
 

 

1 

 

 
 

 

Nieuw in de collectie: archieven 
Januari – februari 2022 

 

 

Er zijn negen nieuwe archieftoegangen beschikbaar gesteld. Nog eens negen toegangen 

zijn herzien, bijvoorbeeld door een aanwinst of een verandering in de inventaris. We 

lichten één toegang toe.  

 

 

Uitgelicht 

3025 De Veendamse Opleidingsschool, 1911-1955 

 

In dit archief is van alles te vinden over de Veendamse Opleidingsschool, ook wel bekend 

als de Plantsoenschool. Dit schooltje werd opgericht in 1911 door de Veendamsche 

Schoolvereeniging en stond tot 1960 in het plantsoen in Veendam, nu het Julianapark. 

De school, die zich ten doel stelde om de leerlingen klaar te stomen voor de hbs, werd 

hoofdzakelijk bezocht door kinderen uit de betere milieus. Dit leverde de school de 

bijnaam Schoentjesschool op, omdat de leerlingen hier niet op klompen liepen, maar met 

schoentjes in de schoolbanken zaten.  

 

Het archief bestrijkt de periode 1911 tot 1955. In 1956 vond de overdracht plaats van de 

school aan de gemeente Veendam. Het archief bevat onder andere een notulenboekje 

(1911-1912), akten van benoemingen (1911-1915), statuten (1922-1928) en een schrift 

met daarin een leerlingenlijst uit 1945. Interessant zijn ook de lesroosters die van dag 

tot dag, van uur tot uur, een inkijkje geven in het schoolleven van de leerlingen van de 

Veendamse Opleidingsschool. 

https://hdl.handle.net/21.12105/D384CCC6B7C3401182F22D3E431B27A0
https://hdl.handle.net/21.12105/8e2728c2-9c97-8039-928d-119d58f83802
https://hdl.handle.net/21.12105/AC53DF157DC449D2BBD116472FA06920
https://hdl.handle.net/21.12105/DA3B78069AC74558BED31892FC8F5C99
https://hdl.handle.net/21.12105/4E6BD1ECCD3B4B7E85AA1A4474BBCFA9
https://hdl.handle.net/21.12105/00186FC8FCC243A49077431D01200E96
https://hdl.handle.net/21.12105/7D4AB6D12E5C4A23A6AEA9CE4ADC5484
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Nieuwe archieftoegangen 

Januari – februari 2022 

 

Algemeen bestuur en politiek 

2988 Gemeentebestuur Ten Boer, 1798-1989 (herzien) 

 

Arbeid 

1142 Commissie van georganiseerd overleg in ambtenaarszaken, 1932-1973 (herzien) 

 

Families en personen 

1236 Familie de Savornin Lohman, 1615-1975 (herzien) 

1265 Familie Quintus (deel C), 1721-1969 (herzien) 

3203 David Hartsema, 1958-2000 

 

Kunst, cultuur en erfgoedbeheer 

1733 Boekverkoperscollege, 1784-1990 (herzien) 

2060 Gewest Groningen en afdelingen in de stad Groningen van de Nederlandse 

ChristenVrouwenbond (NCVB), 1921-2019 (herzien) 

3067 Vereniging Vrienden van de Stadsschouwburg en d’Oosterpoort, 1958-2016 

3133 Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn (OCSW) van de gemeente Groningen, 

1987-1999 

3208 Afdeling Beerta van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1935-1985 

3209 Afdeling Finsterwolde van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1948-

1995 

3230 Afdeling Hoogezand van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1956-2005 

 

Onderwijs en wetenschap 

3234 Plaatselijke schoolcommissie Middelstum, 1874-1930 

 

Religie en levensbeschouwing  

236 Hervormde gemeente Godlinze, 1741-1986 (herzien) 

294 Hervormde gemeente Schildwolde, 1664-1975 (herzien) 

 

Sport en recreatie 

3165 Groninger Biologen Duikvereniging (GBD) Calamari, 1965-2016 

 

Verkeer en waterstaat  

725 Tienkarspelenzijlvest, 1776-1879 (herzien) 

 

 

 

 

 

 

https://hdl.handle.net/21.12105/90A0CD4E29FC4A5C80061125623DA8BC
https://hdl.handle.net/21.12105/CFF5BA71DC5344F7BA7E882379614DB6
https://hdl.handle.net/21.12105/8D658CF584AB471596B682D1C01FB7D0
https://hdl.handle.net/21.12105/BF996ABD3708477E88234C5765636919
https://hdl.handle.net/21.12105/FD96218C35F64E38A8ED5EB9B89B6875
https://hdl.handle.net/21.12105/49BFB2A23128465A9F7D3F89A667D83D
https://hdl.handle.net/21.12105/7AF8822F0B6841DB8F5F02412CF22D81
https://hdl.handle.net/21.12105/7AF8822F0B6841DB8F5F02412CF22D81
https://hdl.handle.net/21.12105/621E5018DED641419D80AD83876EE3A4
https://hdl.handle.net/21.12105/818A499AFD4F44889A417697E1EB6521
https://hdl.handle.net/21.12105/818A499AFD4F44889A417697E1EB6521
https://hdl.handle.net/21.12105/E9A86E6436A74F428A0126D1F244F04F
https://hdl.handle.net/21.12105/195DA99915294DEC8B315DAA99527E4B
https://hdl.handle.net/21.12105/195DA99915294DEC8B315DAA99527E4B
https://hdl.handle.net/21.12105/76ADC59C17E84AA6B3B8172CBDDDD815
https://hdl.handle.net/21.12105/5EE3750ED08B414BA5263F1D27BBEAEA
https://hdl.handle.net/21.12105/81A3585AC3EB4EE9A3DBEA9DB390925C
https://hdl.handle.net/21.12105/5C7E604A2B654D7E91633F51B13CB55A
https://hdl.handle.net/21.12105/984A2F760A1D402BAE6E9392254D853C
https://hdl.handle.net/21.12105/5070155D2F27467E9B25A25433371E41

