Nieuw in de collectie: archieven
Januari – oktober 2018

In het Overzicht nieuw in de archieven (zie volgende pagina) staan alle nieuwe, herziene
en aangevulde toegangen uit 2018 (t/m september). Wat kunt u er zoal in vinden? We
lichten twee toegangen aan de hand van archiefstuk(ken) toe.

Uitgelicht

Toegang 2988: Gemeentebestuur Ten Boer, 1798-1989
Vanaf 1 januari 2019 maakt de gemeente Ten Boer deel uit van de Gemeente Groningen.
Het archief van het Gemeentebestuur Ten Boer, 1798-1989 is om die reden
ondergebracht bij de Groninger Archieven. Seriële stukken zoals notulen van de
gemeenteraad of gemeenteverslagen treft u aan in dit archief. Maar ook afzonderlijke
onderwerpen zoals onderwijs, maatschappelijke zorg of ruimtelijke ordening zijn te
vinden in het archief van het Gemeentebestuur Ten Boer. Ook toegang 2990
Gemeentebestuur Ten Boer, 1935 – 1989 en 2989 Gemeentebestuur Ten Boer,
ingekomen en afschriften van uitgegane stukken, 1811-1936 bevatten onderwerpen waar
de gemeente Ten Boer zich mee bezig hield.
In het archief van het Gemeentebestuur zijn over de jaren 1858-1879, 1908, 1910,
1912-1920 Verslagen van de toestand in het onderwijs (openbaar lager onderwijs) te
vinden. In het verslag uit 1871 staat de stand van zaken rond bepaalde leervakken zoals
lezen, rekenen of kennis van de natuur beschreven. In de Algemene Beschouwingen in
het verslag uit 1871 staat dat het schoolbezoek iets is verbeterd omdat onderwijzer Bok
uit Ten Post geld heeft ingezameld voor de minder vermogende kinderen om hen
boterhammen te verschaffen. Een andere reden voor verzuim in 1871 waren de mazelen
en een kwaadaardige keelziekte. Zes kinderen uit de gemeente Ten Boer maakten dat
jaar geen gebruik van het onderwijs.
Toegang 2107: Stichting Gerrit van Houten, 1761-2017
Gerrit van Houten (Groningen, 29 augustus 1866 – Santpoort, 18 januari 1934) was een
bekende en succesvolle schilder. In 1945 besloten zijn broers en zusters een stichting op
te richten onder de naam Gerrit van Houten Stichting. De doelstelling was het bewaren
van de tekeningen, aquarellen en schilderijen en deze bekend te maken aan de
buitenwereld. Het archief van Stichting Gerrit van Houten, 1761-2017 bevat het archief
van de stichting en aanverwante stichtingen. Tevens bevat dit archief veel documentatie
van de familie Van Houten en aanverwante families en de houthandel.
Vele persoonlijke documenten en brieven van de familie zijn bewaard gebleven.
Waaronder enkele brieven van Gerrit van Houten aan zijn familie, 1878-1880. Zoals een
kort briefje waarin een jonge Gerrit van Houten zijn grootvader en grootmoeder en ooms
en tantes ‘zegen in het nieuwe jaar wenscht’. In een brief uit september 1880 schrijft de
dan veertienjarige Gerrit een brief aan zijn oom in tante met het bericht dat hij voor het
eerst naar het gymnasium is geweest.
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In dit overzicht vindt u nieuwe toegangen die beschikbaar zijn gekomen in 2018 (t/m
september). Herziene toegangen en aanvullingen op toegangen maken ook deel uit van
dit overzicht.
Noot: sommige toegangen zijn onder meerdere rubrieken gecategoriseerd.
Algemeen bestuur en Politiek
2988 Gemeentebestuur Ten Boer, 1798-1989
Families en Personen
2107 Stichting Gerrit van Houten, 1761-2017
Gescand: Inv.nr. 79 en 275
Industrie, Handel en Dienstensector
2107 Stichting Gerrit van Houten, 1761-2017
Gescand: Inv.nr. 79 en 275
Kunst, Cultuur en Erfgoedbeheer
2107 Stichting Gerrit van Houten, 1761-2017
Gescand: Inv.nr. 79 en 275
1733 Boekverkoperscollege, 1784-1990 (herzien)
Religie en Levensbeschouwing
3001 Bisdom Groningen, (1913) 1956-2000 (2010)
355 Gereformeerde kerk te Uithuizermeeden, 1834-2007 (herzien)
Verzamelingen
833 Verzameling losse stukken Rijksarchief in Groningen, 1433 – 1992 (aanvulling)
Gescand: Inv.nr. 1 en 472
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