G. nr.2410

• 1669 Cornelis Elandts
Theatre ou livre des cartes de toutes les frontieres des Pais-Bas etc.
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, MS.Pal.C.B.4.1 (str.1421)
Lit: H.A.M. van der Heijde, Caert-Thresoor 1 (1982), 46
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LOSSE GEDRUKTE KAARTEN
• 1594
Waerachtige Conterfeytinge der wytberoembden Stadt Gronningen
UB Groningen uklu 1-16-16
Afm: 500 x 350
Lit: De wereld aan boeken, etc., Groningen 1987, 111-113, nr.79

• 1594
Waerachtige Conterfeytinge der wytberoembden Stadt Gronningen
Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr.954
Afm: 500 x 350
Lit: De wereld aan boeken, etc., Groningen 1987, 111-113, nr.79

• 1594 Frans Hogenberg
Die Stat Groeningen mit der belagerung / Die stat Groeningen

ingenomen
G.A.G. H2/24 en H2/22
Lit: F.Hogenberg, De 80-jarige oorlog in platen, Den Haag 1977

• 1616 Nicolaas van Geelkercken
Groningae
UB Groningen uklu 01-04-29
Afm: 270 x 305
U.Emmius, Rerum Frisicarum historia, Leiden 1616

• 1619 P.D. / Jan Orlers
Groninga
UB Groningen uklu PBG 4694
Afm: 230 x 310
in 1651 uitgegeven te Amsterdam bij Jan Jansz in: Wilhelm en

Maurits van Nassau [...] / door [Isaac Commelyn]

• 1634 Egbert Haubois
Caerte van de vermaerde ende antiqve stad Groeningen
G.A.G.
Afm: 1110 x 915
Lit: De kaart van Egbert Haubois: spiegel van wens en werkelijkheid /

[red. Lies Boiten et al.] . - Alphen aan den Rijn etc. 1983
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• 1649 Joan Blaeu
Groeninga
UB Groningen uklu 01-13-05
Afm: 415 x 530

• 1652 Egbert Haubois
Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggendefortressen
G.A.G.
Afm: 455 x 550
Lit: Vredenberg-Alink, De kaarten van Groningerland, IV B 12 (5)

• 1657 Johannes Janssonius
Groeninga vulgo Groeningen

• 1672 Romeyn de Hooghe
De belegringh van Groeningen
UB Groningen uklu 02-11-31
Afm: 315 x 395

• 1674 J. Feltman; Hendrik Bierum; Jan de Fries
Caerte van de belegeringe en opbrekinge der bisschoppenvan Collen

en Munster voor de stadt Groningen angevangen den 9 Iulij
geeijndicht den 16 Augustij

UB Groningen uklu 01-01-08
Afm: 270 x 770
Lit: De wereld aan boeken. Groningen 1987. p. 81

• 1700 Jacobus Harrewijn
La ville de Groeningue
UB Groningen Ub 61
Afm: 125 x 140

• XVIIIb Johannes Janssonius; Johannes Covens; Cornelis Mortier
Groeninga vulgo Groeningen
UB Groningen  uklu 01-28-19
Afm: 420 x 515
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MANUSCRIPT KAARTEN
• ontwerp kasteel
Archivo General, Simancas MpyD VII-48
Lit: H.P.Deys, Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1988/89, 15-

26, afb. p.16

• plan
RU Leiden, coll. Bodel-Nijenhuis, portef.46, nr.97
Aftreckinge van bolwercken aende zuijtzijde vande stadt Groningen
G.A.G. stadsarch. 1594-1815, voorl.inv. 666

• plan
RA Gelderland, archief hof van Gelre en Zutphen, hof van justitie en

het departementaal
gerechtshof, inv.6943, pl.16

• 1559-1568 Jacob van Deventer
Biblioteca Nacional, Madrid, Manuscritos, Res. 200 e 207, volume III,

57
Lit: R.Fruin, Nederlandse steden in de 16e eeuw. Plattegronden van

Jacob van Deventer, 'sGravenhage 1916-1923.

• 1568
Designo del alojamiento que tiene el enemigo de su majestad y el de

los enemigos en Frisia a VI de Julio 1568
Archivo General, Simancas MpyD X-2

• 1568 [post]
Gonin in Friza
Archivio di Stato di Torino, corte, Biblioteca Antica, Architettura

Militare, volume IV, carta  60
Afm: 470 x 650

• 1568 [post]
Gruninghe
Archivio di Stato di Torino, corte, Biblioteca Antica, Architettura

Militare, volume IV, carta  63
Afm: 580 x 610
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• 1568-1577
Deventer in Frisia
Archivio di Stato di Torino, corte, Biblioteca Antica, Architettura

Militare, volume V, carta  49v-50; 32
Afm: 420 x 610

• 1572/73
Groningen
The Harry Ransom Humanities Research Center, Univ. Texas, Austin
Catalogue H.P.Kraus 124, New York 1969, 72-75, nr.36

• 1594 Thomas Bodley
Acta inter Angliam & Belgium, ab anno 1593 ad annum 1595
British Museum, London, MS. Cotton Galba D X, f.204v-205 en 206v-

207; idem D X, nr.104
Lit: F.Westra, Caert-Thresoor 3 (1984), 66-71

• 1594 Thomas Bodley
Groningen beseged
British Museum, London, MS. Cotton Aug. I vol. II nr.93

• 1600 Johan van Rijswijck (?)
plan representerende het werck van fortificatie der Stadt Groeningen

/ plan representerende het werck van fortificaetie gelecht voor die
Stadt Groeningen

ARA VTH 3565

• 1606 Arent Arents & Salomon Anthonij
plan bij brief Willem Lodewijk aan Staten Generaal begin juni 1606

(inv.nr. 297)
R.A.F. nr. 9958

• 1606 Arent Arents & Salomon Anthonij
plan
R.A.F. nr. 9959

• 1617 (?) Thomas van den Bargh
Groeninghen
R.A.F. nr.652
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• 1661
Service Historique de la Marine, Vincennes, biblioth. du depot des

cartes et plans, ms.nr. 2789, f.4
ARA afd k&t PSHM 174


