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Nieuw in de collectie: archieven 
Juli – augustus 2021 

 

 

Het was een poos stil rondom nieuwe beschikbare archieven. Daar is verandering in 

gekomen. Er zijn maarliefst zestien nieuwe toegangen. Daarvan zijn zes toegangen 

herzien, bijvoorbeeld door een aanwinst of een verandering in de inventaris. Om u een 

indruk te geven, hebben we ze op een rij gezet en een van de archieven uitgelicht.  

 

 

Uitgelicht 

3089 Theodorus Niemeyer NV, 1874-1999 

Theodorus Niemeyer nam het bedrijf in koloniale waren over van zijn vader in 1848. Hij 

begon in Groningen aan het Rotterdamstraatje en vestigde zich aan het begin van de 

twintigste eeuw aan de Eeldersingel. Het bedrijf groeide en ging naast tabak ook koffie 

en thee produceren. Het nam andere tabaksfabrikanten over en werd, mede door fusies, 

een internationale speler. Door de afnemende vraag naar tabak gaat de fabriek in 

Groningen eind 2022 sluiten. Een einde van een naam en een fabriek die bij bijna alle 

Groningers wel bekend is.  

Het archief van Niemeyer werd al in 1978 overgedragen aan het Gemeentearchief van 

Groningen. In 1997 werd de inbewaargeving opgezegd door het bedrijf en is het hele 

archief teruggegaan naar de Koninklijke Niemeyer. Via het tabaksmuseum en het 

Noordelijk Scheepvaartmuseum is het archief, dat in de tussentijd aanzienlijk werd 

uitgedund door het bedrijf, uiteindelijk weer bij de Groninger Archieven terecht gekomen. 

Het is opnieuw geordend en nu weer beschikbaar voor publiek.  

Onder de oudste stukken vindt u bijvoorbeeld de statuten uit 1905 en de 

oprichtingsakten. Aansprekend materiaal is bijvoorbeeld de reclamestukken voor onder 

andere Roxy-sigaretten en allerlei pijp- en shagtabak. In het archief zitten met name 

veel foto’s, negatieven en plakboeken.  

 

  

https://hdl.handle.net/21.12105/7E0EB4BEB37F463C941BF980C0BBF5E4
https://hdl.handle.net/21.12105/66C755C2F8D840AAB387D03554A310B5
https://hdl.handle.net/21.12105/E9C22380D6A64C06BD541BD35A67ADF5
https://hdl.handle.net/21.12105/A2DCAF7BFF614ADE85BB2DE4308790D7
https://hdl.handle.net/21.12105/F761EF23E8A14592B95972138B682E80
https://hdl.handle.net/21.12105/4F4973D7A0334D0C8F5960D7CB3F2CB1
https://hdl.handle.net/21.12105/C8EF77841FE64F9FB30CBE8D468198C4
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Nieuwe archieftoegangen 

Juli – augustus 2021 

 

Algemeen bestuur en Politiek 

1607 Secretarie van de gemeente Groningen, (1822) 1916-1965 (1981) (herzien) 

 

Families en Personen 

1861 Familie Lijphart, 1734-1869 

3196 Familie Hazewinkel [te Groningen], 1875-1994 

3095 Familie Noordhoff te Noordbroek, 1702-2004 

 

Industrie, Handel en Dienstensector 

3089 Theodorus Niemeyer NV, 1874-1999 

 

Kunst, Cultuur en Erfgoedbeheer 

3207 Afdeling Aduard van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1945-2008 

 

3197 Departement Termunten der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1894-2011 

481 Groninger kunstkring “De Ploeg” te Groningen, 1918-2000 (herzien) 

3200 Vereniging Ons Grunnegerlaand te Leiden, 1973-2002 

 

Landbouw, Veeteelt en Visserij 

3201 Afdeling Zuidhorn van de Groninger Maatschappij van Landbouw, 1908-1998 

 

Onderwijs en Wetenschap 

2184 Industrieschool voor meisjes te Groningen, 1914-1989 

2934 Schoolgebouwendossiers van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting 

[van de gemeente Groningen], 1925-1984 

 

Religie en Levensbeschouwing 

246 Hervormde gemeente Huizinge, 1652-1938 (1981) (herzien) 

 

Sport en Recreatie 

2394 Groninger Studenten Schaatsvereniging Tjas, 1976-2020 (herzien) 

2566 Studententennisvereniging T.C. “Veracket”, 1978-2014 (herzien) 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/EF077070B94E47269BB011CFEA01CEA2
https://hdl.handle.net/21.12105/E0716A7477BB4E0A800383EFA464693A
https://hdl.handle.net/21.12105/18C6390AACA44258B4D5D900F64EBCDD
https://hdl.handle.net/21.12105/0D420C930F834D6E908BCC4D08D674D0
https://hdl.handle.net/21.12105/7E0EB4BEB37F463C941BF980C0BBF5E4
https://hdl.handle.net/21.12105/409BC207A08446769925320250C47797
https://hdl.handle.net/21.12105/4B296807173F44FD88A5E5A9DDC922AD
https://hdl.handle.net/21.12105/89113DD728824138A04C66C1528436D7
https://hdl.handle.net/21.12105/B340CDF087204158846D8E087EC90F89
https://hdl.handle.net/21.12105/F49000A69E3A4A0B86E442D21991991A
https://hdl.handle.net/21.12105/794BA9ADCC364EDCB73E135F90C8F290
https://hdl.handle.net/21.12105/0800780FCDC44DA4B9EA1AB7695D7CC0
https://hdl.handle.net/21.12105/0800780FCDC44DA4B9EA1AB7695D7CC0
https://hdl.handle.net/21.12105/523394DC9276446AAFBA51A4BF5DD102
https://hdl.handle.net/21.12105/5EEC3A050B0B445DAE657AC298644448
https://hdl.handle.net/21.12105/C5609E204D6F45B0B8BA188A04BFABFC
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Welzijn en Sociale zorg 

1473 Heiligen Geestgasthuis, 1284-1955 (herzien) 

 

 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/78CE39DBC0E54C4EAE05F669D00D2EB4

