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Inleiding 
 
Verzameling  
 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Menno van Bergen postbode in Eelde-Paterswolde. 
Daarnaast was hij lid van de Historische Vereniging Ol Eel. Als hij de post rondbracht vroegen mensen 
hem of Ol Eel nog interesse had in ‘oude papieren’, die anders in de prullenbak zouden belanden. 
Omdat die interesse er zeker was werden de archieven en archiefstukken óf door Menno zelf mee-
genomen óf hij zorgde ervoor dat ze bij de vereniging terechtkwamen.  
Zo werd de basis gelegd voor een bijzondere verzameling. In tegenstelling tot andere archieven gaat 
het hier namelijk niet om één archief maar om een bonte verzameling van familiearchiefjes, losse 
familiepapieren, rapporten, scripties, documentatiemateriaal, kranten, krantenknipsels, kaarten, 
tekeningen, bouwtekeningen, foto’s, fotoalbums, almanakken, boeken, brochures, folders, posters 
en persoonsbewijzen en bonkaarten uit de Tweede Wereldoorlog,.  
Behalve via Menno van Bergen werden ook archieven in de vorm van officiële schenkingen aange-
boden, veelal familie- en bedrijfsarchieven. Het archief van het Familiehotel  Paterswolde is hiervan 
een voorbeeld. 
 
Niet alleen originele stukken werden echter opgenomen. Ook  fotokopieën van archiefstukken wer-
den in de loop der tijd aan de verzameling toegevoegd. Deze waren afkomstig van leden van de 
historische vereniging, die de originele  stukken hadden geraadpleegd voor onderzoek en publicatie 
en het belangrijk vonden dat de informatie in kopievorm bewaard bleef. Ze zijn dan ook in het archief 
gebleven en kregen een plek in de inventaris. 
 
Het bleef echter niet alleen bij archiefstukken. Ook voorwerpen kwamen in de verzameling terecht: 
stempels, een pennenverzameling en een frankeermachine van de voormalige gemeente Eelde, een 
serie videofilms, vier grammofoonplaten en een bestuurstafelkleed van de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen ( … ). Uiteraard hebben deze attributen een andere bestemming gevonden binnen 
Ol Eel. 
 
 
Inventarisatie 
 
In 2015 werd door Menno van Bergen een voorlopige plaatsingslijst gemaakt van de hele verzame-
ling. Van elk archiefstuk in de in totaal 57 archiefdozen werd een korte omschrijving gegeven , waar-
door een goed beeld ontstond van het complexe geheel.  
 
In november 2017 werd een begin gemaakt met de uitgebreidere inventarisatie, waarbij de 
plaatsingslijst als basis diende voor de beschrijvingen. Na een eerste controle bleek de verzameling 
na 2015 al weer de nodige veranderingen te hebben ondergaan. Nieuwe stukken waren er aan toe-
gevoegd, maar er ontbraken ook stukken. Sommige waren er uitgehaald en in archieven binnen de 
vereniging ingevoegd waar ze beter op hun plaats waren, zoals stukken van de Vereniging Ol Eel zelf 
en foto’s van het bloemencorso.  Andere waren door werkgroepen van Ol Eel in eigen beheer geno-
men, zoals huwelijks- en overlijdensakten (1812-1850,  respectievelijk 1942) en stukken over het 
vliegveld. Veertien videofilms over historische gebeurtenissen in Eelde-Paterswolde zijn naar het 
Drents Archief in Assen overgebracht.  
Van sommige ontbrekende stukken kon de nieuwe bestemming echter niet meer worden achter-
haald.  
 
Tijdens de inventarisatie werden nog een drietal bij Ol Eel aanwezige archieven toegevoegd aan de 
verzameling en beschreven: het bedrijfsarchief van Firma W. Visser & Co. jacht- en Bootbouw te 
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Paterswolde (1921-1934), het privé-archief van Eldert Hol, tijdens de Tweede Wereldoorlog 
marconist op zee voor radio Holland (1937-1947) en het gezamenlijke privé-archief van Arend Nijdam 
en Ate Geerts Nijdam, beiden schipper te Paterswolde, en Jan Beerda, landbouwer te Paterswolde 
(1830-1932). 
 
Het samenstellen van een inventarisschema voor zo’n uitgebreide en uiteenlopende verzameling gaf 
de nodige hoofdbrekens. Om alle archiefstukken te kunnen onderbrengen in de inventaris is uit- 
eindelijk gekozen voor het standaard archievenoverzicht, dat door de voormalige rijksarchieven in de 
provincies werd (en nog wordt) gebruikt. Dit overzicht bestaat uit hoofdrubrieken die betrekking 
hebben op de overheid en op alle sectoren van de samenleving, aangevuld met landgoederen, 
families en personen. 
 
In de rubriek ‘Varia’ zijn die archiefstukken ondergebracht die inhoudelijk niet konden worden 
ingepast in het hoofdschema. 
 
In de verzameling bevinden zich ook stukken die niet of niet alleen betrekking hebben op Eelde-
Paterswolde, maar op het noorden of zelfs op het hele land. Om dit onderscheid goed uit te laten 
komen is de verzameling opgesplitst in twee verzamelingen, wat ook in het overzicht tot uiting komt:  
A. Een verzameling archieven en archiefstukken van de overheid, partculiere instellingen, 
 landgoederen, families en personen te Eelde-Paterswolde 
B. Een verzameling boeken, documentatie, krantenknipsels en kaarten, niet of niet alleen 
 betrekking hebbend op Eelde-Paterswolde 
 
Sommige archiefstukken, zoals bijvoorbeeld bouwtekeningen, zijn lange tijd opgerold of opgevouwen 
geweest. De meeste hiervan zijn ondergebracht in een grotere, zogenaamde ‘liggende doos’,  waarin 
ze wat meer of soms zelfs helemaal kunnen worden uitgelegd, wat het behoud ten goede komt. Voor 
de duidelijkheid is dit bij de desbetreffende beschrijving in een N.B. vermeld. 
 
De totale omvang van beide verzamelingen na inventarisatie bestaat uit 59 dozen, oftewel 7,5 meter. 
 
HvdZ, mei 2019 
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Inventaris 
 
 
A. Verzameling archieven en archiefstukken van de overheid, particuliere instellingen, 

bedrijven, landgoederen, families en personen te Eelde-Paterswolde en Eelderwolde 
 
1.  Bestuur en politiek 

 
1.1 Algemeen 
 
1. Stukken betrreffende de ontwikkeling, de samenstelling en de huisvesting van het plaatselijk 

bestuur van Eelde vanaf de Franse tijd, met foto’s, z.d. [ca. 1980]. Fotokopieën.  
1 omslag.  

 
2. Verhandeling over de manier waarop de gemeenteraadsleden in Drenthe vóór de invoering 

van de Kieswet in 1850 werden aangesteld en de voorwaarden waaraan onder meer in Eelde 
moest worden voldaan om gekozen te worden, z.d. [eind 20e eeuw]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
3. Stukken betreffende het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het gemeentepersoneel van 

Eelde gedurende de periode 1910-1997. Deels fotokopieën.  
1  omslag. 

 
4. Brief van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te ’s-Gravenhage aan het gemeente-

bestuur van Eelde betreffende een eventuele aansluiting van het rijkspostkantoor aan het 
interlocale telefoonnet, 1904. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
5. Brief van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan het gemeentebestuur van 

Eelde betreffende de benoeming van mej. H. Roelfzema-Hartlief en J. Roelfzema tot respec-
tievelijk kantoorhoudster en vervangend kantoorhouder van de telefoondienst te Eelde, 
1905. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
6. Lijst van geabonneerden op het Locaal Rijkstelefoonnet Eelde, 1927.  Met bijgaande infor-

matie en krantenknipsel met uitleg over de situatie toen en nu, 1990.  
3 stukken.   

 
7. Brieven van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aan het gemeentebestuur van 

Eelde betreffende de aanleg en het gebruik van een radio-distributie-inrichting in Eelde, 
1927, 1928. Fotokopieën.  

 3 stukken. 
 
8. Brief van het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie aan de burgemeeste r 

van de gemeente Eelde betreffende de opheffing van één van de drie dagelijkse postbestel-
lingen in Eelde-Paterswolde, 1928. Fotokopie. 
 1 stuk. 
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9. Tekst van een artikel van de burgemeester van Eelde over de gemeente Eelde, bestemd voor 
het standaardwerk ‘Zoo is Drenthe’, 1939. Kladversie op doorslag. 

 1 stuk.  

 
10. Besluit van Burgemeester en Wethouders van Eelde tot het kappen van populieren en wilgen 

op meerdere plekken in Eelde, 1978. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
11. Inventarisatierapport van de gemeenteraad ten behoeve van het op te stellen sociaal-

cultureel plan voor de gemeente Eelde, z.d. [ca. 1980].  
1 stuk. 

 
12. Rapport over de historische ontwikkeling, bevolking, woningbouw, planologie, werk- 

gelegenheid, sport en recreatie, welzijnsbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, 
maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, financiële positie en bestuur van de gemeente 
Eelde, 1982. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
13. Lijst van personen, verenigingen en militairen aan wie de medaille van verdienste van de 

gemeente Eelde werd toegekend, 1986. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
14. Rapport over de historie, bevolking, samenstelling van het gemeentebestuur en 

gemeentebeleid, 1991.  
1 stuk. 

 
15. Stukken betreffende het ontstaan van het gemeentewapen, de gemeentevlag en het 

gemeentezegel van Eelde, 1930-1932, 1944, 1963. Fotokopieën. 
1 omslag. 

 
16. Informatiefolders over de gemeente Eelde voor nieuwe inwoners, 1983, 1984.  
 2 stukken. 
 
17. Foto-album ter gelegenheid van het samengaan van de gemeente Wardenburg (Dtsld) als 

zustergemeente van de gemeente Eelde, 1986.  
1 deel. 

 
 
1.2 Tol- en belastingheffing  
 
18. Tarievenlijst van tolrechten voor personen, voertuigen en dieren op de grote wegen in het 

koninkrijk, bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 29 okt. 1833. Gedrukt.  
1 stuk. 

 
19. Kadastrale kaarten met betrekking tot het tolhuis op De Punt, 1842-1934, met bijgaande 

historische toelichting, 1996. Fotokopieën.  
1 omslag. 

 
 



 
8 

 

20. Overzicht van pachters van de Eelder tollen van 1866 tot 1947, tevens van de groei van het 
net van verharde wegen in Drenthe van 1850 tot 1925 en een artikel in ‘Dorpsklanken’ over 
de opheffing van de tollen, 1947. Fotokopieën. 
 1 omslag. 

 
21. Besluit van koningin Wilhelmina tot verlenging van de concessie tot tolheffing op de kunst-

weg van Eelde naar de Rijksstraatweg van Assen naar Groningen, in 1904 verleend aan de 
N.V. ‘Straatweg-Maatschappij Eelde-De Punt’ te De Punt, 1907. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
22. Besluit van de gemeenteraad van Eelde tot vaststelling van een verordening op de heffing 

van opslag- en andere gelden op de opslagplaats te Paterswolde aan de haven van het kanaal 
van Paterswolde naar het Noord-Willems Kanaal; met bijgaande staat van inkomsten en 
uitgaven betreffende de opslagplaats, 1919. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
23. Geschiedenis van de verpachting in 1866 en opheffing in 1947 van de tollen te Eelderwolde 

en Oosterbroek, z.d. [ ca. jaren ‘80]. Fotokopieën.  
1 omslag. 

 
24. Lijst van eigenaren van stukken veen in het Neerwold, die het ‘prekarigelt’ verschuldigd zijn, 

1776. Met bijgaande nadere toelichtingen. Fotokopieën.  
1 omslag. 

N.B. Het Neerwold was het veengebied dat werd afgegraven ten behoeve van het 
Paterswoldsemeer. Het ‘prekarigelt’ was de wereldlijke belasting, die elk 
schikkeljaar door Drenthe, Stad Groningen en het Goorecht moest worden 
opgebracht voor de bisschop van Utrecht. 

 
25. Verklaring van de schatbeurder van het karspel Hemmen onder Haren dat de landerijen ten 

westen van Haren over het Hoornschediep en Neerwold gelegen geen grondbelasting ver-
schuldigd zijn aan de provincie, 23 januari 1784. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
26. Correspondentie van E.J.A. Timmerman, gemeente-ontvanger te Eelde, 1937-1942.  

1 omslag. 
 
 
1.3 Mobilisatie, Tweede Wereldoorlog en herdenking 
 
27. Lastgevingen van de burgemeester van Eelde aan H. Bolhuis en P. Rutgers aldaar, dat hun 

vrachtauto’s zullen worden ingevorderd, 21 mrt. 1939.  
2 stukken. 

 
28. Staat van uitbetaalde bedragen wegens vordering van paarden en motorrijtuigen in Eelde-

Paterswolde, 1940. 
1 stuk.  

 
29. Bekendmaking van de gemeentesecretarie te Eelde dat bij een eventuele distributie van 

aardolieprodukten zegels verkrijgbaar zijn voor toewijzing van benzine, 19 apr. 1940.  
1 stuk. 
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30. Informatie over maatregelen van de overheid in de mobilisatietijd in Eelde-Paterswolde met 
betrekking tot het vervoer van militairen en het vorderen van hooi en motorvoertuigen ten 
behoeve van het Nederlandse leger, 1939, 1940. 

 3 stukken. 
 
31. Stukken betreffende  het vorderen in Eelde-Paterswolde door de Duitse autoriteiten van 

motorvoertuigen, rijwielen en grondstoffen voor het vervaardigen van oorlogsmateriaal, 
metalen en radiotoestellen; tevens betreffende  het protest van het gemeentebestuur tegen 
het houden van excercities en het vlagvertoon van de afdeling Eelde van de Nationale Jeugd-
storm op het schoolplein van de school Paterswolde-Noord, 1940, 1941. 

 1 omslag. 
 
32. Bekendmaking van de Territoriale Bevelhebber in het Noorden, waarin op last van de Duitse 

militaire autoriteiten wordt opgeroepen dat alle door het Nederlandse leger gevorderde 
paarden naar de provinciale militaire autoriteiten worden gebracht, 1 juni 1940.  
1 stuk. 

 
33. Verklaring van inbeslagname van een autobus te Eelde, met stempel van voorlopige 

vrijstelling, 1940.  
1 stuk.  

 
34. Kennisgeving van de distributiedienst Eelde van de uitreiking van broodbonboekjes aan 

inwoners van Eelde, Paterswolde en Eelderwolde, 1940. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
35. Stukken betreffende de aankoop door de Duitse autoriteiten van vrachtauto’s van R. 

Kemkers en D. Mekkering uit Eelde en de afhandeling van de financiële tegemoetkoming 
daarbij, 1941.  
3 stukken. 

 
36. Proclomaties van de burgemeester van Eelde betreffende het inleveren door overheids-

diensten, instanties en personen van metalen in Eelde-Paterswolde, 1941. Gedrukt. 
 2 stukken. 
 
37. Verklaring van de burgemeester van Eelde, waarin hij B.G. Kamphuis aldaar vrijstelt van de 

plicht tot inlevering van een messing verzilverd rookstel uit gevoelsoverwegingen, 1941.  
1 stuk. 

 
38.  Verklaringen van het gemeentebestuur van Eelde, dat ingeleverde metalen voorwerpen van 

R. Middendorp te Eelde en J.H. van der Veen te Paterswolde ter beoordeling zijn doorge-
stuurd naar de museumdeskundige in Groningen, met ontvangstbewijs, 1941.  
3 stukken. 

 
39. Tekeningen met bijschrift  van het vliegveld, van Duitse telegrafisten, van een gevorderde 

boerderij en van het uitgaan en het vermaak in Eelde, door de Duitse militair Fritz Junghans 
gemaakt,  z.d. [ca. 1941]. Fotokopieën.  
1 omslag. 
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40. Brief van de burgemeester van Eelde aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amster-
dam, waarin hij vaststelt de circa 300 evacué’s uit het westen niet van klompen te kunnen 
voorzien vanwege de klompendistributie, 22 jan. 1942.  
1 stuk. 

 
41. Brief van het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam aan de burgemeester van 

Paterswolde betreffende het nemen van maatregelen om te kunnen voorzien in de schoen-
reparatie van geëvacueerden, 29 dec. 1942.  
1 stuk. 

42. Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling aan inwoners van Eelde en aan personeels-
leden van de luchtbeschermingsdienst voor het inleveren van fietsen, 1943, 1944. 

 1 omslag.  
 
43. Openbare kennisgevingen van de waarnemend burgemeester van Eelde betreffende het 

inleveren van radiotoestellen, welke groeperingen hiervan vrijgesteld zijn en welke 
apparaten niet behoeven te worden ingeleverd, 1/17 juni 1943.  
2 stukken. 

 
44. Verklaring van terugontvangst door W. Makken,  caféhouder te Eelde, van zijn ingeleverde 

radiotoestel, nadat het onbruikbaar is gemaakt als radio-ontvangsttoestel, met ontvangst-
bewijs bij inlevering, 24/28 juni 1943.  
2 stukken. 

 
45. Brief van de burgemeester van Eelde aan de hoofden van de openbare lagere scholen in de 

gemeente Eelde betreffende reparatie of verstrekking van klompen om schoolverzuim tegen 
te gaan, 10/11 nov.  1943.  
1 stuk. 

 
46. Goedkeuring door de Gewestelijke Politiepresident te Groningen en het Departement van 

Volksvoorlichting te ’s-Gravenhage van de aanvraag van de Muziekvereniging A.N.B. te Eelde-
Paterswolde tot uitvoering van twee zomerconcerent; met bijgaand programma van uitge-
voerde werken en met vermelding van geoorloofde en verboden muziekstukken, 1943. Foto-
kopieën.   
3 stukken.  

 
47. Besluit van de burgemeester van de gemeente Eelde tot invoering van een regeling voor de 

distributie van klompen, vanwege de grote schaarste aan en de grote vraag naar klompen, 2 
dec. 1943.  
1 stuk. 

 
48. Bewijzen van vordering van het oude gemeentehuis, het Familiehotel te Paterswolde en een 

café in Eelde ten behoeve van het Duitse leger, 14 juli 1944,1 febr. 1945.  
3 stukken. 

 
49. Verslag van het onderbrengen van evacuée’s in de gemeente Eelde tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, z.d. [ eind 20e eeuw]. Fotokopie. 
1 stuk. 
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50. Poster met aankondiging waar klompen kunnen worden ingeleverd voor zoolreparatie, 
gepubliceerd door de Bedrijfsgroep Houtindustrie en toegezonden aan het gemeentebestuur 
van Eelde, z.d. [ca. 1944].  
1 stuk.  

 
51. Bericht van het verzet over de situatie op het vliegveld te Eelde, 1945. Fotokopie.  

1 stuk. 
 
52. Artikel over de onthulling van het monument in Eelde ter nagedachtenis aan omgekomen 

verzetstrijders, in: ‘Dorpsklanken’, 1948. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
53. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan de commandant van het tankregiment ‘the 8th 

Princess Louise’s New Brunswick Hussars’ betreffende de uitreiking aan het regiment van de 
ere-medaille van de gemeente Eelde; tevens exemplaren van verschillende Canadese kranten 
met artikelen hierover, 1951, 1952.  
1 omslag. 

 
54. Uiteenzetting over de betekenis voor Eelde van ‘The 8th Princess Louise’s New Brunswick 

Hussars’ tankregiment, hun verliezen gedurende de bevrijding en de toekenning van de ere-
medaille, z.d. [ca. jaren ‘80]. 
1 stuk. 

 
55. Brief van de Stichting Nationaal Comité ‘Thank you Canada’ aan het gemeentebestuur van 

Eelde, met het verzoek mee te werken aan het project ‘Tulpen voor Canada’, waarbij Neder- 
landse gemeenten, particulieren, bedrijven en scholen een pakket tulpenbollen toesturen 
naar een Canadese gemeente, ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de bevrijding, 
1980.  
1 stuk. 

 
56. Krantenartikel over de ‘bevrijdingsestafette’ van Wageningen naar Eelde in de nacht van 4 op 

5 mei, met bijgaande kaartje met de betreffende route en medaille, 1990.  
1 omslag.  

 
57. Beschrijvingen van de wandschildering in het voormalig gemeentehuis van Eelde, ter her-

denking van de oorlogsslachtoffers 1940-1945, en een lijst van 12 omgekomen burgers uit 
Eelde-Paterswolde, wier namen staan aangebracht onder de wandschildering, z.d. [eind 20e  
eeuw]. 
3 stukken.  

 
58. Lijst van oorlogsgraven en monumenten van geallieerde militairen en burgers in de 

gemeente Eelde, z.d. [eind 20e eeuw]. 
1 stuk. 

 
59. Uitgave van de gemeente getiteld ‘Gemeente Eelde tijdens de oorlog en de bevrijding’, ter 

gelegenheid van de expositie over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, gehouden in 
het gemeentehuis, 1980. 
1 deel.   
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60. Folder over de expositie in het gemeentehuis over de Tweede Wereldoorlog  en de bevrijding 
van Eelde, 1985. 

 1 stuk. 
 
61. Mededeling van de Explosieven Opruimingsdienst dat de opsporingsactie naar Duitse munitie 

in het bosperceel van Vosbergen is afgerond, met ondermeer een totaal overzicht van de 
munitievondsten en de totaalkosten van deze actie voor de gemeente Eelde, 1994. Foto-
kopie.  
1 stuk 

 
62. Boekje met bekende Nederlandse, Engelse, Amerikaanse en Canadese liedjes en muziek-

stukken, voor Groningen en Drenthe uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding, 1995.  
1 deeltje. 

 
63. Uitnodiging van de Vereniging en de Stichting ‘Ol Eel’ om aanwezig te zijn bij de onthulling 

van een oorlogsmonument bij boerderij De Duinen te Paterswolde, 2006. 
 1 stuk. 

 
 
1.4 Grenswijziging en herindeling 
 
64. Correspondentie van het gemeentebestuur van Eelde met het provinciaal bestuur van 

Drenthe betreffende wijziging van de grens Haren-Eelde, 1942, 1943, 1946.  
1 omslag. 

 
65. Gedeelte uit een artikel van jhr.dr. P.J. van Winter over de grenzen van de provincie Groning- 

en en de beslissing van Napoleon in 1813 om de Woldsloot tot grens tussen Groningen en 
Drenthe vast te stellen, 1965. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
66. Krantenartikel over de hoorzitting in het Dorshuis te Eelde, naar aanleiding van de door de 

regering voorgestelde provinciale herindeling, waarbij de vier Noorddrentse gemeenten 
Eelde, Roden, Peize en Zuidlaren bij de provincie Groningen worden gevoegd, in: Nieuwsblad 
van het Noorden, 3 okt. 1975. Fotokopie.  

 1 stuk. 
 
67. Poster `De kop hoort erop, Noord-Drenthe moet bij Drenthe blijven’, betrekking hebbend op 

de voorgestelde samenvoeging van Noord-Drenthe met Groningen, 1975.  
1 stuk. 

 
68-70. Fotoalbums van de receptie van het gemeentebestuur, de gemeenteraad en het gemeente-

personeel naar aanleiding van het opheffen van de gemeente Eelde, 19 dec. 1997. 
 3 delen. 
 
 68. Gemeentebestuur 
 69. Gemeenteraad 
 70. Gemeentepersoneel 
 
71. Foto-albums van de afscheidsavond naar aanleiding van de opheffing van de gemeentelijke 

personeelsvereniging Eelde, 26 jan. 1998. 
 1 deel. 
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72. ‘Smoelenboek’ van het college van B & W, raadsleden en medewerkers van de afdelingen van 
het gemeentehuis van de (tijdelijke) nieuwe gemeente Zuidlaren, jan. 1998. Fotokopie. 

 1 omslag. 
N.B. Na de gemeentelijke herindeling in 1998 vormden Zuidlaren, Vries en Eelde-

Paterswolde de nieuwe gemeente Zuidlaren. Per 1 december 1999 werd de 
gemeentenaam veranderd in Tynaarlo. 

 
73. Organisatieschema en telefoonlijsten van de nieuwe gemeente Zuidlaren, jan. 1998. Foto-

kopie. 
 1 omslag. 
 
74. Nieuwsbrief, 1e jaargang, nr. 1, 1998 en knipselkrant, 2e jaargang, nrs. 1-5, 1 jan. – 15 mrt 

1999, van de gemeente Zuidlaren.  Fotokopieën.  
1 omslag. 

75. Tekst van het ‘Eelder afscheidslied’, samengesteld door de historische vereniging Ol Eel, naar 
aanleiding van de gemeentelijke herindeling, z.d. [ca. 1998]. 
1 stuk. 

 
76. Gedicht van Martha Buitenkamp te Eelde, naar aanleiding van een eventuele samenvoeging 

van Noord-Drenthe met Groningen, afgedrukt in ‘Dorpsklanken’, 2000. 
 1 stuk. 
 
 
1.5 Gemeentehuis 
 
77. Stukken betreffende het ‘houden van het gemeentehuis’ in een logement te Eelde, de 

geschiedenis, de verbouwing en uitbreiding van het zogenaamde ‘oude gemeentehuis’ of 
schultehuis, de bouw, respectievelijk uitbreiding van een nieuw gemeentehuis en de sluiting 
in verband met de gemeentelijke herindeling, 1852- 1997. Deels fotokopieën. 
1 pak. 

  N.B.   Ook met informatie over het gemeentebestuur en over Eelde. 
 
78. Ingediende offerte’s van tuinarchitecten met betrekking tot de tuinaanleg bij het nieuwe 

gemeentehuis te Eelde, begroting en kostenraming van werkzaamheden, beplantingsplan en 
definitieve toewijzing door het gemeentebestuur van de opdracht aan J. Vroom te De Punt, 
1939. Fotokopieën. 
 1 omslag. 

 
79. Tekst van een denkbeeldige wandeling door het oud-gemeentehuis van Eelde, z.d. [ jaren ’50    

/ jaren ‘60]. 
1 stuk.  

 
80. Boekje getiteld ‘Het gemeentehuis te klein …’, uitgegeven ter gelegenheid van de officiële in- 

gebruikneming van het verbouwde gemeentehuis, 1981.  
1 deeltje. 

 
81. Stukken betreffende de expositie ter gelegenheid van 50 jaar gemeentehuis, 1988, 1989.  

1 omslag. 
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2. Bevolking 
 
82. Overzicht van het aantal inwoners van de gemeente Eelde tussen 1 januari  1796 en 1 januari 

1986, tevens van het aantal woningen tussen 1 januari 1947 en 1 januari 1986. Fotokopie. 
1 stuk.  

 
83. Verordening op de aard en duur van persoonlijke diensten, vastgesteld door het gemeente-

bestuur van Eelde, 1853; met wijziging daarop, 1854. Fotokopieën. 
 2 stukken. 

N.B. De verordening hield in dat inwoners tijdelijk konden worden opgeroepen  
om diensten te verrichten in het algemeen belang. 

 
84. Kiezerslijsten voor de gemeente Eelde, met vermelding van geboortedatum en -plaats, 1913-

1914. Fotokopieën. 
 1 omslag.  

 
85. Volkstellingen van de gemeente Eelde, 1930, 1947, 1960. Fotokopieën.  

3 stukken.  
 

86. Lijsten van personen in de gemeenten Eelde, Peize, Haren en Vries aan wie volmacht is ver-
leend tot jagen en schieten van schadelijk gedierte of die afstand van hun jachtrecht hebben 
gedaan, 1931-1966. 
 1 omslag. 

 
87. Beknopte beschrijving van de gemeente Eelde, onderverdeeld in physisch milieu, ontwikke-

ling der gemeente, het wonen, het werken, maatschappelijke verhoudingen, recreatie en 
verkeer en wegen, samengesteld door de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe, 
1954.    
1 deeltje. 
 

88. Scriptie van Lenie Sliep over de bevolking, het wonen, de werkgelegenheid, het onderwijs, de 
recreatie en de toekomst van de gemeente Eelde, 1975. Fotokopie. 
1 stuk.  

 
 
3. Openbare orde en veiligheid 
 
89. Stukken betreffende de ontwikkeling van politie en brandweer in Eelde-Paterswolde, 1904-

1997. Deels fotokopieën.  
1 omslag.   

 
 
4. Verkeer en waterstaat 
 
4.1 Vervoer 
 
90. Beschrijving van het ontstaan van de omnibuslijn Groningen-Paterswolde-Eelde, de officiële 

opening van de tramlijn in 1880, het materieel en het personeel en de opheffing en ver- 
vanging door bussen in 1929, z.d. [ eind 20e eeuw]. Fotokopie. 
1 stuk. 
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91. Besluiten van de gemeenteraad van Eelde betreffende het opmaken van een tramplan, het 
leggen van een tramweg, het stopzetten van de tramdienst, overname van de tramrails en de 
opbrengst van de tramrails bij openbare verkoop, 1891, 1912, 1917, 1928, 1929. Foto- 
kopieën.  
1 omslag. 

 
92. Besluit van de gemeenteraad van Eelde tot het verlenen van een concessie aan  A.J.M.  

Dibbits en P.M.A. Huiveman voor de aanleg en exploitatie van een tramweg vanaf de kerk te 
Eelde over Paterswolde en Eelderwolde langs de straatweg tot aan het station van Gronin-
gen, 1894. Met verbalen van het verhandelde in de raadsvergadering hierover, 1895-1897. 
Fotokopieën. 
 1 omslag. 

 
93. Dienstegeling van de Tramweg-Maatschappij Groningen-Paterswolde-Eelde, 1921. Fotokopie. 

1 stuk. 
 
94. Verzoek van het bestuur van de Tramwegmaatschappij Groningen-Paterswolde-Eelde aan de 

gemeenteraad van Eelde om een renteloos voorschot voor het veranderen van tractie, waar-
bij de paarden worden vervangen door drie vrachtwagens voor het voorttrekken van de 
tram, 1921. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
95. Krantenartikel over de opheffing van de ‘tractortram’ en de ingebruikname van de bus, 1929. 

Fotokopie. 
1 stuk. 

 
96. Krantenartikel met foto van de paardengoederentram, die in het begin van de 20e eeuw 

dagelijks van Eelde  naar Groningen reed, in: ‘Dorpsklanken’, 31 jan. 1959. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
97. Krantenartikelen over de Tramweg Maatschappij Groningen-Paterswolde-Eelde, 1966, 1970. 

Fotolopieën.  
2 stukken. 

 
98. Artikel over de tramwegen in Drenthe, door ing. G.A.M. van den Muyzenberg, in: Nieuwe 

Drentse Volksalmanak, 1977. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
99. Afbeelding van een waarschuwingsbord van het gemeentebestuur van Eelde voor fietsers om 

af te stappen bij nadering van een paard en wagen, z.d. [ca. 1900]. Fotokopie in tweevoud. 
 1 stuk. 

 
100. Tijdschriftartikel over Jan Visser, de eerste fietser in Eelde en Paterswolde, 5 dec. 1959. Foto-

kopie.  
1 stuk. 
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4.2 Wegen en kanalen 
 
101. Stukken betreffende de besluitvorming en de aanleg van ‘aardebanen’ en ‘kunstwegen’, en 

tolheffing in Eelde en Paterswolde, 1851-1936. Fotokopieën. 
 1 omslag. 

 
102. Kaartje van de gemeente Eelde, met straat- en kunstwegen, binnenwegen, kerk en molen, 

1867. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
103. Goedkeuring, door de Minister van Waterstaat verleend aan het gemeentebestuur van  

Eelde, tot het maken van aansluitingen van de weg Eelderwolde-Paterswolde-De Punt aan de 
Rijksweg 31, gedeelte Assen-De Punt, 1937. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
104. Fotopagina van het Nieuwsblad van het Noorden over Eelde, met enkele foto’s van de weg-

verbetering tot de tol te Eelderwolde en de nieuwe weg van De Punt via Eelde tot de grens 
van de gemeente Groningen, 31 mei 1938.  
1 stuk. 

 
105. Correspondentie van de Dienst Gemeentewerken, Bouw- en woningtoezicht van de 

gemeente Eelde met de redactie van de Nederlandse Schippersalmanak betreffende het 
opnemen van gegevens over de Paterswolder Schipsloot en het Noord-Willems-kanaal, 1974.  
1 omslag. 

 
106. Overzicht van de eerste verharding van wegen in elke gemeente in Drenthe in de 19e en 20e 

eeuw, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 1976. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
107. Beschrijving van de aanleg van ‘kunstwegen’ van Eelde-Paterswolde  naar Groningen, De 

Punt, Peize, Vries en Haren, z.d. [ eind 20e eeuw]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
108. Beschrijving van de historische ontwikkeling van de wegen en het verkeer in Eelde en Paters-

wolde, z.d. [ca. 1990]. 
 1 stuk. 

 
 
5. Onroerend goed   
 
109. Stukken betreffende overdracht en verhuur van en processen over de boerderij Helmersdijk 

te Paterswolde, 1702-1849. Fotokopieën.    
1 omslag.  

 
110. Koopakten en kwitanties met betrekking tot de aan- en verkoop van het pand Hoofdweg 120 

en 120a te Eelde, 1918, 1955, 1957, 1967.  
1 omslag. 
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111. Ontwerptekening van een landhuis aan de Meerkoetlaan 1 te Paterswolde voor H. Ph. Bon-
ninga te Groningen, 1938. Met bijgaande beschrijving en foto, 1989. Fotokopieën.  
 1 blad in blauwdruk.  
2 stukken. 

 
112. Stukken betreffende de bouw van een woning aan de Hooiweg te Paterswolde via de N.V. 

Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, Afdeeling Eelde, in het kader van de wederopbouw, 
1946-1957.  
1 omslag. 

 
113. Correspondentie van het gemeentebestuur van Eelde met het provinciaal bestuur, de  Rijks-

luchtvaartdienst, het Ministerie van Oorlog en de voorzitter van de Barakkencommisie in Den 
Haag betreffende de ombouw van twee Duitse barakken op het landgoed Oosterbroek tot 
een zestal woningen, 1947, 1948. Met bijgaande tekeningen en aantekeningen over het 
gebruik van de barakken vanaf 1945. Fotokopieën. 
 1 omslag. 

 
114/ Bouwtekeningen van de herbouw van de landarbeiderswoning  voor J. Pieters te Eelde,  
115. juni/juli 1948.  

2 bladen, waarvan één in kalk.  
  N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
114.  juni  1948 
115. juli  1948 

 
116/ Ontwerptekeningen van een woonhuis voor de familie Bijmolt te Luxemburg, gemeente  
119. Vries, 1949-1951. 
 4 bladen, waarvan één in kalk. 

N.B. In liggende archiefdoos. 
 Het betreft hier de Lugtenbergerweg in Yde, die doorloopt tot Eelde. Het 

woonhuis is vermoedelijk afgebroken ten behoeve van de aanleg van het 
vliegveld.  

     
116. z.d. (1949) 
117. mrt 1949 
118. nov. 1950 
119. jan. 1951 

 
120/  Bouwtekeningen van de villa ‘Noordwijk’ te Paterswolde, 1954-1957.  
123. 4 bladen. 
  N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
 120. Situatietekening, 1954 
 121. Bouwtekening van ‘Noordwijk’, z.j. (ca. 1956) 
 122. Verbouwingsplan van de bestaande berging bij ‘Noordwijk’, 1956 
 123. Verbouwingsplan van de schuur tot aula, 1957 
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124/  Bouwtekeningen van de Amrobank aan de Hoofdweg 190 te Eelde, 1955-1982. 
128. 5 bladen. 
 

124. Verbouwingsplan van het bestaande winkelhuis, Hoofdweg 190, voor de wed. J.L. 
Brust-Daniëls te Hoogezand, 1955 

 125. Plan voor het bouwen van een schuurruimte voor de wed. J.L. Brust-Daniëls, 1956 
 126. Plattegrond van de Amrobank, blad 1, 1967 
 127. Idem, blad 2 
 128. Plattegrond van de terreinaccomodatie van de Amrobank, 1982 
 
129. Bouwtekening van een huis op de hoek van de Hoofdweg en de B. Boermalaan te Paters-

wolde, 1976. 
1 blad. 

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
130.  Brief met bijgaande kadastrale gegevens van de afdeling Interne Zaken van de gemeente  

Eelde aan M.J. Feitsma te Eelde betreffende  het pand Molenweg 15 en de historie van de 
molen die ooit aan deze weg stond, 1991. Fotokopieën. 
1 omslag. 

 
131. Kadastrale tekening en bouwtekeningen, behorend tot het toelichtende vergunningsverzoek 

inzake een herplaatsings- en restauratieplan voor een voormalig koetshuis, resp. schilders-
werkplaats van H. Dekker aan de Hoofdweg 226 te Eelde, met bijgaande foto’s, 1994. Foto-
kopieën. 
1 omslag.  

 
132. Situatietekening van de huizen aan de Zevenhuizerweg rond 1900, met vermelding van de 

bewoners en van de latere geschiedenis van de woningen, 1999. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
 
6. Sociale zorg, welzijn en arbeid 
 
6.1 Alcohol- en drugsbestrijding 
 
6.1.1 Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afdeling Eelde-

Paterswolde 
 
133/  Notulenboeken van vergaderingen, 1923-1960.  
136. 4 delen. 
 

133. 5 jan. 1923 – 19 sept. 1929 
 134. 2 okt. 1929 – 20 sept. 1934 

135. 18 okt. 1934 – 7 mei 1954 
136. 22 okt. 1954 – 8 okt. 1960 
 

137. Lidmaatschapskaarten, 1923-1953, ledenlijsten en ledental, 1958, 1959.  
1 omslag. 
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137A. Correspondentie met het hoofdbestuur te Utrecht,  gemeentebestuur en gemeenteraad en  
ingekomen stukken van landelijke commissies en werkgroepen , 1932, 1951-1960. 

 1 omslag. 
 
137B.  Huishoudelijk reglement, 1941. 
 1 deeltje. 
 
 
6.1.2 Overige 
 
138. Pachtovereenkomst tussen het Sanatorium Hoog-Hullen, als huurder, en Cornelis van Es Lzn., 

als verhuurder, van de Koedam-Kolk te Eelde, 1941. 
 1 stuk. 

 
139. Onderzoek naar de geestesgesteldheid van de ‘massajeugd’ in de gemeente Eelde, z.d. [jaren 

’50]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
140. Geschiedenis van de Vereniging tot bevordering van het herstel van Drankzuchtigen, later 

Stichting Nieuw Hoog-Hullen geheten, z.d. [ ca. 1980]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
141. Artikelen over De Breegweestee, onderdeel van de Stichting Nieuw Hoog-Hullen, voor op-

vang, behandeling en resocialisatie van mannen en vrouwen met alcohol- en drugsproble-
men, 1981. Fotokopieën.   
3 stukken.  

 
 
6.2 Ouderenzorg en -huisvesting 
 
6.2.1 Zorgcentrum De Wieken te Eelde 
 
142/ Bouwtekeningen, 1941-1973.  
148. 7 bladen. 
   N.B.   In liggende archiefdoos. 
  

142. Ontwerp van een tehuis voor ouden van dagen te Eelde, blad 1, 12 juni 1941  
 143. Idem, blad 2 

144. Ontwerp van een bejaarden pensiongebouw, naast het bestaande tehuis, 19 mrt 
1968 

 145. Tekening van de gevels van het bestaande gebouw, bestaande toestand, 1 juni 1971 
 146. Idem, nieuwe toestand, 1 juni 1971 
 147. Plattegrond van de verbouw van het bestaande gebouw, 1 sept. 1971 
 148. Schetsontwerp van het voorterrein, 15 febr. 1973 
 
149. Jubileumnummer van ‘Wiekennieuws’, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan,  1999. 
 1 deeltje. 
 
150. Uitnodiging voor een informeel bijeen zijn, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, 1999.  

1 stuk. 
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6.2.2 Overige 
 
151. Prospektus van het Else van der Laanhuis van de Humanistische Stichting voor huisvesting 

van Bejaarden te Eelde, een complex van bejaardenwoningen, z.d. [ca. 1970].  
1 deeltje. 

 
152. Jaarrekeningen van de Coöperatieve Vereniging ‘Coöperatieve Serviceflat ‘Noordwijk U.A.’ en 

de Vereniging van Eigenaren Serviceflat ‘Noordwijk’ te Paterswolde, 1972, 1973.  
2 stukken. 
  N.B.   Zie voor jaarrekening 1975: inv.nr. 153. 

 
153. Notulen van een ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging ‘Coöperatieve Serviceflat 

‘Noordwijk U.A.’ met als bijlage een rapport op de controle van de jaarrekening, 1975. 
 2 stukken. 

 
 
6.3 Belangenorganisaties 
 
6.3.1 Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond, afdeling Eelde-Paterswolde 
 
154/  Contributieregisters, 1933-1941, z.d. [ ca. jaren ‘40].  
155. 2 delen. 
   
 154. 1933-1941 
  155. z.d. [ca. jaren ‘40] 
 
156. Register van Bondsziekte-uitkeringen, 1934-1947.  

1 deel. 
157/  Kasboeken , 1935-1976. 
165.  9 delen. 
 

157. Jan. 1935 – juli 1937 
  158. Aug. 1937 – juni 1940 
  159. Juni 1945 – okt. 1950 
  160. Okt. 1950 – jan. 1956 
  161. Febr. 1956 – jan. 1961 
  162. Jan. 1961 – dec. 1964 
  163. Dec. 1964 – mei 1968 
  164. Apr. 1969 – nov. 1971 
  165. Dec. 1971 – aug. 1976. 
 
166. Ledenregister, 1947-1951.  
 1 deel. 
 
 
6.3.2 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Eelde-Paterswolde 
 
167. Ontwerp-huishoudelijk reglement, z.d. [jaren ’30].  

1 omslag. 
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168/ Notulenboeken van bestuurs- en/of  jaarvergaderingen, deels ook jaarverslagen en ver- 
183. slagen van overige activiteiten, 1934-1989.  

15 deeltjes, 1 pak. 
   N.B.   Niet compleet. 

 
168. 26 jan. 1934 – 15 mrt 1955 

  169. Jaarverslag 1946/1947 
  170. 16 mrt 1949 – 3 jan. 1956 
  171. Agenda’s 7 sept. 1954 – 8 jan. 1957 
  172. Apr. 1955 – dec. 1957 
  173. Agenda’s 5 febr. 1957 – 7 jan. 1958 
 174. 8 jan. 1958; jaarverslag 1957 

175. 1958; jaarverslag 1958 
176. 7 okt. 1958 – 15 dec. 1959 
177. 28 dec. 1959 – dec. 1961 
178. 7 febr. 1962 – 15 juni 1965 
179. 28 sept. 1965 – 24 nov. 1971 
180. 27 febr. 1968 – 10 apr. 1975 
181. 2 nov. 1971 – 1 febr. 1972 
182. 4 mrt 1971 – 8 nov. 1977 
183. 7 dec. 1977 – 3 jan. 1990 (agenda) 

 
184/  Presentielijsten van jaarvergaderingen en overige bijeenkomsten, 1962-1991. 
192.  9 deeltjes. 
 

184. 2 okt. 1962 – 1 dec. 1964 
  185. 22 dec. 1964 – 11 mei 1967 
  186. 21 sept. 1967 – 19 dec. 1968 
  187. 9 jan.  – 17 dec. 1969 
  188. 29 jan. 1970 – 30 apr. 1971 
  189. 971 – 28 mrt 1974 
  190. 2 mei 1974 – 17 apr. 1980 
  191. 2 sept. 1980 – 12 dec. 1985 
  192. 18 dec. 1985 – 19 febr. 1991 
 
193. Ledenlijst, 1971.  

1 deeltje. 
 
194/ Schriften met knipsels uit ‘Dorpsklanken’ betreffende jaarvergaderingen, lezingen, cursussen  
196. en overige activiteiten, 1967-1970, 1975-1983.  

3 delen. 
 

194. 1967-1970 
  195. 1975-1981 
  196. 1982-1988 
 
197. Foto-album ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum, 1983.  

1 deel. 
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198. Knipselkrant naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de landelijke Vereniging van 
Huisvrouwen, 1987. Fotokopieën. 

 1 deel. 
 
199. Kas-, bank- en giroboek van contributiebetalingen, 1988-1992. 

1 deeltje. 
 
200. Tekst van het verenigingslied, z.d. [ca. jaren ‘40]. In tweevoud.  

1 stuk. 
 
 
7. Gezondheidszorg 
 
7.1 Algemeen 
 
201. Krantenknipsel met vermelding van het overlijden van dr. P.C. Galema, oud-huisarts van 

Paterswolde, 1935. 
1 stuk. 

 
202. Krantenartikel over het afscheid van Tineke Wilkins, wijkverpleegster in Eelde –Paterswolde, 

in: ‘Dorpsklanken’, 31 jan. 1990.  
1 stuk. 

 
 
7.2 Vereniging Het Groene Kruis te Eelde-Paterswolde   
 
203. Statuten, huishoudelijk reglement en reglement van de Onderafdeeling van het Groene Kruis 

te Eelde, met wijzigingen en aanvullingen, 1910, 1923, 1926, 1927, 1979.  
 1 omslag. 
 
204. Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant betreffende verlenging van het bestaan van de 

vereniging, 1968. Fotokopie.  
1 stuk. 

205. Notulen met bijlagen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, deels 
ook jaarverslagen, 1985-1990.  
1 pak. 

 
206. Correspondentie van het bestuur, 1980-1989.  

1 pak. 
 
207. Bestek en voorwaarden en bouwtekeningen voor het renoveren en uitbreiden van het 

Groene Kruisgebouw te Eelde, 1988, 1989.  
1 omslag. 

 
208. Stukken betreffende de liquidatie, 1991, 1992.  

1 pak. 
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8. Land- en tuinbouw 
 
209. Kasboek van inkomsten en uitgaven van de Boermarke van Eelde, 1885-1984.  

1 deel. 
 
210. Statuten en huishoudelijk reglement van de Land- en tuinbouwvereeniging Paterswolde te 

Paterswolde, 1915. 
 1 deeltje. 
 
211. Brochure over de tuinbouwtentoonstelling te Paterswolde, 1935.  

1 deeltje. 
 
212. Krantenartikelen en persberichten over de aardbeienteelt in Paterswolde, tevens verslagen 

van de aardbeiencommissie Ol Eel en een lijst van voorwerpen en documenten, tentoon-
gesteld op de expositie ‘Paterswoldse aardbeien’, 1940-2002. Deels fotokopieën. 
1 omslag. 

  
213. Notulenboek van vergaderingen van de Geitenfokvereniging De Vooruitgang, 1942-1959. 

1 deel. 
 
214. Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting voor de Landbouw, Afd. Eelde, 

1947-1951. Fotokopieën. 
1 omslag. 

 
215. Reglement van het Onderling Paardenfonds te Eelde, 1958.  

1 deeltje. 
 
216. Brochure ‘Radioactieve neerslag en landbouw’, uitgegeven door het Ministerie van Land-

bouw en Visserij, met begeleidend schrijven van de Provinciale Voedselcommissaris voor 
Drenthe en een folder met richtlijnen voor boer en tuinder, 1961. 

 1 omslag. 
 
217. Krantenartikelen over het oogsten en dorsen van koren, haver en rogge in Eelde, in: Dorps-

klanken, 1998, 1999.  
2 stukken. 

 
218. Programmaboekje van het concours hippique en de Noordenveld tentoonstelling te Eelde, 

1999.  
1 deeltje. 

 
 
9. Vervening en landinrichting 
 
219. Historische informatie over het Grote Veen vanaf de 17e eeuw, z.d. [ca. 2001]. Grotendeels 

fotokopieën. 
1 omslag. 

   N.B.   De oudste gegevens zijn overgeschreven van originele archiefstukken. 
 
220. Uittreksels uit een register van eigenaren van veenland in het gebied ten westen van Haren, 

waar later het Paterswoldsemeer is ontstaan, 1737-1740, 1747-1751. Fotokopieën. 
2 stukken.  
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221. Ontwikkeling van het veengebied bij het Paterswoldsemeer, aan de hand van de kaart van 
mr. Th. Beckeringh  en staf- en topografische kaartjes,  1781-1960. Fotokopieën.  
1 omslag. 

 
222. Brief van Capitein-ingenieur J. Trip aan Gedeputeerde Staten van Stadt en Lande van Gronin-

gen, waarin hij verklaart bereid te zijn om 36 percelen veenland in het Neerwold, gelegen 
tussen de Hoornsche Dijk, de Groene Dijk, lopende langs de Paterwoldsche Noorderschip-
sloot, Paterswolde en het Eelderwoldsche pad ‘van tijdt tot tijdt te doen verbaggeren’, mrt  
1784. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
223. Verklaring van de Participanten der Paterwoldsche Schipsloot, waarin zij Capitein-ingenieur  

J. Trip authoriseren om de Schipsloot op te schonen ‘van de Hoornsche Dijk tot aan de wijken 
(sloten) van de gesworen Warmolts tot op de oude boom’, met bijgaande plattegrond met 
namen van alle participanten, 28 juni 1784. Fotokopieën.  
2 stukken.  

 
224. Kadastraal kaartje van de veengronden te Neerwold, 1812. Fotokopie.  

1 stuk.  
 
225. Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om aan Johannes Rijkholt, vervener te Paters-

wolde, toestemming te verlenen tot vervening van het westelijk gedeelte van een perceel in 
de gemeente Eelde, tevens tot ontheffing van zijn verplichting tot demping van een opening 
in de westelijke strook grond van zijn perceel, 1908, 1909. Fotokopieën. 
 2 stukken.    

 
226. Vergelijkende kaartjes van de gemeente Eelde, met aanduiding van bouwland, grasland, bos, 

woeste grond, water, wegen en bebouwing, samengesteld door de Provinciale Planologische 
Dienst van Drenthe, 1845, 1954. Deels fotokopie.  
2 stukken.    

 
227. Geologisch kaartje van de gemeente Eelde, samengesteld door de Provinciale Planologische 

Dienst van Drenthe, z.d. [ca. 1954]. Fotokopie. 
  1 stuk.    
 
 
228. Artikel getiteld ‘De Kern-kolonisatie van zuidelijk Westerkwartier’, door G. Overdiep, 1979.  

1 deeltje.    
N.B. Overdruk uit de Groningse Volksalmanak 1978-1979. Het betreft hier een 

nader onderzoek naar de landschapskenmerken, de geografische naam-
geving, de geschiedenis en de archeologie van dit gebied, bestaande uit de 
voormalige landschappen Vredewold en Langewold.  Eelde, Peize en Roden 
behoorden hier eveneens toe. 
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10. Onderwijs 
 
10.1 Algemeen 
 
229. Verbalen van het verhandelde in de gemeenteraad van Eelde betreffende de school en de 

leerkrachten te Eelde, 1852-1930; met overzicht van de schoolbouw en –verbouw, 1896-
1928. Fotokopieën. 
 1 omslag.  

 
230. Programma van de te houden optocht ter gelegenheid van het schoolfeest te  Eelde, met als 

thema de intocht in 1813 van Prins Willem de Eerste in ons land, 1913. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
231. Werkstuk van K.J. Westerhof over de geschiedenis van Eelde van de prehistorie tot 1920, 

mede bedoeld voor het vak geschiedenis op school, 1978. Fotokopie.  
1 map.  

 
232. Geschiedenis van het lager onderwijs, de land- en tuinbouwschool en de Rijksluchtvaart-

school te Eelde, z.d. [ca. 1990].   
1 stuk. 

 
 
10.2 Openbare Kleuterschool 
 
233. Overzichten van wekelijks afgedragen geld op de kleuterschool te Eelde, onder andere 

bestemd voor schoolreisjes; met foto’s van de leerlingen, 1934, 1935. Fotokopieën.  
 1 omslag. 

 
234. Brief van het bestuur van ‘Ons Dorpshuis’ aan P. Toppen, hoofd van de school aan de Esweg 

te Eelde, om via de Oudercommissie bij het gemeentebestuur tot snellere besluitvorming te 
komen inzake de vestiging van een kleuterschooltje in het oude gemeentehuis, dat sinds kort 
leeg staat, 1952. 
1 stuk.    

 
235. Spaarbankboekje, op naam van de Openbare Kleuterschool, 1958-1971.  

1 deeltje. 
 
236. Informatieboekje van de Openbare Kleuterschool ‘De Korenbloem’ en de Openbare Lagere 

School te Eelde, met vermelding van namen van onderwijzers, personeelsleden en leerlingen, 
z.d. [ca. 1980]. 
1 deeltje. 

 
 
10.3 Openbare Lagere school 
 
237. Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een nieuwe school te Eelde, 1856. Foto-

kopieën.  
1 omslag. 
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238. Stukken betreffende de geschiedenis van de openbare lagere school te Eelde, 1856-1977. 
Deels fotokopieën.  
1 omslag. 

 
239. Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van de school te Eelde, 1885. Fotokopieën. 

 1 omslag. 
 
240. Reglement voor de schoolvergaderingen, 1916.  

1 deeltje. 
 
241/  Notulenboeken van schoolvergaderingen, 1916-1956, 1974-1983.  
247. 7 delen.  
 

241. 1916-1922 
 242. 1923-1928 
  243. 1929-1934 
  244. 1935-1944 
  245. 1945-1949 
  246. 1950-1956 
  247. 1974-1983 
 
248. Leerplan, 1933, met inliggende bijlagen, 1923, 1948.  

1 deeltje. 
 
249. Notulenboek van bestuursvergaderingen, tevens van algemene ledervergaderingen, 1925-

1935.  
1 deeltje. 

 
250. Boekje en krantenartikelen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, 1980.  

1 omslag. 
 
251. Huishoudelijk reglement voor de Oudercommissie, 1920.  Fotokopie.  

1 deeltje.  
 
252/  Notulenboeken van vergaderingen van de Oudercommissie, van personeelsvergaderingen  
254. en van ouderavonden, 1930-1970. 

3 delen. 
 

252. 1930 – 24 febr. 1949 
  253. 19 okt. 1949 – 6 febr. 1956 
  254. 16 febr. 1956 – 7 mrt. 1970 
 
255.  Kasboek van de Oudercommissie, 1930-1956.  

1 deel. 
 
256. Gids voor Oudercommissiën en Ouderraden, uitgegeven door de Nederlandse Ouderraad 

voor het Openbaar Lager Onderwijs, 1947.  
1 deeltje. 

 
257. Ingekomen brieven bij de Oudercommissie, 1951-1997.  

1 omslag. 
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258.  Presentielijsten van ouderavonden, 1948-1970. 
 1 pak.  
   N.B.   Niet compleet. 
 
259. Lesbrieven voor de groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen in de gemeente Eelde getiteld: ‘850 

jaar geleden: Eelde en de middeleeuwen’, en draaiboek van het middeleeuws feest, 1989.  
1 omslag.  

 
260. Lesbrief over de geschiedenis van de gemeente Eelde getiteld ‘Eelde door de eeuwen heen’, 

bestemd voor de groepen 7 en 8 van de Eelder basisscholen, met bijgaande handleiding, 
1994.  
2 stukken. 

 
261. Krantenartikel uit De Gezinsbode over de ervaringen van S.H. Woudsma als jong onderwijzer 

gedurende de periode 1932-1938, en het bezoek van mw Van Riel-Smeenge, rijksinspectrice 
van het onderwijs, met de burgemeester en twee wethouders van Dwingeloo, in verband 
met zijn sollicitatie in 1938 als schoolhoofd in Lheebroek, z.d. [ca. jaren ‘80].              
1 stuk. 

 
 
10.4 Openbare MAVO-school 
 
262. Geschiedenis van de ULO-school, respectievelijk Mavo, te Eelde, 1961-1987. Fotokopieën.  

1 omslag. 
 
263. Krantenartikel over het afscheid van Bart Westerhof, adjunct-directeur van de openbare 

MAVO-school, in: ‘Dorpsklanken’, 1986.  
1 stuk. 

 
264. Krantenartikelen over het 25-jarig bestaan van de Openbare MAVO-school, in: ‘Dorps-

klanken’, 1987.  
2 stukken. 

 
 
10.5 Overig onderwijs 
 
265. Krantenartikel over de officiële opening van de nieuwe lagere tuinbouwschool te Paters-

wolde, 1937. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
266. Korte geschiedenis van de lagere tuinbouwschool te Paterswolde, z.d. [ ca. jaren ‘80].            

1 stuk.  
 
267.  Stukken betreffende de gemeentelijke en Koninklijke goedkeuring tot oprichting en instand-

houding van de Hervormde Opleidingsschool voor Gezinsverzorgsters in Eelde, 1966, 1967. 
Fotokopieën.  
1 omslag. 
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268. Krantenartikel betreffende de mogelijke verkoop van het internaatsgebouw bij de hervormde 
school voor opleiding in gezins- en bejaardenzorg, en de invoering van een nieuwe naam 
voor de school, 1984.  
1 stuk. 

 
269. Boekje, uittgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Onderwijscentrum voor 

land- en tuinbouw te Eelde, 1982.  
1 deeltje. 

 
 
11. Cultuur 
 
11.1 Literatuur, dichtkunst en podiumuitvoeringen 
 
270. Manuscript van de roman ‘Uit de tijd der Schieringers en Vetkoopers’ van Heiko Bekkering 

Wzn te Eelde, 1884; tevens de toneelbewerking  hiervan, z.d. [eind 20e eeuw]. Fotokopieën. 
2 stukken. 

 
271. Levensbeschrijving van de schrijver Heiko Bekkering te Eelde (1838-1902), met bijgaande 

tekeningen van zijn hand waarin hij zijn visie geeft over een maanreis. Fotokopieën. 
2 stukken. 

 
272. Handgeschreven reglement van de Onderlinge Muziekvereeniging Neerlandia te Eelde-

Paterswolde, 1911. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
273. Tekst van het kindertoneelspel ‘De Kleermaker en de Kabouters’, door J. Buma, z.d. [ca. 

1928]. Fotokopie. 
1 deeltje. 

 
274. Programma’s van uitvoeringen van de Arbeiders-Muziekvereeniging A.N.B. Eelde-Paters-

wolde, respectievelijk  Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’, 1932-1940, 1946, 1947. Foto-
kopieën. 
1 omslag.  

 
275. Weekprogramma van dansavonden met orkest in hotel ‘Twee provinciën’ te Paterswolde, 

1946.  
1 stuk. 

 
276. Programmaboekje van het openluchtspel ‘Een Middernachtdroom’ van William Shakespeare, 

opgevoerd op het landgoed Noordwijk te Paterswolde, 1951.  
1 deeltje. 

 
277. Tekst van het openluchtspel ‘Dorp in Opstand’ van Lope de Vega, opgevoerd op het landgoed 

Noordwijk te Paterswolde; met programmaboekje, krantenrecensies en twee brieven van Jo 
van Engen-Van Kooten, waarin zij ondermeer terugkijkt op haar rol hierin, 1952, 2008. 
 1 omslag. 

 
278. Programma en tekstboekje van het Zang-Concours te Paterswolde, uitgegeven door de 

Vereniging  van Vreemdelingenverkeer Eelde-Paterswolde, 1948.  
1 deeltje. 
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279. Tekstboekje van een openluchtspel te Paterswolde, getiteld ‘Dorp in Opstand’, 1952. 
 1 deeltje. 

 
280. Boekje met gedichten van G.E. Stel te Paterswolde, 1974. 

 1 deeltje.  
 
281. Gedicht in dialect over Eelde, door Roel Reijntjes, z.d. [ ca. jaren ‘70]. 

1 stuk. 
 
282. Tekst van het dorpslied van Eelde, z.d. [1980]. 

1 stuk. 
 
283. Programmaboekje van het jubileumconcert van de Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’, ter 

gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1982.  
1 deeltje. 

 
284. Gedicht in dialect van een Eeldenaar over zijn jeugd in de Novastraat, in: ‘Dorpsklanken’, 

1985.  
1 stuk. 

 
285. Artikel en overgeschreven tekst over Roelof Smeenge, kleermaker te Eelde, alias ‘Kakatoe’, 

met bijgaand de tekst en het refrein van het door Smeenge gezongen operalied ‘Der 
Schneider Kakadu’ (1794), in: ‘Dorpsklanken’, 19 nov. 1986. Fotokopieën. 

 1 omslag. 
 
286. Artikelen over nieuwjaarsijzers uit Drenthe, z.d. [eind 20e eeuw]. Fotokopieën.  

2 stukken. 
 
287. Jaarprogramma’s  van de Vereniging voor Volksvermaken te Eelde, 1999, 2002.  

2 stukken. 
 
288. Speciale krant ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de operette-vereniging A.D.O. te 

Eelde-Paterswolde, 2001.  
1 stuk. 

 
 
11.2 Vereniging  Ons Dorpshuis 
 
289. Herdenkingsboekje, 1915-1935.   

1 deeltje. 
 
290. Huishoudelijk reglement, 1930.  

1 deeltje.  
 
291. Artikel van Jo Boer, directrice van de Stichting Opbouw Drenthe, naar aanleiding van het 

overlijden van mw G. Bähler-Boerma, in: ´Nieuwe Drentse Volksalmanak´, 1954. Fotokopie.  
1 stuk. 

   N.B.   Mw G. Bähler-Boerma was de oprichtster van Ons Dorpshuis. 
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292. Scriptie over de geschiedenis van Ons Dorpshuis te Eelde getiteld ‘Ontstaan en ontwikkeling 
van het oudste dorpshuis in Nederland’, door J. ter Veld, 1954. Fotokopie.  
1 deel.  

 
293. Tekst van een artikel over het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van de Vereniging 

Ons Dorpshuis, door mw M.C. Werkman-van Leeuwen, één van de oudste medewerksters, 
1962. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
294. Verhandeling over de landelijke ontwikkelingen in het sociaal cultureel werk en opbouwwerk, 

de gemeente Eelde na 1952 en de ontwikkeling en activiteiten van de Vereniging Ons Dorps-
huis, met de nadruk op de periode 1915-1979, samengesteld door de voorzitster van de 
sociaal kulturele kommissie, tevens vrijwilligster bij de vereniging, z.d. [ca. 1980]. Fotokopie.  
1 stuk.  
 

295. Feestprogramma ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, 1990.  
1 stuk.  

 
 
12 Historie 
 
12.1 Algemeen 
 
296. De geschiedenis in het kort van de voormalige gemeente Eelde, z.d. [ca. 2000]. 
 1 stuk. 
 
297. Stukken betreffende koop en verkoop van onroerend goed in het kerspel Eelde en recht-

spraak en transacties in het schultambt Eelde, uit: ‘De archieven van de Schultengerechten in 
Drenthe’ (1907) en ‘De archieven van kerspelen en marken’ (1910). Fotokopieën. 
1 omslag. 

 
298. Korte artikelen en grafieken over de geschiedenis van Eelde-Paterswolde  gedurende de 

periode  1650-1988, z.d. [eind 20e eeuw]. Fotokopieën.  
1 omslag. 

 
- Hopteelt in Eelde, 1650-1700 
- Andere produkten van het boerenbedrijf, 17e en 18e eeuw 
- Opkomst van de middenstand, 1750-1896 
- De Eelder tollen, 1815-1947 
- Grondgebruik naar oppervlakte in hectaren 1827-1969 
- Postbezorging, 1830-1850 
- Personenvervoer, 1867-1929 
- Vrachtvervoer, 1895-1982 
- Oprichting en geschiedenis van de zuivelfabriek, 1896-1967 
- Tuinbouw na 1900 

 - Dienstregeling Tramweg-Maatschappij Groningen-Paterswolde-Eelde, 1921 
- Dienstregeling goederenwagen Eelde-Groningen, z.d. [ca. 1921] 
- Tussen de beide Wereldoorlogen (toerisme, werkgelegenheid, horeca) 
- De periode 1940-1988 
- Beroepsbevolking1947-1987 
- Bedrijven 1947-1987 
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- Begrafenis der Eelder Tollen, 1947 
- Houtverkopingen in Paterswolde, 1948 
- Winkels en anderee vormen van particuliere dienstverlening 1950-1975. 

 
299. Tijdschrift- en krantenartikelen over de geschiedenis van de gemeente Eelde, z.d. [ca. 1900], 

1923-1981, z.d. [ca. 2000]. Deels fotokopieën. 
1 pak.  

 
300. Tekst van een artikel over de gemeente Eelde in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 

ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de krant, 1923.  
1 stuk. 

 
301. Krantenartikelen over de moord op Willemiene Henriëtte Jansen in Paterswolde, 1917, 1918, 

z.d. [jaren ‘70], 1997. Deels fotokopieën. 
1 omslag. 

 
302. Beschrijving van het terpje bij ‘Het Wold’ in de made van het Eelderdiepje bij Peize, door A.E. 

van Geffen, z.d. [ca. 1930]. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
303. Geschiedenis en bouwtekeningen van het voormalige jeugdvakantiehuis, respectievelijk de 

LOM-school, de meubeltoonzaal en de huidige openbare bibliotheek ‘de Wolfhorn’, later 
‘Punthoes’ geheten, 1951 – ca. 1985.  
1 omslag. 

 
304. Scriptie van Ineke Raukema en Marjolein Houttuin over de geschiedenis van Eelde, 1975.  

1 stuk. 
 
305. Verslag van een onderzoek naar een ca. 500-jarige linde op de grens van de gemeenten Eelde 

en Haren, door ? Boekholt, 1981. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
306. Oorkonden uit het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, door de rijksarchivaris van Utrecht 

toegezonden aan het gemeentebestuur van Eelde, naar aanleiding van een verzoek in 
verband met 850 jaar geschreven historie van Eelde, 1988. Fotokopieën.  
1 omslag. 

   N.B.   De oorkonden zijn in het Latijn of laat-middeleeuws Nederlands. 
 
307. Overzicht van de periode 1139-1930, waarin de dorpen, gehuchten, plaatsen, streken of 

buurten uit de gemeente Eelde voor het eerst zijn genoemd, met vermelding van de 
bronnen, z.d.  [ca. 1990]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
308. Korte geschiedenis van het vliegveld en de Rijks Luchtvaartschool te Eelde, z.d. [ca. 1990]. 

Fotokopie  
1 stuk.  
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12.2 Historische Vereniging Ol Eel         
 
309. Plattegrond van de dorpskom van Eelde rond 1900, met alle bebouwing en namen van de  

eigenaars, ambachtslieden en middenstanders, samengesteld door de Historische Vereniging 
Eelde, z.d. [1989]. 

 1 stuk.     
 
310. Kalenders, uitgebracht door de Historische Vereniging ‘Ol Eel’, met foto’s van oud-Eelde en 

Paterswolde, 1981, 1982, 1992, 2000.  
1 omslag.  

 
311. Uitgave met historische feiten, cijfers en jaartallen van de gemeente Eelde, samengesteld  

door de Historische Vereniging Ol Eel en uitgegeven ter gelegenheid van de expositie in het 
Schultenhuis te Eelde, 1977. Met concept-herziening, 1986.  
2 stukken. 

 
312. Zangbundel, ter gelegenheid van de viering van het 3e lustrum van de Stichting Ol Eel, 1996.  

1 stuk.   
 
313. Stukken betreffende een verloting, georganiseerd door de Historische Vereniging Ol Eel, 

waarvan de opbrengst kan bijdragen aan het realiseren van een tentoonstellingsruimte, 
1999. Deels fotokopieën. 
1 omslag. 

 
314. Felicitatiekaarten van historische en culturele verenigingen, zorginstellingen, bonden en 

andere instanties en bedrijven voor de Historische Vereniging Ol Eel, ter gelegenheid van het 
4e lustrum, 2000.  
1 omslag. 

 
315. Uitnodiging van de Stichting Ol Eel om aanwezig te zijn bij de presentatie van de database 

van alle beschikbare foto’s van Eelde, Paterswolde en Eelderwolde in het Historisch Centrum 
van Ol Eel, 2006. 
 1 stuk. 

 
 
13. Sport , toerisme en recreatie 
 
13.1 Uitspanningsoord De Twee Provinciën / Vereeniging Watersport De Twee Provinciën 
 
316. Krantenadvertentie van het Uitspanningsoord De Twee Provinciën en het Familiehotel 

Paterswolde, 1889. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
317. Krantenartikel over een Italiaans kanofeest van de Vereeniging Watersport De Twee 

Provinciën, 1933. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
318. Foto’s met bijschriften van het Paviljoen hotel De Twee Provincieën, de Badinrichting van de 

V.V.V. en landhuisjes op het villapark bij het Paterswoldsemeer, z.d. [jaren ’30]. Foto-
kopieën.    
3 stukken. 
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319. Aantekeningen over de watersport op het Paterswoldsemeer, z.d. [ca. 1940].  
3 stukken. 

 
320. Toeristische kaart van Eelde, Paterswolde en Eelderwolde, uitgegeven door het V.V.V., 1960. 
 1 stuk. 
 
321. Fotoboekje ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de Vereniging Watersport De Twee 

Provincieën, 1981.  
1 deeltje. 

 
322. Krantenartikel over de opening van het gerenoveerde clubhuis van de Vereniging Watersport 

De Twee Provinciën, 1988.   
1 stuk. 

 
 
13.2 Schaatssport 

323. Gedicht naar aanleiding van de overwinning van (?) Hesselink uit Eelde tijdens een schaats-
wedstrijd te Groningen in 1887, door H. Dekker, 2001. Fotokopie. In tweevoud, w.o. de 
originele tekst uit 1887. Fotokopie. 
 2 stukken.   

 
324. Verslag van internationale schaatswedstrijden op de Paterswoldse plassen, in: ‘Neder-

landsche Sport’, 11 jan. 1893. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
325 Reglement, wedstrijdbepalingen en – uitslagen en krantenknipsels en – foto’s van de IJs-

vereniging ‘Eelde’, 1921-1957. Grotendeels fotokopieën.  
 1 pak. 
 
 
13.3 Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Eelde, Paterswolde en Omstreken 
 
326. Statuten, gewijzigde statuten (kladversie) en huishoudelijk reglement, 1928, 1964.  

1 omslag. 
 
327. Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten, 31 jan. 1928. 
 1 stuk. 
 
328/ Notulen van de oprichtingsvergadering en van algemene ledenvergaderingen, tevens jaar- 
329. verslagen, 1927 – 1957, 1963-1970.  
 

328. 1927-1957 
329. 1963-1970, jaarverslag 1966/67 

 
330. Jaarverslagen, 1962 – 1966.  
 1 omslag. 
 
331. Correspondentie met het gemeentebestuur van Eelde, 1962-1970. 
 1 omslag. 
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332. Ingekomen brieven van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in 
Den Haag en de Provinciale Drentse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Assen, 1963-
1966. 

 1 omslag. 
 
333. Algemene correspondentie, 1963-1970. 
 1 omslag. 
 
334. Verslagen van gezamenlijke vergaderingen van de Provinciale Drentse V.V.V. en afgevaardig-

den van de V.V.V.’s in Drenthe, 1964-1968.  
 1 omslag. 
 
335. Krantenknipsels en foto’s over de ontwikkelling en aktiviteiten van de V.V.V. in Eelde, Paters-

wolde en omstreken, 1987-2008. 
1 pak. 

 
336. Eelde-Paterswolde gidsen, uitgegeven door de V.V.V. in  Eelde, Paterswolde en Omstreken, 

1928, 1932.   
2 deeltjes. 

 
337. Wandelkaart van Paterswolde en omgeving, uitgegeven door de V.V.V. in Eelde, Paterswolde 
 en omstreken, 1949.  

1 stuk. 
 
 
13.4 Paterswoldsemeer 
 
338. Artikel in ‘Vrije Fries’, deel XII van jhr. J.E. Hooft van Iddekinge betreffende de overblijfselen 

van aloude bewoning, waaronder mogelijk paalwoningen, in het gebied van het huidige 
Paterswoldsemeer, 1873. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
339. Artikelen uit lokale en regionale kranten en uit jaarboeken over het Paterswoldsemeer, z.d. 

[jaren ’30], 1940, 1949, 1961, 1975-1985, z.d. [ca. 1990]. Deels fotokopieën. 
1`pak.  

  
340. Brief van de N.V. Grontmij, Grondverbetering- en Ontginning-maatschappij aan het gemeen-

tebestuur van Eelde betreffende de beveiliging tegen afslag van enige eilandjes in het Paters-
woldsemeer; tevens een verzoek van de burgemeester van Eelde tot storting van giften hier-
voor, en de statuten van de ‘Stichting tot behoud der eilanden van het Paterswoldermeer’, 
1938, 1941, 1942. Fotokopieën.  
3 stukken. 

  
341. Uittreksel uit het ‘Hoofdzakenplan voor de rekreatieve ontwikkeling van het Paterswoldse-

meer’, in 1969 door de Grontmij N.V. in opdracht van het Meerschap Paterswolde uitge-
bracht, 1972.  
1 deeltje. 

 
342. Publicatie van de Grontmij N.V. getiteld ‘Herijking van het Hoofdzakenplan (1e deel)’, met 

bijlagen, 1979.  
1 omslag. 
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343. Gedeelte uit het rapport ‘De Ontwikkeling van de Dagrecratie en waterrecreatie aan en 
rondom het Paterswoldsemeer’, door H.J.D. Sewüster, 1979. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
344. Artikel over de verloedering van de toeristenindustrie en de recreatie rondom het Paters-

woldsemeer, in: ‘Horeca’, 1979. Fotokopie.  
1 deeltje. 

 
345. Gedichten over het Paterswoldsemeer, z.d. [ca. 1980]. Deels fotokopieën.  

1 omslag. 
 
346. Kaart van het Paterswoldsemeer, uitgebracht door het Meerschap Paterswolde, met 

vermelding van de namen van terreinen en wateren, 1981. In tweevoud.  
1 stuk. 

 
347. Boekje, getiteld ‘Verleden, heden en toekomst van het Paterswold Meer’, uitgegeven ter 

gelegenheid van de expositie, gehouden in ’t Punthoes in Eelde, 1981.  
1 deeltje. 

 
348. Krantenknipsels over de tentoonstelling over het Paterswoldsemeer in het Punthoes in Eelde, 

1981. 
2 stukken. 

 
349. Fietsroute rond het Paterswoldsemeer, als opdracht voor studenten, met als doelstelling 

kennis te nemen van de veranderingen in dit gebied met betrekking tot de recreatie in de 
laatste twintig jaar, z.d. [ca. 1985]. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
 
13.5 Overige 
 
350. Losse pagina’s van het boekje getiteld ‘Te voet van Heerenveen en Leeuwarden naar 

Groningen en Assen’, uitgegeven door de A.N.W.B., 1917. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
351. Brief van de Nederlandse Kampeerraad aan het gemeentebestuur van Eelde, naar aanleiding 

van een bezoek aan de kampeerboerderijen van P. Baars, H. Arends en Joh. van der Veen, 
1955. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
352. Artikel over een fietstocht van Eelde naar Winde en Bunne, in: ‘Noorderbreedte’ 1981, nr. 5.  

1 deeltje. 
 
353. Uitgave ‘1933-1985, vijftig jaar in vogelvlucht’, ter ere van het vijftigjarig bestaan van de 

scoutinggroep ‘De Trekvogels’ te Eelde, 1985.  
1 deeltje. 

 
354. Rapport van Heidemy Adviesburo over natuur en landschap, bezienswaardigheden, toeris-

tisch-recreatieve voorzieningen, uitgaans- en vermaakvoorzieningen, culturele voorziening-
en, centumvoorzieningen en evenementen van de gemeente Eelde, 1987. Fotokopie.  
1 stuk. 
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14. Industrie, handel en dienstensector 
 
14.1 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Eelde 
 
355. Uittreksel uit de oprichtingsakte van de melkfabriek te Eelde, bouwtekeningen van ver- 

nieuwingen, het gemeenteraadsbesluit tot aankoop van het terrein en de opstallen van de 
voormalige zuivelfabriek om een brandweergarage te stichten en een artikel in Dorpsklank-
en over de afbraak, 1896, 1916, 1972, 1975, 1986. Fotokopieën.  
1 omslag.   

N.B. Naar aanleiding van een verzoek van Roelof Hoving te Odoorn in 1986 om 
informatie in het kader van zijn scriptie over verleden, heden en toekomst 
van de Drentse zuivelfabrieken. 

 
356. Melkstaat over een dag van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘Nooit Gedacht’ te Eelde, 

1911. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
357. Diploma als bewijs van bekwaamheid als fabriekscontroleur aan een zuivelfabriek, op naam 

van Kornelis Winsingh te Eelde, 1964. 
 1 stuk. 
 
358. Oorkonde in verband met de toekenning van de personeelsmedaille in brons van de Konink-

lijke Nederlandse Zuivelbond aan Kornelis Winsingh te Eelde, 1984. 
1 stuk. 

 
 
Arend Bos, gemengd landbouwbedrijfhouder te Paterswolde, 1943-1969. 

   
359. Bonkaarten voor zuivelprodukten, vlees, bloem, meel, vet, zeep, suiker, gort, maizena,  rijst, 

koffie en thee, z.d. [ca. 1943]. 
1 omslag. 
 

360-  Doorschrijfkasboeken van inkomsten en uitgaven van de agrarische bedrijfsvoering van  
362. Arend Bos, 1956 –1964, met overeenkomstige originele kasboekpagina’s, 1952-1967. 
 2 delen, 1 omslag. 

 
360. Mei 1956 – juli 1960 

 361. Aug. 1960 – april 1964 
 362. Mei 1952 –okt. 1953, mei 1957 – febr. 1967 (niet compleet) 

 
363. Tweewekelijkse melkstaten  van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Graanmalerij ‘Eelde’ te 

Eelde op naam van Arend Bos, met bijgaande stroken met opgave van meel, graan, voer, 
veekoeken, kalk en kali,  14 april 1957 – 15 april 1967. 

 1 pak. 
  N.B.   Niet compleet. 
 
364. Berichtgevingen aan de leden en brieven van de Coöp. Zuivelfabriek en Graanmalerij betref-

fende het uitbetalen van slotuitkeringen,  toeslagen en voorschotten op de melkprijs, inge-
komen bij Arend Bos, 1957-1968. 

 1 omslag. 
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365. Kennisgeving van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek 
aan Arend Bos, in verband met het nemen van monsters voor grondonderzoek in zijn woon-
omgeving, 1959. 
1 stuk. 

 
366. Kennisgeving van Arend Bos aan de gemeente Eelde van een doodgeboren dier, met toe-

stemming van de directeur van het openbaar slachthuis te Groningen om het dier te ver-
voeren, 1960. 

 2 stukken. 
 
367. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan Arend Bos in verband met betaling van pacht 

voor gronden die bij hem in gebruik zijn, 1961. 
 1 stuk. 
 
368. Berichtgeving aan Arend Bos van het leggen van kabels ten behoeve van de electriciteitsvoor-

ziening, met bijgaande situatieschets, 1969. 
 2 stukken. 
 
369. Polis voor een brandverzekering op een blok hooi op het erf van de boerderij, op naam van 

Arend  Bos, 1960. 
1 stuk. 

 
370. Stukken betreffende de verkoop door Arend Bos van twee percelen cultuurgrond te Eelde 

aan het Waterschap ‘Drentse Aa’, in verband met verbetering van de waterstaatkundige 
toestand in de omgeving van Eelde-Paterswolde, met bijgaande kadastrale kaartjes, 1969. 
1 omslag. 

  
371. Rekeningen en betalingsbewijzen van Arend Bos, 1940, 1947, 1957-1969. 

1 pak. 
  N.B.   Niet compleet. 

 
 
14.2 Firma W. Visser & Co. Jacht- en Bootbouw te Paterswolde 
 
372. Betalingsbewijs voor J. Visser te Haren voor rente en gedeeltelijke aflossing van een 

obligatielening, 1921. 
 1 stuk. 
 
373. Afrekeningen voor de firma W. Visser voor het stroomverbruik in een tweetal schuren in 

Haren, 1921-1923, 1929-1930. 
 1 omslag. 
 
374. Abonnement skaartje voor een rijwiel, te tonen bij aankomst aan de tolboom aan de weg 

Haren-Paterswolde, op naam van W. Visser & Co. en huisgenoten, 1923. 
1 stuk. 

 
375. Rekeningen van leveranciers voor geleverde onderdelen, goederen en grondstoffen, 1930, 

1934. 
3 stukken. 

 
 



 
38 

 

376. Betalingsbewijs voor de firma W. Visser & Co. voor rente en gedeeltelijkeaflossing van een 
hypothecaire lening, 1930. 
1 stuk. 

 
377.  Ingekomen brieven van opdrachtgevers, 1933, 1934. 
 2 stukken. 
 
378. Rekening voor de bouw van een kieljacht, 1934. 
 1 stuk. 
 
379. Brief van Café-Restaurant-bar Lido te Amsterdam betreffende de eventuele aankoop door W. 

Visser van motorbootjes, 1934. 
1 stuk. 

 
380. Ingekomen (concept)brief betreffende de samenwerking met een andere partij met betrek-

king tot bootverhuur op het Paterwoldsemeer en de belastingtechnische mogelijkheden 
hierbij, 1934. 
1 stuk. 

 
381. Reclamekaartje van de firma W. Visser & Co. voor zeil- en motorboottochtjes voor gezel-

schappen en schoolkinderen, z.d. [ca. 1934]. 
1 stuk. 

 
 
14.3 Familiehotel Paterswolde 
 

Archief van door mevr. H.S. Heikens ingebrachte documenten 
  
382. Koopcontract tussen Jacob Hesselink Azn te Paterswolde, als verkoper, en de N.V. ‘het Hotel 

en Herstellingsoord Paterswolde’, gevestigd te Paterswolde, van enige percelen land, gelegen 
te Haren en Eelde, 30 juni 1887.  

  1 stuk. 
 
383. Bewijs van eigendom van een perceel bouwland, gelegen te Paterswolde, gekocht door Jacob 

Helder te Paterswolde van de familie Venema, 29 dec.1894.  
  1 stuk. 
 
384. Bewijs van eigendom van een perceel bouwland te Paterswolde, gekocht door de N.V. Hotel 

en Herstellingsoord Paterswolde van Jacob Helder, 22 mei 1895.  
  1 stuk. 
 
385. Bewijs van eigendom van een perceeltje grond, gelegen te Paterswolde, gekocht door de 

N.V. Hotel en Herstellingsoord Paterswolde van Jacob Hesselink Azn, 4 apr. 1898. 
  1 stuk. 
 
386. Akte van verkoop van het Hotel en Herstellingsoord Paterswolde met bijbehorende gebouw-

en en terreinen aan Renne Brandsma, hotelhouder te Paterswolde, 15 dec. 1906. 
  1 stuk. 
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387. Overeenkomst tussen de Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente te Eelde en Renne 
Brandsma, waarbij laatstgenoemde het recht van uitweg en overvaart der kerkgronden over 
een van zijn percelen afkoopt, 28 sept. 1911. 

  1 stuk. 
 
388. Overeenkomst (akte van dading) tussen Renne Brandsma, Hendrik Weemhoff, Wiendelt 

Visser en Albert Helder enerzijds en de Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente te 
Eelde anderzijds betreffende de aanleg van een nieuwe uitweg, 11 mrt 1912. 

  1 stuk. 
 
389. Akte van verkoop van het zetveld, met de daar in aanwezige klien, water en pol, gelegen in 

de gemeente Haren, door dr. Jan Abraham Schutter te Groningen aan Renne Brandsma, 2 
nov. 1916. 

  1 stuk. 
 
390. Huurcontract tussen Renne Brandsma, als verhuurder, en Evert Herman Heikens, hotel-

houder te Paterswolde, van het hotel en café-restaurant ‘Familie Hotel’ te Paterswolde, met 
alle daarbij behorende gebouwen en terreinen, 14 febr. 1920. 

  1 stuk. 
 
391. Overeenkomst tussen Renne Brandsma en Evert Herman Heikens, waarbij laatstgenoemde 

vóór of op 1 maart 1928 gebruik maakt van het recht van koop van het familiehotel, grond en 
water, zoals vastgelegd in het huurcontract van 1920; tevens met vastlegging van bruikleen 
en visrecht door Brandsma en onderhoud binnen- en buitenshuis, 6 dec.  1923. 

  1 stuk. 
 
392. Akte van transport van het zetveld met de daarin aanwezige klien, water en pol, gelegen in 

de gemeente Haren, door Renne Brandsma aan Evert Herman Heikens, 8 dec. 1923. 
  1 stuk. 
 
393. Bestek en voorwaarden voor het verwijderen van twee serre’s en twee varanda’s en het 

bouwen van een nieuwe serre, waarin een eetzaal, langs de gehele west- en zuidkant in het 
Familiehotel te Paterswolde, 18 jan. 1924.  
1 deeltje. 
 

394. Nota’s voor het Familiehotel  voor geplaatste advertenties en geleverd drukwerk, 1924, 1925. 
1 omslag. 

 
395. Declaratie’s  van J. Mulder en R. Kremer, aannemers te Groningen, voor geleverde werk-

zaamheden, ten laste van Evert Herman Heikens, wonende in het Familiehotel, 1924, 1925.  
1 omslag. 

 
396. Overeenkomst met J. Mulder en R. Kremer, aannemers te Groningen, voor het verwijderen 

van een keuken, was- en spoelplaats en W.C.’s en het bouwen van een nieuwe keuken met 
koelcel, een overdekte was- en spoelplaats, een nieuwe keuken en nieuwe W.C.’s in het 
Familiehotel, met bijgaande bestek en voorwaarden,  8 okt. 1924.  
1 stuk, 1 deeltje. 
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397. Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente Haren betreffende vier 
percelen water en bouwland aan de Guldenakker, in eigendom bij Evert Herman Heikens, 24 
nov. 1927. 

  1 stuk. 
 
398. Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente Haren betreffende vier 

percelen hooi- en bouwland en moeras aan de Guldenakker en vier percelen bouwland, 
water en het paviljoen met tuin te Paterswolde, in eigendom bij Renne Brandsma, 24 nov. 
1927. 

  1 stuk. 
 
399. Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente Eelde betreffende vier 

percelen bos, opg. hout, hooiland en het hotel en tuin, in eigendom bij Renne Brandsma, 24 
nov. 1927.  

  1 stuk. 
 
400. Akte van oprichting van de ‘N.V. ’t Familie-Hotel Paterswolde’ gevestigd te Paterswolde, 12 

maart 1928. 
 1 stuk. 
 
401. Statuten van de N.V. ’t Familie-Hotel Paterswolde’ te Paterswolde, als bijvoegsel tot de 

Nederlandsche Staatscourant, 12 maart 1928. In tweevoud. 
  1 stuk. 
 
402. Akte van inbreng  van aandelenkapitaal door Evert Herman Heikens en mw. H. Muurling-De 

Vries , weduwe van Hendrik Muurling, particuliere, wonende te Nieuwer Amstel in de N.V. ’t 
Familie-Hotel Paterswolde’, 12 maart 1928. 

 1 stuk. 
 
403. Akte van verkoop van het hotel en café-restaurant genaamd ‘Familiehotel’, gelegen te 

Paterswolde, met alle daarbij behorende gebouwen en terreinen, door Renne  Brandsma en 
zijn zwager J.L. Hartog, arts te Tennaard (gem. Westdongeradeel, Fr.) aan de N.V. ’t Familie-
Hotel Paterswolde, 24 maart 1928. Met kwitantie van betaling van de koopsom, 30 april 
1928. 

  2 stukken. 
 
404. Akte van schuldbekentenis en hypotheekstelling ten laste van de N.V. ’t Familie-Hotel Paters-

wolde’, 30 april 1928. 
  1 stuk. 
 
405. Notulenboek van algemene vergaderingen van aandeelhouders van de N.V. ’t Familie-Hotel 

Paterswolde’, 15 mrt 1928 – 9 dec. 1941.  
  1 stuk. 
 
406. Akte van verkoop van een perceel groenland, gelegen onder Haren en twee percelen groen-

land, gelegen onder Paterswolde door mw B. Bakker te Maastricht, Menno Bakker te Heeren-
veen, Jacob Bakker te Amsterdam, mej. E. Bakker te ’s-Gravenhage en mr. F.J. Bakker te 
Grouw aan de N.V. ’t Familie-Hotel Paterswolde’, 29 juli 1930. 

  1 stuk. 
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407. Akte van obligatie met hypotheek ten behoeve van mw A.M.E. Koopman te Groningen en ten 
laste van de N.V. ’t Familie-Hotel Paterswolde’, 3 mei 1938. 

 1 stuk. 
 
408. Getuigschriften van Evert Herman Heikens van functies in hotels in Nederland, Brussel, 

Rochefort en Londen, 1907-1911.  
1 omslag. 

409. Bouwtekening van de bestaande toestand van het paviljoen Familiehotel Paterswolde, 15 
juni 1936. Blauwdruk. 
1 blad. 

 
410. Menukaart van het Familiehotel Paterswolde, ter gelegenheid van de afschaffing van de 

tollen in de gemeente Eelde, met twee foto’s van tolbomen op het menu gedrukt, 15 nov. 
1947.  
1 stuk. 

 
411. Reclamekaartje van het Familiehotel Paterswolde, met op de achterkant de dienstregeling 

van de paardentram Eelde-Paterswolde-Groningen v.v., 1896.  
1 stuk. 

 
412. Reclameblad over het Familiehotel, Hotel-café-restaurant Twee Provinciën, het Paterswoldse 

meer en middenstand in Groningen, tevens de tekst en compositie van het ‘marslied’ ‘Aan 
Paterswolde’, z.d. [ca. 1896].  
2 stukken. 

 
 
Overige stukken betreffende het Familiehotel 

 
413. Brief van de eigenaars van Familiehotel Paterswolde aan bekenden in Nederland, met een 

beschrijving van de gebeurtenissen rond de bevrijding van stad Groningen en Paterswolde, 
21 april 1945.  
1 stuk.  

 
414. Brief van H. Diepraam te Lisse aan mw. H.S. Heikens, dochter van E.H. Heikens en vanaf 1957 

eigenaresse van het Familiehotel Paterswolde, waarin hij, als oud-patiënt van het Rotter-
damsch Zeehospitium in Katwijk aan Zee, zijn ontmoeting beschrijft met een mede-patiënte 
in dit sanatorium, mw. Van der Wal, die in de oorlogsjaren t.b.c. kreeg en werd opgenomen 
in het tijdelijk sanatorium in het Familiehotel te Paterswolde, 2008. Met bijgaande foto’s van 
onder meer het Familiehotel tijdens de bevrijding in april 1945 en een folder van het hotel, 
z.d. [ca. 1960]. Fotokopieën.  
1 omslag. 

 
415. Brief van C. Kruimel te Bilthoven aan de eigenaars van het Familiehotel te Paterswolde, 

waarin hij onder meer herinneringen ophaalt aan zijn verblijf in het hotel, 1986.  
1 stuk. 

 
416. Krantenartikel over het Familiehotel-Paterswolde, naar aanleiding van het feit dat het hotel 

100 jaar geleden openging, 1988.  
1 stuk. 
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14.4 Overige 
 
417. Bewijs van aandeel in de N.V. De Sluis Paterswoldsche Meer, gevestigd te Groningen, 1926.  

1 stuk. 
  N.B.   Geschonken door het Familiehotel 
 
418. Statuten en reglement der Onderlinge Brandverzekering-Maatschappij te Eelde, 1929, 1934. 

1 omslag. 
 
419. Felicitatie- en condoleancekaarten voor mw. de weduwe B. Bakker-Sans te Eelde; met bij-

gaande krantenfoto, z.j. [ca. 1900], 1910.  
1 omslag. 

N.B. Mw. B. Bakker-Sans beheerde gedurende 52 jaar Café Bakker op de plek waar 
nu Museum De Buitenplaats is gevestigd. Zie ‘Drie Eeuwen HORECA in Eelde’. 

 
420. Reglement met wijzigingen van de Vereeniging Begrafenisfonds ‘Helpt Elkander’ te Eelde, 

1935, 1942.  
3 deeltjes.  

 
421. Statuten en huishoudelijk reglement van de Handelsvereeniging Eelde-Paterswolde en 

Eelderwolde, 1937.  
1 deeltje. 

 
422. Bekendmaking van de officiële opening van de Reclame- en verkooptentoonstelling der 

Eelder Middenstand, 1950. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
423. Beschrijving in dichtvorm van de Eelder middenstand gedurende de periode 1955-1958, met 

adressenlijst, 1998. Fotokopie. 
 2 stukken. 
  N.B.   In dialect. 
 
424. Artikelen over de gschiedenis van het transportbedrijf Kemkers, 1957, 1985. Fotokopieën. 

 2 stukken. 
 

425. Notulenboek van vergaderingen van het bestuur en van algemene ledenvergaderingen van 
de Coöperatieve Vereniging van Diepvrieskluizen te Eelde en Omstreken, 1959-1971.  
1 deel. 

 
426. Prijslijst van kolenhandel Dikema & Camphuis N.V. te Groningen en Eelde, 1963.  

1 stuk. 
 
427. Artikel in het Nieuwsblad van het Noorden over de problemen bij de meubelfabriek LM te 

Groningen, Eelde en Hoogkerk, 1968.  
1 stuk.  

 
428. Artikel in de Drentse en Asser Courant over het protest van kappers in Eelde tegen de nieuwe 

gesubsidieerde kappersdagopleiding, 1984. 
 1 stuk. 
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429. Herdenkingsboek van slagerij Hilbrants te Eelde, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan, 
1997. Fotokopie.  
1 deel. 

 
430. Catalogus van de openbare verkoping wegens opheffing van Hotel Café Restaurant ‘Noord-

wijk’ te Paterswolde, 1968.  
1 deeltje. 

 
 
15. Kerk en religie 
 
431. Oorkonden in het Latijn, waarin bisschop Andreas van Utrecht aan de kerk van Oldenzaal een 

jaarlijkse uitkering schenkt, die de kerken van Anloo, beilen, Vries, Norg, Roden, Roderwolde 
en Eelde moeten betalen, in ruil voor de vestiging van een hoeve te Emmen, 1139; met 
Nederlandse vertaling door dr. R. ten Kate te Groningen, z.d. [eind 20e eeuw] en twee dia’s. 
Fotokopiën.  
2 stukken. 

 
432. Stukken betreffende de geschiedenis van de N.H. Hervormde Kerk te Eelde, 1850, 1891, 

1893, 1939, 1956, 1969-1984. Deels fotokopieën. 
1 omslag.  

 
433. Aankondigingen van uitvoeringen van het kerkkoor ‘Euphenia’ met aansluitend de opvoering 

van een toneelstuk, 28 febr. 1924, z.d. [ca. 1925]. Fotokopieën. 
2 stukken. 

 
434. Krantenartikelen over de geschiedenis en de restauratie van de hervormde kerk te Eelde, 

1939, 1972, 2001.  
1 omslag. 

 
435. Liederenbundels van de gecombineerde kerkdienst en de afscheidsdienst in verband met het 

vertrek van het Canadese tankregiment “The 8th Princess Louise’s New Brunswick Hussars’, 
1945. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
436. Tekst van een preek, geschreven voor een Oecumenische kerkdienst op het vliegveld van 

Eelde, ter herdenking van 50 jaar bevrijding, 1995.  
1 schriftje. 

 
437. Programmaboekje 1984-1985 van de Zusterkring Eelde-Paterswolde, tevens van het 50-jarig 

bestaan op 4 oktober 1984.  
1 deeltje.  

 
438. Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hervormde Zusterkring Eelde-Paters-

wolde, 1999.  
1 deel. 
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16. Landgoederen 
 
16.1 Algemeen 
 
439. Losse pagina’s van een boekje, getiteld ‘Langs de havezathen’, uitgegeven door de Provin-

ciale Drentsche V.V.V., z.d. [ca. 1930]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
440. Artikel over de havezaten in Drenthe, door J. Westra van Holthe, in: Bulletin van de  Konink-

lijke Nederlandse Oudheidkundige  Bond, 1957. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
441. Beschrijving van de landhuizen aan de oostflank van de gemeente Eelde: Lemferdinge, de 

Duinen, Vosbergen, Oosterbroek en Hoog Hooghullen, z.d. [jaren ’80]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
442. Korte geschiedenis van het Mepsche huis, huis Paterswolde en de Waterburcht, later Kasteel  

te Eelde, door mw J.J. Franck-Kuyten, 1984.  
1 stuk. 

 
443. Artikel over de havezaten van Drenthe, door J. Heringa, z.d. [ jaren ‘70]. 

1 stuk. 
 
 
16.2 Overzicht  (alfabetisch) 

 
Ter Borch 

 
444. Genealogie van het geslacht Sigers ther Borch  en beknopte geschiedenis van Huis ter Borch, 

z.d. [ca. 1957,1980]. Fotokopie.  
2 stukken. 

 
445. Artikel over de havezate ter Borch, door mw J.J. Franck-Kuyten, 1982. Fotokopie.  

1 stuk. 
 
 
De Braak 

 
446.. Akte van transport van de buitenplaats De Braak en diverse percelen in de omgeving hiervan, 

aangekocht door secretaris L. Nijsingh en zijn vrouw Arendina Emmius van Egbert Veelkens 
ter Schelfhorst en zijn vrouw Tecla Cloot ter Schelfhors, 1705. Met kadastraal kaartje, z.d. 
[19e eeuw] en transcriptie, z.d. [eind 20e eeuw]. Deels fotokopie.  
3 stukken. 

  N.B.   Uit het ‘Trip archief’, Groninger Archieven. 
 
447/ Werkboekjes  van werkzaamheden  op het landgoed De Braak, 1906-1932.  
448. 2 deeltjes. 
 
 447. 1906-1913 
 448. 1926-1932 
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449. Beknopte geschiedenis van het landgoed De Braak, z.d. [ ca. 1980]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
450.  Artikel over De Braak, in: Noorderbreedte, 1988. Fotokopie.  

1 stuk. 
 
 
De Duinen 

 
451. Artikel uit ‘Huizen van Stand’ over het Huis ‘De Duinen’ te Paterswolde, door J. Bos, z.d. [eind 

jaren ’80]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
 
Elsborg 

 
452.  Artikel in ‘Dorpsklanken’ over de Nieuwe Elsborg en zijn bewoners te Eelderwolde (1754-

1956), 2001. Fotokopie.  
1 stuk. 
 
 
Ter Hansouwe   

 
453. Artikel in het Nieuwsblad van het Noorden over het Huis Ter Hansouwe in Peize, in: ‘Nieuws-

blad van het Noorden’, 14 okt. 1933; met begeleidend schrijven van J. Doornbos te Delfzijl, 
2001.  
2 stukken. 

 
454. Beschrijving van het Huis ter Hansouwe op de Peizerhorst, door R. Hofstee. 1948. Fotokopie. 

1 stuk.  
 
  

Lemferdinge 
 
455. Krantenknipsels over de bewoners van Lemferdinge van de 15e tot de 19e eeuw, opgemaakt 

in dichtvorm, 1984-1988.  
1 omslag. 

 
456. Artikelen over de geschiedenis van het Huis Lemferdinge te Paterswolde en het voormalige 

gemeentehuis of Nijsinghhuis te Eelde, in: ‘Heemschut’, mrt/apr. 1987. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
457. Kaartje met een gelukswens van mw. G. Bähler-Boerma, bewoonster van Lemferdinge, voor 

de heer en mevrouw Ebbinge Horst te Eelde in verband met hun huwelijk, z.d. [ca. jaren ‘40].            
1 stuk. 

 
458. Opgeplakte krantenknipsels over mw G. Bähler-Boerma, ter gelegenheid van haar 75ste ver-

jaardag, 1949.  
1 stuk.  
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459. Diverse stukken betreffende de geschiedenis van Huis Lemferdinge, 1983, 1984. Foto-
kopieën.  
1 omslag. 

 
460. Boekje over de geschiedenis van Lemferdinge, uitgegeven door de Stichting Lemferdinge, ter 

gelegenheid van de officiële openstelling van het huis, 1984.  
1 deeltje. 

 
461. Krantenartikelen en - knipsels over de geschiedenis van Lemferdinge en het echtpaar Bähler-

Boerma, 1984, 1985. Deels fotokopieën. 
1 omslag.  

 
462. Krantenartikel over Lemferdinge, naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Blik over de 

horizon’, betreffende de vele reizen die dr. L. Bähler heeft gemaakt, in: ‘Nieuwsblad van het 
Noorden’, 21 juni 1985.  
1 stuk. 

 
463. Krantenartikelen over Huis Lemferdinge, 1983, 1984, 1988, 1991, en een foto van mw. G. 

Bähler-Boerma, z.d. [ca. 1950]. Deels fotokopieën. 
1 omslag.  

 
 
Mepschehuis of Huis te Eelde 

 
464. Beknopte geschiedenis van het Mepsche huis of Huis te Eelde, z.d. [ eind 20e eeuw]. 

Fotokopie.  
1 stuk. 

 
 
Oosterbroek 

 
465. Akte van publieke verkoop van percelen hooiland van het landgoed Oosterbroek te Paters-

wolde, 1889. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
466. Tekening van de oude burcht Oosterbroek (1400-1830). Fotokopie. 

1 stuk. 
 
467. Beknopte geschiedenis  van de havezate Oosterbroek, een overzicht van de bewoners/ 

eigenaren en een artikel over de opening van de jeugdherberg ‘Havezathe Oosterbroek’ door 
de Commissaris der Koningin, z.d. [ca. 1980], 1933. Fotokopieën.  
3 stukken. 

 
468. Kaart van boerderijen/keuterijen, vooroorlogse woningen, woningen gebouwd in de oorlog 

en de nieuwbouw van een boerderij op het landgoed Oosterbroek, met bijgaande lijst van 
bewoners, met vermelding van huisnummers, omstreeks 1945-1955. Fotokopieën. 

 2 stukken. 
 
469. Gastenboek van de jeugdherberg havezathe Oosterbroek, 1933-1938.  

1 deel. 
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Huis te Paterswolde of Nijborg 
 
470. krantenartikelen over het Huis te Paterswolde, 1932, en een foto van het huis, z.d.  

[ca. jaren ’20].  
1 omslag. 

 
 
471. Beknopte geschiedenis van het Huis te Paterswolde of Nijborg, z.d. [ eind 20e eeuw]. Foto-

kopie.  
1 stuk. 
 
 
Schelfhorst 

 
472. Genealogisch overzicht van de bewoners van de Schelfhorst in de 18e en 19e eeuw, 1982.  

1 stuk. 
 
 
Vennebroek 

 
473. Akte van transport van het huis Vennebroek te Paterswolde, aangekocht door Stef. Joh. Valat 

en Catharina Magtilda Mattha  van Arendina Nijsingh, weduwe van kapitein H.J. Wichers, 
1755. Met bijgaande transcriptie. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
474. Akte van transport  van het huis Vennebroek te Paterswolde, aangekocht  door de secretaris 

P. Wildervank en zijn vrouw B.C. Tjassens van kapitein S.J. Valat en Cath. M. Mattha, 1761. 
Met bijgaande transcriptie. Fotokopieën. 
 2 stukken. 

 
475. Akte van transport van het huis Vennebroek te Paterswolde, aangekocht door dr. Alting en 

zijn vrouw F. Bilenke van secretaris P. Wildervank en zijn vrouw B.C. Tjassens, 1768. Met 
bijgaande transcriptie. Deels fotokopie.  
2 stukken. 

 
476. Akte van transport van het huis Vennebroek te Paterswolde, aangekocht  door R. warmolts 

van mw J.C. Alting, weduwe van Velingius Bolhuis en mw M. Alting, weduwe van luitenant 
Engelhard, 1777. Met perceelsgewijze legger en bijgaande transcriptie. Deels fotokopie.  
3 stukken. 

 
477. Stukken betreffende de geschiedenis van Vennebroek, 1773, 1899,  z.d. [ca. 1915], 1957. 

Deels fotokopieën.   
 1 omslag. 
 
478. Artikelen over en een krantenfoto van de ‘Pottenpoort’ van het landgoed Vennebroek, 1913, 

1917, 1994. Deels fotokopie. 
1 omslag. 
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479. Beschrijving van het landgoed Vennebroek en het aanliggende Friese Veen, door de Vereni-
ging tot behoud van Natuurmonumenten, eigenaar van beide natuurgebieden, z.d. [ca. 
1988]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
480. Krantenartikelen over Huis Vennebroek, 1991, 1999. 

 2 stukken. 
 
481.  Tekening van Oud-Vennebroek, 2001. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 

 
Vosbergen 

 
482. Foto’s op linnen van het echtpaar Kraus-Groeneveld, eigenaars en bewoners van Vosbergen, 

z.d. [ca. 1900]. 
 2 stukken. 

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
 
483. Stukken betreffende het ontstaan van het landgoed Vosbergen, het eigenaarsechtpaar J.S. 

Kraus en B.W. Kraus-Groeneveld en het gebruik van het landgoed en de villa, 1930-1981. 
Deels fotokopieën.  
1 omslag. 

 
484. Stukken betreffende het planten van twee eiken en een linde op het landgoed Vosbergen 

door de toenmalige eigenaren en bewoners, respectievelijk ter gelegenheid van het huwelijk 
van prinses Juliana en prins Bernhard en van de geboorte van prinses Beatrix, 1937, 1938. 
Fotokopieën. 
1 omslag. 

 
484A. Herinneringen van mw J. Dussels-Staats aan het dienstverband van haar en haar man op 

Vosbergen en aan Eelde-Paterswolde, z.d. [ca. 1953]. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
485.  Verhandeling van een bewoner van Huis Vosbergen over de tegenstellingen tussen de Eelder 

en Paterswolder bevolking binnen het dorpsgebeuren, 1953. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
486. Doctoraalscriptie getiteld ‘Beheersplan voor het landgoed Vosbergen’, door J. de Vlas, 1971. 

Fotokopie.  
1 stuk.  

 
487. Toekomstvisie op het landgoed Vosbergen, door drs. N. Schotsman, in opdracht van de 

rijksuniversiteit Groningen, 1978. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
488. Plattegrond van het landgoed Vosbergen, met vermelding van de namen van percelen en 

aanduiding van paden, wegen, water, perceelscheiding en begrenzing van het landgoed, z.d.  
[eind 20e eeuw]. Fotokopie.  
1 stuk. 
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489. Krantenartikel over de realisatie van een museum voor muziekinstrumenten, een galerie en 
een boekenuitgeverij in het landhuis Vosbergen, 2001.  
1 stuk. 

 
 
De Waterburcht 

 
490. Stukken betreffende de geschiedenis van de Waterburcht te Eelde, ooit gelegen tussen de 

Koedijk en de Watermolendijk en in de 13e eeuw verwoest, het historisch onderzoek ernaar 
en de mogelijke opgraving van de restanten, 1966, 1978, 1970. Deels fotokopieën.  
1 omslag. 

 
491. Werkstuk over de waterburcht en het ontstaan van Eelde, getiteld ‘Opkomst van Eelde bij 

een burcht’, door G. van der Meulen, 1979. Fotokopie.  
1 stuk.  

 
 
17. Families en personen (alfabetisch en chronologisch) 
 

Aaldring 
 
Henderkien Aaldring 

 
492. Brief van Henderkien Aaldring, dienstmeid bij dominee Offerhaus in Eelde, aan mw Offer-

haus, 1869. In tweevoud (originele brief en fotokopie van de overgeschreven tekst uit 2001). 
 2 stukken. 
 

 
Geertruida (Trui) Aaldring  

 
493/  Poëzie-albums, 1920-1960. 
496.  4 deeltjes 

  
493. 1920, 1921  
494. 1925, 1926 
495. 1928-1960 
496. 1942, 1943. 

  
497. Schoolschriften voor de opleiding aan de Industrieschool te Groningen, z.d. [ca. jaren ’40].  

3 stukken. 
 

498. Boek met beschreven patronen en ingeplakte patroontekeningen, z.d. [ca. jaren ’40]. 
1 deel. 
 

499. Leerboek over het garneren en opwerken van kledingstukken, z.d. [ca. jaren ’50]. 
1 deel. 
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Arends 
 
 Bareld Arends 
 
500. Foto’s van Bareld Arends te Eelde als soldaat in Assen en van zijn rijwielbewijs, uitgeprint op 

twee vellen papier, z.d. [ca. 1918]. Fotokopieën. 
  2 stukken. 
 
501. Machtiging tot het ‘voorhanden hebben van vuurwapenen’, op naam van Bareld Arends, 

uitgeprint op een vel papier, 1924. Fotokopie. 
  1 stuk. 
 
502. Huwelijksakte van Bareld Arends uit Eelde en Janna Rudolphie uit Assen, 1925. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
503. Gedeelte uit het zakboekje van Bareld Arends, gewoon dienstplichtige te Assen, 1926. Foto-

kopieën. 
 2 stukken. 
 
504. Polis van een verzekering tegen brandschade aan meubels, een naaimachine, goud- en zilver-

werk en verder inboedel, alsmede twee rijwielen en een geit, op naam van Bareld Arends, 
1926. Fotokopie. 

 1 stuk. 
 
505. Persoonsbewijs van Bereld Arends te Eelde, 1941. Fotokopie. 

1 stuk. 
 
 
Hendrik Arends 

 
506. Loonboekje van Hendrik Arends te Eelde, met wekelijkse opgave van werkzaamheden en 

gezins-inkomsten, 12 dec. 1937 – 7 jan. 1939. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
507. Getuigschrift op naam van Hendrik Arends, naar aanleiding van zijn werkperiode gedurende 

2,5 jaar als constructiewerker bij Smederij Steringa te Eelde, 1953. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
508. Getuigschrift op naam van Hendrik Arends, naar aanleiding van zijn werkperiode van 1948 tot 

1953 als bankwerker-lasser bij Constructiesmederij, Wagenbouw, Land- en Tuinbouw-
machines en IJzerwaren B.H.G. Dekker te Eelde, 1953. Fotokopie. 

 1 stuk. 
 
509. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan H. Arends te Beverwijk, met genealogische 

gegevens over zijn overgrootouder en grootouders, 1980. Fotokopie. 
 1 stuk. 
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Trijntje Arends 
 
510. Schoolzwemdiploma van Trijntje Arends te Paterswolde, 1947. Fotokopie. 

 1 stuk. 
  

 
Arend R. Arends 

 
511. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen van 

Arend R. Arends te Eelde, 1981.  
1 deeltje. 

N.B. Zie ook van Arend R. Arends: ‘Huizen in Eelde en hun Bewoners 1744-1850’ 
(Arnhem, 2004).  

 
 
Bähler 

 
512. Vrijgeleide voor reizen in het buitenland, op naam van Louis Adrien Bähler, student te 

Groningen, uitgevaardigd door de Minister van Buitenlandse Zaken, 1891. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
 
513. Tekst van het boek over het leven en de leer van de hindoe-leermeester Gadadhara, anders 

genaamd Ramakrisjna, door dr. Louis A. Bähler, 1914. Fotokopieën.  
1 omslag. 

 
  

Bazuin 
 
514. Foto’s, enige brieven, een uitnodiging, een huwelijksaankondiging en overlijdensadvertenties  

van de familie Bazuin te Eelde, z.d. (ca. 1900) – 1988. Fotokopieën.  
1 omslag.  

  
 

Arend Bazuin 
 
515. Akte van verkoop door Arend Bazuin, landbouwer te Eelde van een perceel weiland, gelegen 

ten zuiden van ‘de Deugnieten’ (Eskampen/Esweg) te Eelde, aan Berend van Bergen, timmer-
man en landbouwer te Eelde, 1898.  
1 stuk 

 
 
Gerrit Bazuin 

 
516. Artikel over Gerrit Bazuin, korenvlechter te Eelde, in: ‘Loeks’, 1985.  

1 stuk. 
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Beerda 
N.B.   Zie ook Nijdam 

 
Floris Beerda 

 
517. Schuldbekentenis met hypotheek van Engelhardus Blink te Groningen aan Floris Beerda, 

landbouwer te Paterswolde, op 1 hectare en 51 are hooiland, weiland en bosgrond te Eelde, 
1880. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
518. Kennisgevingen van herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen 

van Aalte Kielstra te Paterwolde, weduwe van Floris Beerda, 1888, 1900. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
 
Pieter Beerda 

 
519. Kennisgeving van herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen van 

Pieter Beerda te Paterswolde, 1905. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
520. Akte van transport, waarbij Pieter Beerda, boekhouder te Groningen aan Albert Smid, kweker 

te Paterswolde, de onverdeelde helft van een behuizinge met daarbij gelegen land in de 
gemeente Eelde heeft gekocht; met bijgaand uittreksel uit de kadastrale legger, 1906. 
Fotokopieën. 
2 stukken. 
Bekkering 

 
521. Schuldbekentenis met hypotheek van Jan Bekkering, landbouwer te Eelde, aan Floris Reints 

Beerda, landbouwer te Paterswolde, op een perceel weiland, genaamd de Winnermade te 
Eelde, 1876. Met uittreksel uit de kadastrale legger der gemeente Eelde, 1879. Fotokopieën. 
1 omslag. 

 
522. Schuldbekentenis van Roelfien Arend te Eelde, weduwe van Evert Holthuis, aan Jan Bekkering 

voor een lening, met als onderpand  huis, erf en bouwland, 1877. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
 

Van Bergen 
 
523. Kadastrale gegevens over de boerderij ‘Oude Elsborg’ te Eelderwolde en genealogische 

gegevens over de familie Van Bergen, vanaf 1876 lange tijd eigenaars/bewoners van de 
boerderij, 2002. Fotokopieën.  
1 omslag.  

 
524. Brief van (vermoedelijk) leden van de familie Van Bergen te Paterswolde aan een dochter, 

1891; met transcriptie, 2013.  
2 stukken. 
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Margje van Bergen 
 
525. Polis van de Levensverzekering-Maatschappij ‘N.V. Rotterdamsche Verzekering-Sociëteiten’, 

op naam van Margje van Bergen te Paterswolde, echtgenote van D. Booijenga, 1933.  
1 stuk. 

 
  

M.J. van Bergen 
 
526. Erkentelijkheidsbetuigingen van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode 

Kruis, afdeling Groningen, voor M.J. van Bergen te Paterswolde voor het jarenlang vrijwillig 
afstaan van een transfusie; met bijlagen en bijgaande ‘Landsteinerpenning’ in brons, 1960.  
1 omslag. 

 
527. Instructie voor bestuurders van motorrijtuigen, met bromfietscertificaat, uitgereikt aan M. J. 

van Bergen te Eelde, 1966.  
2 stukken. 

 
528. Tuinbouwgids, in eigendom bij M.J. van Bergen (1907-1977).  

1 deel. 
 

 
Menno van Bergen 

 
529. Rijbewijs van Menno van Bergen te Glimmen, 1971.  

1 stuk. 
 
 
Brink 

 
530. Enige aantekeningen over leden van de familie Brink, afkomstig uit Roden,  van de 17e tot de 

20e eeuw, z.d. [ca. 1980].  
1 stuk. 

 
  

Roelof Brink en Egberdina Buring 
 
531. Akte van publieke veiling, waarbij een huis, erf en appelhof en enige andere percelen te 

Eelde aan Roelof Brink, als hoogste bieder, zijn toegewezen, 1840. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
532. Akte van publieke verkoop aan Roelof Brink e.a. van enige percelen grond , toebehorende 

aan de gemeente Eelde, 1848. Fotokopie.  
1 stuk 

 
533. Akte van voogdijstelling door Egberdina Buring te Peize, weduwe van Roelof Brink, van Albert 

Brink, wonende op de Peizerhorst, gemeente Peize, tot voogd over haar zoon Hindrik, 1860. 
Fotokopie.  
1 stuk. 
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534. Àkte van verkoop aan Roelof Brink te Helmersdijk, gemeente Eelde, Folkert Hoving te 
Donderen, Albert Brink te Peizerhorst, Lammert Brink te Winde, gemeente Vries, Hindrik 
Brink te Peizerhorst en hun zwager Aldert Ebbinge te Peize van een stuk hooiland in de 
gemeente Eelde, 1868. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
535. Akte van verkoop aan Albert Brink, landbouwer te Peizerhorst, Hendrik Brink, landbouwer te 

Haren en Roelof Douwes, landbouwer en woonachtig op de Everhorst, gemeente Peize, van 
een  perceel hooiland, genaamd De Bruijlingsmade, gelegen in de gemeente Eelde, 1871. 
Fotokopie.  
1 stuk. 

 
536. Verklaring van boedelscheiding door de erfgenamen van de vaste goederen van Roelof Brink 

en zijn vrouw Egberdina Buring, beiden overleden, z.d. [ca. 1875]. Fotokopie.  
1 stuk. 

N.B.   Niet compleet. 
 

 
Jeichien Johanna Brink 

 
537. Getuigschrift van de cursus Landbouwhuishoudkunde te Paterswolde, op naam van Jeichien 

Johanna Brink te Eelde, 1920. Fotokopie. 
 1 stuk. 
  

 
Van Bruggen 

 
538. Verhandeling van de opkomst en het uitsterven in mannelijke lijn van de familie Van Bruggen 

in Eelde in de 19e en 20e eeuw, z,d. [ca. 1980]. 
1 stuk. 

 H. van Bruggen 
 
539. Registratiekaart voor vee, op naam van H. van Bruggen te Eelde, in verband met toewijzing 

van veevoer; tevens aan hem geadresseerde berichtgevingen van overheidsinstanties m.b.t. 
toewijzing van kunstmeststoffen, 1918. 
1 omslag.   

 
  

Ten Cate 
 
540. Briefkaart van T. ten Cate te Paterswolde aan de familie Hilgengs-Timmer te Westerlee, 1953. 

1 stuk. 
 

  
Dekker 

 
Johannes Dekker 

 
541. In memoriam van Johannes Dekker, verver en pander bij verkopingen en verhuringen te 

Eelde, 1892, met transcriptie, 2001. Fotokopieën. 
 2 stukken. 
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Harm Dekker, kweker te Paterswolde 
 
542. Kasboekje van ontvangsten en uitgaven van de veiling, 1930-1943.  

1 deeltje. 
 
543. Rekeningen voor H. Dekker voor groenten en kunstmeststoffen, 1931-1944. 

 1 omslag. 
 
544. Rijbewijs voor het besturen van motorrijtuigen op meer dan twee wielen, op naam van H. 

Dekker, 1932.  
1 stuk. 

 
545. Berichten van toelating als georganiseerde bij de Landbouw-Crisis-Organisatie voor Drenthe, 

toegezonden aan H. Dekker en J.J. Hulscher, beiden te Paterswolde, 1934, 1936, 1941. 
 1 omslag. 

 
546. Kennisgeving van de uitkomsten van opmetingen voor het kadaster, toegezonden aan H. 

Dekker, z.j. [ca. 1946]. 
 1 stuk. 

 
547. Vergunning, door het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit verleend aan H. Dekker, tot het 

telen van gewassen van de tuinbouw in Drenthe, 1946.  
1 stuk. 

 
548. Bewijs van erkenning als aangeslotene bij de Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale, z.d. 

[ca. 1946].  
1 stuk. 

 
549/   Schriftjes met inschrijving van inventarissen van nalatenschappen van overledenen,  
550. getaxeerd door H. Dekker, 1956-1977.  

2 deeltjes. 
 
549. 12 juni 1956 – 8 sept. 1962 
550. 8 dec. 1962 – okt. 1977  

 
551.  Bewijs van eigendom voor H. Dekker van een behuizing met erf en tuin, staande en gelegen 

te Eelde, gekocht van Arend Sloots te Paterswolde, 1966. 
 1 stuk. 

 
552. Aanslagbiljet voor baatlbelasting en straataanlegbelasting voor H. Dekker, 1967.  

1 stuk. 
 
553. Bewijs van eigendom voor H. Dekker van een perceeltje tuingrond, gelegen te Eelde, gekocht 

van Coenraad Mulder te Eelde, 1969. 
 1 stuk. 

 
554. Brief van M. Buining, notaris te Vries, met een verzoek aan H. Dekker om taxatie van 

roerende goederen van de nalatenschap van mw. Bonder-Rienks, 1975.  
1 stuk.  
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Draaijer 
 
555. Akte van publieke verkoop van een perceel groen- en bouwland aan de Eekhoornstraat te 

Eelde, door de gemeente Eelde gekocht van Jennigje Kramer te Paterswolde, Geert Jager te 
Groningen, Anna Draaijer te Amsterdam, Jan Draaijer te Paterswolde en Lambertus H. 
Draaijer te Paterswolde, 22 dec. 1932.  
1 stuk. 

 
 

Eikema 
 
556. Verklaring van Roelof Tijes Eikema, bakker, en zijn vrouw Marchien Jans Meulman, beiden 

landbouwer te Eelde, en mr. W. Tonckens, kerkvoogd te Eelde, dat Jan Derks Stel, koren-
molenaar te Eelde, de aflossing van de door hem gekochte korenmolen grotendeels aan hen 
heeft afbetaald, 1820. Fotokopieën.  
2 stukken. 

 
557. Verklaring van Roelf Tijes Eikema, dat Jan Derks Stel, korenmolenaar te Eelde, het laatste 

restant kooppenningen van de korenmolen en het huis te Eelde aan hen heeft afbetaald, 
1833. Fotokopie.  
1 stuk. 
 

 
Van Es 

 
 Kornelis van Es 
 
558. Aanmaning van de deurwaarder te Assen voor Kornelis van Es om belasting te betalen over 

de meerwaarde van een perceel heide en groenland te Eelde, ‘het Kolderveen’ genoemd, dat 
bij hem in eigendom is, 1922. 
 1 stuk. 

 
559. Boekje met aantekening van verkocht scherpzand door Kornelis van Es, 1924-1926.  

1 deeltje. 
 
  
Hinderkien van Es 

 
560. Persoonsbewijs van Hinderkien van Es te Eelde, 1941.  

1 stuk. 
 
 
Faber 

 
561. Huurcontract tussen Harm Klaas Faber, als verhuurder, en Albert Smid, als huurder, van een 

perceel groenland, voordien gelegen in het Oosterland in de gemeente Eelde, 1918. Foto-
kopie.  
1 stuk. 
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Gjaltema 
 
562. Donateurskaart van Muziekvereniging ‘Nieuw Leven’, op naam van P. Gjaltema te Eelde, 

1989.  
1 stuk. 
 
 
Groenwold 

 
 J.O. Groenwold , J. Groenwold-Van Bergen en H. Groenwold jr. 
 
563. Stukken betreffende het rietdekken van een boerderij en landbouwschuur van J.O. Groen-

wold te Eelde, 1915.  
2 stukken. 

 
564. Stukken betreffende het bouwen van een nieuwe boerderij voor J.O. Groenwold, 1915. 

 1 omslag. 
 
565. Statuten der Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vlaardingen, 1917. 
 1 stuk. 
 
566. Verklaring van aanname van de herbouw van een boerenbehuizing van J. Groenwold, 1919.  
 1 stuk. 

 
567. Staring’s Almanak, 1919. 
 1 deeltje. 
 
568. Nota’s voor werkzaamheden aan de boerderijen van H. en J. O. Groenwold, 1920, 1922, 

1924, 1929  
1 omslag. 

 
569. Portefeuille met Nederlandse zilverbonnen van één gulden, 1920, 1938, en een Duits bank-

biljet van vijftigduizend Mark, 1922. 
 1 stuk. 
 
570. Offertes van aannemers te Eelde en Paterswolde voor de herbouw van de afgebrande 

boerderij van J.O. Groenwold, 1929.  
1 omslag. 

 
571. Verklaringen van ontvangst van gedeelten van de aannemerssom voor de herbouw van de 

boerderij van J.O. Groenwold, 1929, 1930.  
4 stukken. 

 
572. Rekeningen van de N.V. Maatschappij tot Aanleg en Exploitatie van Laagspannings-netten te 

Groningen voor H. Groenwold, 1939.  
3 stukken. 

 
573. Brandpolis, op naam van J.O. Groenwold, 1929.  
 1 stuk.  
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574. Brandpolis, op naam van H. Groenwold, 1930. 
 1 stuk . 
 
575. Overzicht van gouden en zilveren bezittingen van J.O. Groenwold,  naar aanleiding van een
 brand in 1929. 
 1 stuk. 
 
576. Machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapenen, op naam van H. Groenwold, 1933. 
 1 stuk. 
 
577. Rekeningen voor mw. J. Groenwold - Van Bruggen en de erven J.O. Groenwold, in verband 

met het overlijden van J.O. Groenwold, 1933, 1934.  
3 stukken. 

 
578. Aankondiging van de openbare verkoop van onroerende goederen van wijlen J.O. Groenwold 

en zijn vrouw J. Groenwold - Van Bruggen, 1937.  
 1 stuk. 
 
579. Polis van een ongevallenverzekering, op naam van H. Groenwold, 1937. 
 1 stuk. 
 
580. Taxatierapport van percelen onroerend goed van Albert van Bruggen te Peize, naar aan-

leiding van diens overlijden en een overzicht van de verdeling tussen H.O. Groenwold, H. 
Groenwold en A. Groenwold, 1938. 

 1 stuk. 
 
581. Brief van de Provinciale Voedselcommissaris voor Drenthe aan H. Groenwold betreffende zijn 

benoeming tot Plaatselijk Bureauhouder, 1939. 
 1 stuk. 
 
582. Brief van de burgemeester van Eelde aan H. Groenwold betreffende de door de overheid 

opgelegde vordering van paarden, z.d. [1939/1940]. 
  1 stuk. 
 
583. Ingekomen brieven bij H.Groenwold in zijn functie als Plaatselijk Bureauhouder voor de 

Voedselvoorziening, 1939-1947. 
 1 omslag. 

 
584. Distributiestamkaarten, op naam van Hendrik Groenwold, zijn vrouw Annechien Groen- 

wold – Van der Es, hun zoon Hendrik Groenwold, Reint Arends en Harmtien Kregel, 1939, 
1943.  
1 omslag. 

 
585. Schriftje met ingeplakte en inliggende krantenartikelen over Eelde en omgeving en over H. 

Groenwold, z.d. [jaren ’30 – jaren ‘70]. 
 1 deeltje. 
 
586. Jachtakten, op naam van H. Groenwold, 1940, 1947-1960.  

1 omslag. 
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587. Exemplaren van’ Nieuwsblad van het Noorden’ en het ‘Agrarisch Nieuwsblad’, 10-18 mei 
1940. 1 omslag. 

 
588. Persoonsbewijs van Annechien van der Es, 1941. 
 1 stuk. 
 
589. Schrijven van de Ned. Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen betreffende de 

installatie van een nieuw hoofdbestuur in verband met de door de overheid afgedwongen 
benoeming van een buitengewoon hoofdbestuurslid, die onder meer streeft naar nauwere 
samenwerking met het Ned. Agrarisch Front, 1941. 

 1 stuk. 
 
590. Kaart van Rusland en Oost-Europa, z.d. [ca. 1942].  
 1 stuk. 
 
591. Stukken betreffende het aantekenen van bezwaar van H. Groenwold tegen de oproep van 

zijn zoon voor de Arbeidsinzet in Duitsland, 1943.  
1 omslag. 

 
592. Overzicht van roerende en onroerende bezittingen van H. Groenwold in verband met de 

belastingaangifte, z.d. [ca. 1943]. 
 1 stuk. 
 
593. Map met insteekvakken voor brood-, vlees-, textiel-, boter- , olie-, brandstoffen- en alge-

mene bonnen, deels met bonkaarten, z.d. [ca. 1943]). 
 1 stuk. 
 
594. Legitimatiekaart op naam van Hendrik Groenwold, verstrekt door het Departement van Land-

bouw en Visscherij, waarbij hem als Plaatselijk Bureauhouder van de Provinciale Voedsel 
Commisssaris voor Drenthe alle toelaatbare faciliteiten worden verleend en in het bijzonder 
zijn bewegingsvrijheid niet wordt beperkt, 1944.  

 1 stuk. 
 
595. Overzichten van bebouwde en onbebouwde eigendommen van Alb. Groenwold en H. Groen-

wold jr., z.d. [ca. jaren ‘40]. 
 2 stukken. 

 
596. Brochure’s en toelichtingsboekje van de Dienst Minister van Binnenlandse Zaken met 

wenken voor de bescherming van de bevolking bij luchtalarm, z.d. (ca. 1945).  
3 stukken. 

 
597. Gedicht getiteld ‘Ter herinnering aan de hongerwinter ’44 – ’45’, betreffende de ervaringen 

van familieleden in het westen van het land gedurende de hongerwinter en de bevrijding, 
z.d. [ ca. 1945]. 

 1 stuk. 
 
598. Bewijs van lidmaatschap van de Nederlandsche Jagersvereeniging, op naam van H. Groen-

wold, 1945. 
 1 stuk. 
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599. Vertrouwelijk schrijven van de burgemeester van Eelde aan H. Groenwold betreffende zijn 
benoeming tot lid van een adviescommissie inzake de juiste distributie van rijwielbanden in 
de gemeente, 1946. 

 1 stuk. 
 
600. Tekst van een toespraak naar aanleiding van het afscheid van H. Groenwold als Plaatselijk 

Bureauhouder van de Voedselvoorziening; met zijn dankwoord, 1947.  
1 stuk. 

 
601. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan H. Groenwold betreffende zijn benoeming als 

lid van de schattingscommissie, belast met taxatie van door de gemeente in te brengen 
gronden in het Grondbedrijf, 1948. 

 1 stuk. 
 
602. Kennisgeving van het gemeentebestuur van Eelde aan H. Groenwold betreffende de vor-

dering van het gedeelte van zijn woonperceel dat vroeger diende als kantoor van de Plaatse-
lijke Bureauhouder der Provinciale Voedselcommissaris, 1948. 

 1 stuk. 
 
603. Notariële rekeningen voor H. Groenwold te Eelde en J. Groenwold te Bunne met betrekking 

tot  boeldagen, 1948. 
 2 stukken. 

 
604/      Schriften met ingeplakte en losse krantenknipsels betreffende Eelde-Paterswolde,  
605. Drenthe en Groningen, 1950-1996. 
 2 deeltjes. 

 
604. 1950-1963 
605. 1967-1996 

 
606. Verklaring van gebruikers of eigenaars van landerijen in de gemeente Eelde, Vries, Peize en 

Haren, dat zij gedurende drie of zes achtereenvolgende jaren vanaf 1954 afstand doen van 
hun jachtrecht, zodat deze landerijen zo voordelig mogelijk kunnen worden verhuurd en de 
opbrengst zal worden aangewend tot algemeen gemeentelijk belang, 1953. 

 1 stuk. 
 
607. Notarieel schrijven aan H. Groenwold betreffende de afrekening in verband met de onder-

linge ruil van percelen van hem en Luinge te Eelderwolde, 1954. 
1 stuk. 

 
608. Stukken betreffende een woonhuis- en ongevallenverzekering, op naam van H. Groenwold, 

1954, 1963, 1964. 3 stukken. 
 1 stuk. 
 
609. Afrekening voor H. Groenwold en Annechien van der Es inzake de nalatenschap van Dina 

Vrieling te Haren, weduwe van Hendrik van der Es, 1957. 
 1 stuk. 
 
610. Taxatie-rapport van onroerend goed te Vries en Eelde, opgemaakt door H. Groenwold en 

twee andere beëdigde deskundigen, 1957.   
 1 stuk. 
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611. Stukken betreffende de aanvraag om ouderdomspensioen door Hendrik Groenwold jr. en 
Annechien van der Es, weduwe van H. Groenwold, 1956, 1965.  
3 stukken. 

  
612. Bericht van de Inspectie der registratie en successie aan Annechien Groenwold-Van der Es 

betreffende de aangifte voor de heffing van successierecht in verband met de nalatenschap 
van Hendrik Groenwold, 1965. 

 1 stuk. 
 
613. Overzicht van de verdeling van de onverdeelde boedel van de familie Van der Es, 1966. 
 1 stuk. 
 
614. Statuten en Huishoudelijk Reglement van Onderlinge Waarborgmaatschappij ‘Onderlinge 

Drentse Vereniging voor Ziekenhuisverpleging’, 1972. 
 1 stuk. 
 
615. Versje over een gezin met zeven kinderen, uit een leesboekje omstreeks 1900, opgeschreven 

door Annechien Groenwold – Van der Es, 1974. 
 1 stuk. 
 

 
Harms 

 
 Margien Harms 
 
616. Aangiftebewijs bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Eelde van Margien Harms, 1902.  

1 stuk. 
 
617. Persoonsbewijs van Margien Harms, 1941.  

1 stuk. 
J. Harms 

 
618. Polissen van een brand- en veeverzekering, op naam van J. Harms te Paterswolde, 1903-

1910. Fotokopie.  
1 omslag. 

 
 
Anko Harms 

 
619. Persoonsbewijzen van Anko Harms te Glimmen, echtgenoot van Trientje Lemmen, kanton-

nier b.d. van Rijkswaterstaat en onbezoldigd rijksveldwachter, en zijn vrouw Trientje Lem-
men, 1941. 
 2 stukken. 

  
620. Toeristenkaarten, op naam van Anko Harms en Trientje Lemmen, afgegeven door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1959.  
2 stukken. 
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Roelf Harms 
 
621. Rijbewijs van Roelf Harms te Paterswolde, 1972. 
 1 stuk. 

 
 
Hartlief 

 
622. Genealogieën van de familie’s Hartlief/Ter Borch/Dussel en Lodewijks, 17e – 20e eeuw. 

 1 omslag. 
 
623. Stamboom van de familie Hartlief te Eelde-Paterswolde vanaf 1739, z.d. [ca. 1930]. Foto-

kopie.  
1 stuk. 

 
 
Harke Arends Hartlief 

 
624. Notariële verklaring van ontvangst van de koopsom van een perceel bouwland, gelegen 

onder Vries, aangekocht door Harke Arends Hartlief, landbouwer te Eelde, 1879. Fotokopie. 
 1 stuk. 

  
625. Notariële verklaring van ontvangst van de koopsom van een akker bouwland, aangekocht 

door Harke Arends Hartlief, landbouwer te Eelde, 1881. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
626. Notariële verklaring dat aan Roelfien Hartlief te Groningen enige onroerende goederen, 

waaronder een perceel heide, gelegen in de gemeente Eelde, uit de nalatenschap van wijlen 
Harke Arends Hartlief is toegescheiden, en dat zij dit perceel wil overdragen aan Joeke 
Ansing, landbouwer te Eelde, 1888. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
 
Jantien Hartlief 

 
627. Verklaring van Jantien Hartlief, landbouwerse te Eelde en weduwe van Meerten de Boer, dat 

zij aan Gerrit de Boer, landbouwer te Eelde, de levende have en inboedel van haar huis heeft 
verkocht, 1901. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
 
Roelof Hartlief, kweker te Eelde, en Zwaantje Hartlief-Homan  

 
628. Veldzakboekje van Roelof Hartlief, 1912; met inliggend bewijs van vervulde werkelijke dienst 

bij de Landstorm en bewijs van inlevering van militaire kleding en uitrusting, 1919.  
 1 deeltje, 2 stukken. 
 
629. Zakelijk en persoonlijk dagboek van Roelof Hartlief, 1928-1945.  

1 deeltje. 
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630. Memorie van aangifte van de nalatenschap van Hendrik van Rein te De Punt, 1937.  
1 stuk. 

  N.B.   Met potlood geschreven.  
 
631. Stukken betreffende het kort geding van Roelof Hartlief tegen de Rijksverzekeringsbank, naar 

aanleiding van het intrekken van zijn invaliditeitsrente, 1938, 1942.  
1 omslag. 
 

632. Kennisgeving van het voorgenomen huwelijk van Kenneth P. Merkley en Henny Scheffers in 
Canada, toegezonden aan de weduwe van Roelof Hartlief, 1945. 
 1 stuk. 
 

633. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan Zwaantje Hartlief-Homan, waarin haar wordt 
verzocht om te zien naar eigen woonruimte in verband met de grote woningschaarste, 1946.  
1 stuk. 
 

634. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan Zwaantje Hartlief-Homan, waarin haar wordt 
medegedeeld dat haar ondersteuning wordt stopgezet, 1946.  
1 stuk. 
 

635. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan Zwaantje Hartlief-Homan, waarin haar wordt 
medegedeeld dat haar woning aan een ander wordt toegewezen, 1946.  
1 stuk. 
 

636. Rekening en brief van Betonbouw ‘Schaafsma’- Paterswolde voor Zwaantje Hartlief-Homan, 
betreffende het leveren en plaatsen van een dubbel grafmonument op de begraafplaats te 
Eelde, 1947.  
2 stukken. 

 
637. Legitimatiebewijs van Zwaantje Hartlief-Homan, 1950.  

1 stuk. 
 

638. Bewijs van toekenning van een A.O.W.- pensioen door de Sociale Verzekeringsbank, op naam 
van Zwaantje Hartlief-Homan, 1956.  
1 stuk. 

639. Lidmaatschapsbewijs van ‘Wereld Contact’, de Vereniging van ouders en familieleden van 
emigranten, op naam van Zwaantje Hartlief-Homan, 1968.  
1 stuk. 
 

640. Exemplaar van ‘Dorpsklanken’, waarin een artikel over de voltooiing van de zelfgebouwde 
caravan van Jan Suk, 31 mei 1973. 
 1 stuk. 
 
 
Aaltje Hartlief 
 
Zie: Geertruida (Trui) Aaldring, inv.nrs. 494-495. 
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Willem Hartlief 
 
641. Persoonsbewijs van Willem Hartlief, landbouwer te Eelde, 1941.  

1 stuk. 
  
 

Hendriks 
 
 Hendrik Hendriks 
 
642. Stukken betreffende de voorlopige, respectievelijk vaste aanstelling van Hendrik Hendriks te 

Eelde als gemeente-werkman, 1938. Fotokopieën. 
 3 stukken. 
 
643. Getuigschrift op naam van Hendrik Hendriks naar aanleiding van zijn periode als tuinman bij 

tuinarchitect M. Boerma te Groningen, 1938. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
644. Brief van het gemeentebestuur van Eelde aan Hendrik Hendriks betreffende toekenning van 

een vergoeding voor het schoonhouden van het distributiekantoor gedurende de tijd dat het 
kantoor in het oude gemeentehuis van Eelde was ondergebracht, 1941. Fotokopie. 

 1 stuk. 
 
645. Besluit van de gemeenteraad van Eelde, waarin het toezicht op de opslagplaatsen bij het 

oud-gemeentehuis wordt opgedragen aan Hendrik Hendriks, 1955. Fotokopie. 
 1 stuk.  
  
 

Hesselink 
 
646. Verklaring van Berend Alring Hesselink, eigenaar van de plaats genaamd ‘Westerbroek’ te 

Paterswolde, dat J. Rijkholt, eigenaar van een stuk land in de gemeente Eelde, het recht van 
overpad heeft over enkele aangrenzende percelen, 1886. Fotokopie. 
 1 stuk.  
 
 
Hilbrants 

 
647. Genealogie van de familie Hilbrants te Eelde, 1800-2000. Fotokopie. 

1 stuk. 
 
 

Hillebrand 
 
648. Kennisgeving van het voorgenomen huwelijk van M. Hillebrand te Paterswolde en E. Hofstee 

te Hoogkerk, 1942.  
1 stuk. 
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Hofman 
  

 Roelof Hofman 
 
649. Medische verklaringen van koepokinenting bij Roelof Hofman en Hillygonda Egberdina 

Bekkering te Eelde, 1911,  
2 stukken.  

 
650. Oorlogszakboekje van Roelof Hofman te Eelde, 1926.  

1 deeltje. 
 

651. Verklaringen van de Duitse autoriteiten en van de burgemeester van Eelde dat Roelof Hof-
man, werkzaam op het distributiekantoor, bij de gemeente Eelde is aangesteld als onder-
brandmeester, 1943.  
2 stukken. 

 
652. Proces-verbaal van vermissing van een distributie-tabakskaart, opgemaakt door de mare-

chaussee te Eelde, 1944.  
1 stuk. 

 
653. Verklaring van de burgemeester van Eelde dat Roelof Hofman, als lid van de gemeentelijke 

brandweer, is vrijgesteld van inlevering van zijn fiets, 1944. 
 1 stuk. 

 
654. Verklaring dat Roelof Hofman tot de Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.) 

behoort, in de functie van ordonnans van de plaatselijke commandant, 1945. 
 1 stuk. 

 
655. Legitimatiekaart van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, op naam van 

Roelof Hofman, met het verzoek aan erkende verzetsorganisaties hem, als plaatselijk leider 
van de Landelijke Organisatie (L.O.), alle mogelijke hulp en inlichtingen te geven, z.d. (ca. 
1945).  
1 stuk. 

 
656. Verklaring van de commandant van de N.B.S. te Peize dat de plaatsvervangend commandant  

van de N.B.S. en Roelof Hofman op dienstreis gaan naar Hoogeveen, 27 apr. 1945.  
1 stuk. 

 
657. Verklaring van Roelof Hofman over het gedrag van de plaatselijjk leider van het distributie-

kantoor te Eelde met betrekking tot het verstrekken van bonkaarten aan de Landelijke 
Oganisatie voor Hulp aan Onderduikers te Eelde, 4 juli 1945.  
1 stuk. 

 
658. Verklaring van het hoofd van de Politieke Opsporingsdienst te Eelde dat Roelof Hofman 

politiek betrouwbaar is, 27 sept. 1945.  
1 stuk. 

 
659. Bewijs van lidmaatschap van de Gemeenschap Oud-illegale Werkers Nederland, op naam van 

Roelof Hofman, 1946.  
1 stuk. 
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660. Krantenartikel in‘Dorpsklanken’ over Roelof Hofman, in het kader van een serie artikelen 
over oorlog en bevrijding, 25 apr. 1985 
 1 stuk. 

 
 

Hol 
 
 Eldert Hol 

N.B. Eldert Hol, ook Ewout genoemd en geboren te Haastrecht in 1910, was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog  marconist op zee voor radio Holland en 
werkzaam bij de Holland America Lijn op diverse schepen. Na de oorlog was 
hij werkzaam bij de Luchtverkeersbeveiligingsdienst op het vliegveld te Eelde.  
Zijn zoon Adriaan Richard trouwde met Ella Wilhelmina Hoff uit Eelde. Eldert 
overleed in 1999 en werd begraven op de begraafplaats ‘De Duinen’ te Eelde. 

 
661. Agenda’s en memoboekje van Eldert Hol, 1937-1946.  

1 omslag. 
 
662. Telegrammen, door Eldert Hol vanuit het buitenland verstuurd aan familie in Haastrecht, 

1941, 1945. 
 3 stukken. 
 

663. Brief van de havenaalmoezenier van Rotterdam aan de familie van Eldert Hol, waarin opge-
nomen een bericht van hem uit Buenos-Aires, 1942.  
1 stuk. 

 
664. Identiteitskaart van de United States Coast Guard, op naam van Eldert Hol, 1942.  

1 stuk. 
 
665. Verzonden telegrammen tussen Eldert Hol en aan zijn vrouw en familie via respectievelijk het 

British Red Cross en het Nederlandsche Roode Kruis, 1943, 1944.  
1 omslag. 

 
666. Formulier met vermelding door Eldert Hol van door hem uitgevoerde geldmiddelen in ver-

band met een tijdelijk vertrek uit het Koninkrijk der Nederlanden, 1945.  
1 stuk. 

 
667. Korte verslagen van het torpederen van het cruiseschip, later troepentransportschip het s.s. 

‘Volendam’ van de Holland-America Lijn en het s.s. ‘Eibergen’ van de Zuid Hollandse Scheep-
vaart Maatschappij te Rotterdam, 1947.   
2 stukken. 

   N.B.   Eldert Hol was als marconist werkzaam op beide schepen. 
 
668. Prentbriefkaarten met afbeeldingen van het s.s. ‘Volendam’ en het s.s. ‘Cottica’, z.d. [ca. 

1940].  
1 omslag.   
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 Horst 
 
669. Uitgetypt dagboek met foto’s van Reinder Horst te Paterswolde, als radio-telegrafist bij de 

Koninklijke Marine van 10 sept. 1947 tot 13 mei 1949 gestationeerd in het voormalige Neder-
lands-Indië, 2001. Foto-kopie.  
1 deel. 

 
 
Hoven 

 
670. Karikatuurtekening van Hendrik Hoven, sportleraar en atleet te Eelde, 1946. 
 1 stuk. 

 
 
Hoving 

 
671. Bonboekje met inliggende richtlijnen van rijkspolitieagent Adolf Hoving te Paterswolde, z.d. 

[ca. 1971].  
1 deeltje.  

  N.B.   Adolf Hoving was van 1947 tot 1974 rijkspolitieagent te Eelde. 
 
 
Ipema 

 
672. Persoonsbewijs van Hendrik Ipema te Paterswolde, 1945.  

1 stuk. 
 
 
 Kemkers 
 
673. Distributiestamkaarten van Jan Kemkers, vrachtrijder te Eelde, en zijn vrouw Willemina, z.d. 

[ca. 1943].  
2 stukken. 
 

 
Kregel 

 
 Anne Kregel 
 
674. Militaire zakboekjes van Anne Kregel te Vries, 1928.  

2 deeltjes. 
 
675. Rekeningen met betrekking tot de begrafenisverzorging van Anne Kregel te Eelde en zijn 

vrouw, 1971, 1972, 1975. 
1 omslag. 

 
 
 Laan 
 
676. Genealogie van de familie Laan te Eelde en Paterswolde vanaf ca. 1700, 1999. 

 1 deel. 
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 Lemain 
 
677. Polis van een brandverzekering, op naam van Tj. Lemain te Paterswolde, 1933. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 

 
Luinge 

 
678. Genealogie van het geslacht Luinge, ondermeer woonachtig in Eelde, samengesteld door 

H.M. Luning, 1974. Fotokopie. 
1 stuk. 
 
 
Roelof Luinge 

 
679. Doopbewijs, op naam van Roelof Luinge, afgegeven door de kerkeraad van de Ned. 

Hervormde Gemeente te Eelde, 1943. 
 1 stuk. 

 
 
Legro 

 
680. Kennisgeving van Corry J. Legro te Eelde en R. Meijer te Groningen van hun voorgenomen 

huwelijk, 1941. 
 1 stuk.  

 
 
Makken 
 

681. Correspondentie van de familie Makken, 1894-1931.  
1 omslag. 

 
682. Rekeningen op naam van café Makken, 1931-1933.  

1 omslag. 
 
683. Boekje van W. Makken met aantekening van dekregistratie van paarden, 1939.  

1 deeltje.  
 
684. Felicitatiebrief en kaartjes voor Willem Makken en Griet de Vries te Eelde in verband met hun 

huwelijk, tevens felicitatiekaartjes in verband met de geboorte van hun dochter, z.d. [ca, 
1935], 1944.  
 1 omslag. 
 
 
Meulman 

 
685. Genealogie van de familie Meulman in de 18e en 19e eeuw, onder meer woonachtig op een 

van de boerenbehuizingen van ‘de  Schelfhorst’ te Paterswolde; met bijgaande correspon-
dentie van Marianne Meulman met de historische vereniging ‘Ol Eel’, 2002. Fotokopieën.  
1 omslag. 
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Hilbrand Meulman 
 
686. Verklaring van de gemeenteontvanger te Eelde dat hij de kosten van het recht op het begra-

ven van overledenen in een grafruimte, aan Hilbrand Meulman toegestaan, van hem heeft 
ontvangen, 1898, 1928. Fotokopie.  
 1 stuk. 

 
687. Bewijs van aandeel in de Onderlinge Brandverzekering-Maatschappij te Eelde, op naam van 

Hilbrand. Meulman, 1918. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
688. Krantenartikel betreffende de openbare verkoop door de erven van Hilbrand Meulman van 

twee huizen met schuur, erf en tuin, negen percelen bouw-, groen-, heide- en tuingrond en 
een zitplaats in de Nederlands Hervormde kerk te Eelde, z.d. [ ca.  1e helft 20e eeuw].       
Fotokopie.  
1 stuk.  

 
  

Nijdam 
 
 Arend Nijdam / Ate Geerts Nijdam / Jan Beerda 
 
689. Akte van schuldbekentenis van Arend Nijdam en Ate Geerts Nijdam, beiden schipper te 

Paterswolde, aan Herman Christiaan Reinders, grondeigenaar en woonachtig  op de Duinen, 
gemeente Eelde, 1830. 
1 stuk. 

 
690. Nota voor gemaakte kosten wegens het verzekeren van onroerend goed van Arend en Ate 

Nijdam, 1833. 
 1 stuk. 
 
691. Akte van publieke verkoop van enkele percelen in de gemeente Eelde, aangekocht door  Ate 

Geerts Nijdam, 1835. 
 1 stuk. 
 
692. Akte van publieke verkoop van twee banken in een gestoelte in de kerk te Eelde, aangekocht 

door H.C. Reinders, 1837. 
1 stuk. 

693. Uittreksels van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Eelde van het  onroe-
rend bezit van Arend Nijdam, 1843, 1846. 
3 stukken. 

 
694. Akte van hypothecaire lening, ten laste van Arend en Ate Geerts Nijdam en ten gunste van 

H.C. Reinders, 1846. 
 1 stuk. 
 
695. Stukken betreffende de aankoop en aflossing door Ate Nijdam van een vierde gedeelte van 

een perceel bouwland te Paterswolde, 1853. 
1 omslag. 
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696. Akte van verkoop van twee percelen bouwland op de es te Eelde aan Ate Geerts Nijdam, 
1856. 

 1 stuk. 
 
697. Akte van verkoop door de gemeente Eelde aan Ate Geerts Nijdam van een perceeltje woeste 

grond te Eelde, 1858. 
 1 stuk. 
 
698. Betalingsbewijs van het zgn ‘landsgeld’, in verband met verpachting van een perceel 

gemeentegrond door Ate Geerts Nijdam, 1860. 
 1 stuk. 
 
699. Tekst van een toespraak op het 40-jarig huwelijksfeest van Ate Geerts Nijdam en Fenna 

Abels, 1865. 
 1 stuk. 
 
700. Akte van aflossing van de koopsom van twee banken in een gestoelte in de kerk te Eelde 

door Ate Geerts Nijdam en Hendericus Jans Bakker, landbouwer te Eelderwolde, 1868. 
 1 stuk. 
 
701. Akte van eigendom van een perceel land in de gemeente Eelde, aangekocht door Ate Geerts 

Nijdam, 1868. 
 1 stuk. 
 
702. Bewijs van eigendom van twee percelen hooiland in de gemeente Eelde, door Ate Geerts 

Nijdam in publieke verkoop aangekocht van mr. Maurits Clant Bindervoet, landeigenaar te 
Zuidhorn, 1869. 

 1 stuk. 
 
703. Verzoek van dhr Meihuizen te Zuidbroek, als voogd over de minderjarige Alida Meihuizen, tot 

inschrijving van twee hypotheken in het kantoor van hypotheken te Assen , 1869. 
 1 stuk. 
 
704. Notariële verklaring van betaling van de koopsom van de helft van een akker bouwland onder 

Eelde door Ate Geerts Nijdam, met bijgaande nota, 1871. 
 2 stukken. 
 
705. Taxatielijst  van de onroerende goederen uit de nalatenschap van wijlen Willemtien 

Kluivingh, te Paterswolde, echtgenote van Reint K. Beerda, 1871. 
 1 stuk. 
 
706. Bewijs van eigendom van een perceel  land, de ‘Groote of Noordelijke Poelakker’ genaamd, 

gelegen te Eelde, op naam van Jan Beerda, landbouwer te Paterswolde,  in publieke verkoop 
aangekocht van Willemtien Beerda en haar echtgenoot Jan Pieter Jansema te Viervelaten 
onder Hoogkerk, 1875. 

 1 stuk. 
 
707. Akte van doorhaling van een hypothecaire inschrijving ten behoeve van Cicco Jacobus van 

Duinen, privaat docent te Groningen en ten laste van Jan Pieter Jansma, landgebruiker te 
Vierverlaten, gemeente Hoogkerk, en zijn vrouwWillemtien Beerda, 1876. 

 1 stuk. 
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708. Akte van verdeling en scheiding van een perceel hooiland onder de gemeente Eelde, in on-
verdeeld eigendom bij  Jan Beerda, landbouwer te Paterswolde, Jan Jansema, landbouwer te 
Vierverlaten en zijn vrouw Willemtien Beerda en Harke Kuipers, landbouwer te Paterswolde 
en zijn vrouw Roelofje Beerda, 1876. 

 1 stuk. 
 
709. Akte van publieke verkoop van een behuizing en erf, tuin en bouwland te Paterswolde, aan-

gekocht door Jan Reint Beerda te Paterswolde, 1877. Met nota van notariële rechten en 
kosten, 1878. 

 2 stukken. 
 
710. Akte van doorhaling van een hypothecaire inschrijving, ten behoeve van Herman Christiaan 

Reinders, grondeigenaar te Groningen, en ten laste van Arend en Ate Geerts Nijdam, 1877. 
 1 stuk. 
 
711. Betalingsbewijs ter voldoening aan de ingelanden, op naam van Ate Geerts  Nijdam oud-

beurtschipper te Paterswolde, 1878. 
 1 stuk. 
 
712. Testamenten van Jan Beerda en zijn vrouw Roelina Nijdam, 1878. 
 2 stukken. 
 
713. Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om aan AteGeerts  Nijdam, landbouwer en 

Hendrik Beerling, koopman, toestemming te verlenen om een perceel hooiland in de 
gemeente Eelde te vervenen, 1879. 

 1 stuk. 
 
714. Betalingsbewijs wegens betaling van contributie van brandschade voor een huis en 2 schuren 

door Ate Geerts Nijdam, 1880. 
 1 stuk. 
 
715. Akte van benoeming van Jan Beerda, landbouwer te Paterswolde, tot toeziend voogd van 

Antje Kuipers, minderjarige dochter van Harke Kuipers en wijlen Roelfien Beerda, 1881. 
 1 stuk. 
 
716. Akte van betaling van de koopsom van een perceel  veen te Peize, aangekocht door Arend 

Nijdam en Jan Beerda, 1881. 
 1 stuk. 
 
717. Nota voor het plaatsen van de overlijdensadvertentie van Ate Geerts Nijdam in de Provinciale 

Groninger Courant, 1888. 
 1 stuk. 
 
718. Akte van scheiding voor Jan Beerda van een perceel bouwland en he erfpachtrecht van een 

perceel weiland, beide gelegen in de gemeente Eelde, 1889. 
 1 stuk. 
 
719. Akte van toekenning aan Harke Kuipers te Adorp van de geldsom, die per akte van scheiding 

van 16 mei 1881 aan zijn minderjarige dochter Antje is toegescheiden, ten behoeve van haar 
opvoeding en voor aflossing van de hypotheek, 1890. 

 1 stuk. 



 
72 

 

720. Akte van betaling van de koopsom van een perceel veen te Peize, aangekocht door Arend 
Nijdam en Jan Beerda, 1904. 

 1 stuk. 
 
721. Nota van G. ten Raa, notaris te Gieten, voor Jan Beerda wegens de afhandeling van het 

vastgoed van de erven Groenwold, 1904. 
 1 stuk. 
 
722. Uittreksels van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente Eelde van het on-

roerend bezit van Jan Beerda te Paterswolde, 1910. 
 2 stukken. 
 
723. Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten behoeve van dr. M. Hesselink te  
 ’s-Gravenhage en ten laste van Jan Beerda, Fenna Beerda en Willemtien Beerda, 1910. 
 1 stuk. 
 
724. Bewijs van eigendom voor H.A.W. Wolff te Paterswolde van twee zitplaatsen in de kerk van 

de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Eelde, bij publieke veiling aangekocht van meer-
dere verkopers, onder wie Arend Nijdam, 1916. 
1 stuk. 

 
725. Bewijs van eigendom voor Jan Beerda van een perceel hooiland in de gemeente Eelde,  bij 

publieke veiling aangekocht van de erven R. Uges; met notariële rekening, 1917. 
 2 stukken. 
 
726. Bewijs van eigendom voor Jan Beerda van een perceel hooiland ‘in de Midden Bruil’ in de 

gemeente Eelde, in openbare veiling aangekocht, 1919. 
 1 stuk. 
 
727. Polis van bij de Onderlinge Brandwaarbog Maatschappij ‘Roden’ verzekerde onroerende 

goederen van Auke Schadenberg te Steenbergen, gemeente Roden, 1930. 
1 stuk.  

 
728. Kwitantie voor Jan Beerda voor betaling van de koopsom van een en een halve vrouwenzit-

plaats in de kerk van de Nederduitsch Hervormde Gemeente van Eelde, 1932. 
 1 stuk. 
 
 
 Ate Nijdam / Arend Nijdam Atezoon 
  
729. Polis van een verzekering voor brandschade, op naam van Jan de Vries te Paterswolde, 1878.  

1 stuk.  
 
730. Getuigschrift voor het volgen van onderwijs aan de landbouwwintercursus te Eelde, op naam 

van Arend Nijdam Atezoon, 1916.  
1 stuk.    

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
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731. Bewijs van eigendom voor Lammechien Dussel, landbouwster te Eelde en weduwe van Ate 
Nijdam, van een perceel groenland, gelegen in de gemeente Eelde, aangekocht van Marchien 
Bakker, echtgenote van Jan Vrieling Hzn., gemeente-ontvanger te Vries, 1917.  
1 stuk.    
 

732. Bewijs van eigendom voor Lammechien Dussel, landbouwster te Eelde en weduwe van Ate 
Nijdam, van een perceel hooiland, gelegen in de gemeente Eelde, aangekocht van Egberdiena 
Brink, landbouwster te Paterswolde, 1917.  
1 stuk.     

 
733. Bewijs van eigendom voor Lammechien Dussel, landbouwster te Eelde en weduwe van Ate 

Nijdam, van een behuizinge met schuur, erf en bouwland, staande en gelegen in de 
gemeente Eelde, aangekocht van Berend Nieborg, landbouwer te Eelde, 1921.  
1 stuk.    

 
734. Getuigschrift voor het volgen van onderwijs aan de tuinbouwwintercursus te Eelde, op naam 

van Arend Nijdam Atezoon, 1921.  
1 stuk.    

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
735. Getuigschrift voor het volgen van de cursus in landbouwhuishoudkunde te Vries, op naam 

van Hillechien Oosting te Vries, 1921.  
1 stuk.    

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
736. Aanname en bevestiging als lidmaat van de Nederlandsche Hervormde Kerk te Vries van 

Hillechien Oosting, 1923.  
1 stuk.    

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
737. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam  Atezoon, landbouwer te Eelde, van een perceel 

bouwland, gelegen te Eelde, aangekocht van Kornelis Barteld Staats te Eelde, 1932.  
1 stuk.    

 
738. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam Atezoon van twee percelen groenland, ‘Oosterland’ 

en ‘Lappenvoort’ genaamd, gelegen in de gemeenten Haren en Eelde, gekocht van Jannes 
Kamphuis, smid te Eelde, 1936.  
1 stuk.     

 
739. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam Atezoon van een behuizinge met schuur, erf en tuin 

en diverse percelen groenland en bouwland, staande en gelegen in de gemeenten Eelde en 
Vries, 1937.  
1 stuk.    

 
740. Varkensstamboek van A. Nijdam te Eelde, 1937-1960. Met inliggende  bewijzen van in-

schrijving bij verkoop zonder waarde in het Drents Varkensstamboek, mededelingen van de 
selectie-mesterijen, een aankoopvergunnning voor een jonge beer en een aanhoudvergun-
ning voor een dekbeer, 1958-1963.  
1 deel.    
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741. Getuigschrift voor verworven onderscheidingen in gewassenkeuringen, bedrijfskeuringen en  
bouwlandkeuringen van de Bond van Oud-leerlingen van landbouwcursussen en -scholen in 
Drenthe, op naam van Arend Nijdam Azn te Eelde, 1939.  
1 stuk.    

  N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
742. Schapenstamboek van Arend Nijdam Atezoon te Eelde, met vermelding van geboortedatum, 

eigenaar, verkoopdatum en nieuwe eigenaar, 1945-1975.  
1 deel.    

 
743. Akte van schenking door de weduwe L. Nijdam-Dussel te Eelde aan haar zoon en meerdere 

schoonzoons, 1953.  
1 stuk.    

 
744. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam Atezoon,  van een arbeidersbehuizing met erf en 

tuin, staande en gelegen te Eelde, 1953.  
1 stuk.    

 
745. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam Atezoon van een perceeltje grond, gelegen te Eelde, 

aangekocht van de Ned. Hervormde Gemeente van Eelde, 1956.  
1 stuk.    

  
746. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam Atezoon van een perceel grond, gelegen te Eelde, 

aangekocht van Klaas Vlieg, kippenhouder te Eelde, 1956.  
1 stuk.    

 
747. Oorkonde, door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst uitgereikt aan Arend Nijdam, vanwege 

zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een moderne bedrijfsvoering in de land-
bouw door met zijn voorbeeldbedrijf volledige medewerking te verlenen, 1957. 
1 stuk.     

 
748. Bewijs van eigendom voor Arend Nijdam Atezoon, zonder beroep en woonachtig te Eelde, 

van een perceel groenland, ‘De vier Mat’ genaamd en gelegen te Eelde, verkregen uit de 
nalatenschap van Roelina Nijdam te Paterswolde, 1969. 
 1 stuk.    

 
749. Akte van scheiding van de nalatenschap van Roelina Nijdam voor Arend Nijdam Atezoon, 

1969.  
1 stuk.    
 
 
Hilbrant Nijdam en Fenna Beerda / Roelina Nijdam 

 
750. Familieboekje van Hilbrant Nijdam en zijn vrouw Fenna Beerda, met inschrijving van hun 

huwelijksdatum met geboortedata en ouders, voornaam en geboortedatum van hun dochter 
Roelina en hun overlijdensdata, 1915-1958. 

 1 deeltje.  
 
751. Uittreksels uit het kadastrale plan van de gemeente Eelde met plattegronden van de bezit-

tingen van Hilbrant Nijdam, 1935. 
 1 omslag. 
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752. Koopcontract tussen Hillechien Jansen te Paterswolde en Albert Wolff te Halfweg, gemeente 
Vries, als verkopers, en Hilbrant Nijdam, landbouwer en Pieter Hovinga te Paterswolde, als 
kopers van een en een halve zitplaats in een vrouwenbank in de kerk van de Nederduitsch 
Hervormde Gemeente te Eelde, 1938. 

 1 stuk. 
 
753. Memorandum van de notaris te Assen voor de weduwe Hilbrant Nijdam, geb. Beerda, om te 

voldoen aan betaling van successierechten met betrekking tot de nalatenschap van haar 
overleden man, 1948. 

 1 stuk. 
 
754. Nota van G. Mesdag, effectenmakelaar te Groningen, voor Roelina Nijdam wegens aange-

kochte aandelen, 1956. 
 1 stuk.   
 
755. Bewijs van een brandverzekering voor roerende goederen, op naam van Roelina Nijdam, 

1959. 
 1 stuk. 
 
756. Schrijven van Roelina Nijdam aan de Grondkamer van Drenthe betreffende de hoogte van de 

pachtsom van een door haar verpacht perceel  veenweide te Paterswolde, , 1959. In twee-
voud, waarvan een gecorrigeerd. 

 2 stukken. 
 
757. Aangifte voor het recht van successie betreffende de nalatenschap van Fenna Beerda, met 

beschrijving van de bezittingen en schulden, 1958. 
1 stuk. 

 
758. Pachtovereenkomst tussen Roelina Nijdam, als verpachter, en Joh. Visser Gzn, als pachter,  

van een perceel bouwland, genaamd ‘De Duinen’ te Eelde, 1959. 
 1 stuk. 
 
759. Kennisgeving van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid aan de erven van 

Hilbrant Nijdam, betreffende de uitbetaling van in het Grootboek voor Woningverbetering 
gestorte gelden van de woningen die hiervoor in aanmerking kwamen, in verband met 
opheffing van de wet die hier betrekking op heeft, 1960. 

 1 stuk. 
 
760. Verzoek van Roelina Nijdam om toestemming tot verpachting voor korte tijd van een perceel 

los land, met bijgaand beschikking van de Grondkamer van Drenthe,  1961. 
 2 stukken. 
 
761. Pachtovereenkomst van een perceel tuingrond tussen Roelina Nijdam, asl verpachter, en J. 

Rutgers te Eelde, 1961. 
1 stuk. 

 
762. Aangifte van overlijden van Roelina Nijdam, 1968. 
 1 stuk. 
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Jan Nijdam 
 
763. Persoonsbewijs van Jan Nijdam en persoonsbewijs en paspoort van zijn vrouw Geertje 

Makken, beiden geboren te Eelde, 1941, 1980.  
3 stukken. 

 
 
 F. Nijdam 
 
764. Voorwaardelijke bedrijfsvergunning voor F. Nijdam te Eelde, afgegeven door het Ministerie 

van Financiën, 1955.  
1 stuk. 

 
 
 G. Nijdam 
 
765. Nieuwjaarskaarten en een kaart ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest,  geadres-

seerd aan broodbezorger G. Nijdam en zijn vrouw te Eelde, 1958-1960.  
1 omslag.  
 
 
Nijland 

 
766. Polis van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, met aanhangsel en voor-

waarden, op naam van G. Nijland te Eelde, 1955, 1971.  
1 omslag. 
 
 
Nijsingh 

 
767. Stamboom van de familie Nijsingh, z.d. [2e helft 17e eeuw – 1783]. Fotokopie.  

1 stuk. 
 
 
 Lucas Nijsingh 
 
768. Akte van transport van enige landerijen te Eelde, aangekocht door Lucas Nijsingh en zijn 

vrouw Arendina Emmius van luitenant Egbertus Veelkens ter Schelhorst en zijn vrouw Tecla 
Cloot ter Schelhors, 1693. Met bijgaande transcriptie. Deels fotokopie.  
2 stukken. 

  N.B.   Onvolledige transcriptie door minder duidelijke fotokopie van de akte. 
 
 
S. Nijsingh 

 
769. Akte van transport van een een huisje en schuur met enige aangrenzende percelen weide-

land te Paterswolde, aangekocht door mr. C. Tjassens en zijn vrouw Harmanna Wolthers te 
Groningen van mw T.E. Ellents, weduwe van Raad en Secretaris S. Nijsingh, 1759. Met bij-
gaande transcriptie. Fotokopieën. 
2 stukken. 
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Odding 
 
 Pieter Odding 
 
770.  Getuigschrift op naam van Pieter Odding te Paterswolde voor getrouw schoolbezoek, goede 

vorderingen en goed gedrag, 1915.  
 1 stuk. 
 
771. Getuigschrift op naam van Pieter Odding te Paterswolde naar aanleiding van de vaardig-

heidsproef wielrijden, 1926.  
1 stuk. 

 
  

Rutgers 
 
772. Genealogie van de Drents-Groningse familie Rutgers te Eelde, 2006. Fotokopieën. 
 1 omslag. 
 
773. Notariële akte van openbare verkoop door de erven van Jan Kornelis Rutgers te Paterswolde 

aan H.C. Remkers te Voordijk (Gr.) van het Tipkamp en een deel van het Wilde Veen, 1843. 
Met bijgaande transcriptie. Fotokopieën.  
2 stukken. 
 
 
Sekuur 

 
774. Uittreksel uit het geboorteregister van Roelofje Sekuur te Eelde, 1895. Fotokopie.  

1 stuk. 
  
 

Sikkema 
 
775. Kennisgeving van het voorgenomen huwelijk van P. Sikkema en E. Veltman te Paterswolde, 

1937.  
1 stuk. 
 
 
Sloots 
 

776. Getuigschrift van Jan Sloots te Eelde voor het doorlopen van de Openbare Lagere School, met 
laatste rapportcijfers, 1925. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
777. Getuigschrift van Jan Sloots dat hij gedurende de 3-jarige opleiding tot wagenmaker zeer 

goede vorderingen heeft gemaakt, 1930. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
778. Brieven van de familie Sloots in Canada aan hun grootouders in Eelde, 1947, 1952.  

2 stukken. 
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Smid 
 
779. Bewijs van eigendom voor Albert Smid te Eelde van een perceel bouwland, ‘de Pol’ genaamd 

en gelegen te Paterswolde, aangekocht in openbare veiling van Jantje Hofstee te Paters-
wolde, weduwe van Jan Hendriks, en Hendrik Nijdam, kweker te Paterswolde, 1918. 
Fotokopie.  
1 stuk. 
 
 
Snijder 

 
Hendrik Snijder en Hartemina Nijdam 

 
780. Bewijs van aangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Zuidlaren van de geboorte van 

Hendrik Snijder, 1880.  
1 stuk.  

 
781. Trouwboekje van Hendrik Snijder uit Zuidlaren en Hartemina Nijdam uit Eelde, 6 mei 1914.  

1 deeltje. 
 
782. Akte van uiterste wilsbeschikking van Hendrik Snijder, landbouwer te Eelde, 1919.  

1 stuk. 
 
783. Akte van uiterste wilsbeschikking van Hartemina Nijdam te Eelde, echtgenote van Hendrik 

Snijder, 1919. 
 1 stuk. 

 
784. Koopakte, op naam van Hendrik Snijder, van een boerenbehuizinge met schuren, erf, tuin, 

enig bijgelegen groen- en weiland en een perceel bouwterrein te Paterswolde, 1920.  
1 stuk. 

 
785. Polis van een brandverzekering, op naam van Hendrik Snijder, 1936.  

1 stuk. 
 
  

Grietje Snijder 
 
786. Getuigschrift op naam van Grietje Snijder te Eelde voor getrouw schoolbezoek en zeer goede 

vorderingen en gedrag, 1921.  
1 stuk. 

 
 
P. Snijder 

 
787. Polissen van een brandverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, op naam 

van P. Snijder te Eelde, 1943, 1957.  
2 stukken. 
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Steenbergen 
 
788. Brief van Burgemeester en Wethouders van Eelde aan ir. Th.L. Steenbergen te Paterswolde 

betreffende zijn bezwaarschrift tegen het uitbreidingsplan Paterswolde-Noord, 1964.  
1 stuk. 
 
 
Stel 

 
 Jan Derks Stel 
 
789. Verklaring van Jantijn Jans, weduwe van Roelf Gerrijts te Eelde, , dat zij aan Jan Derks Stel, 

korenmolenaar te Eelde, een akker bouwland op de Eelder es heeft verkocht, 1826. 
Fotokopie.  
1 stuk. 

 
790. Akte van transport van een akker bouwland, aangekocht door Jan Derks Stel van Adolf 

Dekker, verver en glazenmaker te Eelde, aan 1847. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
791. Akte van verhuur door Jan Derks Stel van de windkorenmolen aan Hendrik Broekman te 

Assen, 1847. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
  
 Steringa 
 
 Hilbrand Steringa / Jan Roelof Steringa 
 
792. Akte van transport  door Hilbrand Steringa te Eelde van zijn aandeel van de roerende 

goederen van de nalatenschap van zijn ouders aan zijn zusters Tetje, Geertruida en 
Hinderkien, 1848. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
793. Akte waarin Dieltien Jans Stel, weduwe van Hilbrand Steringa, haar vader Jan Derks Stel tot 

voogd over haar minderjarige zoon Jan Jan Roelof Steringa benoemt, 1849. Fotokopie.  
 
794. Akte van verhuur door Jan Ebels, landbouwer te Eelde, en Roelof Brink, landbouwer te Peize, 

respectievelijk voogd en toeziend voogd van Jan Roelof Steringa, van een huis, erf en hof, een 
twee akkers bouwland en een stuk weiland, alle gelegen in de gemeente Eelde, aan 
Ferdinand August Gaërthe te Roderwolde, 1853. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
795. Notariële verklaring  van ontvangst van de koopsom van een perceel hooiland te Eelde,  

aangekocht door Jan Roelof Steringa, 1869. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
796. Verklaring van de gemeente-ontvanger van Eelde, dat hij van Jan  Roelof Steringa, land-

bouwer te Eelde, de koopsom voor een perceel aan de Boerdijk heeft ontvangen, 1879. 
Fotokopie.  
1 stuk. 
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Struben 
 
797. Geboortekaartje van Willem Struben te Paterswolde, 1942.  

1 stuk. 
 
 

Swartwold 
 
798. Genealogie van de familie Swartwol(d)t te Eelde, met korte geschiedenis van Eelde-Paters-

wolde, z.d. [ca. 1990]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
 
 Jan Swartwold 
 
799. Koopakte, op naam van Jan Swartwold te Eelde, van een behuizinge met schuur, erf, tuin en 

daarbij gelegen groenland onder Eelde, 1887. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
800. Koopakte, op naam van Jan Swartwold te Eelde, van een perceel heideveld ten oosten van de 

straatweg langs Hesselink onder Eelde, 1889. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
801. Koopakte, op naam van Jan Swartwold te Eelde, van een perceel veld, gelegen in het Wilde-

veen in de gemeente Eelde, 1890. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
 
 Van Swinderen 
 
802. Akte van openbare verkoop van enkele percelen hooiland te Eelde, in eigendom bij Aletta 

Albertina van Swinderen en Lodewijk Christiaan Cnopius, 1894. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
 
Tjassens 

 
803. Uitspraak van Burgemeesters en Raad van Groningen inzake het geschil tussen Aeltien 

Hendricx, weduwe van Coop Tjassens en voogd over haar minderjarige kinderen, en de boek-
houder Jan Ridder en Peter Idema over de scheiding en verdeling van de nagelaten goederen 
van Coop Tjassens, 1646. Met bijgaande transcriptie. Deels fotokopie.  
2 stukken.  
 
 
Ubels 

 
 Jan Ubels 
 
804. Militair zakboekje van Jan Ubels uit Eelde, 1888.  

1 deeltje. 
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 Geertruida, Roelof, Jan en Johanna Ubels 
 
805. Geboorteakten van Geertruida, Roelof, Jan en Johanna Ubels, 1892, 1901, 1906, 1908. 

 4 stukken. 
 
 
 Geert Ubels 
806. Veldzakboekje van de Landstorm, op naam van Geert Ubels uit Eelde, z.d. [ca. 1900]. 

1 deeltje. 
 
807. Vergunning tot venten, door het gemeentebestuur van Eelde verleend aan Geert Ubels, 

1932. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
 
J.G. Ubels  

 
808. Boekje met aantekening van pachtbetalingen door J. G. Ubels aan Anne Kregel, 1932-1949. 

 1 deeltje. 
 
 
Uges 

 
809. Notariële verklaring van ontvangst van de koopsom van een stuk land, de Broodakker 

genaamd, gelegen te Eelde, aangekocht door Uge Uges, bakker te Eelde en voogd over 
Frederika en Aaltien Steringa, minderjarige kinderen van wijlen Roelof Steringa en Maria 
Uges, 1849. Met bijgaande transcriptie. Fotokopieën.  
2  stukken. 
 
 
Veenhuis 

 
810. Genealogie van het geslacht Veenhuis te Eelde en Paterswolde, 2004. Fotokopie. 

1 stuk. 
 
 

Sieger Veenhuis  
 
811. Militair zakboekje en veldzakboekje voor de Landweer, op naam van Sieger Veenhuis te 

Eelde, 1911.  
2 deeltjes. 

 
812. Bewijs van ontslag uit de Landweer, op naam van Sieger Veenhuis, 1918.  

1 stuk.  
813. Kennisgeving van de burgemeester van Eelde aan Sieger Veenhuis betreffende zijn inschrij-

ving in de Landstorm, 1919.  
1 stuk. 

 
814. Bewijs van inlevering door Sieger Veenhuis van militaire kleding en uitrusting van de 

Landweer, 1919.  
1 stuk. 
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815. Bewijs van ontslag van de dienstplichtige, Sieger Veenhuis te Paterswolde, 1924. 
 1 stuk. 
 

816. Brieven van het Provinciaal Bestuur van Drenthe aan S. Veenhuis en G.B. Arends te Schelf-
horst, gemeente Eelde, betreffende het verlenen, respectievelijk intrekken van een vergun-
ning tot vervening van een perceel, 1940, 1959.  
2 stukken. 

 
817. Besluit van Burgemeester en Wethouders van Eelde tot het verlenen van een vergunning 
 aan S. Veenhuis tot het verbouwen van een woonhuis te Paterswolde, 1955.  

1 stuk. 
 
818/  Melkcontrole boekjes voor 20 en 40 koeien van Sieger Veenhuis, 1957-1965.  
819. 2 deeltjes.  
 
 818. 17 dec. 1957 - 7 juli 1960 
 819. 18 dec. 1960 – 5 mrt 1965 
 
820. Identiteitsbewijs met pasfoto van M. Veenhuis te Paterswolde, dochter van de weduwe 

Veenhuis, eigenaresse van een winkel in knopen, garen etcetera, z.d. [ca. 1970]. 
 1 stuk. 
 
 

Venema 
 
 Roel en Arend Venema, kwekers te Paterswolde  

 
N.B. Roel Venema had rond 1870 een kwekerij aan de Hoofdweg 286, tegenover 

de ijsbaan. Later werd de kwekerij overgenomen door zijn zoon Arend. 
Omstreeks 1970 werd het bedrijf opgeheven. 

 
821. Almanak, z.j. [ca. 1903]. 
 1 deeltje. 
 
822. Uitgave van de Goedkoope Geïllustreerde Land- en Tuinbouw-Bibliotheek van ‘De Veldbode’ 

getiteld: ‘Veilingen’,  z.j. [ca. 1915].  
1 deeltje. 

 
823. Grootboek van Arend Venema, 1915-1921.  

1 deeltje. 
 
824. Tuinbouwalmanak 1919.  

1 deeltje. 
 
825. Boekje met bijbelse verhalen en liederen, opgeschreven door Arende Venema, z.d. [ca. 

1920].  
1 deeltje. 

 
826.  Delen IV, Kennis van degrond en V, Dierkunde, van de  Handleidingen bij het onderwijs aan 
 land- en tuinbouwwinterkursussen, 1920, 1923.  

2 deeltjes. 
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827. Uitgave van het Landbouwkundig Bureau van het Kali-Syndikaat Utrecht getiteld: ‘De bemes-
ting der boomgaarden’, z.d. [ca. 1920].  
1 deeltje. 

 
828. Kasboekbladen van ontvangsten en uitgaven van A. Venema,  juni 1921 – mei 1922. 
 2 stukken. 

 
829. Overzicht van landbouwvoertuigen, werktuigen en materialen van Arend Venema, z.d. [ca. 

1921]. 
 1 stuk. 
 
830. Schoolschriften met aantekeningen van Arend Venema van de lessen fruitteelt, plantkunde, 

bemesting, grondkennis, boomteelt, natuurkunde, scheikunde, catechisatie, van de snij-
bloemencursus en over planten-, groente- en fruitteeltziekten , 1921-1923.  
1 omslag. 

 
831. Uitgave van Wm. H. Müller & Co., afdeling Kunstmeststoffen te ’s-Gravenhage getiteld: ‘De 

Kalibemesting der verschillende landbouwcultuurgewassen’, 1921. 
 1 deeltje. 

 
832. Uitgave van het Inlichtingsbureau voor Chilisalpeter getiteld: ‘Een en ander over Stalmest en 

Kunstmest’, 1921.  
1 deeltje. 

 
833. Verslagen der tuinbouwproefnemingen in Groningen en Drenthe, 1922-1925.  

1 omslag. 
 
834. Door Arend Venema uitgeschreven lessen van de cursus bloemen, z.d. [ca. 1923]. 
 1 omslag. 
 
835. Schoolschrift van Arend Venema met tekeningen en beschrijvingen van bloemen, z.d. [ca. 

1923].  
1 deeltje. 

 
836. Tekeningen van land- en tuinbouwgereedschap door Arend Venema, z.d. [ca. 1923]. 
 1 stuk. 
 
837. Boekje getiteld: ‘Over de samenstelling van Kalihoudende Kunstmeststoffen, 1923.  

1 deeltje. 
 
838. Geschreven reglement van de Vereeniging van Oud-leerlingen van de Lagere Tuinbouwschool 

te Paterswolde, 1924. 
 1 stuk. 
 
839. Aantekeningen van de cursus plantenziekten te Eelde, 1927/1928. 
 1 omslag. 
 
840. Verslagen van De Centralen Proeftuin te Groningen, 1929, 1931.  

1 omslag. 
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841. Krantenknipsels over landbouw,  tuinbouw en veeteelt, z.d. [jaren ‘30]. 
 1 omslag. 
 
842. Advertenties over bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw en fruitteelt, z.d. [jaren ‘30]. 
 1 omslag. 
 
843. Voorlichtingsfolders over chilisalpeter als stikstofmeststof, uit: ;’De Land- en Tuinbouwgids’, 

nov./dec. 1934, jan. 1935. 
 2 stukken. 
 
844. ‘Bedrijfs-indeeling en bemestingsplan voor het landbouwbedrijf’, door het Land- en 

tuinbouwbureau der I.G. Farbenindustrie A.G. te Amsterdam toegezonden aan Arend 
Venema, 1936. 

 1 stuk. 
 
845. Voorlichtingsboekje van het Centraal Bureau Rotterdam betreffende zaaigranen en zaden, 

z. d. [jaren ‘30]. 
1 deeltje.  

 
846/ Uitgaven van het Ministerie van Economische Zaken, Directie van den Landbouw, met  
851. mededelingen van de Tuinbouw-voorlichtingsdienst, 1937-1939.  

6 deeltjes. 
 
846. Nr. 3 / Spint en spintbestrijding bij vruchtbomen, 1937. 
847. Nr. 4 / Rapport betreffende den teelt, den handel en de verwerking van 

geneeskrachtige aromatische en aanverwante gewasen, 1938. 
848. Nr.7 / Handleiding voor het herkennen van eenige niet-parasitaire ziekten en 

beschadigingen van appels, 1938. 
849. Nr. 11 / De Draaihartigheid bij kool, 1939.   
850. Nr. 12 / Spruitkoolveraiëteiten op zandgrond, 1939. 
851. Nr. 14 / Bijdrage tot het rassenonderzoek van kropsla, 1939. 

 
852. Uitgave van het Departement van Landbouw en Visscherij, Directie van de Landbouw, Nr. 22, 

Het bewaren van fruit in gasdichte ruimten, 1940. 
 1 deeltje. 

N.B. Na de bezetting van ons land in 1940 werden de ministeries opgeheven en 
vervangen door departementen. 

 
853. Tuinders-prijscourant 1949-1950, uitgegeven door Js. Huizer Azn’s, Zaadteelt- en Selectie-

bedrijf te Rijsoord, 1949.  
1 deeltje. 
 

 
Roelof Venema 

 
854. Inentingskaarten voor kinderziekten van Roelof Venema te Eelde, 1952, 1956. 

2 stukken. 
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De Vries 
 
 Cornelis de Vries, kruidenier te Eelde 
 
855. Persoonsbewijzen  van Cornelis de Vries en Hendrika Aukje de Vries-Roelfsema te Eelde, 

1941.  
2 stukken. 

 
856. Ontvangstbewijs voor Cornelis de Vries voor het inleveren van zijn radio met luidspreker, 10 

juni 1943. 
 1 stuk. 

 
857. Kaart met een overzicht van bij de plaatselijke autoriteiten ingeleverde huishoudelijke 

metalen voorwerpen door Cornelis de Vries, z.d. [ca. 1943].  
1 stuk. 

 
858. Distributiebonnen voor aardappelen, boter, suiker en textiel, z.d. [ca. 1943].  

1 omslag. 
 
859. Persoonsbewijs van Roolina Kamping, echtgenote van G. Roelfsema, 1941. 

 1 stuk. 
 
 
 Westerhof 
 
860. Bewijs van aangifte bij de Burgelijke Stand van de gemeente Eelde van de geboorte van 

Margina Neisina Westerhof, dochter van Roelf Westerhof en Aaltien Bakker,1880; tevens 
bekendmakingen van de huwelijksfeesten van Bareld Bakker en Margien Sans, 1896, en van 
G.A. Bekkering en M.N. Bekkering-Westerhof, 1956.  
3 stukken. 

 
 
Wietzes 

 
 Egbert Wietzes / Egbert Wietzes jr, klompenmakers te Eelde 
 
861. Militair zakboekje van Egbert Wietzes te Haren, 1913.  

1 deeltje. 
 
862.  Veldzakboekje van Egbert Wietzes, z.d. [ca. 1913].  

1 deeltje. 
 
863. Bewijs van lidmaatschap van Egbert Wietzes van de Handelsvereeniging Eelde-Paterswolde, 

1938. 
 1 stuk. 
 
864. Persoonsbewijzen van Egbert Wietzes, Margaretha Wietzes-Blom en Egbert Wietzes jr., 

klompenmaker, allen te Eelde, 1941. 
 3 stukken. 
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Winsingh 
 
 Gerardus Winsingh 
 
865. Trouw- en overlijdensboekje van Gerardus Winsingh uit Peize en Hinderkien van Es uit Eelde, 

met bijschrijving van de kinderen, 1936-1984.             
1 deeltje. 

 
866. Persoonsbewijs van Gerardus Winsingh te Eelde, 1941.  

1 stuk. 
   N.B.   De pasfoto is uitgeknipt. 
 
867. Machtiging met pasfoto tot het ‘voorhanden hebben van vuurwapenen’ (of enkel van 

munitie), op naam van Gerardus Winsingh te Eelde, 1953.  
1 stuk. 

 
868. Receptieboek ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van G. Winsingh en H. 

Winsingh-van Es te Eelde, 1976. 
 1 deel. 

 
 
 Kornelis Winsingh 
 
869. Distributie stamkaart, tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister, van Kornelis 

Winsingh te Eelde, 1942.  
1 stuk. 

 
  

Van Wijk 
 
870. Genealogie van de familie Van Wijk van 1793 tot 1949. Fotokopie. 

 1 stuk. 
N.B.   Het geslacht Van Wijk was oorspronkelijk afkomstig uit Roden.  In 1858 

vestigde Arnoldus Martinus van Wijk zich in Eelde. 
 
 
Nalatenschap van M.C. van Wijk te Paterswolde (1914-2013) 

 
871. Vermelding dat Cornelis van Wijk op 23 februari 1877 te Paterswolde is geboren. 

 1 stuk. 
 
872. Bewijs van eigendom voor Adolf en Cornelis van Wijk te Paterswolde van een herenhuis met 

erf en tuin, genaamd ‘Noord-Esch’ en een akker bouwland, genaamd ‘Noord-Eschakker’, 
beide staande en gelegen te Eelde, gekocht van Willem Onnes te De Punt, 1918. 
 1 stuk. 

 
873. Notariële akte, waarbij Adolf van Wijk een perceel land, gelegen aan de hoofdweg te Paters-

wolde, in ruil aanneemt van het gemeentebestuur van Eelde, 1932. Met bijgaand uittreksel 
uit het kadaster, 1933.  
2 stukken. 
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874. Notariële akte, waarbij mej. Marchiena Cornelia van Wijk te Paterswolde een strook grond, 
gelegen aan de Schoollaan te Paterswolde, in ruil aanneemt van Roelof Nijenhuis te Paters-
wolde, 1972.  
1 stuk. 

 
875. Folders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met wenken voor eerste hulp en voor 

bescherming van het gezin bij bombardementen en radioactieve neerslag, z.d. [ca. 1961]. 
 2 stukken. 

 
 
Zwaving 
 
Abel Egbert Zwaving  

 
876. Verklaringen van Nederlandse en Duitse autoriteiten dat Egbert A. Zwaving zijn fiets voor zijn 

werk bij de voedselvoorziening nodig heeft en door geen enkele Duitse instantie of leger-
onderdeel in beslag mag worden genomen, 1942, 1944, 1945. Met label met vermelding van 
rijwielmerk, naam en adres van de eigenaar en instantie waar hij werkzaam is. 
 1 omslag.   

 
877. Ontvangstbewijs, door de Distributiekring te Eelde afgegeven aan A. Zwaving voor ingele-

verde vleesbonnen, 1942.  
1 stuk. 

 
878. Verklaring dat A. Zwaving, in verband met zijn werk als controleur/merker op het Bureau van 

de Provinciale Voedsel Commissaris voor Drenthe, volledige medewerking krijgt van alle hier-
voor in aanmerking komende autoriteiten en zijn bewegingsvrijheid niet wordt beperkt, 
1944. 
 1 stuk. 

 
879. Vrijgeleide, door de burgemeester van Eelde verstrekt aan Abel Egbert Zwaving, in verband 

met familiebezoek naar Groningen, 30 apr. 1945.  
1 stuk. 
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18. Varia 
 

880. Kadastrale kaarten van de gemeente Eelde, 1898/1899 en herziening 1933, z.d. [jaren ‘30]. 
 3 stukken. 
 
881. Krantenknipsels van uiteenlopende aard over Eelde, Paterswolde en Eelderwolde en over de 

inwoners in de 20e eeuw, 1974-2006. 
 1 omslag.  

 
882. Werkboekje van werkzaamheden bij De Paalkoepel aan het Paterswoldsemeer, 1920-1932. 

 1 deeltje. 
 
883. Opgeplakte krantenknipsels van diverse aard over Eelde-Paterswolde uit het Nieuwsblad van 

het Noorden, 1927.  
1 stuk.  

 
884. Het derde blad van het Nieuwsblad van het Noorden, met een pagina getiteld ‘De gemeente 

Eelde in beeld’, met foto’s van het oude gemeentehuis, de kerk, Lemferdinge, Oosterbroek, 
Vennebroek, de hoofdweg, een vijver op het landgoed Vosbergen, het sanatorium Hoog-
Hullen, de boerenleenbank en een landelijk weggetje, 9 sept. 1931.  
1 stuk.  

 
885. Papieren boodschappenzakje van schildersbedrijf R. Hartlief Wzn te Eelde, z.d. [jaren ’30 / 

jaren ‘40]. 
 1 stuk. 
 
886. Kaarten en plattegronden van de gemeente Eelde, z.d. [jaren ’30]- 1995. Deels fotokopieën.    

1 omslag.           
 
887. Pagina uit een oorlogsdagboek van de geallieerden met een kort verslag van hun opmars van 

Hoogeveen via Eelde-Paterswolde naar Groningen, 13/14 apr. 1944. Fotokopie. 
 1 stuk. 
 
888. Korte beschrijving door Jan Ubels van de ervaringen van een aantal inwoners van Eelde, dat 

zich op 8 april 1945 in opdracht van de Duitse bezetters moest melden voor werkzaamheden 
op het vliegveld te Peest, in: ‘Dorpsklanken’, 11 april 2001.  

 1 stuk. 
   N.B.   De vader van Jan Ubels was één van de tewerkgestelden. 
 
889. Twee tekeningen van het Avondmaalzilver van de kerk te Eelde , bestaande uit een broodbak 

en een beker, z.d. Fotokopie. 
1 stuk.  

 
890. Ingekleurde tekeningen met onderschrift op rijm, op een groot vel papier getekend door 

Roelof Jan Bekkering, naar aanleiding van een feest, 1949. 
 1 blad. 
   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
891. Pentekening van de Eeldermolen, door Roelof Jan  Bekkering, z.d. Fotokopie.  

1 stuk.  
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892. Krantenknipsel over temperatuurmetingen door amateurs in de winter in Eelde en het 
Noorden, z.d. [ca. jaren ‘50]. 

 1 stuk. 
 
893. Krantenartikel over de roofoverval op de Coöperatieve Boerenleenbank te Eelde, 1956. 

 1 stuk.  
 
894. Ingezonden brief met tekening van cartoonist G. Mulder te Paterswolde, naar aanleiding van 

het dragen van een muilkorf door honden in verband met hondsdolheid, 1962.  
1 stuk. 

 
895. Jaargangen van de ‘Eelder dorpsgids’, later ‘Gids voor de gemeente Eelde’, respectievelijk 

‘Gemeentegids van Eelde’ geheten, 1963, 1966, 1969, 1971, 1973, 1976, 1979, 1983, 
19851987, 1989, 1995/ 1996, 1998/1999 
1 pak. 

 
896. Programmaboekje van de kampioenschappen van Nederland voor Amateurs, Nieuwelingen 

en Adspiranten op het auto-circuit te Zandvoort, uitgeschreven door de Kon. Ned. Wielren 
Unie, 1965. 

 1 deeltje. 
N.B.   P. Oosterhof en A. Wietzes uit Eelde en M. Veenhuis uit Paterswolde  namen 

bij de nieuwelingen deel aan de wedstrijd. 
 
897. Notariële akte, waarbij de N.V. Regas te Assen het recht verkrijgt tot leggen, hebben, onder-

houden en vernieuwen van een aardgasleiding op percelen in de gemeente Eelde1967.  
1 stuk. 

 
898. Beschrijving van de flora, avifauna en beheer van het Elsburger Onland te Paterswolde, door 

Ben Hoentjen, 1977. Fotokopie. Met bijgaande krantenfoto uit 1950.  
2 stukken.  

 
899. Pentekening van het oude gemeentehuis, door Roelof Jan Bekkering,  1976. 
 1 stuk. 
   N.B.   In liggende archiefdoos. 
  
900. Boekje getiteld ‘Weet je weertje’ door weerman Jan H. Pelleboer, waarin allerlei 

wetenswaardigheden over het weer, 1980. 
 1 deeltje. 
 
901. Krantenknipsel over uiteenlopende gebeurtenissen in Eelde 25 jaar geleden, in: ‘Dorps-

klanken’, 1981. 
 1 stuk.  

 
902. Potloodtekening van het schultehuis en omgeving aan de Hoofdweg te Eelde. Fotokopie. 

Ongeautoriseerd en ongedateerd. 
 1 stuk.  
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903. Boekje getiteld ‘Eelde, here we come!’, door het gemeentebestuur van Eelde uitgegeven ter 
gelegenheid van het feit dat 30 jaar geleden de Rijksluchtvaartschool zich in Eelde vestigde 
en de betekenis hiervan voor het dorp; met bijgaande brochure over de open dag en poster, 
1984. 

 1 omslag. 
 
904. Tekening van het vrijstaande huis aan de Vosbergenlaan 12 te Eelde, door J.A. Dresscher, 

1986. 
 1 stuk. 
 
905. Brief aan de bestuursleden van de Eelder Jaarmarkt betreffende een tweedaagse reis naar 

Wardenburg en  Oldenburg, met bijgaande afrekening, 1989.  
2 stukken. 

  N.B.   Wardenburg was sinds 1986 zustergemeente van Eelde-Paterswolde. 
 
906. Jaarverslagen, verslagen van directie- en ledenvergaderingen met bijlagen, correspondentie 

en ledenlijsten van Spekclub ’t Vleeszwien te Paterswolde, 1994-1998, 2004, 2007, 2008, 
2014.  
1 pak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
91 

 

B. Verzameling  boeken, documentatie, krantenknipsels en kaarten, niet of niet alleen 
betrekking hebbend op Eelde-Paterswolde  

 
1. Boeken 
 
907. Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak, 1889.  

1 deeltje. 
 
908. ‘Thomaskalender’ voor de landbouwer, uitgegeven door de N.V. Kunstmeststoffenfabriek v.h. 

Van Hoorn, Luitjens & Kamminga te Groningen, 1913. 
 1 deeltje. 
 
909. Reclameboekje van de Gazelle Rijwielfabriek te Dieren getiteld ‘Met de Van Wielen’s op reis’, 

1927. 
 1 deeltje. 

  
910. Boekje over het gebruik van kalksalpeter als bemesting voor gewassen, uitgegeven door het 

Land- en Tuinbouwbureau te Amsterdam, z.d. [ca. 1930].  
1 deeltje. 

 
911/ Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, 1940-1945.  
915 5 delen 
  N.B.   In het Duits en Nederlands. 
  

911. 1940  
  912. 1941 
  913. 1942 
  914. 1943 
  915. 1944-1945 
  
916. Boek getiteld ‘Das Niederlandbuch, Sammlung deutscher und niederländischer Arbeiten’, 

Frankfurt am Main, 1942.  
1 deel. 

 
917. Boekje getiteld ‘Het vernietigingskamp’, geschreven door ‘gevangene no. 172931’, waarin hij 

zijn ervaringen als gevangene in het vernietigingskamp Majdanek bij Lublin beschrijft; met 
achterin opgenomen een communiqué van het Poolse Agentschap ‘Pol.-Press’ betreffende 
een Pools-Russisch onderzoek naar de gepleegde misdaden in Majdanek, en een verklaring 
van de Duitse generaal Moser aan het Hoofdcommando van het Rode Leger inzake ophelde-
ring van de misdaden, 1944. 

 1 deeltje. 
 
918. Uitgave van de N.V. Geïllustreerde Pers te Amsterdam getiteld  ‘5 Bewogen jaren, de tweede 

Wereldoorlog in Beeld’, z.d. [ca. 1945].  
1 deel. 

 
919. Boekje getiteld ‘Eerebegraafplaats’, ter herdenking van de gevallenen van het binnenlands 

verzet die rusten op de erebegraafplaats te Bloemendaal, 1945. 
 1 deeltje. 
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920. Boekje getiteld ‘Ons tweede thuis, emigrantenvrouwen schrijven van verre’, uitgegeven door 
de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité, z.d. [ca. 1960]. 
 1 deeltje. 

 
921. Overzicht van titels van geschiedkundige boeken over Groningen, Drenthe en Eelde, 1795-

z.d. [ca. 1979]. Fotokopie. 
 1 stuk.  

 
922. Leerlingenboek over het Nationaal-Socialisme in Duitsland 1918-1945, bestemd voor de 

MAVO; met bijbehorende (ingevulde) vragen en opdrachtencahier, 1982. 
 1 deel. 
 
 
2. Documentatie 
 
923. Artikel over de voormalige kloosters in Drenthe, door J.S. Magnin, 1835. Fotokopie.  

1 stuk. 
 
924. Artikel over oude grafsteden, behalve de hunebedden, in Drenthe, door L.J.F. Janssen, lit. 

doct. conservator bij het Museum van Oudheden te Leiden; in: ‘Drentsche Oudheden’, 1848. 
Fotokopie.  
1 stuk.  

 
925. Exemplaar van het Nieuwsblad van het Noorden, 1e jaargang,  2 juni 1888. Fascimile. 
 1 stuk. 
   N.B. In liggende archiefdoos . 
 
926. Artikel getiteld ‘Door het noorden van Drente’, door dr. H. Blink, in: ´Drente in het Verleden 

tot het Heden´, 1902. Fotokopie. 
 1 stuk.  

 
927. Artikel over de strijd tussen Schieringers en Vetkopers, z.d. [begin 20e eeuw]. Fotokopie.  

1 stuk. 
 
928. Huishoudelijk reglement van de ‘Coöperatieve Bloemenveilingsvereeniging ’t Noorden G.A.’, 

gevestigd te Groningen, 1932. 
1 deeltje. 

 
929. Exemplaar van de krant ‘Der Arbeitsmann, Zeitung des Reichsarbeitsdienstes für Führer und 

Gefolgschaft’, 1 aug. 1936.  
1 stuk. 

   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
930. Exemplaar van de Berlijnse krant ‘8 Uhr Abendblatt’, 4 aug. 1936. 

 1 stuk. 
   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
931. Enkele pagina’s uit de bladen ‘Autokampioen’ en ‘Auto’, waarin verbeteringen van technische 

principes en contructies worden besproken die aan het rollend materieel van het Neder- 
 landse leger waren aangebracht, 1936, 1939.  

1 omslag.  



 
93 

 

932. Proclamatie van de Opperbevelhebber van Land- en zeemacht I.H. Reynders, waarin wordt 
 bekendgemaakt dat iedere mannelijke inwoner van elke gemeente van het Rijk tussen de 18 
 en 59 kan worden opgeroepen tot het verrichten van persoonlijke diensten ten behoeve van 
 militaire werkzaamheden, 19 dec. 1939. Gedrukt.  

1 stuk.  
   N.B.   In liggende archiefdoos. 
 
933. Exemplaren van het Nieuwsblad van het Noorden, 7 juni 1938, 12 en 31 juli 1944.  

3 stukken. 
N.B. In liggende archiefdoos. 

In verband met papierschaarste moest het drukken van het nieuwsblad 
worden gestaakt. De uitgave van 31 juli was voorlopig de laatste. 

     
 
934/ Geschriften (‘Germanische Leithefte’), waarin de grondbeginselen en de doeleinden van de  
938. S.S. aan de hand van historie en krijgsverrichtingen worden uiteengezet, 1941-1943.  

5 deeltjes. 
 
 934. 1941, nr. 1 
 935. 1941, nr. 2 
 936. 1942, nr. 2/II 
 937. 1942, nr. 5/II 
 938. 1943, nr. 8-9/II 
 
939. Bonkaarten voor levensmiddelen en benzine, tijdens de bezetting in het kader van de distri-

butie gebruikt, z.d. [ ca. 1943].    
1 pak. 

 
940. Exemplaar van de Drentse uitgave van ‘De Landstand’, het officiële orgaan van de Neder-

landsche Landstand, 24 mrt. 1944.  
1 stuk.  

  N.B. In liggende archiefdoos. 
 
941. Exemplaren van het nieuwsblad ‘De Vliegende Hollander’, verspreid door de geallieerde 

luchtmacht, 9 mrt en 10 mei 1945. 
2 stukken. 

 
942. Exemplaar van het nieuwsblad ‘Nachrichten für die Truppe’, 8 apr. 1945.  

1 stuk. 
 
943. Exemplaar van ‘De Groninger Oranjebode, Mededeelingenblad der gezamenlijke illegale 

Groninger Pers’, waarin een proclamatie van koningin Wilhelmina over de naderende 
bevrijding van Nederland, 17 apr. 1945. 
 1 stuk. 

   N.B. In liggende archiefdoos. 
 
944. Teksten van anti-Duitse liedjes die na de bevrijding werden gezongen, z.d. [april/mei 1945]. 

Deels fotokopieën.  
1 omslag. 
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945. Folder van de Commissie van Moreel Herstel Groningen, waarin meisjes en jonge vrouwen 
worden gewaarschuwd voor een intieme omgang met geallieerde soldaten, z.d. [april /mei 
1945]. 
 1 stuk. 

 
946/ Samengebundelde exemplaren van het weekblad ‘The 8th Hussar’ van het Canadese  
947. regiment huzaren, aug.-nov. 1945. Fotokopieën. 

 2 delen. 
 
945. 26 aug. – 6 okt. 1945 (nrs. 1-7) 
946. 13 okt. – 24 nov. 1945 (nrs. 8-14) 

 
 
948. Exemplaar van het speciale rouwnummer van het dagblad ‘Trouw’, 2 nov. 1945.  

1 stuk. 
   N.B. In liggende archiefdoos. 
 
949. Exemplaar van een regionale Groninger krant, waarschijnlijk het Nieuwsblad van het 

Noorden, z.d. [ca. dec. 1945].  
1 stuk. 

N.B. In liggende archiefdoos. 
De dagbladen kregen toestemming in de laatste twee weken van 1945 het 
normale papierrantsoen te gebruiken, waardoor dit nummer acht pagina’s 
telt. 

     
950. Tekening van vier zwijnen getiteld ‘zoek het 5e zwijn’, die zodanig kan worden gevouwen, dat 

de beeltenis van Adolf Hitler verschijnt, z.d. [ ca. 1945]. 
 1 stuk. 
 
951. ‘Duik-kaart’ met o.m. vermelding van onderduikadres, werkvergunning van het Rijksarbeids-

bureau en foto’s van de muzikant Chr. Koole uit Groningen en van het orkest waarin hij als 
guitarist-clarinetist optrad, 1945, 1947. Fotokopieën. 

 3 stukken.  
 
952. Artikel over de Duitse oorlogsmisdadigers tijdens het proces van Neurenberg, door dr. 

Douglas McGlashan Kelly, de Amerikaanse psychiater die vele gesprekken met hen voerde, 
z.d. [ca. 1946].  
1 stuk. 

   N.B. In liggende archiefdoos. 
 
953. Folder van de Stichting 1940-1945, z.d. [1948]. 
 1 stuk. 
 
954. Artikel van dr. M.D. Ozinga getiteld ‘De historische kerkgebouwen van Drenthe’, in: ‘Drenthe, 

een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen’, z.d. [1e helft 20e 
eeuw]. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
955. Artikel over een bruiloftsvers in de 18e eeuw in Drenthe, door dra. B.R. Ubink, 1954. Foto-

kopie.  
1 stuk. 
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956. Artikelen over veenterpen in Drenthe, 1971, 1973. Deels fotokopieën.  
3 stukken. 

 
957. Gedeelte uit een sociaal-geografisch onderzoek naar het huwelijks- en voortplantingspatroon 

in het 19e eeuwse Drentse zandgebied, door dr. J.A. Verduin, 1972. Fotokopie. 
1 stuk. 

 
958. Pagina’s van het Nieuwsblad van het Noorden met artikelen over de bevrijding van Stad 

Groningen, Eelde-Paterswolde, Eelderwolde en Delfzijl, de processen van de S.D.-ers van het 
Scholtenhuis in Groningen en de moord op de ondergedoken gebroeders Sleutelberg in 
Noord-Groningen, 8 juli 1978. 
 1 omslag. 

   N.B. In liggende archiefdoos. 
 
959. Gedeelte uit het ‘Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe’, door de werk-

groep Brinken, 1981. Fotokopie. 
 1 stuk. 

 
960. Artikel in de Nieuwe Drentse Almanak over de Noord-Drentse hopteelt, door ir. J. Bieleman, 

1981. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
961. Verhandeling over de ontwikkeling van wegen en kanalen in Drenthe, door W. Bolt, F. Bunk 

en R. Wolters, 1984. Fotokopie.  
1 stuk. 

 
962. De Verzetskrant, met artikelen over jongeren die gedurende de periode 1940-1985 in verzet 

kwamen tegen heersende regels en normen, opvattingen en situaties die zij onrechtvaardig 
vonden, 1985. 

 1 stuk. 
   N.B. In liggende archiefdoos. 
 
963. Tekst van het Drents volkslied, door J.J. Uilenberg , 1987. Fotokopie.       
 1 stuk. 

N.B. In Gotisch schrift. 
 
964. Historische ontwikkeling van de wegen en het verkeer in Drenthe, z.d. [ca. 1990]. Foto- 

kopieën. 
 1 stuk. 

 
965. Speciale uitgave van de ‘Anne Frank krant’ getiteld ‘Kind in de oorlog’, als onderdeel van het 

project ‘Kind in de Oorlog’, dat de Anne Frank Stichting ter gelegenheid van het herdenkings-
jaar 1990 heeft ontwikkeld, 1990. 

 1 stuk. 
   N.B. In liggende archiefdoos. 
 
966. Genealogische stamtafels van adellijke geslachten in Groningen en Friesland, met personen-

registers, z.d. [ca. eind 20e eeuw]. 
 1 omslag. 
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967. Brochure over het carnaval in de gemeente Tynaarlo, 2016. 
 1 deeltje. 
 
 
3. Krantenknipsels 
 
968. Krantenknipsels uit het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ betreffende de Tweede Wereldoorlog 

in  Nederland, Groningen en Drenthe, z.d. [ca. 1945-1971].  
1 omslag. 

 
 
4. Kaarten 
 
969. Nieuwe kaart van Drenthe, uitgegeven door T. Crajenschot te Amsterdam, 1769.  Repro-

duktie. 
1 stuk. 

  N.B. In liggende archiefdoos. 
 
970. Kadastrale kaart van stad Groningen, Haren,  Eelderwolde en het Paterswoldermeer met het 

Friesche Veen, 1968. 
 1 stuk. 
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