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Nieuw in de collectie: verworven particulier archiefmateriaal  
Juli - augustus 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 en bijzonder particulier archiefmateriaal dat de Groninger 
Archieven de afgelopen periode hebben verworven, maar dat nog niet toegankelijk is, is 
het archief van de stichting Stolpersteine Schilderswijk in Groningen. In 2014 is de 
stichting opgericht, met als doel om alle bewoners van de Schilderswijk (Schildersbuurt 

en Kostverloren) die slachtoffer zijn geworden van nazigeweld te gedenken door het 
plaatsen van Stolpersteine. Nadat deze struikelstenen zijn geplaatst en in 2021 een 
monument is onthuld op het Jozef Israëlsplein voor de slachtoffers van een 
vergissingsbombardement, was het werk van de stichting voltooid. De stichting is 
afgelopen zomer dan ook opgeheven en het archief overgedragen aan de Groninger 
Archieven. 

 
In een vitrine in de hal van de Groninger Archieven is momenteel materiaal te zien van 
archiefmateriaal dat deze zomer is verworven van de roemruchte Groninger 
ijshockeyclub GIJS. In eerste instantie betrof deze schenking twintig jaargangen aan 
knipselboeken met foto’s, verslagen, programmaboekjes, artikelen en clubbladen, al dan 
niet gescand. De media-aandacht voor deze schenking, zorgde ervoor dat meer (oud-) 
betrokkenen van de club ook hun archiefmateriaal met GIJS-geschiedenis aan de 
Groninger Archieven hebben geschonken. Een bescheiden selectie daarvan is nu 
tentoongesteld. 
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Verworven particulier archiefmateriaal 
Juli - augustus 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 
 

 Groninger IJshockey Stichting (GIJS). 

 Waterscoutingvereniging de Bestevaer Zeeverkenners 
 Stichting Stolpersteine Schilderwsijk 
 Wereldwinkel GO4FAIR Ten Boer 
 Landbouwvereniging Hornhuizen 

 
 
2. Losse stukken voor archieftoegang 2698 Verzameling fragmentarchieven, 
1699-2001 
 

 Schetsontwerpen voor de herbouw van De Harmonie, Architectenbureau Van 
Linge & Bosma, 1943 

 Opstel 'Kindertranen' en andere stukken van Nol Wallage 
 Koopaktes en andere contracten en aantekeningen afkomstig van boerderij 

Eissingeheem te Zandeweer, 1784 – 1926 

 Dagboek landbouwer Bruin Bruins te Baflo, 1863-1908 
 Rechtenbul uitgereikt aan Cornelis Hendric van Emmen, 1782 
 Kwitanties voor ontvangen gelden van de heer W. Tietsema, voorlezer en 

voorzanger in het Sint Geertruidsgasthuis 
 Zaklboekje en overige stukken van Okko Zeeman  
 Financiële stukken Roggebroodbakkerij fa. Doornbos en Zuidhof te Groningen 

 Briefhoofden Fa. H. Drenthe & Co en Fa. J. Bijholt & Co Groningen 
 Stukken uit de nalatenschap van R. Hazewwinkel, overwegend bedankbrieven 
 ‘Aantekening gehouden van een reisje naar Groningen Vriesland en Drenthe ter 

gelegendheid der Reunion te Groningen’ door vermoedelijk Gerardus Brender à 
Brandis in gezelschap van Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk, 1823 

 
 

3. Archiefmateriaal als aanvulling op bestaande archieven 
 
Er is de afgelopen maanden geen archiefmateriaal verworven dat een aanvulling is op 
een bestaande toegang of eerdere aanwinst. 


