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Nieuw in de collectie: archieven 
Juli – augustus 2022 

 
In de zomermaanden zijn er 15 nieuwe archieftoegangen beschikbaar gesteld. Vier 
toegangen zijn herzien, bijvoorbeeld door een aanwinst of wijziging in de inventaris. We 
lichten één toegang toe.  
 

 
Uitgelicht 

3268 Architect J.A. Boer, 1908-1971 
 
Johannes Albertus (Jo) Boer (1895-1971) was een Groninger meubelmaker en architect. 

In de Korrewegwijk staan verschillende gebouwen uit zijn oeuvre. Op de hoek van de 
Oosterhamrikkade en de Diephuisstraat staat het Noorderbad (1933). Een ander 
voorbeeld zijn de woningen, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, rondom het 
Bernouilliplein (1925-1928) met uitzicht op de voormalige MTS/Ambachtsschool (1922-
1923) aan de Petrus Driessenstraat.  
 
In het archief van Jo Boer vindt u vooral stukken die betrekking hebben op zijn scholing 
en werkervaring in de vorm van diploma’s en getuigschriften. Nadruk ligt op de aanloop 
naar en het startpunt van zijn carrière, eerst als meubelmaker en later als zelfstandig 
architect. In de getuigschriften van Bureau Gemeentewerken Groningen is bijvoorbeeld 
te lezen dat Boer hoge ogen gooide toen hij in 1920 als tekenaar in dienst kwam bij de 
gemeente Groningen: “een volkomen betrouwbaar, bekwaam en ambitieus technicus en 
in het bijzonder uitmuntend als talentvol tekenaar”, aldus directeur J.A. Mulock Houwer. 
Hij was in die functie betrokken bij de realisatie van de MTS/Ambachtsschool bij het – 
toen nog lege – Bernoulliplein en ontwierp enkele jaren later de woningen rondom 
datzelfde plein. In het archief zit ook een fotoalbum uit 1935 toen Boer architect werd 
voor de grote handel, nijverheid en landbouwtentoonstelling Noorderlicht.  
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Nieuwe archieftoegangen  

Juli – augustus 2022 

 

Algemeen bestuur en politiek 
3156 Plaatselijk bestuur (1798-1810) en gemeentebestuur (1811-1920) van Haren, 
1798-1920 
 
Arbeid 
3265 Werkvoorzieningschap in de provincie Groningen voor administratieve 

dienstverlening, het Provinciaal Werkvoorzieningschap voor Hoofdarbeiders (PWH) 
en diens opvolger de Zodiakgroep, 1969-2000 

 
Families en personen 
3268 Architect J.A. Boer, 1908-1971 
1811 Stukken, meest charters, van particuliere herkomst, 1493-1795 
 

Industrie, handel en dienstensector 
1489 Bond van Groninger Graanhandelaren, 1927-1977 (herzien) 
 
Kunst, cultuur en erfgoedbeheer 
3264 Filmgroep Dubbel 8 te Veendam, 1958-2015 
2435 Afdeling Beeldende Kunstanaars Regeling (BKR) / Regeling Complementaire 

Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars en haar voorlopers, 1947-1987 
3244 Afdeling Uitwierde van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1946-1988 
3248 Biebelvertoalwaarkploug, 1973-2008 
 
Landbouw, veeteelt en visserij 
1754 Rundveefok- en melkcontroleverenigingen in Groningen, 1890-1987 (herzien) 
 
Onderwijs en wetenschap 
3150 Christelijke school te Den Andel, 1902-1996 
1403 Willem Lodewijk Gymnasium, 1920-1980 (herzien) 
 
Religie en levensbeschouwing 
3195 Hervormde gemeente Musselkanaal, 1858-2009 
305 Hervormde gemeente Termunten en Borgsweer, 1784-1996 (herzien) 
3218 Afdeling Ten Boer-Ten Post van Passage, christelijke vrouwenbeweging, voorheen 

CPB/Nederlandse ChristenVrouwenbond, 1948-2014 
 
Verkeer en waterstaat 
3228 Dienst Infrastructuur [van de provincie Groningen] en voorgangers, 1947-2001 
3222 Provinciale Waterstaat van Groningen, districtsarchieven, 1948-1990 

 
Welzijn en sociale zorg 
1247 Voogdij van het Sint Anthony Gasthuis, 1481-2015 (herzien) 
2311 Stichting Provinciaal Steunpunt Randgroepjongerenwerk, vanaf 1989 Stichting 

Provinciaal Ontwikkelingsinstituut voor Integraal Jeugdbeleid, 1983-1999 
3231 Plaatselijk Nut Aduard, 1892-2021 
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