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Nieuw in de collectie: verworven particulier archiefmateriaal  
September – oktober 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, is materiaal uit de 
nalatenschap van Gerhardus Boerma (1914-1992). Het gaat onder meer om stukken 
over de boerderij Themaheert in Pieterburen, de Linthorst Homanpolder, de 

Landbouwvereniging Pieterburen-Westernieland, prachtige (familie)fotoalbums, foto’s 
van boerderijen en de gevelstenen (veelal met paarden) en notariële en overige aktes.  
 
In een vitrine in de hal van de Groninger Archieven is momenteel een selectie te zien van 
losse stukken die de afgelopen twee maanden zijn verworven. Deze archiefstukken zullen 
worden opgenomen in archieftoegang 2698 Verzameling fragmentarchieven, 1699-2001. 

Meer informatie over deze stukken staat hierna onder punt 2.  
 
 
Verworven particulier archiefmateriaal 
September – oktober 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 
 

 Beeldhouwer Jef Depassé 

 Collectie Gerhardus Boerma 

 Landbouwkundige Kring Groningen  

 Galerie Frontaal Appingedam  

 Pepergasthuis 1992-2022 
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2. Losse stukken voor archieftoegang 2698 Verzameling fragmentarchieven, 
1699-2001 
 

 Diversen Bert Buringa (foto Meeuwerderweg 56, ontslagbrief en getuigschrift 
Botje Ensing; notitie informatieavond schadevergoeding gasbevingen 1995) 

 Notulenboeken Gereformeerd Jeugdverband Noordelijk Westerkwartier  
 Aktes betreffende Hoofdstraat West 21 Uithuizen 
 Poesiealbum + dankbrief aan Eltje Fokkens te Stadskanaal van de Nederlandse 

vereniging van Fabrieksarbeiders(sters)  
 Boekje boerderijen- en landverkoop Middag-Humsterland en Noordelijk 

Westerkwartier 1835-1888      
 Kasboek kachelsmid/rijwielzaak Visvliet 1933-1939 
 Twee perkamenten akten m.b.t. de koop van 3 jukken land onder Warfhuizen, 

1802 en 1806 
 Patiëntgegevens 1918-1920, mogelijk van het  Algemeen Provinciaal Stads- en 

Academisch Ziekenhuis 
 

3. Archiefmateriaal als aanvulling op bestaande archieven 
 

 Wijkvereniging Tuinwijk 
 Gereformeerde kerk van Spijk en de Hervormde Kerken van Spijk en Losdorp 
 KNNV afdeling Groningen 


