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Nieuw in de collectie: verworven particulier archiefmateriaal 
Mei – juni 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 heeft verworven, maar dat nog niet toegankelijk is, is 

archiefmateriaal van R.F. de Boer, landbouwer en veefokker te Schildwolde. Reint Feike 

de Boer (1914-1999) heeft in soortement memoires zijn persoonlijke, werkzame en 

maatschappelijke leven in Schildwolde vastgelegd. Het archiefmateriaal bevat onder 

meer stukken over vier generaties De Boer (en Kleefsman), het dorp Schildwolde en de 

landen hieromheen, de gereformeerde kerk, diverse (overwegend) agrarische 

organisaties, bonden en commissies. Ales bij elkaar vormt het een fraaie kroniek over 

Schildwolde in de 20e eeuw. 

 

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

archieftoegang 3283 Groninger Rijwiel En Motor Industrie. Dit materiaal bestaat uit twee 

aanwinsten die afgelopen jaar en dit voorjaar zijn verworven. Dit materiaal is nog niet 

voor publiek raadpleegbaar. Desondanks is het aardig alvast enige stukken uit deze 

schenking te tonen. 

 

De Groninger Rijwiel En Motor Industrie, beter bekend als Gremi, staat bij vele Stadjers 

bekend als de importeur van de bijzondere Goggomobil. Dit zijn hele kleine Duitse auto’s 

met een tweetaktmotor. Ook Lada’s en andere auto’s uit de Sovjet-Unie kwamen via 

Gremi in de showroom terecht. Het kleine archief bestaat uit financieel en administratief 

materiaal, waaronder jaarrekeningen en oprichtingsbewijzen. Daarnaast zitten er 

interessante foto’s in van diverse oude auto’s en ook een prachtig fotoalbum over het 

lossen van auto’s - zoals Scaldia’s 1400, verpakt in houten kratten - uit het Russische 

motorschip Pesht aan de toenmalige Eemshaven (tegenwoordig Hunzehaven) in 

Groningen in 1967. 
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Verworven particulier archiefmateriaal 
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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 

 

 Memoires van R.F. de Boer, landbouwer en veefokker te Schildwolde 

 Stichting Vrienden van Fatma  

 Afdeling Veendam Groei & Bloei (Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 

Plantkunde) 

 Maandkrant Oet + Streekpost Hogeland  

 

2.Losse stukken voor archieftoegang 2698 Verzameling fragmentarchieven, 

1699-2001 

 

 Het bloedige drama te Grootegast - 18 januari 1929, notities van Jan Postema 

over de moeder van Ijje Wijkstra 

 Stukken van Gewestelijk Historisch Museum Appingedam  

 Brieven van Berend Kunst met een boekje waarin de brieven zijn opgetekend door 

conservator G.A. Brongers van openluchtmuseum Het Hoogeland 

 Affiche van een voorstelling op de kermis van het Grand Panorama Universel 

Propriétaire Th. Scherff 

 Notulenboek van de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse gemeenten  

 Familie Salomons 

 Familie Mees 

 Familiearchief De Boer 

 Nieuwjaarswensen 

 Boerderijadministratie Jan Groothof Uitwierde 

 

3.Archiefmateriaal als aanvulling op bestaande archieven 

 

 Jaarverslagen Groningse Blindenstichting, aanvulling op toegang 2116 

 Algemene Groninger Studenten Roeivereniging 'Gyas', aanvulling op toegang 

1558 

 Kerkbladen hervormde gemeente Winschoten, aanvulling op toegang 331 

 Familie Meihuizen en Everts, aanvulling op toegang 554  

 Vereniging van Gereformeerde Studenten 'Hendrik de Cock', 1947 – 1999, 

aanvulling op toegang 470 

 Gremi N.V. Groninger Rijwiel En Motor Industrie en Gremi Auto-import b.v, 

aanvulling op eerdere aanwinst 

 


