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Nieuw in de collectie: archieven 
November - december 2020 

 

Waar de afgelopen tijd geen archieftoegangen beschikbaar kwamen, is daar nu 

verandering in gekomen! Er zijn twaalf nieuwe archieftoegangen bij. U vindt ze in de lijst 

hieronder, op onderwerp gerangschikt. Twee archieven krijgen extra aandacht.  

 

Uitgelicht 

 

Toegang 3166 Stichting De Vondel [te Groningen], 1966-2018 

 

Stichting De Vondel is de stichting die de Vondelflat in de Groningse wijk De Wijert heeft 

opgericht. De flat is in 1969 gebouwd als een serviceflat voor ouderen met maaltijden, 

activiteiten en schoonmaak. Het serviceconcept raakte na zo’n 40 jaar verouderd en de 

Vondelflat was een tijd niet in trek. In 2017 verkocht de stichting de flat. De stichting 

heet tegenwoordig Stichting Querido Groningen en zet zich in voor ouderen die wonen in 

Groningen. Het archief geeft een beeld van wonen in een serviceflat in de tweede helft 

van de twintigste eeuw en het wel en wee van de bewoners, de buurt en de stichting. 

Interessant zijn de brochures, maar ook een gedichtenbundel geschreven door de 

bewoners of de krantjes met de naam ‘Flatflitsen’.  

 

 

Toegang 1070 Verzameling mr. J.H. Geertsema, 1524-1866 

 

Johan Herman Geertsema was in de periode 1851 - 1866 notaris te Groningen 

(standplaats 26) en advocaat tussen 1863 en 1878. Hij was ook een tijd Tweede 

Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken. De beschreven archiefstukken van deze 

toegang vormen eigenlijk geen archief, maar een verzameling van een paar particuliere 

stukken en een grote hoeveelheid stukken die waarschijnlijk in zijn notariskantoor zijn 

achtergebleven. Zijn officiële stukken zijn te vinden in toegang 1875.  

 

De verzameling is, als je de archiefdozen naast elkaar zou zetten wel 2,5 meter lang. Het 

was aanvankelijk in 1923 aan het rijksarchief geschonken door de zoon van Johan 

Herman Geertsema. Het archief is de afgelopen tijd uitvoerig geïnventariseerd. Neem 

eens een kijkje in de inventaris over de stukken over de verkaveling en verkoop van 

grond rondom Zevenhuizen of de vele verkoopakten van huizen in Groningen. Opvallend 

zijn de vele familienamen in de inventaris, ook van bekende families als Wijchel, Sloet, 

Lewe, Iwema en De Boer.  

 

 

Algemeen bestuur en Politiek 

 

Toegang 3139 Afdeling Haren van Groen Links, 1989-2011 

 

 

Families en Personen 

 

Toegang 3043 Jan Tuin, 1919-1972 

 

 

Huizen 

 

Toegang 3138 Boerderij Dijkhuizen te Oling, 1734-1915 

https://hdl.handle.net/21.12105/4DF8429B11094192AFB3505AF4AF3E99
https://hdl.handle.net/21.12105/572783148AF841D6ABE72B6591FD5002
https://hdl.handle.net/21.12105/E118B82FB66749368BD97AE372C16857
https://hdl.handle.net/21.12105/4BD21815AC634EB3965495AD6CD503A2
https://hdl.handle.net/21.12105/92591F41881B48C7972F87287455222F
https://hdl.handle.net/21.12105/E725D25EB05D47E3A056D0213F07D39C
https://hdl.handle.net/21.12105/3B7D34E9896845CE9D20E75F8347C9DE
https://hdl.handle.net/21.12105/F7EA4CD9584B46ABB37221FB9CA3F897
https://hdl.handle.net/21.12105/96E37167EDD8485386BF2B8E15BF9BBA
https://hdl.handle.net/21.12105/6C2A50AA15994AEEBAE54C1A63889165
https://hdl.handle.net/21.12105/3CE5AD454731470E900BFB65F172DB49
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Industrie, Handel en Dienstensector 

 

Toegang 1435 Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek, 1913-

1970 (herzien) 

 

Toegang 1851 Strokartonfabriek Ceres BV te Oude Pekela, 1897-1976 (aanvulling) 

 
 

Landbouw, Veeteelt en Visserij 

 

Toegang 3198 Documentatie over acties van boeren, 1965-1990 

 

 

Openbare orde en Veiligheid 

 

Toegang 438  Provinciale Groninger Brandweerbond, 1934-1984 (herzien) 

 

 

Religie en levensbeschouwing 

 

Toegang 3162 Afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond, 1946-2006 

 

Toegang 315  Hervormde gemeente Veendam, 1655-2015 (herzien) 

 

 

Ruimtelijke ordening en huisvesting 

 

Toegang 3166 Stichting De Vondel [te Groningen], 1966-2018 

 

 

Verzamelingen 

 

Toegang 1070 Verzameling mr. J.H. Geertsema, 1524-1866 

 

 

Welzijn en Sociale zorg 

 

Toegang 3167 Soroptimist International Club Groningen Oost, 1948-2010 

 

 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/C59AB0C7C1E94831BC5D9DBAB1A50F1A
https://hdl.handle.net/21.12105/C59AB0C7C1E94831BC5D9DBAB1A50F1A
https://hdl.handle.net/21.12105/E4159DBC207447BA988B94F8A5FDBCC8
https://hdl.handle.net/21.12105/9E8681FF737545EB80F320C361C56B74
https://hdl.handle.net/21.12105/7F010E109B144223BA3CC0F43E887545
https://hdl.handle.net/21.12105/F0790790DC6345BBB1A061ED4B0B3FB5
https://hdl.handle.net/21.12105/D9E3919736AC4759864B86522CF75D44
https://hdl.handle.net/21.12105/4DF8429B11094192AFB3505AF4AF3E99
https://hdl.handle.net/21.12105/92591F41881B48C7972F87287455222F
https://hdl.handle.net/21.12105/E23A2A54DD9F455CB16B3E8EBDFA792A

