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Nieuw in de collectie: verworven particulier archiefmateriaal 
Januari – april 2022 
 

De afgelopen maanden is er nieuw particulier archiefmateriaal binnengekomen bij de 

Groninger Archieven. Dit moet nog wel bewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor 

publiek. Dat betekent dat het nog niet via de studiezaal of website kan worden 

aangevraagd en door geïnteresseerden kan worden bekeken. Desondanks is het wel 

interessant om te laten zien welke stukken nu ook in onze collectie aanwezig zijn, die op 

termijn wel kunnen worden geraadpleegd. 

 

Wilt u toch meer weten over het archiefmateriaal dat net binnen is? Neem dan contact op 

met collectiebeheerder Sebastiaan Vos. Bel (050-5992000) of mail 

(info@groningerarchieven.nl). 

 

Uitgelicht 

Een voorbeeld van interessant particulier archiefmateriaal dat de Groninger Archieven de 

afgelopen periode heeft verworven, maar dat nog niet toegankelijk is, zijn stukken voor 

het boek De geschiedenis van de Gideon. Kor Kok en Stef Wijma werkten samen aan dit 

boek over het verdwenen buurtschap de Gideon aan het Winschoterdiep in Groningen en 

de scheepsbouwindustrie die daar ooit was. Beide heren overleden in 2018, terwijl hun 

boek nog niet klaar was. Uit de nalatenschap van Kor Kok is nu documentatie en 

onderzoeksmateriaal over De geschiedenis van de Gideon bewaard gebleven, inclusief 

een ruwe versie van het beoogde boek. 

 

In een vitrine in de hal van de Groninger Archieven is momenteel materiaal te zien uit 

archieftoegang 3271 Collectie Jan Kooi, 1959 – 2021. Deze collectie is eind vorig jaar 

verworven. Ook dit materiaal is nog niet voor publiek raadpleegbaar. Desondanks is het 

aardig alvast wat materiaal uit dit archief te tonen 

 

Jan Kooi (1959-2021) was mede-eigenaar van platenzaak Elpee in Groningen. Boven 

alles was Kooi zijn leven lang bezeten van muziek en behept met een jongensachtig 

enthousiasme om anderen te wijzen op zijn nieuwe favoriete artiesten en platen (maar 

ook films, documentaires of boeken). Hiermee werd hij een invloedrijk persoon voor 

(underground)muziek, niet alleen in Groningen, maar ook met een landelijke uitstraling.  

Het tentoongestelde materiaal getuigt van zijn liefde voor muziek en zendingsdrang. Zo 

liggen er exemplaren van Prime Time Magazine, een oorspronkelijk gefotokopieerde en 

bijeen geknipt-en-geplakte Elpee-nieuwsbrief vol tips over muziek, films, concerten en 

tv-aanbod “die je leven iets aangenamer kunnen maken”. Daarnaast zijn enkele eigen 

eenmalige periodieken te zien, een pamflet (van het Groninger Popsyndicaat -

vermoedelijk Kooi zelf), enige correspondentie, materiaal van Koois platenlabel Kogar 

Records en stukken aangaande Koois invalbeurten als dj op de VPRO-radio.  

 

In de talkshow Gronings Erfgoed Live #1 vertelt collectiebeheerder Sebastiaan Vos meer 

over de collectie Jan Kooi (vanaf 36:54min). 

 

 

mailto:info@groningerarchieven.nl
https://vimeo.com/687835887
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Verworven particulier archiefmateriaal 

Januari – april 2022 

 

Nieuw particulier archiefmateriaal is onder te verdelen in: 

1. Materiaal dat een aparte toegang krijgt, met een eigen plaatsingslijst of 

inventarislijst 

2. Materiaal dat vanwege de beperkte omvang ondergebracht wordt in de 

archieftoegang 2698: Verzameling fragmentarchieven, 1699-2001 

3. Materiaal dat een aanvulling vormt op al eerder verworven, bewerkt en 

toegankelijk gemaakt archief en waar al een archieftoegang van bestaat 

 

 

1.Archiefmateriaal met een nieuwe en eigen archieftoegang 

 

 Stukken en correspondentie met betrekking tot Verzetsmonument 

Zuiderbegraafplaats 

 ROVER-afdeling Groningen 

 Familiearchief Deelman 

 Stukken uit Krewerd (boerderij ’t Noorn, de begraafplaats, de overdracht van de 

Hervormde Kerken te Holwierde en Bierum aan Stichting Oude Groninger Kerken, 

de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Oosterwijtwerd en een aantal 

tekenschriften van Marten Alje Bos; uit de nalatenschap van Liefke Munneke-Bos) 

 Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidwolde 

 BATO-omroep, officieel orgaan van de sportvereniging "BATO" te Winschoten 

1935 - 2007 

 Archief Fré J. Drost, als student van de Middelbare School voor Technisch- en 

Kunstnijverheidsonderwijs in Groningen 

 Stichting Thomson Foundation 

 Kerkkoor Haren 

 Stukken Allersmaborg (gastenboeken, tentoonstellingsdocumentatie; notulen 

stichting expositie Allersmaborg) 

 Notulenboeken Groninger Apothecars Gezelschap 

 Vereniging Dorpsbelangen Thesinge 

 DZN, dames zwemclub Noorderbad 

 Onvoltooid en ongepubliceerd manuscript ‘De geschiedenis van de Gideon’, uit de 

nalatenschap van medeauteur Kor Kok en documentatie en overig materiaal 

hiervoor 

 Documenten Agrarische Dienst Suiker Unie Groningen 

 Materiaal uit de nalatenschap van archeoloog Piet Kooi 

 Buurtcentrum Tuinwijk Groningen 

 

 

2.Losse stukken voor archieftoegang 2698 Verzameling fragmentarchieven, 

1699-2001 

 

 Verkoopakte 1760 Ol' Dijk Ezinge 

 Kasboeken van Zijlstra Naai- en Breimachinehandel Folkingestraat Groningen, 

1953 
 Stukken met betrekking tot Zeppelinvlucht ( LZ 127) van W. Zwartsenberg boven 

Groningen op 18 juni 1932 + oude koopakten o.a. A-Kerkhof 

 Documentatie van Aries Zuidema, landbouwer in Noordwolde 

 Correspondentie van de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting aan de Badstraat 

Groningen 

 Brieven van kunstenaar Berend Kunst, boekje waarin de brieven zijn opgetekend 

door conservator G.A. Brongers van openluchtmuseum Het Hoogeland, serie foto's 

van Groninger platteland 
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 Nieuwjaarswensen, boerderijadministratie Jan Groothof Uitwierde, met foto's 

 Papieren van de familie Jekel, Groningen/Leeuwarden, laat 19e, begin 20e eeuw 

 Brieven, nota’s, folders e.d. van Groninger (auto)bedrijven omstreeks 1920-1930 

 Diverse oude charters/oorkonden  

 Fotoalbum familie Benthem de Grave uit Groningen 

 

 

3.Archiefmateriaal als aanvulling op bestaande archieven 

 

 Afdeling Groningen, Eerste Nederlandse Fietsersbond, ENFb, aanvulling op 

toegang 1963 

 Specialisten Bureau Groningen, aanvulling op eerdere aanwinst 

 Winschoter Voetbalvereniging WVV, aanvulling op toegang 2244 

 Hervormde gemeente Midwolda Kerkbladen (1980-2020), aanvulling op toegang 

262 

 T.M.F.V. (Tandheelkunde Mondhygiëne Faculteitsvereniging) Archigenes, 

aanvulling op toegang 2714 

 Hervormde Gemeente Sellingen, aanvulling op toegang 3004 

 Archivalia hervormde gemeente Noordbroek, aanvulling op toegang 275 

 Archivalia hervormde gemeente Zuidbroek, aanvulling op toegang 339 

 Afschriften- of kopieboek, uit de periode 1916-1918, mogelijk van de -

gemeenteontvanger van de gemeente Groningen of van de Rijksbelastingen, 

mogelijk aanvulling op toegang 1469 

 Evangelisch Lutherse gemeente Groningen, aanvulling op toegang 2547 

 Baptisten Gemeente Stadskanaal, aanvulling op toegang 370 

 

  


