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Inleiding op de Inventarisaties
In de nu volgende kolommen vindt u inventarisaties van de archieven van de rechtsvoorganger van de
P.C.O. vanaf de oprichting op 14 oktober 1854. Deze zijn gemaakt om inzicht te bieden in hetgeen er
uit het verleden is overgebleven en om deze collecties te openen. In de van de lezer uit gezien rechter
kolom is zo nu en dan wa t genoteerd, waarme e de lezer wellicht iets meer wegwijs wo rdt gemaakt.
Bijv. de “Leeuwarder verklaring” in het kader van een grondslagdiscussie.
Structuur va n de Vereniging van Christelijke ond erwijzers.
Uit de kolommen van de Algemene Vergaderingen blijkt dat er eerst een jaarlijkse bijeenkomst was.
Toen allengs de vere niging groeid e, kw am er een ho ofdbe stuur e n nog w eer late r een m odera men uit
dat hoofdbestuur. Tevens was er een afdelingsstructuur gegroeid. Dit plaatselijk netwerk “vertaalde”
zich op een gegeven moment naar de Algemene Vergadering (1868). Deze structuur is door de
rechtsopvolger P.C.O.V in 1955 overgenomen. Op sommige afgelegen plaatsen werkten ze nog tot de
oprichting van de PCO in eigenlijke zin (1 jan.1975) (Zie ook bijlage 1: Historisch overzicht)
Onderwerpen: Natuurlijk krijgt de Bijbel als Gods Woord een prominente plaats in de vergaderingen.
Echter ook pedagogische en didactische onderwerpen worden besproken. Men moet vanuit een Christelijke levensovertuiging “het wiel weer opnieuw” uitvinden. En dan nog staan de eerste zeventig jaren
van de Vereniging in het teken van de schoolstrijd, de daarmee verbonden salarisachterstanden en de
rechtsongelijkheid ten opzichte van het openbaar onderwijs. ( door herinterpretatie van de Grondwet
(1887 en de Wet Mackay (18 89) zijn de eerste positieve stappen in de richting van het Christelijke
onderwijs gezet). Tijdens het kabinet Kuyper (in1904) wordt een salarisverbetering gerealiseerd en
komt er o.a. een pensioenwet. Ook de verenigingszaken krijgen in de besprekingen een onvermijdelijke
plaats. Zie voor verdere wetenswaardigheden de eerder genoemde rechter kolom.
Diaconale hulpverenigingen:
In de loop van de jaren zijn er diaconale hulpv erenigingen opge richt- nauw v erbonden aan de “moed er”
vereniging- te weten: “ Barnabas”, “ Johannes”, “Jacobus” en “Lucas”, dit om tegemoet te komen
aan de sociale noodzakelijkheid om hulp te bieden aan personeel van het tot het jaar van de Onderwijspacificatie /Lager onderwijswet 1920) vrijwel niet-gesubsidieerde Christelijk onderwijs. In deze inventarisatie worden de archieven van bovengenoemde verenigingen opgenomen m.u.v. “Barnabas”: alleen
wat in het Correspondentieblad verm eld staat, is bewaard gebleven. (Zie bijlage 2: Sociaal Fonds PCO )
Naamswijzigingen:
De eerste rechtsvoorganger van de PCO heeft diverse naamswijzigingen onder dezelfde rechtspersoon
ondergaan: Vanaf 14 okt.1854 tot 1876: Vereeniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland
Vanaf 1 jan. 1877 tot okt. 1897: Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland.. P er 1 okt. 1897: Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzers in Nederland
en Overzeesche Bezittingen. Per 9 april 1931 is de toevoeging “bezittingen” gewijzigd in “gewesten”
en dit is doorgevo erd tot in het vaan del toe!. Per 20 april 1950 zijn de toevoegingen “ onderwijzeressen” en de “gewesten” (v.h. “Bezittingen“ ) weer uit de naam verdwenen maar ook de toevoeging “in
Nederland”. Het is dan: “Vereniging van Christelijke Onderwijzers”. Voo r deze in venta risatie h oud ik
aan: Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche
Bezittingen.
Gebruikte afkortingen:
V . C. O .O . N. & O B (1 8 54 -1 9 54 ) = Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland en Overzeesche Bezittingen. Op de dozen en kortheidshalve wordt voor herkenbaarheid van
deze eerste rechtsvoorganger de afkorting VCOON aangehouden
P.C.O.V. (1955 - 1968) = Protestants Christelijke Onderwijzers Vereniging
P.C.B.O (19 69 - 1974) = Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend personeel
P.C.O. (1975 -1999)= Prote stants Christ elijke O nderw ijsvako rganis atie
AV= Algem ene Vergadering; HB= Hoofd bestuur; CB= Corresponde ntieblad; Afd= Afdeling van de
vereniging. KB= Koninklijk Besluit Doosaanduiding bijv: doos HB1 of doos CB2
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De Inventarisaties van de Statuten van alle Rechtsvoorgangers van de P.C.O. en de P.C.O. zelve zijn
aan het begin van alle inventarisaties geplaatst. De statuten staan ook fysiek aan het begin van de
serie Historisch Arch ief P.C.O. en rechtsvoorga ngers. Zo vormt dit archief een eenheid.
Jaartallen:
De jaartallen vermelden het eerste en laatste jaar van in een notulenboek/verslag geschreven notulen.
Soms overlappen notulenboeken de eerste en volgende recht svoorgange rs te weten:
VCOON & OB (1854 -1954) P.C.O.V. (1955 - 1968), P.C.B.O (1969 - 1974), P.C.O. (1975 -1999)
Zie voor de uitgebreidere ontst aans- en fus iegesc hieden is: Historisch Overzicht Onderwijsbond CNV
Bij het Correspondentieblad:
Vanaf het e erste numm er (1864) tot de laatste jaargang (1954) telt het Correspondentieblad 95 jaargangen. Het verschijnt vanaf 20 jan. 1922 in groot formaat en als weekblad bij de start van de 67 ste
jaargang. Door een divers startpunt van de jaargangen (van januari naar september visa versa) zijn er
tussen 1913 en 1922 enkele kortere jaargangen en tussen1942 en 1945 is er een onderbreking.
De serie van het Correspondentieblad en daaropvolgend het Correspondentieblad/De Christelijke
Onderw ijzer (1955 t/m 1968), het P.C.B.O.-blad (1969 t/m 1974) en het P.C.O. Magazine (1975 t/m
1996) wordt als één geheel beschouwd en is daarom in déze Inventarisatie opgenomen.

Inventarisatie archieven Unie:
Op 26 mei 1896 splitste zich van bovengenoemde vereniging af de Unie van Christelijke Onderwijzers.
Deze unie is per 1 jan. 1955 gefuseerd met de VCOON, in de wandeling “de Grote” geheten..
Redengeving: er was in het hoofdbestuur van bovengenoemde vereniging destijds geen plaats voor
“hulponderwijzers”: niet-hoofdonderwijzers. Toch bleven leden van de Unie in de praktijk vaak lid van
de oorspronkelijke vereniging. Van deze Unie is summier archiefmateriaal overgebleven. Wat er nog is,
is achter aan deze inventarisatie gevoegd (na de Correspondentiebladen) omdat beide verenigingen de
gezamenlijke rechtsvoorgangers zijn van de P.C.O .V.
Inhoudsopgave kolommen:
Statuten
Algemene Vergadering
Bijzondere Algemene Vergadering (Lustrum)
Jaarboekjes
Hoofdbestuur
Fusie V COO N/U nie
Officiële stukken
Afdelingen
Correspondentieblad
Mededelingenbladen 1942/1945)
Correspondentieblad
Correspondentieblad/De Christelijke Onderwijzer
P.C.B.O.- blad
P.C.O.-Magazine
Diaconale hulpverenigingen:
Mem orabilia
Unie-archief (w.o. kolommen “De Christelijke Onderwijzer”)
Naschrift
Opgave bijlagen en Indeling inventarisatie in fases
Globale opgave naar H.D.C. overgebrachte archiefstukken
(Archief VCOON, Houtsnede, Vaandels)

blz. 3 t/m 8
blz. 9 t/m 13 (incl. lustrum AV t/m 18)
blz. 14 t/m 18
blz. 18
blz. 19 t/m 32
blz. 32 en 33
blz. 33
blz. 34 t/m 39
blz. 40 t/m 43
blz. 43 en 44
blz. 45 t/m 52
blz. 52 t/m 53
blz. 53
blz. 54
blz. 55 t/m 59
blz. 69 t/m 67
blz. 68 t/m 70
blz. 70
blz. 71
blz. 71
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Inventarisatie Statuten van de Ver. van Christelijke onderwijzers en
Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen. (VCOON)*
(14-10-1854) (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

VCO ON -bund el: doosnr.

2 juni 1855
21 april 1870
28/29 mei 1901
18 juli 1903
9 jan. 1918
17/18 mei 1921
17/18 mei 1921
17 maart 1923
2/3 juni 1925
2/3 juni 1925
9 april 1931
sept. 1951

Reglement
statuten
Huishoudelijk
reglement
brief
statuten
statuten
brief
statuten
statuten
statuten
notitie

VCOON
doos Stat.1

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id
Oudst aanwezige statuten-achtige document. met
de oorspronkelijke naam.
Brief van de Minister van Justitie “Gezien den op
hem van wege Zijne Majesteit verstrekten last
betrekken het Hoogst Dezelve ingediend
verzo eksch rift” be treffe nde erk enning als
rechtspersoon door goedkeuring der bij het adres
goedgekeurde statuten.
Eerst aanwezige statuten, vastgesteld door de AV
van Rotterdam 1901
Vastgesteld in het HB. van 18 juli 1903
met reiskostenvergoeding
Brief van de M in. van Justitie dat v oor haaropgericht voor de wet van 22 april 1855 (stbl. 32)
- erkenning als rechtspersoon door goedkeuring
van de statut en niet nodig is
goedgekeurd door de AV van Haarlem 1921
met handmatig gewijzigde statuten 1921 +
concept 12 jan. 1924 inzake reglement
werkzaamheden Hoofdbestuur/Moderamen
Brief Ministerie van Justitie dat goedkeuring van
de statuten is verleend bij Koninklijk Besluit van
16 maart 1923
goedgekeurd door de AV van Middelburg 1925
goedgekeurd door de AV van Middelburg 1925
met vignet.
vastgesteld in de Paaschvergadering 1931
(naam: bij dit statutenboekje is “bezittingen”
gewijzigd in “gewesten”.
De Unie en “De Grote”; notitie van het Moderamen
van de Ver. v an Ch r. Ond erwijz ers m et 6 ve rschilpunten

Correspondentie inzake de Bijbelse grondslag in art. 2 en 3 statuten VCOON.
Datum:

map

Bijzonderheden, doos stat. 1

15 ap ril 1929
t/m 30 juni 1930
15 april 1929
15 juni 1929
28 okt. 1929

map

Conflict in de afd. Limburg der VCOON inzake bijbelse
geschiedschrijving in Genesis, bijbelkritiek, afstand nemen
van de leeruitspraken van de Geref. Synode Assen1926 inz.
klaarblijkelijk spreken der slang in het paradijs.
Beroep tegen deze opvattingen bij het Hoofdbestuur van de
VCOON i.v.m. art.2 en 3 der statuten van de VCOON
Verslag van een bespreking op 15 juni 1929 met het hoofdbestuur/ afd. Limburg en hen, die in beroep zijn gegaan.
Commentaar op beslissing Hoofdbestuur door appelanten.
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Inventarisatie Statuten van de Protestants Christelijke Onderwijzers
Vereniging (P.C.O.V.), opgericht 1 januari 1955 en tweede rechtsvoorganger
P.C.O., ontstaan uit de VCOON (opgericht 14 okt. 1854) en de Unie van Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen (opgericht 26 m ei 1896)(*op de dozen de afkorting VROO N)
Datum:

P.C. O.V . bund el:

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

13 april 1955
10-6-1955
1957
6 mei 1958
1 6 maart 1960
19 mei 1960

Konin klijk bes luit

VROON
doos Stat.1

Koninklijk Besluit: goedkeuring d.d. 13 april 1955
van de P.C.O.V
Bijvoegsel Ned. Staatscour. 1955/ nr. 110 met
tekst goedgekeurde statuten
landelijke groep kleuterleidst ers van de P.C.O.V.
Bijvoegsel Ned. Staatscourant, 1958/ nr. 86 van
de Vereniging van onderwijzeressen bij het
Christelijk Kleuteronderwijs, thans genaamd
Vere niging van leid sters b ij het Ch ristelijk
Kleuteronderwijs; zij vormt de landelijke groep
kleuterleidsters (P.C.O.V.)
Statuten, gewijzigd bij K.B. 16 maart 1960
Bijvoegsel Ne d. Staatsco ur.19 mei 1960, nr. 96
met tekst goedgekeurde gewijzigde statuten.
Inzake schepping adviesraad P.C.O.V.
Wijziging Statuten P.C.O.V. Koninklijk goedgekeurd.
Voor stel tot wijzig ing van het H uishou delijk
reglement.

vanaf 1962
8 aug. 1964
14 mei 1965

Staatscourant
concept-statuten
Staatscourant
Statu tenbo ekje
Staatscourant
documenten
Konin klijk Bes luit
document

Inventarisatie Statuten van de Protestants Christelijke Onderwijzers
Vereniging (P.C.O.V.), opgericht 1 januari 1955 en tweede rechtsvoorganger
P.C.O., ontstaan uit de VCOON (opgericht 14 okt. 1854) en de Unie van Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen (opgericht 26 m ei 1896)(*op de dozen de afkorting VROO N)
Datum:

P.C. O.V . bund el:

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

1966 t/m 1968
24 juni 1968
10 aug. 1970

documenten
documenten
Konin klijk Bes luit
document

VCOON
doos Stat.1

Reorganisatie P.C.O.V. ; structuur dateert van de
vorige (19 e ) eeuw en v oldoet niet me er.
Documenten, reorganisatie P.C.O.V. uitlopend op
in sectie-structuur per onderwijssoort. en
naamswijziging per 1 jan. 1968
Uittre ksel KB d.d. 24 juni 1968 waarbij statutenwijziging van 18 april 1968 is goedgekeurd en
naamswijziging in Protestants Christelijke Bond
van O nderw ijzend P erson eel (P.C.B.O.) is vastgesteld
Wijziging Huishoudelijk reglement
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Inventarisatie Statuten van de Protestants-Christelijke Bond van Onderwijzend Personeel (P.C.B.O.), opgericht per 1 jan. 1969 en derde rechtsvoorganger van de P.C.O.(*op

de dozen de afkorting VC OON)

Datum:

in P.C.B.O. bundel

29-8-1968
1-1-1969
8 okt. 1969
15 aug/ 1972
11 aug. 1973

VCOON
Staatscourant
doos Stat.1
Statuten
Staatscourant
Agenda en bijlagen
AV 5 en 6 ap ril
1972
Statutenboekje
Staatscourant
Statuten Unie CBO
Statuten V.C.L.B.O

31 okt. 1973
4 aug. 1960
29 juni 1971

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id
Bijvoegsel 1968, nr. 168 inhoudende goedkeuring
statuten P.C.B.O.
De op 18 april 1968 gewijzigde statuten van de
P.C.O.V zijn per 1 jan. 1969 ingegaan; de
P.C.O.V. met in de loop van de tijd aangehaakte
categ oriale v erenig ingen z ijn via ee n reorg anisat ie
in een sectiestructu ur per onderw ijssoort
omgevorm d tot de P.C.B.O.
Bijvoegsel Staatscourant 1969, nr. 195
goedkeuring gewijzigde statuten
Stukken AV van de P.C.B.O . betreffende een
Statutenwijziging inzake o.a. instelling van een
Bondsraad.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 aug.
1973
Bijvoegsel Staatscourant van 31 okt. 19 73, nr.
211.
Unie Christelijk Buitengewoon Ond erwijs.
Brief met Statuten van de Vereniging van
Christelijke Leraren en leraressen in het
Beroepsonderwijs (V.C.L.B.O) opgericht op 28
dec. 1931

Inventarisatie Statuten van de Protestants-Christelijke Onderwijsvakorganisatie (P.C.O.), opgericht per 1 januari 1975. (*op de dozen de afkorting
VCOO N)
Datum:

P.C. O.-b undel:

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

24 jan. 1975
24 jan. 1975
24 jan. 1975
18 ma art
1977
18/19 nov.’77
23 dec. 1977
31 jan. 1978

bundel 1975/1980
-

VCOON
doos Stat.1
VCOON
doos Stat.1

statutenboekjes
Koninklijke goedkeuring Statuten P.C.O .
Bijvoegsel Staatscourant d.d. 16 april 1975
met de tekst van de goedgekeurde statuten P.C.O.
Voor stellen tot w ijziging s tatute n en hu ishoud elijk
reglement P.C.O. i.v.m. wijziging structuur
Statu ten + huisho udelijk re glem enten boekje , zoals
vastgesteld door de Algemene Vergadering P.C.O.
Notariële acte d.d. 23 dec. 1977 waarin de
statuten zoals deze zijn vastgesteld in de
Algemene V ergadering d.d. 18 en 19 nov. 1977
zijn verleden
Uittreksel uit het verenigingsregister

bundel 1975/1980
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Inventarisatie Statuten van de Protestants-Christelijke Onderwijsvakorganisatie (P.C.O.), opgericht per 1 januari 1975.
(*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

P.C. O-bu ndel:

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

16/17 nov.
1979
1980
21 aug. 1982
24 nov. 1982
25 april 1983
6 juni 1983
18 jan. 1984
24 febr. 1984
29 jan. 1954
23 febr. 1977
-

bundel 1987/1980
bundel 1987/1980
-

VCOON
doos Stat.1
VCOON
doos Stat 2

Notulen 3e Algemene Vergadering 16/17 nov.
1979 te Amsterdam met urgentievoorstel inzake
Statu tenw ijziging d ie aankoop van het pand
Nieuwe Parklaan 17-19 door het Hoofdbestuur
mogelijk maken
Voorstel tot wijziging Statuten conform besluit
Algemene vergadering 16/17 nov. 1979.
P.C.O.-mag azine AV-num mer, 8 e jrg. nr. 27
Statutenboekje, met statuten vastgesteld in de
AV van 24 nov. 1982 en R eglementen
Nota riële act e d.d. 2 5 april 1 983 , waa rin
Statu tenw ijziging is verled en, die is vastg esteld
d.d. 24 nov. 1982.
Afschrift rectificatie betreffende statutenwijziging
1983
Notariële acte d.d. 6 juni 1983, waarin technische
rectificatie van de Statuten is verleden
Statuten/Huishoudelijk Reglement alsmede
reglementen Sociaal Fonds/Weerstandsfonds,
vastgesteld op de Algemene Vergadering d.d. 18
jan. 1984
Notariële acte d.d. 24 febr. 1984 waarin de op de
Algemene Vergadering d.d.18 jan. 1984
vastgestelde statutenwijziging is verleden.
Statuten Vereniging van Leraren aan P rotestants
Christelijke Kweekscholen (opgericht 29 jan 1954)
(rechtsvoorganger V.D.C .O.O.)
Statuten Vereniging van Docenten aan Christelijke
Opleidingsscholen voor Onderwijsgevenden
Opgericht 23 febr. 197 7) (V.D.C.O .O.)
Samenwerkingsovereenkomst P.C.O./V.D.C.O.O.
Met oog op beslissing fusie met P.C.O. voor
1 jan. 1986.)
Documenten waarin wat is geregeld omtrent de
benoeming van bezoldigde hoofdbestuursleden

15 mei 1984
15 mei 1984

bundel 1982/1983
bundel 1982/1983
bundel 1982/1983
bundel 1982/1983
bundel 1984/1985
bundel 1984/1985
VDC OO -map je
in bundel 1984/1985
bundel 1984/1985
VDC OO -map je
VDC OO -map je in
bundel 1984/1985
bundel 1984/1985
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Inventarisatie Statuten van de Protestants-Christelijke Onderwijsvakorganisatie (P.C.O.), opgericht per 1 januari 1975.
(*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

P.C. O-bu ndel:

14/15 dec.’84 bundel 1984/1985

bundel
bundel
12/13 dec.
1986
4 maart 1986 bundel
4 maart 1986 bundel
17 ma art
1987
bundel
2 okt 1987bundel
6 okt. 1987
bundel
6 okt. 1987
24 okt. 1989 bundel
22 jan. 1985
-

1984/1985

1986/1989
1986/1989

1986/1989

1986/1989

1986/1989

1986/1989

1986/1989

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

VCOON
doos Stat 2

Statuten/huishoudelijk Reglement alsmede
reglementen Sociaal Fonds/Weerstandsfonds,
zoals vastgesteld op de Algemene Vergadering van
14/15 dec. 1984.
Notariële actie d.d. 22 jan. 1985, waarin de op de
AV van 14 en 15 dec. 1984 vastgestelde
statutenwijziging is verleden
Statuten en Huishoudelijk Reglement P.C.O;
laatste wijzigingen aangebracht door de AV op 12
en 13 dec. 1986
Notariële acte d.d. 4 maart 1986, waarin de op de
AV van 12 en 13 dec. 1986 vastgestelde
statutenwijziging is verleden.
Doorlopende tekst van de S tatuten van de P.C.O .,
zoals deze luiden na akte van statutenwijziging
d.d. 4 maart 1986, verleden.
Notitie over de wordingsgeschiedenis van de
P.C.O.
Conc ept-n otariële acte inz ake aa nvulle nde w ijziging, welke wel zijn besloten door de AV van
12 en 13 dec. 1986 maar niet verwerkt
Statuten/Huishoudelijk Reglem ent P.C.O; laatste
wijzigingen aangebracht door de Algemene
Vergadering van de P.C.O op 12 en 13 dec. 1987
Notariële acte d.d. 6 okt. 1987, met de wijzigingsbesluiten. zoals aangebracht door de Algemene
Vergadering d.d. 12 en 13 dec. 1986 en de
Buitengewone AV d.d. 24 jan. 1987 zijn verleden.
Notariële acte d.d. 6 okt. 1987 met vastgestelde
doorlopende tekst van de Statuten van de P.C.O.
waarin de acte van statutenwijziging d.d. 6 okt.
1987 en is verleden
Notariële acte d.d. 24 okt. 1989, waarin de op
de AV van 9 en 10 dec. 1989 besloten statutenwijziging is verleden.
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Inventarisatie Statuten van de Protestants-Christelijke Onderwijsvakorganisatie (P.C.O.), opgericht per 1 januari 1975.
(*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

P.C. O-bu ndel:

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezig

20 dec. 1993
20 juli 1994juni/juli 1995
18 sept. 1995
2 dec. 1998
31dec. 1998
1996/1997
1978
t/m19

bundel 1990/1999.
bundel 1990/1999.
bundel 1990/1999.
bundel 1990/1999.
bundel 1990/1999.
bundel 1990/1999.
bundel 1990/1999.
bund el uittre ksels
verenigingsregister

VCOON
doos Stat.2

Notariële acte d.d. 20 dec. 1993, waarin de op 7
en 8 dec. 1990 door de AV besloten statutenwijzing inzake het reglement v an de Sam enwerkingsverbanden is verleden.
Notariële acte d.d. 20 juli 1994 ter uitvoering van
de op de AV van 17 en 18 dec. 1993 besloten
statutenwijziging is verleden.
Correspondentie over Statutenwijziging 1995
Notariële acte d.d. 18 sept. 1995 van Statuten,
zoals deze zijn na de wijziging van op de AV van
15 en 16 dec. 1994 gewijzigd zijn vastgesteld.
Machtigingen inzake het aanga an van de Fed eratie
Onderwijsbonden CNV met de K atholieke Ond erwijsvakorganisatie K.O.V.)
Notariële acte d.d. 31 dec. 1998 met statutenwijziging alsmede doorlopende tekst van de
statuten na de wijziging zoals vastgesteld op de
AV van 11 dec. 1997 en waarin invoering van
verkiezing van de onbezoldigde hoofdbestuursleden door de Algemene Vergadering. (art. 17)
Statu tenbo ekje m et de S tatute n van d e Fede ratie
Onderwijsbonden C NV, de P.C.O . en de K.O.V.
Bundel uittreksels uit het Verenigingsregister van
de Kamer van K oophandel m.b.t. de P.C.O .
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Inventarisatie Verslagen Algemene Vergadering van de Ver. van
Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen. (VCOON)* (14-10-1854) (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

Editienr:

doosnr.

14 okt. 1854
2 juni 1855
17 mei 1856
6 juni 1857
29 mei 1858
18 juni 1859
2 juni 1860
24 mei 1861
23 mei 1862
29 en 30 mei 1863
20 en 21 mei 1864
9 en 10 juni 1865
25 en 26 mei 1866
14 en 15 juni 1867
5 en 6 juni 1868
-21 en 22 mei 1869
10 en 11 juni 1870
2 en 3 juni 1871
24 en 25 mei 1872
6 en 7 juni 1873
29 en 30 mei 1874
21 en 22 mei 1875
9 en 10 juni 1876
23 en 24 mei 1877
14 en 15 juni 1878
5, 6 en 7 juni 1879
21 en 22 mei 1880
7 en 8 juni 1881

1 e bijeenkomst
2 e bijeenkomst
3 e bijeenkomst
4 e bijeenkomst
5 e bijeenkomst
6 e bijeenkomst
7 e bijeenkomst
8 e bijeenkomst
9 e bijeenkomst
10 e bijeenkomst

doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV1
doos AV2
doos AV2
doos AV2
doos AV2
doos AV2
doos AV2
doos AV2
doos AV2

11 ebijeenkomst
12 ebijeenkomst
13 ebijeenkomst
14 ebijeenkomst
15 e Alg.verg.
16 e
17 e
18 e
19 e
20 e
21 e
22 e
23 e
24 e
25 e
26 e
27 e
28 e

Alg.
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.

Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg

Alg. Verg.

Alg. Verg.

Alg. Verg.
Alg. Verg

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id
Utrecht (gebonden)
Utrecht + Reglement (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
Utrecht (gebonden)
(Reglement opnieuw vastgesteld 30 mei 1864
Utrecht (gebonden./los)
Utrecht (gebonden./los)
Utrecht (gebonden./los)
Utrecht (gebonden./os
Utrecht (gebonden/los) Voor het eerst sprake van
“Algemene .Vergadering”
Utrecht (gebonden./los)
Utrecht (gebonden./los)
‘s Gravenhage (gebonden ./los)
Amsterdam (gebonden./los)
Rotterdam (gebonden./los)
Zwolle (gebonden./los)
Zeist (gebonden./los)
Utrecht (gebonden./los)
Zwolle (gebonden/los) * eerste naamswijziging:
“en onderwijzeressen”
Amsterdam (gebonden./los)
1878: aanbieding Volkspetitionnement aan Koning
Willem III
Utrecht, - op 5 juni 1879 viering 25 -jarig jubileum
Vereniging, feestrede van de voorzitter A. Meijer
en aanbieding hu ldeblijk aan Abraham Meijer,
(ledenaantal stijgt: 611 naar 641 (gebonden/los)
Zwolle (gebonden/los)
Rotterdam (gebonden/los)
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Inventarisatie Verslagen Algemene Vergadering van de Ver. van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen (VCOON) (vanaf 14-10-1854) (*op de dozen afkorting VCO ON)
Datum:

Editienummer

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

30 en 31 mei 1882
30 en 31 mei 1882
30 en 31 mei 1882
15 en 16 mei 1883
15 en 16 mei 1883
3 en 4 juni 1884
26 en 27 mei 1885
16 en 17 juni 1886
16 en 17 juni 1886
31 m ei en 1 ju ni
1887
22 en 23 mei 1888
11 en 12 juni 1889
27 en 28 mei 1890
19 en 20 mei 1891
7 en 8 juni 1892
23 en 24 mei 1893
15 en 16 mei1894
4 en 5 juni 1895
25 en 26 mei1896
8 en 9 juni 1897
31 mei & 1 juni
1898
23 en 24 mei 1899
5 en 6 juni 1900

29 e Alg. Verg.
29 e Alg. Verg.
29 e Alg. Verg.
30 e Alg. Verg.
30 e Alg. Verg.
31 e Alg. Verg.
32 e Alg. Verg.
33 e Alg. Verg.
33 e Alg. Verg.
34 e Alg. Verg.
-35 e Alg. Verg.
36 e Alg. Verg.
37 e Alg. Verg.
38 e Alg. Verg.
39 e Alg. Verg.
40 e Alg. Verg.
41 e Alg. Verg.
42 e Alg. Verg.
43 e Alg. Verg.
44 e Alg. Verg.
45 e Alg. Verg
-.
46 e Alg. Verg.
47 e Alg. Verg.
.

doos AV2
-doos AV2
doos AV2
doos AV2
doos AV2
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
-do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
do.AV3/AV4
doos AV 4
doos AV 4
doos AV 4
doos AV 4
doos AV 4
doos AV 4

Leeuwarden (gebonden/los)
Gron dslagd iscuss ie m.b .t. belijd enisge schrift en in
de Statuten der Vereniging, vervat in de
Leeuwarder verklaring
.” De Vereeniging van Christelijke Onderwijzeres
en Onderwijzeressen verklaart den Bijbel te
erkennen als door den Heiligen Geest ingegeven,
onfeilb aar en v an god delijk ge zag en dus oo k als
historisch onfeilbaar”. Als dank voor de herstelde
eenheid zingt men Ps. 72:11. (ber. 1773)*
Verslag in handschrift, uitgebracht in afd. R’dam
Nijmegen (gebonden/los) (Statutenwijziging)
Verslag in handschrift, uitgebracht in afd. R’dam
‘s-Gravenhage (gebonden/los)
Amsterdam (gebonden/los)
Utrecht (gebonden) met rapport over het
“grafteeken des heeren Groen van Prinsterer”
(rapport bestuur afd. ‘s-Gravenhage)
(gebonden/los)
Verslag in handschrift, uitgebracht in afd. R’dam
Dordrecht (gebonden/los)
Arnhem (gebonden/los)
Haarlem (gebonden/los) Statuten opnieuw
vastg esteld
Zwolle (gebonden/los)
Leiden (gebonden/los)
Utrecht (gebonden/los)
Rotterdam (gebonden/los)
‘s-Gravenhage (gebonden/los)
Amsterdam (gebonden/los)
Arnhem (gebonden/los (afsplitsing Unie va n Chr.
Onderwijzers d.d. 26 mei 1896)
Utrecht (gebonden/los) Tweede Naamswijziging:
vanaf 1897 + “bezittingen”
Amsterdam (gebonden/los)
Utrecht (gebonden/los)
Utrecht (gebonden/los)
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Inventarisatie Verslagen Algemene Vergadering van de Ver. van
Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen (VCOON)(vanaf 14-10-1854) (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

Editienummer doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

28 en 29 mei 1901
20 en 21 mei 1902
2 en 3 juni 1903
24, 25 & 26 mei 1904
2 en 3 juni 1905
5 en 6 juni 1906
21 en 22 mei 1907
9 en 10 juni 1908
1 en 2 juni 1909
17 en 18 mei 1910
6 en 7 juni 1911
Register 1864 –1908
15/16 juni 1943
30/31 mei 1944

48 e
49 e
50 e
51 e
52 e
53 e
54 e
55 e
56 e
57 e
58 e
90 e
91 e

Rotterdam (gebonden/los)
Arnhem (gebonden/los)
Leiden (gebonden/los)
Amsterdam. (gebonden/los) viering gouden
jubileum Vereniging :rede van Dr. A. Kuyper
(ere-voorzitter),feestcantate van J.C. de Puy te
Sexbierum, Koninklijke onderscheiding .voor
A.C.W. Scheffer (voorz) en diens overlijden
Nijmegen (gebonden/los)
‘s-Gravenhage (gebonden/los)
Hilversum (gebonden/los)
Dordrecht (gebonden/los)
Haarlem (gebonden/los)
Apeldoorn (gebonden/los)
Zwolle (gebonden/los)
Algemene Vergaderingen
Dordrecht
Hilversum

Alg.
Alg.
Alg.
Alg.

Verg.
Verg.
Verg
Verg.

Alg.
Alg,
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.
Alg.

Verg
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.
Verg.

Alg. Verg.
Alg. Verg.

doos AV 4
doos AV 4
doos AV 4
doos AV 5
doos AV5
doos AV 5
doos AV 5
doos AV 5
doos AV 6
doos AV 6
doos AV 6
doos AV 6
doos AV 6
doos AV 6

Inventarisatie Programmaboekjes Algemene Vergadering van de Ver.
van Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Bezittingen (14-10-1854) (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

6 en 7 juni 1911
25 mei1915
6 en 7 juni 1922
22 en 23 mei 1923
10 en 11 juni 1924
2 en 3 juni 1925
25 en 26 mei 1926
7 en 8 juni 1927
-29 en 30 mei 1928
1929 ontbreekt
10 en 11 juni 1930
26 en 27 mei 1931
1932 ontbreekt
6 en 7 juni 1933
22 en 23 mei 1934
11 en 12 juni 1935
11 juni 1935
2 en 3 juni 1936

58 e AV
61 ste AV
68 e AV
69 e AV
70 e AV
71 e AV
72 e AV
73 e AV
74 e AV
editie 75 of 76
77 e AV
78 e AV
79 e AV-editie
80 e AV
81 e AV
82 e AV
82 e AV83 e AV

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Zwo lle
‘s-Gravenhage; Regelingscommissie 1915/1927
Zwo lle
Rotterdam
Arnhem
Middelburg en programma wijdinssamenkomst
Utrecht
‘s-Gravenhage, (Huurovereenkomst en overige
bescheiden AV 19 27 (in enveloppe).
Groningen
nummering slaat 75e /of 76e editie over.
Nijmegen
Hilversum
- “Bez ittinge n” in na am v erenig ing gew ijzigd in
“gewesten” per 1 jan. 1932.
Delft
Haarlem
Leeuwarden
Leeuwarden, gezellige avond, enveloppe AV’35
Utrecht

AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
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Inventarisatie Programmaboekjes Algemene Vergadering van de Ver.
van Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Bezittingen (14-10-1854) (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

18 en 19 mei 1937
7 en 8 juni 1938
30 en 31 mei 1939

84 e AV
85 e AV
86 e AV

doos AV7
doos AV7
doos AV7

14 en 15 mei 1940
3 en 4 juni 1941
3 en 4 juni 1941
2 juni 1941,2 e Pinkster
dag
1942 ontbreekt
1943 ontbreekt
1944
1945 ontbreekt
11 en 12 juni 1946
27 en 28 mei 1947
17, 1 8 en 19 mei
1948
7 en 8 juni 1949
30 en 31 mei 1950
15 en 16 mei 1951
3 en 4 juni 1952
26 en 27e mei 1953
26 mei 1953

87 e AV
88 e AV
88 e AV
88 e AV
89 e AV
90 e AV
91 e AV
92 e AV
93 e AV
94 e AV
95 e AV
96 e AV
97 e AV
98 e AV
99 e AV
100 e AV
100 e AV

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Rotterdam
Arnhem
Leiden en programmaboekje wijdingssamenkomst op
29 mei 1939 in de Pieterskerk, programma gezellige
avond
‘s-Gra venh age (1 0 me i 194 0 Du itse inv al
Amsterdam
Amsterdam beschrijvingsbrief en uitnodigingskaart
Programm a wijdingssam enkoms t in de Koepelkerk
Leidschebosje te Amsterdam
Dordrecht
Hilversum Referaten gehouden op de 91e AV
Amsterdam, alleen beschrijvingsbrief
Leeuwarden
Enschede
Utrecht (voor het laatst: “gewesten” in de naam op
het programmaboekje)
Haarlem
‘s-Gravenhage
Arnhem
Leeuwarden
Leeuwarden; programmaboekje gezellige avond

AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7
AV7

Inventarisatie Programmaboekjes Algemene Vergadering van de Protestants Christelijke Onderwijzers Vereniging ( P.C.O.V.)* 1955-1968
Datum:

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

31 mei en 1 juni 1955
22 en 23 mei 1956
10, 11 en 12 juni 1957
26,27 en 28 mei 1958
18, 19 en 20 mei 1959
6, 7 en 8 juni 1960
23 mei 1961
12 juni 1962
4 juni 1963
2 en 3 april 1964

1 e AV
2 e AV
3 e AV
4 e AV
6 e AV
7 e AV
8 e AV
9 e AV
10 e AV
11 e AV

doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7
doos AV7

Dordrecht
Hilversum
Enschede
Utrecht
Leeuwarden
Rotterdam
Arnhem
Scheveningen
Amsterdam
Utrecht

* P.C.O.V. (1955 - 1968) = Protestants Christelijke Onderw ijzers Vereniging, de directe
rechtsopvolger van de VCO ON. Omwille van de continuïteit en het aantal programmaboekjes, dat van
de PCOV nog aanw ezig was, heb ik aansluitend bij gevoegd in de doos AV bij programmaboekjes
van de VCOON.
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Inventarisatie Correspondentie Algemene Vergadering van de Ver. van
Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Bezittingen (14-10-1854) (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

doosnr.

Plaats / bijzon derhed en/w ijze van aanw ezighe id

22/23 mei 1934
11/12 juni 1935
2/3 juni 1936
18/19 mei 1937
7/8 juni 1938
30/31 mei 1939
14/15 mei 1940
28 aug. 1940
20 april 1940
15 mei 1940
augustus 1940
3/4 juni 1941
15/16 juni 1942
26/27 mei 1943
30/31 mei 1944
28/29 dec. 1945
11/12 juni 1946
27/28 mei 1947
17/18 mei 1948
7/8 juni 1949
30/31 mei 1950
15/16 mei 1951
3/4 juni 1952

doos
doos
doos
-doos

AV- Haarlem 1934
AV-Leeuwarden 1935
AV- Utrecht 1936
AV- Rotterdam 1937
AV-Arnhem 1938
AV-Leiden 1939
AV ‘s-Gravenhage (niet doorgegaan; Duitse inval 10 mei 1940)
AV- ‘s-Gravenhag e (Buitengewone AV )
Vergunning tot het houden van een AV op 14 en 15 mei 1940 van
de Reserve Luitenant-Generaal Commandant der Vesting Holland,
J. van Andel
Uitnodiging afscheid A. de Jong Ezn. voor de AV van 15 mei 1940
(AV niet doorgegaan wegens oorlogsomstandigheden)
Uitnodiging afscheid A. de Jong Ezn als directeur der Vereniging in de
Buitengewone AV op 28 aug. 1940
AV- Amsterdam 1941
AV- Zwolle 1942
AV- Dordrecht 1943 en gestencild verslag
AV - Zwolle 1944 en gestencild verslag
AV- Amsterdam 1945
AV- Amsterdam 1946
AV - Leeuwarden 1947
AV- Enschede 1948
AV - Utrecht 1949
AV - Haarlem 1950
AV - Scheveningen/Den Haag 1951; kranslegging bij Graf Groen van
Prinsterer d.d 23 mei 1951 en herdenkingsdienst in Waalse Kerk te ‘sGravenhage met een rede van prof. G.C. van Niftrtik, prof. K. Dijk en
Dr. J. J. R.S chm al.
AV- Arnhem 1952.

8

8
9

9
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Inventarisatie Bijzondere Algemene Vergadering van de Vereeniging van
Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen (VCOON) i.v.m. de viering van het 25 jarig jubileum,
juni 1879 (*op de dozen de afkorting VCOON)
Datum:

map 1

5,6 en 7 juni
1879,
-5 juni 1879
1864
6 juni 1879
1865-1867
1882
1893
1897
-

map 1/
25j.
boek
boek

Plaats / bijzonderheden/wijze van aanwez igheid; doos AV 10
Verslag zes-e n twintigste A lgemene V ergadering van Christelijke Onde rwijzers
en Onderwijzeressen in Nederland., gehouden te Utrecht, waarin een tijdsbeeld,
één jaar na het Volkspetitionnement: de w et Kappeijne bleef “nog buiten
werking door gebrek aan energie bij het Ministerie en mangel aan geld bij den
betaalmeester”.Er is nog geen enkele Christelijke school gesloten, het is allemaal reden voor verdubbelde waakzaamheid, werkzaamheid en blijdschap! Het
25-jarig jubileum wordt geleid door de tijdelijke voorzitter N.M. Feringa in de
tuin van “Buitenlust” aan de Malie-baan te Utrecht. aanw ezig: 263 leden. Dit
feest is teven s de ge denkd ag dat dhr. A braha m M eijer 25 jaren vo orzitte r is
geweest van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen
in Nederland (VCO ON)
Rede voorzitter A. Meijer met een overzicht van 25 jaren VCOON, over het
allereerste begin, start van het Correspondentieblad (1864, de Statistiek van R.
Husen (1864), ledenaantallen, de rechtspersoonlijkheid vereist een
statutenwijziging (1869), de vaccinatieplicht en het ontslag van een ond erwijzer (H.J. Lemkes te Aarlanderveen) omdat hij uit de Bijbel les geeft op de
Openbare school terwijl dit onder de wet van 1806 juist w as opg enom en. H et is
een scherpe weer gave van de toen heersende schoolstrijd: het recht op een
school met de Bijbel is belangrijker dan het herstel van de Bisschoppelijke
hiërarchie en de Aprilbeweging.
R. Hu sen (re dactie /organ isatie) S tatistie k voor het Bijz onder Christ elijk
Ond erwijs ; met de vo lgende kolom men: scho ol van den hoo fdonderw ijzer:
(naam hoofd ), per v estigin gsplaa ts, per p rovinc ie geran gschik t; soor t der sc hol;
aantal leerlingen per 5 jan. 1864, naam en voornamen der hulponderwijzers;
aantal kwekelingen; oprichtingsdatum schoo l; bijzonderheden.
Aanbieding c adeau aan de jubilerende voorzitter A . Meijer*
waaronder een bewaard gebleven handgeschreven dankalbum
Jubileumrede van medeoprichter van de VCOON H.J.Lemkes bij de aanbieding
van een schrijftafel, een stoel en een album
Brief inzake onde rwijzersloopbaa n als hoofd der C hristelijke school te W answerd
aan de Stree k (nu B irdaard ) en kop ie uit “1 25 jaa r Christ elijk On derw ijs
Birdaard e.o. “ Foto
Afschrift van een deel Algemene Vergadering 30 en 31 mei 1882 te
Leeuwarden, waar de Leeuwarder verklaring werd opgesteld, die een eind
maa kte aa n een h eftige gronds lagdisc ussie. Meije r had ee n belan grijk aan deel in
deze Leeuwarder V erklaring, waardoor de vereniging bijeen bleef.
(Zie ook 2e kolom Inventarisaties Algemene Vergaderingen VCOON)
Aftreden dhr. A. Meijer als voorzitter, toekenning erelidmaatschap
en levensbes chrijving van A . Meijer Zie ook: Gedenkboek Van Strijd en Zegen,
1854-1904:”Onze Voortrekkers”, blz. 545 t/m 553) *
Zie ook J. Kuiper. Geschiedenis van het Chr. Lager Onderwijs in Nederland.
Correspondentieblad van 1897, nr. 1 met daarin een In Memoriam voor
Abraham Meijer en een verslag van de begrafenisplechtigheid in Ermelo.
Omdat de voorzittersloopbaan van Abraham Meijer zeker de eerste 25 jaren van de
vereniging stempelt, heb ik hetgeen in het archief van deze eerste voorzitter en medeoprichter aanwezig was, gevoegd bij dit 25 jarig jubileum.
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Inventarisatie Bijzondere Algemene Vergadering van de Vereeniging van
Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen (VCOON) i.v.m. de viering van het 50 jarig jubileum,
mei 1904 (*op de doze n de afkorting V COO N)
Datum:

map

Plaats / bijzonderheden/wijze van aanwez igheid; doos AV 10/AV11

24 mei, 25 mei
en 26 mei
1904
24 mei 1904
19 mei t/m
- 4 aug. 190421 juli 1904
1 juni 1904
25 t/m 30 mei
1904
-

In doos
AV10:
map 1/50j
map 1/50j
map 2/50 j.
in doos
AV11:map 3/50j
boek
-

Regelingscommissie; foto huldeblijk aan A.C.W. Scheffer. de 3 e voorzitter
van de VCOON en ter vergadering benoemd tot ridder van Oranje-Nassau
en ter ere van het 50-jarig jubileum van de VCOON op 24 mei 1904
foto Mannen van het eerste uur: A. Meijer, H.J.Lemkes en H.A. Gerritsen
Programma Feestbundel voor den Gezelligen Avond van het Gouden
Jubilé op woensdag 25 mei 1904 in het gebouw Bellevue te Amsterdam
Verslag 51 e Algemene Vergadering, gehouden te Amsterdam in het
Concert-gebouw ; Correspondentieblad nr. 3/ 1904 met verslag 51 e
Algem ene V ergad ering on der Eer e-Vo orzitte rschap van Zijn e Exce llentie
Dr. A. Kuyper, M inister van Binnenlandsche Zaken; Correspondentieblad
nr. 3/ 1904 met In M emoriam A.C.W . Scheffer; C orresponden tieblad nr.
5/ 1904 met verslag zakelijk gedeelte AV en verslagen Barnabbas
Uittreksel uit het Verslag van de 51e AV met de feestrede van Dr. Abr.
Kuyper, ere-voor-zitter der VCOON (blz. 17 t/m 31) en (zie ook overdruk
uit het gedenkboek Van Strijd en Zegen.1904). Kuyper sprak daar:
” Gij hebt met het schoolkind in de arm de wacht bij het kruis betrokken.
Laat dat kind nooit los en laat dat Kruis nooit los. En die God, Die de God
is van ons aller Doop, Die zal het u doen gelukken!”
Feestcantate, gecomponeerd en uitgevoerd 24 mei 1904.
Handgeschreven exemplaar: compositie: J.C. de Puy, hoofdonderwijzer
van de Christelijke school te Sexbierum vanaf 1863 en te Oosthem vanaf
1891 tot 190 2. De tekst is van J. Hesta; Feestcan tate in gedrukte vorm.
Feestliederen, gecomponeerd door J.C. de Puy, met woorden van Hesta.
(100 zangers uit de afd. Am sterdam, Leiden, Rotterdam en Utrecht.
Aanw ezig 1000 leden). Over J.C. de Puy*, secretaris VCOON en componist feestcantate: Kopieën van de notulen en rekeningen van de
Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Oosthem waaruit de
aanstelling en het salar is blijkt en de vergoeding als organist.
Exemplaren van De School met den Bijbel, de nrs. 34 t/m 41 en 45 over
de hele jubileum-A V alsmed e een In Mem oriam in VII delen m .b.t. dhr.
A.C.W.Scheffer te Harlingen, voorzitter van de VCOON die direct na de
feestelijke jubileum-AV zeer plotseling is overleden; Nummer “School en
Leven “ van Jan Ligthart m et In Mem oriam voor A .C.W. S cheffer
” De Christelijke Onderwijzer”; 7 e jrg. nr. 98; orgaan Unie van Christelijke
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland opgericht 26 mei 1896
(afsplitsing van V COO N) met In M emoriam A.C.W .Scheffer
Nummers 987 0 t/m 9874 en 9916 van 2 5 mei t/m 30 mei 1904 en
18 juli 1904 van De Standaard; Anti-Revolutionair Dagblad, 33 ste
jaargang met verslaggeving Jubileum-AV en rede Dr.A. Kuyper op 26 mei
1904) (nr. 9916 , De Standaard, twee de blad),
Gedenkboek”Van Strijd en Zegen”, bewerkt door F. Kalsbeek, J. Lens en
J.M . Meijn en; uitg egeve n door de VC OO N bij ge legenh eid van haar vijf tig
jarig bes taan 1 854 -190 4; eers te opla ag. Le iden, B oek-e n Ste endru kkerij
Eduard Ijdo, 1904, 733 b lz., met foto’s en feestcantate, over de grote
worsteling van het Christelijk onderwijs vanaf de oprichting der VCOON.

* Zie ook J. Kuiper. Geschiedenis van het Chr.Lager Onderwijs in Nederland, hfst. XXXV,blz. 135, 140/144,foto
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Inventarisatie Bijzondere Algemene Vergadering van de Vereeniging van
Christelijke onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen (VCOON) i.v.m. de viering van het 75 jarig jubileum,
mei 1929 (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

map

Plaats / bijzonderheden/wijze van aanwez igheid; doos AV 12

20 t/m 23 mei
1929
maart/mei
1929
-22 mei 1929
18 mei 1929--

map
bund el
bund el
bund el
bund el
boek
-

Jubileum viering 75 jarig bestaan van de Vereeniging van Christelijke
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche
Bezittingen in het Concertgebouw te Amsterdam
Regelingscommissie Afd. Amsterdam e.o. van de VCOON:
correspondentie; toegangskaartjes, consumptiekaartjes, afrekeningen
Drukproeven Feestgids
Feestgids met programma Wijdingssamenkomst in de Koepelkerk op
maandag 20 mei 1929 en Programma AV 1e zitting (Eeremiddag)
op dinsdag 21 mei en feestdiner in Krasnapolski; 2 e zitting op woensdag
22 mei en 3 e zitting op donderdagmiddag 23 mei 1929 en vergaderingen
van “Lukas” en “Johannes”.
Receptie-album met voorin gekalligrafeerd titelblad
Artikel in “De Amsterdamm er” d.d. 18 mei 1929 met a ls titel:
“De Groote” jubileert. met foto van het verenigingsbureau Madoerastraat
17 te Den Haag en foto’s van voorzitters, prominente personen uit de
begintijd en het hoofdbestuur uit 1929
Correspondentieblad 1929 nr. 8 d.d. 20 febr. 1929 met agenda
Voorvergadering en begroting; nr. 20 d.d. 15 mei 1929 met beschrijvings
brief 75 e Algemene Vergadering op DV. dinsdag, woensdag en donderdag
21,22 en 23 mei in het Concertgebouw te Amsterdam
Correspondentieblad nr. 23 d.d. 5 juni 1929 met aankondiging
Gedenkboek en Verslag Jubileumfeest -AV.
Gedenkboek 1854 -1929 van de Veree niging van C hristelijk e Ond erwijzers en Ond erwijzeressen in N ederland en de O .B. Schev eningen, Bleek er,
1929. Voorwoord Hoofdbestuur geeft aan dit Gedenkboek meer accent
aan het verenigingsleven van de VCOON terwijl “Van Strijd en Zegen”
het volle accent legde op de schoolstrijd; 454 blz. met inhoudsopgave en
foto’s met o.a. een rubriek over de wordingsgeschiedenis van het vaandel
en de eerbied voor het Koninklijk Huis.

1
2
3

4
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Inventarisatie Bijzondere Algemene Vergadering van de Vereeniging van
Christelijke onderwijzers * (VCOON) i.v.m. de viering van het 100 jarig
jubileum, 7, 8, 9 en 10 juni 1954 (*op de dozen de afkorting VCO ON)
Datum:

map

Plaats / bijzonderheden/wijze van aanwez igheid; doos AV 13

7 juni 19548 juni 1954
9 juni 1954
10 juni 1954

Programma, zoals
in gids
Eeuwfeest
verm eld
bundel
-

Wijdingssam enkoms t in de Weste rkerk
Herdenkingssamenkomst in het Concertgebouw
Receptie en Feestmiddag in Bellevue
Feestelijke herdenking van honderd jaar Vrij, Christelijk onderwijs in het
Concertgebouw
Herhaling feestmiddag in Bellevue
Brief aan de heer F. Vlastuin met diverse toegangskaarten
Correspondentieblad, 95 ste jaargang, gewijd aan het Eeuwfeest
Liturgie Wijdingssamenkomst in de Westerkerk op Pinkstermaandag
Gids van het Eeuwfeest Vereniging van Christelijke Onderwijzers*
met een gedetailleerde omschrijving van het vignet der vereniging:
Receptie-album met gekalligrafeerd titelblad en lijst van genodigden.
Rapportboekje van L. Eerkracht, uitgereikt op woensdag 9 juni en
donderdag 10 juni in “Bellevue” te Amsterdam
Geïllustreerd Document Eeuwfeest 8-10 juni 1954
Herdenking srede J.A. va n Benneko m (voorzitte r)
Enveloppe met foto’s gem aakt tijdens het Eeuwfeest.
Jubileumfonds “Grote”. : artikel in het Correspondentieblad
Circulaire Jubileumfonds “Grote”.*
Vertrouwlijk schrijven Dr. Schmal aan diverse Chr. organisaties inzake
aanbieding bedrag voor Jubileumfonds op Eeuwfeest VCOON
Afschrift notariële acte , verleden bij Hendrik Jan Zweers, notaris te ‘sGravenhage dertig december 1954 voor het afzonderen van een
stamkapitaal van tweeduizend gulden voor de Stichting Vanenburg.
Artikel in het Correspondentieblad over het Jubileumfonds.
Correspondentieblad 3 juni 1954
“Een eeuw van zorg en zegen” 1854-1954. Gedenkboek uitgegeven ter
herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van
Christelijke Onderwijzers*, A. van Andel, J.A. van Bennekom, D.P.
Bothof, D.H. Dutmer, A.J. Huiszoon en P. Jouwsma. M eppel-Djakarta,
Ten Brink,1954. 3 81 blz. geïllustreerd.
Het “Algemene Vergadering” karakter op dit eeuwfeest weerspiegelt zich
in de AV’s van de hulpverenigingen Lukas en Johannes en in het
meerdaagse karakter. Er wordt geen “zakelijk” deel van de AV gehouden,
zoals daarvoor wel, en daarna (bij het 125 jarig jubileum) bij de
rechtsopvolger PCO w ordt georganiseerd.(ook weer in Am sterdam)

10 mei 1954
3 juni 1954
7 juni 1954
7 juni 1954
8 juni 1954sept. 1953
maart 1954
30 dec. 1954
--

Bund el
jubileumfonds.

* “Grote”= Vereniging van Christelijke Onderwijzers (tot 20 april 1950 - en Onderwijzere ssen in Nederland en Overzeesche
Gewesten) opgericht 14 oct. 1854, in de wandeling “Grote” genaamd.
Unie= Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen (afgesplitst va n bovengenoemde vereniging 26 mei 1896).
Redengeving: er was in het hoofdbestuur van bovengenoemde vereniging destijds geen plaats voor “hulponderwijzers”: niethoofdonderwijzers. Toch bleven leden van de Unie in de praktijk vaak lid van de oorspronkelijke vereniging.
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Inventarisatie Bijzondere Algemene Vergadering van de Protestants
Christelijke Onderwijsvakorganisatie i.v.m. de viering van het 125-jarig
bestaan van de P.C.O. en rechtsvoorgangers op 16 en 17 november
1979 (*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

map

Plaats / bijzonderheden/wijze van aanwez igheid; doos AV 13

16 nov. 1979
16 nov. 197916 nov. 1979
16/17 nov.
1979

Map w aarbinnen:
Bund el1
Bund el 2
Bund el 3
Bund el 4

Programma met de foto’s van de sprekers: Johan dos Santos, voorzitter
Nederlandse kinderraad, Minister van Ontwikkelingssamenwerking Z.E.
drs. J. de Koning (A.R.P.) , Ds. L. Reinoso (voorzitter Commision
Evangélica de Educacion Cristiana (CELADEC)
ontspanning met Farce Majeure
Foto hoofdbestuur in 1979
PCO-m agazine met artikelen t.g.v. het 125 -jarig jubileum, 5 e jrg. 14 nov.
1979, nr. 40
Kopie uit PCO-magazine met het verslag het 125 jarig jubileum en de AV;
tevens voorzitterswisseling: Jan Huisma n gaat en Han Gunn eman kom t.
Foto’s van o.a. de Koepelkerk (Sonesta-hotel), staatssecretaris van
OC&W drs. A.J. Hermes, die een toespraak heeft gehouden op de
Algemene V ergadering, binnen het kader waarin de Jubileumviering plaats
vond.
Aanbieding bedrag jubileumactie “ Zij rekenen op ons” aan mevrouw
W. Ridderbos van de Unie School en Evangelie. Het bedrag wasƒ 10.000
zegge tienduizend guldens.
Afschrift gesprek met Ds. Luis.F. Reinoso, algemeen secretaris van
CeLaDec)) met het hoofdbestuur PCO op 14 november 1979.
Felicitaties
Orga nisatie -corres pond entie

Inventarisatie Jaarboekjes Ver. van Christelijke onderwijzers
(14-10-1854)
lopend van/tot

Editienummer doosnr.

juni 1939/ juni ‘40
juli 1940/ juli ‘41
juli 1941/juli 42
juli 1942/juli’43
ca. juli 1943

jaar 1939
jaar 1940
jaar 1941
jaar 1942
jaar 1943/
1944
jaar1947/
1948
jaar 1949
jaar 1951

zomer 1947
jan. 1949jan. 1951

doos CB14
map 6

bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id
jaarverslag 1938/financieel verslag/adressen
jaarverslag 1939/financieel verslag/adressen
jaarverslag 1940/financiële verslag/adressen
jaarverslag 1941/financieel verslag/adressen
jaarverslag 1942/financieel verslag/adressen
na enige jaren onderbreking (in voorwoord vermeld)
met statuten en verslag over periode direct na de
oorlog./financieel verslag 1946/adressen
jaarverslag 1948/ financieel verslag/adressen
met statuten (uit naam zijn onderwijzers/essen en
gewesten verdwenen); geen jaarverslag/adressen
Jaarboekjes in laatste doos losse Correspondentieblad/Mededelingenblad. (gaat vooral over oorlogsjaren)
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Inventarisatie Notulen van het Hoofdbestuur van de Ver. van Christelijke
onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche
bezittingen (VCOON)(14-10-1854) (handgeschreven) (*op de dozen de afkorting
VCOON)
Datum:

editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

30 november 1873
26 december 1874
1880 t/m 1893
1893 t/m 1898
1898 t/m 1903
1903 t/m 1904
1904 t/m 1908
1908 t/m 1911
1893 1898
1911 t/m 1916
1916-t/m 1920
1916-t/m 1920
1916-t/m 1920
-

los schrift
los schrift
1 e boek
2 e boek
3 e boek
4 e boek
5 e boek
6 e boek
klapper
7 e boek
8 e boek
8 e boek
8 e boek

doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
doos HB1
-doos HB1
doos HB1

Eerst aanwezige Notulen Hoofdbestuur VCOON-1 e Boek: De laatste keer dat de heer A. Meijer de
vergadering presideert is 18 maart 1890 te Utrecht.
De HB. notulen zijn in boeken gebundeld en per boek
is dit aangegeven welke jaren ze bestrijken.
Onderwerpsindex en verwijzing naar betr. verg.
klapper met inhoudsopgave notulenboeken 2 t/m 6
van 1 april 1893 t/m 22 oct. 1898
8 e Boek HB-verg. 23 nov. 1918:voorz. A. Jonkman
herdenkt totstandkoming wapenstilstand en het
bedwingen der revolutie. na de spannende dagen van
dreigende misdadige woeling.
8 e Boek HB-verg. 23 nov. 1918: Melding van telegram
van trouw en aanhankelijkheid door het Moderamen
aan H.M. de Koningin. Bevestiging HB van bevoegdheid Moderamen in dezen.
8 e Boek HB-verg. 25 april 1919 voorz. A. Jonkman.
Het denken over een “vrijgestelde” leidt tot de conclusie dat hij hulp van de administratie nodig zal hebben,
wil hij geen “inktkoelie” worden. Jonkman zal de
men ing van het H B uitee nzett en, da t we v akver eniging, m aar ook méér dan da t willen zijn. Aa nsluitin g bij
het C.N.V. wordt voorlopig uit de discussie gehouden
(het is niet aan de orde!)
8 e boek HB verg. 31 mei 1919: ingediende w etsvoorstel L.O. Wet 1920 wordt besproken.
8 e boek HB: verg.16 aug. 1919: er wordt besloten het
Corres pond entie-b lad zal v oortaa n ook n aar alle
Roomsch-Katholieke kamerleden toe te zenden.
8 e boek HB verg. 16 aug.1919: Benoeming br. A. de
Jong tot directeur van het verenigingskantoor

1916-t/m 1920
1916-t/m 1920
1916-t/m 1920

8 e boek
8 e boek
8 e boek
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Inventarisatie Notulen van het Hoofdbestuur van de Ver. van Christelijke
onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche
bezittingen (VCOON)(14-10-1854) handgeschreven (*op de dozen afkorting VCOON)
Datum:

editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

1916-t/m 1920
1920 t/m 1923
-1920 t/m 1923
1923 t/m 1928
1923 t/m 1928
1929-1932
1929-1932
1932-1935
1936-1940
-

8 e boek

doos HB1

9 e boek

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

8 e boek HB verg. 11 oct. 1919. Vertrouwelijke mededeling van de secretaris, die hij op uitnodiging had met
de Minister van Onderwijs (als gevolg van gevraagd
belet bij H.M de Koningin) *. Over dit belet wordt niet
gerept in de HB-notulen, maar uit de overlevering
bekend via H B-lid A. van den Berg over inzake
duurtetoeslag en extra maand salaris dat openbaar
onderwijs wel, en bijzonder onderwijs niet had Gevolg:
Advies brief aan de Staten-Generaal, waarbij ongelijkheid wordt gelijk getrokken. Salarisactie!
In 8e boek motie inzake gelijkstelling salariëring der
bijzondere met de Openbare onderwijzers spreekt zich
uit voor een deugdelijke salarisregeling m.i.v.1 jan.
1919 ingevoerd. (Zie ook Corr.blad 15/11/1919)
Onderwerpsindex met verwijzing naar HB-vergadering
9 e boek HB-verg. 31 juli 1919 Salarisregeling met
bedragen bij notulen ingevoegd. Grotere bedragen
verm oedelijk jaarsala ris
9 e boek HB-verg. 5 juni 1922. Telegram van liefde,
hulde en dank aan “onze” Lohman
Onderwerpsindex met verwijzing naar HB-vergadering
10 e boek. HB-v erg. 31 maart 1919:wens opengeslagen Bijbel met tekst in te vergaardigen vaandel
(naar later blijkt niet gehonoreerd!)
10 e boek HB-v erg. 19 sept. 1923: Het vaandel wordt
voortaan bewaard op het bureau op vraag van afdeling
Utrecht en niet meer bij de afdeling ‘s-Gravenhage!
Ingevoegd in 10 e boek HB-v erg 28 mei 1928 Losse
lijst met wensen t.a.v. Commissies van Beroep.
Ingevoegd in 10 e boek kostenplaatje Gedenkboek
1854-1929. (75 jarig jubileum)
Onderwerpsindex met verwijzing naar HB-vergadering
Gestencild verslag in 11 e notulenboek met verslag
HB-op 1 5 juni 1929 met afgev aardigden afd. Lim burg
inzake gerezen geschil over Schriftgezag.
11 e boek HB- verg. 11 oct. 1931 achter notulen
gevoegd een HB-verklaring over de zaak Fedde
Schurer (CD U, later 2 e Kam erlid Pv dA) en het an timilitar isme in de Ch ristelijke schoo l (HB n eem t het in
zekere zin voor schoolbestuur op)
Onderwerpsindex met verwijzing naar HB-vergadering
13 e boek: HB-verg. 3 aug. 1937: leerlingenschaal
13 e boek: HB-verg. 14 oct. 1939 Ontslag directeu r
(A.de Jong Ezn) de wegens bereiken van pensioengerechtigde leeftijd op 11 mei 1940

9 e boek
10 e boek
10 e boek
11 e boek
11 e boek
12 e boek
13 e boek
13 e boek
-

HB1

HB1
HB1

HB1

HB1

HB1

HB1
HB2
HB2

* Zie ook Mem orabilia: de Koninklijke Familie en de VCOON en Memorabilia : Salarisstrijd.
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Inventarisatie Notulen van het Hoofdbestuur van de Ver. van Christelijke
onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen (VCOON)(14-10-1854) (handgeschreven)(* op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

1936-1940

13 e boek
dik schriftBoek-

doos
doos
doos
doos

13 e boek: HB: verg. 1 juni 1940. Wegens de tijdsomstandigheden (Duitse inval op 10 mei 1940 en
de daaropvolgende Duitse bezetting van Nederland)
is de Algemene Vergadering 1940 niet doorgegaan.
13 e boek: HB-verg. 27 aug. 1940 in Utrecht. De opvolging directeur door dhr. D.P.Bothof wordt geëffectueerd onder dankz egging voor h et vele werk , dat is
gedaan. Binnengekomen brief van de Unie van C hr.
onderwijzers met d e bedo eling de conta cten te intens iveren en tot e en nieu we v erenig ing te k ome n of in elk
geval een permanente contactcommissie. graag één
organisatie uit overtuiging en niet gedwongen door de
(oorlog s) om stand ighede n. De besta ansred en der U nie
is vervallen. De samenwerking m et Openbare collega’s
zal uit moeten zijn! De basis der hereniging zal moeten
zijn de strijd voor h et vrije C hristelijk e onde rwijs
Laatste notulen 19 oct. 1940 te “s-Gravenhage,
Madoeras tr. 17 (kantoo r)
Notulen VCOON-Com missie tot voorbereiding van
wijziging der LO-wet. 1 e verg. 20 sept. 1907 te
Amsterdam. voorz. J.C. Wirtz; secr. J. Th. Schreuder
Ipema (allen HB-lid ) en Eernout en Van W ijlen (nietHB-leden)
Copiënboek Correspondentie namens het Hoofdbestuur
van de VCOON van 1 juli 1896 t/m 12 febr. 1912 (nr.
1 t/m nr. 215 en achter in het copie-boek een brief
van 1 mei 1907, geschreven in de handschriften van
de heren J.C. Wirtz, A.C.W. Scheffer, (geen brieven
uit 1903, 1904 en 1905 van J.C . de Puij)
Wel brieven vanaf 1907, D. Wijnbeek, C.G. Wiegand
en S. Stem erding (de eerste tw ee zijn één of m eerdere
perioden voorzitter van de VCO ON gew eest)

1907 t/m 19141 juli 1896
t/m 22 febr. 1912
-

HB2
HB2

HB2

HB2
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Inventarisatie Notulen van het Hoofdbestuur van de Ver. van Christelijke
onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen (VCOON)(14-10-1854) (handgeschreven)(* op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

11 febr. 1939 t/m
27 dec. 1945

1 map

doos HB2

Deze bundel bevat agenda’s, (deels)getekende notulen
van H B verg aderin gen en bijbeho rende corres pond entie
van de VCOON tijdens de Tweede Wereld-oorlog
(1940 t/m 1945) en jaarverslagen 1942 en 1943

Inventarisatie Agenda’s en Korte verslagen van het Hoofdbestuur van de
Ver. van Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche
bezittingen (VCOON)(14-10-1854) op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

1926/1927/1928/
1929
19301931/1932
1933/1934
1935
1936
1937
1938

bund el
bund el
bund el
bund el
bund el
bund el
bund el

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

vormgeving: getypt op doorslagen, in gestencilde,- of
gedrukte vorm; geen ondertekening
tot en met bundel 1933 alleen korte verslagen

1
2
3
4
5
6
7

HB2
HB2
HB2
HB2
HB2
HB2
HB2
HB2

Inventarisatie Notulen (en andere stukken*) Hoofdbestuur Vereniging
van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzee-sche Gewesten (VCOON) (1854) op de dozen de afkorting VCOON
datum
22 febr. 1946
24-4-1946
10-6-1946
12-6-1946
5-8-1946
26-10-1946
30-10-1946
3-1-1947
21-2-1947
9-4-1947
26-5-1947
20-6-1947
9-8-1947
13-9-1947

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bund el
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
notulen buitengewone HB (salariskwestie)
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

Binnen de bundels Hoofdbestuurstukken zijn de data van de getekende notulen genot eerd om de lijn
van de geschiedenis vast te houden. Op belangwekkende * andere stukken is geattendeerd.
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Inventarisatie Notulen (en andere stukken) Hoofdbestuur Vereniging van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Gewesten (VCOON) (1854) op de dozen de afkorting VCOON
datum
11-10-1947
13-12-1947
10-1-1948
7-2-1948
28-2-1948
31-3-1948
1-5-1948
17-5-1948
19-5-1948
12-6-1948
15-7-1948
6-8-1948
11-9-1948
9-10-1948
13-11-1948
11-12-1948
24-12-1948
23-1-1949
12-2-1949
12-3-1949
20-4-1949
14-5-1949
6-6-1949
8-6-1949
9-7-1949
17-8-1949
sept. 1949
sept. 1949
10-9-1949
8-10-1949
okt. 1949
26-10-1949

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id

bundel
bundel
bund el
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bund el
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
-

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
-

HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
Rayonindeling Vereniging
Verslag van onderzoek naar aantal leden van de
Vereniging bij Christelijke kweekscholen: De
kweekscholen, waarvan de directeuren geen lid zijn.
worden met name genoemd.
HB-notulen
HB-notulen
Rapport der Commissie betreffende onmiddellijke
herkiesbaarheid van Hoofdbestuursleden: de aftredende
is voor éénmaal direct herkiesbaar; bij het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd treed hij/zij af.
Verslag besprekingen Com missie voor het Gedenkboek :
ongeacht fusiebesprekingen met de Unie van Christelijke
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland wordt
doorgegaan met het Gedenkboek

1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

Binnen de bundels Hoofdbestuurstukken zijn de data van de getekende notulen genot eerd om de lijn
van de geschiedenis vast te houden. Op belangwekkende “ andere stukken “ is geattendeerd.
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Inventarisatie Notulen (en andere stukken) Hoofdbestuur Vereniging van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Gewesten (VCOON) (1854) op de dozen de afkorting VCOON
datum
14-1-1950
11-2-1950
23-2-1950
11-3-1950
12-4-1950
20-4-1950
13-5-1950
29-5-1950
8-7-1950
8-8-1950
9-9-1950
14-10-1950
11-11-1950
9-12-1950

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id

bund el
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

HB-notulen
HB-notulen
brief inzake salarisregeling g.l.o. + schaalverdeling
HB-notulen
HB-notulen
statutenwijziging, besloten in voorvergadering AV en
wijziging naam der vereniging in: Vereniging van
Christelijke onderw ijzers. (Zie Inleiding)
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen; op de datum af 96 jaar na de oprichting.
HB-notulen
HB-notulen

1950
1950
1950
1950
1950
1950

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

Inventarisatie Notulen (en andere stukken) Hoofdbestuur Vereniging van
Christelijke Onderwijzers (VCOON) (1854) op de dozen de afkorting VCOON
datum
13-1-1951
10-2-1951
28-3-1951
april 1951
14-4-1951
14-5-1951
9-6-1951
7-7-1951
3-8-1951
8-9-1951
13-10-1951
10-11-1951
nov. 1951
nov/dec. 1951

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

bund el
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
enquête :aansluiting bij het CNV (uitslag 3 afd. voor; 3
afd. tegen ; 8 afd. onbeslist )
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
persoonlijke notitie voorzitter J.W. van Hulst over
Hardegarijp. Het stichten van een Christelijke school
werd door de Kerkeraad van de Hervorm de Gemeente te
Hardegarijp overbodig en ongewenst geacht. Prof. G.C.
van Niftrik nam het voor de Hervorm de Raad va n Kerk
en School op, die deze H ervorm de Ke rkeraa d hierin
steunde! (Zie ook Memorabilia)
HB-correspondentie i.v.m. vrijgestelde bestuursleden

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

1951

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

HB3

Binnen de bundels Hoofdbestuurstukken zijn de data van de getekende notulen genot eerd om de lijn
van de geschiedenis vast te houden. Op belangwekkende “ andere stukken “ is geattendeerd.
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Inventarisatie Notulen (en andere stukken) Hoofdbestuur Vereniging van
Christelijke Onderwijzers (1854) op de dozen de afkorting VCOON
datum

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

2-1-1952
jan. 1952
1950
7-1-1952
12-1-1952
9-2-1952
8-3-1952
april 1952
16-4-1952
10-5-1952
2-6-1952
12-7-1952
12-8-1952
29-8-195213-9-1952
15-9-1952
1-10-1952
11-10-1952
8-11-1952
14-12-1952

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

1952
1952

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

HB3
HB3

HB-notulen
concept-verklaring inzake de Christelijke school in deze
tijd (n.a.v. de discussie “Hardegarijp een teken”.
Jaarverslagen der afdelingen 1950
Notitie A.P. Tazelaar over de reorganisatie van de
vereniging en het bureau
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
notitie over de beheersvorm van de Openbare school
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
notulen
Rapport van de Commissie, ingesteld door de Ver. v.
Chr. Onderwijzers inzake objectieve vaststelling voor-en
nadelen van een eventuele aansluiting bij het C.N.V.
HB-notulen
Bespreking taakverdeling vrijgestelden en wijziging
bureau-inrichting
HB-notulen (extra HB)
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen

10-1-1953
14-2-1953
11-3-1953
14-3-1953
8-4-1953
2-5-1953
26-5-1953
27-5-1953
7-7-1953
11-7-1953
12-8-1953
12-9-1953
10-10-1953
31-10-1953
14-11-1953
12-12-1953

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952

1952
1952
1952
1952
1952
1952

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

HB3
HB3
HB3
HB3
HB3
HB3

HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4

HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen (na AV) i.v.m. samenstelling moderamen
standpunt van de afdelingen inzake de aansluiting bij het
C.N.V. (voor: 251 leden, tegen 549, blanco 110)
uitgebrachte stemmen: 910; totaal aantal leden 6000
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
memorandum
HB-notulen
HB-notulen

Binnen de bundels Hoofdbestuurstukken zijn de data van de getekende notulen genot eerd om de lijn
van de geschiedenis vast te houden. Op belangwekkende “ andere stukken “ is geattendeerd.
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Inventarisatie Notulen (en andere stukken) Hoofdbestuur Vereniging van
Christelijke Onderwijzers (1854) op de dozen de afkorting VCOON
datum
9-1-1954
23-1-1954
13-2-1954
6-3-1954
18-3-1954
27-3-1954
21-4-1954
mei 1954
15-5-1954
7-6-1954
26-6-1954
10-7-1954
4-8-1954
15-9-1954
11-9-1954
25-9-1954
9-10-1954
13-11-1954
1-12-1945
9-11-1954
11-12-1954
27-12-1954
1954

Editienr.

doosnr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

HB-notulen
exposé van dhr. A. de Jong Ezn in Tivoli; pleidooi voor
het jubileumfonds
HB-notulen
HB-notulen
Brief aan HB inzake eventuele aankoop “Vanenburg”
als rusthuis (bestemming jubileumfonds)
HB-notulen
HB-notulen
notitie stichting “Vanenburg” doel en werkwijze
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
HB-notulen
Brief aan HB met doelom schrijving aankoo p Vanenb urg
HB-Notulen
HB-Notulen
HB-Notulen
HB-notulen
Referendum over voorgenomen fusie tussen de Grote**
en de Unie**(waartoe is besloten in de buitengewone
voorvergadering van 30 okt. 1954) met toelichting,
waarom : ongerustheid o ver de in de Un ie levende doorbraak/ PvdA -sentimenten en de onderwijsvrijheid.
HB-notulen extra HB
HB-notulen
Uitslag referendum: 4144 voor; 1141 tegen de fusie;
totaal uitgebrachte stemmen 5368. De fusie tussen de
“Grote” en de Unie per 1 januari 1955 als Protestants
Christelijke Onderwijzers Vereniging. (P.C.O.V.)
Lijst van HB-stu kken op HB -numm er.

1954/I
1954/I
1954/I
1954/!
1 954/I1954/I
1954/I
1954/I
1954/I
1954/I
1954/I
1 954/II
1 954/II
1 954/II
1 954/II
1 954/II
1 954/II
1 954/II
1 954/II

1 954/II
1 954/II
1 954/II

1 954/II

HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4
HB4

HB4
HB4
HB4

HB4

Binnen de bundels Hoofdbestuurstukken zijn de data van de getekende notulen genot eerd om de lijn
van de geschiedenis vast te houden. Op belangwekkende “ andere stukken “ is geattendeerd.

** “Grote”= Vereniging van Christelijke Onderwijzers (tot 20 april 1950 - en Onderwijzere ssen in Nederland en Overzeesche
Gewesten) opgericht 14 oct. 1854, in de wandeling “Grote” genaamd.
Unie= Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen (afgesplitst va n bovengenoemde vereniging 26 mei 1896).
Redengeving: er was in het hoofdbestuur van bovengenoemde vereniging destijds geen plaats voor “hulponderwijzers”: niethoofdonderwijzers. Toch bleven leden van de Unie in de praktijk vaak lid van de oorspronkelijke vereniging.
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Inventarisatie Notulen van het Moderamen HB van de Ver. van
Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche bezittingen
(VCOON)(14-10-1854) (handgeschreven)(* op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Bijzonderheden

t/m aug. 1920
1920 t/m febr.1921
febr.1921 t/m 3 dec.’21
13 dec.1 921 t/m febr.
1923 t/m 13 jan. 1923
febr.1923 t/m. ma art
1923
1924 t/m april 1926
oct.1926 t/m sept.1930
1932 t/m 1940

schrift 1
schrift 2
schrift 3
schrift 4
schrift 5
boek 6
boek 7
boek 8

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

1 e Moderamenvergadering 14 febr. 1920
schrift 2 eindigt met de notulen van 6-2-1920
en in schrift 3 staat het vervolg van dit verslag
doordat er al gauw een schrift vol was,
overlapten de notulen vaak een schrift. Daardoor
was het nodig iets exacter te dateren.
Vanaf 24 mei 1924 w ordt er overgegaan op een
notulenboek (los ingevoegd getypte verslagen)
In notu lenboe k ingep lakte g etypt e agen da’s in
“doorslagen”.
-

HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5

Inventarisatie Agenda’s en Verslagen Moderamen HB van de Ver. van
Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche bezittingen
(VCOON)(14-10-1854) gestencilde verslaggeving. (* op de dozen de afkorting VCOON
Datum

Edintie

doosnr.

Bijzonderheden:

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

bundel1926
bundel 1927
bundel 1928
bundel 1929
bundel 1930
bundel 1931

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

vormgeving: getypt op doorslagen, gestencilde of gedrukte vorm; tot en met bundel 1930 alleen
korte v erslage n, vaa k niet o nderte kend. (er zijn
tot 1940 handgeschreven onderkende notulen)
Gift t.b.v. stand beeld voor Juliana van Stolberg
van ƒ 100,– i.v.m “tegenstand rooms en rood”
Oprichting “Jacobus” :positief advies.
Het woord “bezittingen” op het vaandel wordt
gewijzigd in “gewesten”.
Het gebruik van het Fries als voertaal in de
laagste klassen is geen bezwaar
12-1 1-19 36: D e Unie en wij
17 juli 1937: ledenaantal de 7800 gepasseerd.
actie ter bevordering van gunstiger leerlingenschaal
-

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

HB5

HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB5
HB6
HB5
HB5
HB5
HB5

-28-

Inventarisatie Agenda’s en Verslagen Moderamen HB van de Ver. van
Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche bezittingen
(VCOON)(14-10-1854) gestencilde verslaggeving. (* op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Bijzonderheden

1942
1943
19441944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Te werkstelling kwekeling met actie (KMMA)
(voor Duitse bezetter) weigeren (21-11-1942)
16-1-1943 :Bij benoemingen door het
departement of de inspecteur is het principe van
de vrije schoo l aange tast; d e scho ol wo rdt bij
toepassing van deze maa tregel gedenatureerd.
28-1-1944. Alle jongelui, die de kweekscholen
bezoeken en 21 jaar zijn zullen voor tewerkstelling in Duitsland worden opgeroepen. Er kan
niet meer in de vervangingsbehoefte worden
voorz ien. Er w ordt nie t gevo eld voo r voed selverstrekking op scholen i.v.m. de daaraan
verbonden (Duitsgezinde) politieke propaganda)
21-2-1944 : Brief van het departement van
onderwijs inzake advertentie”service” en het
antwoord van het Moderamen dat het alleen de
eigen kring van Chr. onderwijzers voor de eigen
Chr. scholen betreft.
18-3-1944. Nieuwe onderwijswet in de maak:
vrijheid van schoolbesturen ingeperkt.
Vanaf 12 aug. 1944 alleen correspondentie,
geen v erslage n aanw ezig .
5 sept. 1944: de Prins (Bernhard, echtgenoot
van de toenmalige Kroonprinses Juliana en
opper beve lhebbe r Binne nlands e Strijd krach ten is
in Breda!)
19 okt. 1944: poging om met de Moderamenleden contact te krijgen.
24-10-1944 Brief van Van Andel heeft maand
werk gehad om op kantoor aan te komen.
12 nov. 1944: nieuwe poging contact te krijgen
met Moderamenleden. Delen van het land zijn
niet bereikbaar.
14-11-1944. D.H. D utmer (Pen ningmees ter) door
het oog van de naald gekropen en heeft ook geen
aanmaakturf.
21-11-1944 Brief van A. Tjoelker (voorzitter) te
Surhuisterveen: geen geldtekort want genoeg
contributie binnen!.
30-11-1944: machtiging van voorzitter Tjoelker
aan Bothof (directeur) zaken naar beste weten af
te handelen)
2-1-1945. Nieuwjaarswens van A. Tjoelker
(voorzitter) aan de Moderamenleden: “Moge God
u en de uwen in dit bange tijdsgewricht onder
Zijn hoede nemen. Dan zijt gij veilig!”

1942
1943

1944

1944

1944
1944

1944
1944
1944

1944

1944

1944

1945

HB6
HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6
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Inventarisatie Agenda’s en Verslagen Moderamen HB van de Ver. van
Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche bezittingen
(VCOON)(14-10-1854) gestencilde verslaggeving. (* op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Bijzonderheden

1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
-

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
-

Correspondentie:
27-1-1945. Neerploffen van een V1 (D uits
projectiel) op 26 jan 1945 in de onmiddellijke
nabijheid van het verenigingskantoor, Madoerastraat 17 te ‘s-Gravenhage; enorme ravage in het
kantoor. Niemand gew ond: Goddelijke bewaring.
31-1-1945. De aardappelen van de Vereniging
zijn er nog niet. Het is nog steeds behelpen aan
de Madoerastraat met dichtgespijkerde ramen.
3-2-1945. Tjoelker (voorz.) reageert op de gevallen bom. Blij dat iedereen er heelhuids afgekomen
is.
7-2-1945. Brief van A. van Andel over rantsoen
van suikerbieten en over de V1-inslag.
27-2-1945. A. A. van Andel te Utrecht sec r.)
Aardappelvoorzienig hopeloos vast; schip in beslag genomen. Gevraagde gegevens jaarverslag
28-3-1945. Bothof (directeur) stelt zich in verbinding met de nieuwe uitgever in Meppel, opdat er
zekerheid is over het onmiddellijk verschijnen van
ons Correspondentieblad. Dankbaarheid over de
hoopvolle nabije toekomst Bevrijding 1945.
31-3-1945. Briefkaart van A. Tjoelker. Wat
Bothof kan doen om het Correspondentieblad zo
gauw mogelijk te laten verschijnen,
16-5-1945. Zou hopen in augustus 1945 als
HB samen te kunnen komen. Er is nog geen
reisgelegenheid en er is nijpende papierschaarste.
(i.v.m. Correspondentieblad.)
29-5-1945. Bothof wil een fatsoenlijke fiets zien
te bekomen om naar Utrecht te fietsen en daar
een soort Moderamenvergadering te houden
10-7-1945. Brief van de afd. Rotterdam met de
stand van zaken rond de zuivering
16-7-1945. Afd. Amsterdam na de bevrijding: de
salarissen. De maandsalarissen zijnƒ 125,–
16-7-1945. Beda nkbrie f uit Alp hen aa n de n R ijn
voor het verschijnen van het eerste Corresponden
tieblad na de oorlog. Gift voor de restauratie van
het kantoor.
5-10-1945. Eerste Moderamenvergadering na de
bevrijding in Hotel Noord-Brabant te Utrecht.
Agenda en getekend v erslag. Het rooster van aftreden HB-leden wordt w eer opgevat.
16-11-1945. Laats te Mo deram enve rgade ring in
1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

HB6

-30-

Inventarisatie Agenda’s en Verslagen Moderamen HB van de Ver. van
Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche bezittingen
(VCOON)(14-10-1854) gestencilde verslaggeving. (* op de dozen de afkorting VCOON
Datum:

Editienr.

doosnr.

Bijzonderheden

1946
1947
1948
1949
1949
1950
1950
1951
1951
1951
1952
1953
1954

bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel
bundel

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

13-9-1946. Samenspreking H.B. met Unie van
Chr. onderw ijzers
29-11-1946: verte genw oordig ing in de Scho olraad.
11-6-1947: Adviescommissie organisaties
Christ elijk ond erwijs inzake lidmaa tscha p Partij
van de Arbeid: verenigbaarheid lidmaatschap
VCOO N met dat van de Partij van de Arbeid.
Rapport Adviescommissie Van Andel: de Statuten
van de Vereniging zijn de basis .
5-1-1948. Herkiesbaarheid HB-leden
18-3-1949. Zes-klassige grondschool bij een
achtjarige leerplicht.
11-4-1949: bespreking met uitgever (Ten Brink
uit Meppel) van het Correspondentieblad
Rapp ort bet reffen de onm iddellijke herkies baarh eid
van hoofdbestuursleden.
2-11-1949. Onder vereniging het C.N.V.
1-3-1950. Jubile umf onds. Beste mm ing: rus thuis
voor leden en hu n huisgenoten . Voorontw erp
kweekschoolw et.
2-9-1950. Verkiezing lid van het HB wegens
uitbreiding
3-10-1951. De schoolstrijd te Hardegarijp wordt
door h et Mo deram en in he t HB. gebrac ht. Zie
inven tarisat ie Notu len HB bunde l 195 1. No titie
Van der Hulst.
31-10-1951. Uitbouw verenigingsapparaat.
28-11-1951. Reorganisatie vereniging
9-1-1952. Vrijgestelde HB-leden.
6-12-1952. Voo rbereid ing vier ing 10 0-jarig
jubileum VCOON te Amsterdam in 1954
Instellin g Finan ciële C omm issie
Schrijven aan de collega’s in het rampgebeid
(ramp van Zeeland; overstroming door de zee)
25-3 -195 3. Ric htlijnen voor d e Finan ciële
Commissie)
24-6-1953. Samenspreking met de Unie over
samenwerking
Vanaf 1954 zijn de verslagen van het Moderamen
opgenomen in de bundels Notulen (en andere
stukken) Hoofdbestuur Vereniging van Christelijke
Onderwijzers.

1946

1947

1948
1949

1949
1950

1950
1951

1951
1952

1953

HB6

HB6

HB6
HB6

HB6
HB6

HB6
HB6

HB6
HB6

HB6
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Inventarisatie Commissie Vakantiebesteding, ingesteld in het HB van de
Ver. van Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche
bezittingen (VCOON)(14-10-1854) gestencilde verslaggeving. (* op de dozen de
afkorting VCOON
Datum

doos

Bijzonderheden

8-3-1952
13 juni 1953
t/m 17 m aart
1954
29-5-1954

doos HB 6 Instelling Commissie vakantiebesteding
Notulen 1e t/m 7 e vergadering Commissie vakantiebesteding
Onderliggende rapporten en notities.
Rapport van de Commissie Vakantiebesteding.
Samenstelling commissie: P.Jouwsma, voorzitter, C. Vriend, secretaris en
P. Achterbergh en D.P.B othof met literatuurlijst.

Inventarisatie Resumé’s HB van de Ver. van Christelijke onderwijzers in
Nederland en Overzeesche bezittingen (VCOON)(14-10-1854) gestencilde

verslaggeving. (* op de dozen de afkorting VCOON
Datum

doos

doos HB7
4-6-1941
5-8-1941
11-10-1941
23-12-1941
31-1-1942
7-3-1942
8-4-1942
25 en 27 m ei
1942
4-8-1942
17-10-1942
30-12-1942
27-2-1943
28-4-1943
15-6-1943
2/3-8-1943
15-10-1943
28-12-1943
29-5-1944
30-8-1945 t/m
11-2-1950

Bijzonderheden
Resumé’s zijn korte samen vattingen van vergaderingen, die naar de afdelingen van de Vereniging werden gezonden.
Deze resumé’s zijn in een bundel aangetroffen, die startte op 4 juni 1941.
Vanw ege de bijzond ere oor logsom stand ighede n zijn de resum é’s, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgekomen per vergadering
genoemd tot en met 30 aug.1945
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Inventarisatie Correspondentie tussen/met Hoofdbestuur de Ver. van
Christelijke onderwijzers in Nederland en Overzeesche bezittingen
(VCOON)(14-10-1854) (* op de dozen de afkorting VCOON
Datum

doos

Bijzonderheden

1941 t/m
1943
5-8-1943

doos HB7
-

Correspondentie met en tussen leden van het Hoofdbestuur van de
VCOON van 1941 t/m 1943*. Alfabetisch gerangschikt op HB-lid en ook
onderwerp.* ten tijde van de Tweede Wereldoorlog!
Brief A. van Andel met enige aantekeningen over de Top*
* Com mun icatiev erband in oorlog stijd va n Chris telijke o nderw ijsorga nisaties. (Zie ook Correspondentieblad 6 juli 1945, 87ste jrg. nr. 1, blz. 7:
artikel:
Wat wa s “de Top” van A. van A ndel.
Met notitie van A. van Andel (voorz. ) d.d. 9 aug. 1943 over
Arbeitzeinsatz (het gevaarlopen van jongeren, die zijn geboren in 1922.
1923 en 1924) en
krijgsgevangenen, inhouding der subsidies en advies over cursus Duits
te Avegoor (S.S.Sturmschule): niet laten gaan onder schooltijd en ook
buiten schooluren afraden)

Inventarisatie dossier Concentratie van Vereniging van Christelijke
Onderwijzers (VCOON) “De Grote” (opgericht 14 okt. 1854) en de Unie van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzers in Nederland (opgericht 26 mei 1896)
Datum:

doos

Bijzonderheden

febr. 1941
21-9-1940
5-10-1940
21-10-1940
2-11-1940
23-11-1940
9-12-1940
maart 1941
18-3-1941

doos HB7

Inhoudsopg ave dossier
Pleidooi voor één Algemene organisatie voor alle werkers bij het
Protestants Christelijk Onderwijs door T. Bos, voorzitter
Unie van Christelijke onderwijzers.
Bespreking VCOON en Unie (delegaties)
Besp reking Mod eram ina VC OO N en U nie
Samenvatting bezwaren tegen fusie naar Unie verzonden.
Conc lusies v an de H oofdb estuu rsverg aderin g der U nie
inzake de onderhandelingen tussen de Moderamina van de
Vereniging (VCOON) en de Unie.
Concept-verslag van de de HB’s van de VCOON en de Unie,
waarin duidelijk de meningen botsen.
Voorstel Nauta: de Vereniging van Christelijke Onderwijzers is niet be reid
haar organisatie op te heffen om met de Unie een nieuwe aan te gaan en
meent dat na reorganisatie hereniging met de U nie mogelijk is. (de U nie is
er uitgelopen (1896), de Unie moet maar terugkeren!)
Brief van Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen na de
vergaderingen van 25 jan. en 1 maart 1941
met d e conc lusie da t de ond erhan delinge n tuss en de “ Grote ” en de Unie
volkomen uitzichtloos zijn vastgelopen en over noodzakelijke voorlichting
hierover aan de leden.
Brief J. Nauta, Amsterdam met dankbaarheid dat van een fusie met de
Unie niets gekomen is.
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Inventarisatie Fusie

Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCOON): “De Grote”
(opgericht 14 okt. 1854) en de Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzers in
Nederland (opgericht 26 mei 1896) (op de dozen de afkorting VCOON)
Datum:

doos

Bijzonderheden

2-11-1945
7-11-1945
sept. 1951
9-9-1953
30-9-1953
21-10-1953
4-11-1953
30-11-1954
6-1-1954
1-2-1954
8-3-1954
5-4-1954
10-5-1954
14-6-1954
5-7-1954
23-7-1954
4-9-1954
nov. 1954
10-6-1955
13 april 1955

doos HB7

Verslag samenspreking, met voorzitters en Bureaudirecteuren van
beide vereniginge n.
Brief van A. de Jong Ezn. over de mislukte besprekingen
in 1940 en notitie van D.P. Bo thof.
Notit ie over “ de Gro te” en de Un ie
Resultaten uit eerste bespreking Comm issie van Zes. .
Verslag 2e fusiebespreking Grote-Unie**
Verslag 3e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag 4e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag 5e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag 6e fusiebespreking Grote-Unie**
Verslag 7e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag8e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag9e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag 10 e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag 11 e fusieb esprek ing Gro te-U nie
Verslag12 e fusiebespreking Grote-Unie
Verslag13 e fusiebespreking Grote-Unie
Verslag 14 e fusiebespreking Grote-Unie
Reglement Ondersteuningsfonds P.C.O.V.
Werkprogram
Voorstel van het Hoofdbestuur inzake Fusie
krantenartikelen over de voorgenomen fusie
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant met de statuten, van de
Prote stants Christ elijke O nderw ijzers V erenig ing (P. C.O .V.,) , zoals b ij
Koninklijk Besluit goedgekeurd op 13 april 1955

Inventarisatie Officiële Stukken Ver. van Christelijke onderwijzers in
Nederland en Overzeesche bezittingen (VCOON)(14-10-1854) (* op de dozen
de afkorting VCOON)
bundel

doos

Bijzonderheden

1925/1927/1930
1931/1932/1933
1934/1935/1936
1937
1939
1940
1941 t/m 1945

doos HB8
doos HB 9

het betreft hier stukken naar-, en ontvangen van diverse instanties
(waaronder de Overheid*) waar de VCOON contacten m ee
onderhield. De bundels bevatten ook circulaires aan schoolbesturen
en aan de afdelingen van de Vereniging en zijn soms ongedateerd.
Alles is in volgorde gelaten. zoals het is overgeleverd.(voor in de
bund els is som s een ind ex opg enom en (bijv . 194 0); co rrespo ndent ie
blijkt nie t strikt o p datu m ge orden d. De bunde ls zijn zo veel als
mogelijk per jaarbundel geordend. Het betreft stukken die vanuit het
veren igingsb ureau aan de Mad oerast raat 17 te ‘s-G raven hage z ijn
binnengekomen en verzonden. De te-naamstelling is overgenomen
van de bundels. In de HB-file opgenomen omdat het hier handelingen
nam ens of naar he t Hoo fdbes tuur va n de V COO N zijn .
* i.c. de Duitse b ezetter.
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Inventarisatie archief van de afdeling Amsterdam van de Ver. van
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen (VCOON)(14-10-1854) en rechtsopvolgers, opgericht op 18
febr.1864. (op de dozen afko rting VCOO N)
Datum:

mapnr.

doosnr

Naam afdeling/ overige bijzonderheden

13 febr. 1864
1920 t/m 1930
8 nov. 1954 t/m
29 dec. 1958
19 maart 1959
t/m 6 mei 1971
26 sept. 1973 t/m
21 april 1975
22 jan. 1955 t/m
15 okt. 1969
1962
1963
1964
1964
1965
1966
1967
1968
1958/1959
1962
1973/1974/1975
1976

map. I
mapII
ringband 1
ringband 2
ringband 3
boekje
map ‘62
map ‘63
map ‘64
map ‘65
map ‘66
map ‘67
map ‘ 68
map
map 1
map 2
map 3

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Reglement afdeling Amsterdam, Kopie uit het
Correspondentieblad, 1864, nr. 1.
Wijzigingsvoorstel Reglement en Gewijzigd
Reglement afd. Amsterdam 4 sept. 1920 en zoals
nadien gewijzigd 1 Oct. 1921.
Werkprogramma 1923 Afd. Amsterdam en
Correspondentie 1922/ 1930
Notulen Bestuur afdeling Amsterdam
Notulen Bestuur afdeling Amsterdam
Notulen Bestuur afdeling Amsterdam
Notulen ledenvergadering afdeling Amsterdam
P.C.O.V. contactorgaan afd. Amsterdam e.o.
P.C.O.V. contactorgaan afd. Amsterdam e.o.
P.C.O.V. contactorgaan afd. Amsterdam e.o.
April 1 964 . Fees telijke b ijeenko mst 1 00-ja rig
jubileum
afdeling Amsterdam op 24 april 1964
P.C.O.V. contactorgaan afd. Amsterdam e.o.
P.C.O.V. contactorgaan afd. Amsterdam e.o.
Financiële verslaglegging
Correspondentie
Correspondentie
Correspondentie

Afd.1

Afd. 1
Afd. I
Afd. 1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.1
Afd.2
Afd.2
Afd.2

Toelichting: de afdeling Amsterdam van de V.C.O.O.N (opgericht in 1864) heeft een belangrijke rol
gespeeld in het leven van de Vereniging V.C.O.O.N. bijvoorbeeld bij het vijftigjarig jubileum in 1904.
Zie hiervoor ook de Bijzondere A.V.’s en het Gedenkboek: “Van Strijd en Zegen”.De heer N.M. Feringa
uit Amsterdam heeft een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van het Volkspetitionnement van
1878. Na 1976 doorgegaan als afdeling in de Sectie Basisonderwijs van de P.C.O tot ca. 1980.
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Inventarisatie Notulen (en overige stukken) afdelingen Apeldoorn t/m
Gouda van de VCOON (op de doos afkorting VCOON)
Datum:

Editie

doosnr

1906 t/m 1926
1925 t/m 1930
1931 t/m 1947
1920-1922
1926 t/m 1945
1926 t/m 1939
1948 t/m 1955
1939 t/m 1955
1957- 1963
1920 t/m 1923
1924 t/m 1932
1930 t/m1965
1923 t/m 1946
1958 t/m 19691971 t/m 1978
1939- t/m 1964
1937 t/m 1967
1967 t/m 1971
1957 t/m 1976
1912 t/m 1965

boek
boek 1
boek 1a
boek 2
boek 3
boek 4
boek 5
boek 6
boek 7
1 e boek
2 e boek
3 e boek
boek
Prese nt.l
Prese nt.l.
boek
boek 1
boek 2
boek
kasboek

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Naam afdeling/ overige bijzonderheden

Afdeling Apeldoorn.
Afdeling. Apeldoorn bestuursvergaderingen
Afdeling Apeldoorn bestuur 4 juni 1931 t/m 9 juni 1947
Afdeling. Apeldoorn; Ledenlijst/Presentielijst
Afdeling. Apeldoorn; kasboek
Afdeling. Apeldoorn: Notulen afdelingsvergadering
Afdeling. Apeldoorn Korte verslagen bestuur
Afdeling. Apeldoorn notule n leden verga dering ; afd. g aat in
1955 door als P.C.O.V.-afdeling
Afdeling Appingedam+ reglement van de afdeling
Afdeling Appingedam
Afdeling Appingedam ; gaat in 19 55 door als P.C.O.V *afd.
Afd. 3 Afdeling Appingedam; Jaarverslagen
Afd. 3 Afdeling Appingedam; P.C.O.V**
Afd. 3 Afdeling Appingedam P.C.B.O. **
Afd. 3 Afdeling Bedum, gaat in 1955 door als afd. P.C.O.V*
Afd. 4 Afdeling Breda, gaat in 1955 door als afd. P.C.O.V**
Afd. 4 Afdeling Breda, gaat in 1955 door als afd P.C.O.V**. en
Afd. 4 daarna als afd. van P.C.B.O.** + presentielijst 1960/63
Afd. 4 Afdeling Ferwerd P.C.O.V**e.v.v.
Afd. 4 Afdeling Gouda
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Inventarisatie Notulen afd. ‘s-Gravenhage van de VCOON (handgeschreven)
(op de doos afkorting VCO ON) doos Afd. 5
Datum:

Editienr.

Plaats / bijzon derhed en/w ijze van aanw ezighe id

1864
1870
1878
1883
1890
1895
1902
1908
1910
1912
1913
1914
1916
1917
1920
1924
1920

boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek
boek

opgericht 28 nov. 1864. Voorz. dhr. J.P. Schaberg, secr. dhr. J.
Sm elik.- D iverse leden v an de a fd. ‘s-G raven hage h ebben in hun t ijd
invloe drijke be teken is geha d, zow el in de V erenig ing in bre de zin a ls
ook in de wereld van het Christelijk onderwijs. bijvoorbeeld:
J.P.Schaberg, J.C. de Pu y (Secr. vanuit Sexbierum en Oosthem),
J.H. Golterman, dhr. Rumscheidt, Gangel, H. Eerdbeek, Van den
Berg, G.P. Post en Niekerke
- De onderwerpskeuze: Bijbelstudie, studie van pedagogische en
didactische onderwerpen en verengingszaken.
- Het toezicht op de zorg voor het graf van mr. G. Groen van
Prinsterer (op “Ter Navolging” te Scheven ingen) werd aan de afd.
‘s-Gravenhage opgedragen: ieder jaar rapport op de AV uitbrengen
- los ingevoegd in Notulenboek 8: Notulen en presentielijst vergadering 16 maart 1912
- Op Notulenboek 16 de vermelding dat deze tot 8 febr. 193 0 gaat;
de notulen van die datum in boek 17 opgenomen.
- Op Notulenboek 17 de vermelding dat deze gaat v anaf 8 ma art
1930, maar dit boek start vanaf 8 febr. 1930.

t/m 1870
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1878
1882
1890
1895
1902
1907
1910
1912
1913
1914
1915
1917
1920
1924
1930
1934

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Inventarisatie Archief afd. ‘s-Gravenhage van de VCOON (handgeschreven)
Statuten en Correspondentie (op

de doos afkorting VCO ON) doos Afd. 5/Afd. 6

Datum:

Editienr.

Plaats / bijzon derhed en/w ijze van aanw ezighe id

28 dec. 1864
2 en 16 maart 1912
11 okt.1919
7 febr. 1925
30 nov. 1927
1865 t/m1928
1917
1918
13 sept. 1919
22 maart 1922
2 nov. 1934
23 febr. 1935
1923 t/m 1928
ongedateerd
1931t/m 1934
1935/1936
1940 t/m 1950
1951 t/m 1953
1917 t/m 1930
1912/1913/1918
1913/1916
1918/1919
1923/1925
1925/1927
1929/1932
1932/1935
1935
1935/1937
1937/1940
1964
z.j.

map 1
in doos
afd. 5
map 1
map 1
map 2
e.v.v
in doos
Afd. 6
map 3
map 4
map 5
map 6
map 7
map 8
schrift 1
schrift 2
schrift 3
schrift 4
schrift 5
schrift 6
schrift 7
schrift 8
schrift 9
schrift 10
schrift 11
schrift 12
schrift 13

Handgeschreven eerste reglement in enveloppe. O ndertekend d oor
J. Schaberg, voorzitter em J. Smelik, Secretaris, goedgekeurd op 2
november en 28 december 186 4.
Reglement, goedgekeurd 2 en 16 maart 1912
Reglement, goedgekeurd 11 okt. 1919
Reglement, goedgekeurd 7 febr. 1925
Reglement, goedgekeurd 9 nov. 1935
Handgeschreven Geschiedenis der Afdeling ‘s-Gravenhage van A. de
Jong Ezn opgesteld n.a.v. notulenboeken en gesprekken met de
oudste leden. op 30 nov. 1927 in een enveloppe, in drie delen:
1) Driemanschap Schaberg, Smelik, Golterman (1864-1876)
2) Driemanschap R umscheidt, Eerdbeek, Post ( 1876-1911)
3) De nieuwere tijd (start met plotseling overlijden H. Eerdbeek
(1911-“heden”= 1927) – met situatie Christelijk onderwijs in de
residentie (niet alleen de staatkundige,- maar ook de kerkelijke
were ld had m en teg en) en geven karakt ersche ts. In de nieuw e tijd
begeeft men zich op de weg van salarisactie en politiek (1917/1918)
Lijst van Referaten; handgeschreven Lijst van onderwerpen en
inleiders febr. 1865 t/m mei 1928
Overzicht met jaartallen en ledenlijst (1891)
Enveloppe met Correspondentie inzake Salariëring 1917.en 1925
Enveloppe met jubileum H. Niekerke 1918 door J. Lens, secr. afd.
Den Haag.(Zie ook kolom losse Correspondentiebladen 1915, doos 9)
Feestrede t.g.v. de Onderwijspacificatie:
Programma Feestavond
Historische terugblik “Na 70 jaren Afdelingsleven van W .D. Kaat,
Enveloppe met brieven inzake de bewaarplaats van het archief van de
Afdeling’s-Gravenhage in de Hervormde school aan de Koningstraat
Rekeningen in enveloppen 1923 t/m 1928
Ongedateerde convocaties
Correspondentie en agenda’s/convocaties
Correspondentie en convocaties
Correspondentie en convocaties
Correspondentie
Uit de Notulen van 17 nov. 1917 t/m febr. 1930
Presentielijst 14 sept. 1912 t/m 3 mei 1913 en 12 oct. 1918
Presentielijst 13 sept. 1913 t/m 11 nov. 1916
Presentielijst 9 maart 1918 /t/m 30 mei 1919
Presentielijst 8 dec. 1923 t/m 14 nov. 1925
Presentielijs 12 dec. 1925 t/m 8 oct. 1927
Presentielijst april 1929 t/m 15 oct. 1932
Presentielijst 29 oct. 1932 t/m 13 april 1935
Presentielijst 9 nov. 1935
Presentielijst van 11 mei 1935 t/m 9 oct. 1937
Presentielijst 13 nov. 1937 t/m 10 febr. 1940
lijst ingekomen stukken ca. 1964
Lijst Haagse scholen
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Inventarisatie Notulen afdelingen van de VCOON. Hilversum t/m Leiden

(handgeschreven) (op de doos afkorting VCOON)
Datum:

Editie

doosnr

Naam afdeling/ overige bijzonderheden

1901 t/m 1908
1908 t/m 1925
1925 t/m 1938
1917 t/m 1921
1921 t/m 1923
1923 t/m 1925
1925 t/m 1926
1926 t/m 1927
1928 t/m 1938
1938 t/m 1951
1919 t/m 1933
1933 t/m 1948
1948 t/m 1962
1930 t/m 1937
1954 t/m 1963
1935/1936
1918
1949 t/m 1954
1955 t/m 1974
1955 t/m 1974
1952/1954

boek 1
boek 2
boek 3
boek 1
boek 2
boek 3
boek 4
boek 5
boek 6
boek 7
boek1
boek 2
boek 3
Pres.l.1
Pres.l.2
Map
map leid.
boek1
boek 2
pres.lijst
mam leid

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 4
Afd. 7
Afd. 7
Afd. 7
Afd. 7
Afd. 7
Afd. 7
Afd.7
Afd. 7
Afd. 7
Afd. 7
Afd. 7

Hilversum
Hilversum
Hilversum
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Leerdam
Leerdam
Leerdam gaat in 1955 door als afd. P.C.O .V.*
Leerdam
Leerdam
Leerdam; Correspondentie met ledenlijst van 1909
Leiden; Statuten (14-9-1918)
Leiden
Leiden
Leiden gaat in 1955 door als afd. P.CO .V.*
Leiden Correspondentie 1952 t/m 1954)

Inventarisatie Notulen afdelingen Marne t/m. Schoonhoven van de
VCOON (handgeschreven)(op de doos afkorting VCOON)
Datum:
1952
1945
1921
1928
1946
1936
1946
1952
1881
1917
1934
1948
1960
1916
1871
1902
1945
1919
1927
1937
1948

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1958
1955
1928
1946
1976
1944
1947
1960
1885
1934
1948
1960
1969
1969
1954
1916
1982
1926
1937
1948
1961

Editie

doosnr

Naam afdeling/ overige bijzonderheden

één boek
boek 1
boek 1
boek 2
boek 3
schrift 1
schrift 2
schrift 3
boek 1
boek 2
boek 3
boek 4
boek 5
boek 6
boeken
boek 1
boek 2
boek 1
boek 2
boek 3
boek 4

doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 8
doos Afd. 9
ds Afd. 10
ds Afd. 10
ds Afd. 10
ds Afd. 10
ds Afd. 10
ds Afd. 10

Afdeling De Marne als afdeling P.C.O.V.*
Afdeling No ord
Afdeling Nijkerk
Afdeling Nijkerk
Afdeling Nijkerk* en als afd. P.C.O.V. en P .C.B.O.
Afdeling Nijkerk-presentielijst
Afdeling Nijkerk-presentielijst
Afdeling Nijkerk-presentielijst
Afdeling Nijmegen, opgericht 19 nov. 1881
Afdeling Nijmegen
Afdeling Nijmegen
Afdeling Nijmegen- als afd. P.C.OV .*
Afdeling Nijmegen- als afd. P.C.O.V .*
Afdeling Nijmegen - jaarverslagenboek
Afdeling Rotterdam
Afdeling Rijnstreek
Afdeling Rijnstreek*na 1-1-195 5 afd/ P.C.O.V ./P.C.B.O
Afdeling Schoonhoven
Afdeling Schoonhoven
Afdeling Schoonhoven
Afdeling Schoonhoven* na 1-1-1955 afd. P.C.O.V.
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Inventarisatie Notulen van de Afdeling Rotterdam van de VCOON

handgeschreven)(*op de dozen de afkorting VC OON) doos Afd.9
Datum:

Editienumm er:

bijzond erhede n/wijz e van a anw ezighe id

1871 t/m 1872
1873 t/m 1875
1877 t/m 1879
1879 t/m 1881
mei 1881
1881 t/m 1886
1887
1887
1888
1891 t/m 1894
1891
1896 t/m 1898
1897
1899
1900
1905 t/m 1908
1908 t/m 1909
1910
1914 /1915
1915 t/m 1919
1923 t/m 1935
1949 t/m 1954

schrift 1
schrift 2
schrift 3
schrift 4
schrift 5
boek/schrift 6
schrift 7
schrijven
schrift 8
schrift 9
schrift
schrift 10
brief 29 juli 1897
brief 27 okt. 1900
schrift 11
schrift 12
schrift 13
schrift 14
schrift 15
schrift 16
schrift 17

Eerste vergadering 14 januari 1871 + ledenlijst
ledenlijst + rooster der bijbelbespreking
staat der kas 18
jaarverslag 1891-1892
over de ontstaansgeschiedenis oprichting afd, R’dam
1900 afd. Rotterdam betaalt niet meer haar deel aan de
kosten Provinciale vergadering Zuid-Holland
-

Inventarisatie Notulen van de Prov. Vergadering Zuid-Holland van de VCOON

(handgeschreven)(*op de dozen de afkorting VC OON) doos Afd. 9
Datum:
1893
1897 t/m
1901 t/m
1908 t/m
1911-t/m
1915 t/m
1927

Editienumm er:

1900
1902
1912
1915
1934

schrift
schrift
schrift
schrift
schrift
schrift
schrift

bijzond erhede n/wijz e van a anw ezighe id
kladnotulen
- De notulen van de Prov. Vergadering van de VCOON
zijn ondergebracht in dezelfde doos als Afd. Rotterdam
ledenlijst ; ongedateerde motie inzake bezoldigingsbesluit

1
2
3
4
5
6
7

Inventarisatie Notulen Afdelingen “De Vechtstreek” t/m de Noord-Brabantse
Westhoek v an de V CO O N t/ m W (handgeschreven)(*op de dozen de afkorting VCOON)
Datum:
1923
1934
1906
1955

t/m
t/m
t/m
t/m

1934
1956
1947
1962

Editienr.

doosnr.

boek 1
boek 2
kasboek
schrift

doos
doos
doos
doos

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id
11
11
11
11

Afdeling “De Vechtstreek”, opgericht 25 september 1916
Afdeling “De Vechtstreek” (D eel I ontbreekt)
Afdeling Nrd-Brabantse Westhoek, opgericht 1 apr. 1905
Presentielijst
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Inventarisatie Notulen Afdeling Westland van de VCOON (handgeschreven)(*op de
dozen de afkorting VCOON)
Datum:
1926
1932
1944
1949
1959
1980
1951
1927
1931
1939
1955
1950

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

1931
1944
1949
1959
1969
1983
1968
1931
1939
1955
1960
1954

1955 t/m 1960
1961 t/m 1968
1969 t/m 1971
1973
1976 t/m 1983
19-1-1983

Editienr.

doosnr.

boek 1
boek 2
boek 3
boek 4
boek 5
boek 6
boek 7
hoes
hoes
hoes
hoes
map 1

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

map
map
map
map
map
-

doos
doos
doos
doos
doos
doos

Afd. 12 Afdeling Westland Correspondentie P.C.O.V.
Afd. 12 Afdeling Westland Correspond entie P.C.O.V. +
presentielijst
Afd. 12 Afdeling Westland Correspondentie P.C.B.O.
Afd. 12 Afdeling Westland Correspondentie P.C.B.O.
Afd. 12 Afdeling Westland Correspond entie P.C.O.
Afd. 12 Oproep voor ledenvergadering op 3 febr. 1983 te ‘sGravenzande over het al dan niet voortbestaan van de
afdeling Westland. Daarna is nog binnengeko men P.C.O .correspondentie tot eind 1983 maar geen van de afdeling Westland uitgaande correspondentie m eer.

2
3
4
5
6

bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

Westland
Westland
Westland
Westland * verder als afd. P.C.O .V.
Westland * daarna verder als afd. P.C.B.O.
Westland;
Westland ;jaarvergaderingen
Westland; presentielijst in kartonnen hoes
Westland; presentielijst
Westland; presentielijst
Westland; presentielijst
Westland Correspondentie VCOON

Inventarisatie Notulen Afdelingen Zwolle t/m Zwartsluis

-

(handgeschreven)(*op de dozen de afkorting VC OON)
Datum:

Editienr.

doosnr.

1926 t/m 1933
1934 t/m 1953
1953 t/m 1968
5 nov. 1964
1942 t/m 1968
1956 t/m 1968
1953 t/m 1967
1957 t/m 1967
1956 t/m 1967

boek 1
boek 2
boek 3
boek 4
schrift 1
schrift 2
boek
schrift 1
schrift 2

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Afde ling Zw artsluis
Afde ling Zw artsluis
Afdeling Zwartsluis* verder als afd. P.C.O.V.
60-ja rig jubileu m PC OV -afdelin g Zw artsluis
Afdeling Zwartsluis. Lijst behandelde onderwerpen
Afde ling Zw artsluis
Afdeling Zwolle * na 1-1-1955 afd. P.C.O.V.
Afdeling Zwolle; presentielijst * afd. P.C.O.V.
Afdeling Zwolle * afd. P.C.O.V.
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Inventarisatie losse Correspondentiebladen

( waarin

o.a. aankondigingen en
naderhand verslaggeving AV van de Ver. Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland & OB (VCOON) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten betrekkingen Chr
onderwijzers) (tot 1938) *op de dozen de afkorting VCOON
editie

aanwezige nrs.

doosnr.

wijze van aanwezigheid/bijzonderheden

1866
1867
1868
1869
1869
1869
1869
1870
1871
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1873
1874
1874
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1886
1886
1886
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1892
1893
1894

1,2
1,2,3 ,4
1.2.3,4,5
1,2,3,5, 6
1, 2
1, 2
1,2,3, 4
1,2 ,3
1,2,3,4,5
1,2,3,4, 5
1,2,3,4,5, 6
1,3
1,2,3,4,5, 6
1, 2, 3
1,2,3,4,5
1,2 ,3
1,2,3, 4
1,2,3, 4
1,2,3
1,2,3, 4
1,2,3, 42,3, 4
1,2,3 4
1,2,3,4,5
1,2,3,4, 5
1,2,3,4, 5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

1869 nr.3 over een brief van de schoolopzieners 1e district
Utrecht aan de hoofdonderwijzers van christelijke scholen
over (o n)part ijdige to epass ing w et van 185 7);nr. 6 (situ atie
Christelijk onderwijs onder wet 1857)
1872 nr. 3: Lijs t met Christ elijke sc holen ( per pro vincie
geran gschik t (toes tand 1 872 : totaa l 306
scholen1872 )
1872 nr.4: Verslag oprichtingsvergadering “Barnabas”;
ondersteuningsfonds voor nagelaten betrekkingen van
christelijke onderwijzers in Nederland (aanwezig 18,
Schotse Zendingskerk, Amsterdam op 24/25-5-1872
1874 nr.5: Verslag van de 3e sectie g ewijd aan C hristelijk
Onderwijs op de Samenkomst voor Inwendige Zending 3
sept. 1874
vana f begin 1877 aan verenigingsnaam toegevo egd:
“ en onderwijzeressen“
1886 nr. 4: overlijdensbericht van N.M. Feringa d.d. 27-111886; mede-organisator Volkspetitionnement aan de Koning
(vrijheid van onderwijs)
1886 Doleantie o.l.v. Dr. A. Kuyper (Mr. Kappeyne van de
Copello gaf hem belangeloos juridische adviezen)
1892 nr. 4: Supplement op de agenda van de 39e AV op
7/8 juni 1892 met discussieleidraad over de leerplicht

CB1
CB1
CB1
CB1

CB1
CB1
CB1

CB1
CB2

CB2
CB2
CB2
CB2
CB2
CB3
CB3
CB3
CB3
CB3
CB4
CB4

CB4
CB4
CB4
CB5
CB5
CB5
CB5
CB5
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Inventarisatie losse Correspondentiebladen

( waarin

o.a. aankondigingen en
naderhand verslaggeving AV van de Ver .Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland & O.B. (VCOON) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten betrekkingen Chr
onderwijzers)(tot 1938) (*op de doze n de afkorting VCOO N)
editie

aanwezige nummers

doosnr.

wijze van aanwezigheid/bijzonderheden

1895
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1903
1904
1904
1904
1905
1906
1907
1908
1908
1908
1908
1909
1909
1909
1909
1910
1910
1910
1910
1911
1911
1911
1911
1912
1912
1912
1912

1,2,3,4,6,7,8
1,2,3,4
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4, 5
1,2,3,4
1,2,3,4,5,6,
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5
---1,2,3,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4
1,2,3,4
sept.(1),oct.(2),nov(3)
dec.(3)
jan (5),febr.(6) mrt.(7)
april (8) mei (9), juni
(10),sept(11),okt(12)nov
.(13)dec.(14)
febr.(1 6),m rt (17 )april
(18) mei(19) juni (20),
sept. (21), oct (22), nov.
(22), dec. (23)
jan (25, febr. (26 ))mrt
(27),april(28),mei(29),jun
i(30),sept.(31),okt.(32)n
ov.(33),dec. (34)
jan(35),febr.(3 6),mrt
(37),april (38),me(39),
juni(40),sept.(41),oct.
(42),nov.(42),dec.(43)

doos
doos
doos
doos
doos
doos

CB5
CB6

doos
doos
doos
doos

CB8:

26 mei 1896: opgericht Un ie van Chr. ond erwijzers
en Onderwijzeressen in Nederland (De AV van de
“Groote”, was op 26 en 27 mei 1896
1897 In nr. 1 in memoriam Abraham Meijer 40 jaar
voorzitter/oprichter (VCOON )(op 14 okt. 1854 ):
* 6 sept.1821, +30 dec. 1896 begrafenis 2 jan.
1897 te Veldw ijk (Ermeloo)
In memoriam van H.J.Lemkes, mede-oprichter
VCOO N);
vanaf 1 okt. 1897 aan verenigingsnaam toegevoegd
“& Overzeesche Bezittingen
1899 nr. 4: In memoriam Albertus Wiersinga
1903: bijgevoegd proces-verbaal inzake
stemopneming verkiezing HB-lid d.d. 1 juli 1903
1904, nr 4: In Memoriam A.C.W, Scheffer
voorzitter VCOON plotseling overleden direct na de
jubileumvergadering (Amsterdam mei 1904)
1908: oude lay-out (nrs. 1 t/m 4)
nieuwe lay-out vanaf sept. 1908 en als maandblad
volgnummering over de wisseling van de jaren;
maandaanduiding en volgnummer
vanaf septem bernumm er 1910; wijziging lay-out en
drukker (dan Jan Haan, Groningen)
vanaf septem bernumm er 1911 wijziging lay-out
-

CB6-

CB7.
CB7

CB7

CB8:.

CB8

CB8
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Inventarisatie losse Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen en
naderhand verslaggeving AV van de Ver .Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland & O.B. (VCOON) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten betrekkingen Chr
onderwijzers) (tot 1938)(*op de doz en de afkorting VCOO N)
editie

aanwezige nummers

jan (45), febr. (46), maart (47)
1913
april(48),mei(49),juni(50)juli/aug
1913
. (50/51) 1 sept ( nr.1), oct.
1913
(2,3),nov.,(4 & 5) dec.(6 ,7
1913
jan. (8 & 9), feb r. (10 maa rt
1914
(11)april (12 & 13), mei (14 &
1914
15)juni (16),juli (17), aug. (18)
1914
sept. (1), okt. (2 & 3), dec. (4)
1914
jan. (5), febr. (6), maart (7)
1915
april (8), mei (9 & 10), juni (11)
1915
juli (12),
1915
1915
1915
sept.(1), okt.(2, 3),nov (4,5),
1915
dec. (6 ,7)
1915
jan (8,9), febr.(1 0,11) m rt
1916
(12,13), april(14,15)mei(16,17)
1916
juni (18),juli (19)aug. (20,21)
1916
sept. (1), sept/oktnr. (2/3)nov
1916
(4, 5), dec. (6,7)
1916
jan (8),jan/febr.(9/10),maart(11)
1917
april
(12/13),mei(14),juni(15/16
1917
juli
(17/18),
aug.(19/20) sept (1
1917
/
2),
okt.(3),
nov (4/5)dec. (6/7)
1917
15
fe
br.
(10
)maa
rt (11 ), april
1918
(12),
mei
(13)juni
(14), aug
1918
(15/16),
sept.(1
en
2), okt
1918
(3/4),
dec.
(5/6)
1918
jan (7), febr. (8), april (9) ,mei
1919
(10,11), juni (12), juli (13,14)_
1919
aug (15), sept (10, okt (12)
1919
nov. (15), dec. (16)
1919
jan (5/6),febr. (7), maart (8)
1920
april (9/10), mei (11,12) juni
1920
(13,14), juli (15,16,16a) aug
1920
(17, 17a,18, 1 sept (19) 15
1920
sept (2), oct. (3,4), nov. (5, 6),
1920
dec.(7)
1920
jan (9), febr. (11 & 12), maa rt
1921
(13, 14), april (16), mei (17)
1921
juni (20), juli (21, 22), aug (23)
1921
sept (1,2), oct. (3, 4),
1921
nov.(5,6), dec. (7, 8)
1921
jan (9 & 10)
1922
febr.( 7 en sept (36).
1925
* Zie ook Memorabilia: Salarisstrijd.

doosnr.

wijze van aanwezigheid/bijzonderheden

doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos
doos

vanaf septem bernumm er 1913 start nieuwe
nummering als jaargang t/m augustus daaropvolgend jaar; frequentie in principe tweewekelijks op de 1 ste en 15de van de maand
vanaf 1914 korte inhoudsopgave op de omslag
In juli 1915 start serie van Nieukerke over het
Haagsch Driemanschap met een artikel over
Frits Rumscheidt en zijn tijd; Gerrit Pieter Post
en zijn tijd (nr. 3,15 okt 1915)
nr. 17 (15 mei 1915) H. Eerdbeek en zijn tijd
(4 e voorz. VCOON&OB) van1896-1900 * 3-51 8 43 -2 5 no v. 19 1 1 + .
1917, nrs.4/5. Verslag buitengewone AV in
de Ut rechts e Oos terkerk om d e mat eriële
positie van de onderwijzers te verhogen; meer
accent op materiële belangen dan tot dan toe.
Rede van Voo rz. A. Jonkman: ca. 1500
aanwezigen. Aan het begin werd Ps.123:1 en
aan het slot Ps. 138:4 (ber.177 3) gezongen.*
-

CB9:
CB9:

CB9

CB9

CB10)
CB10

CB11

CB11

CB12

CB12.

CB13

CB13

vana f nr. 12 van1 5 me i 1920 wijziging lay-out
en drukker. (J.P. Hardenbol, Utrecht)
De se rie losse Correspondentiebladen loopt
aaneengesloten tot en met 15 jan. 1922.
Groter formaat.(geen volledige jaargang!)
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Inventarisatie losse Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen en
naderhand verslaggeving AV van de Ver .Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland & O.B. (VCOON) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten betrekkingen Chr
onderwijzers) (tot1938) (*op de doz en de afkorting VCOO N) doos 14
Datum

aanwezige nummers

map

wijze van aanwezigheid/bijzonderheden

20-12-1934
2-1-1936
3-7-1936
12-5-1938
3-3-1939
19-4-1949
26-4-1940
6-9-1940
-

nr.51
nr.1
nr.27
nr.19
nr.6
nr.16
nr.17
nr.33
-

18-10-1940
24-10-1941
31-10-1941
14-11-1941
16-1-1942

nr. 39
nr. 43
nr.44
nr.46
nr.2

map 1
map 2

Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad, gewijd aan het afscheid de
bureau-directeur A. de Jong Ezn. (1911-1940) i.v.m.
diens pensionering.
Overlijden H.J. van Wijlen
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Correspondentieblad
Laatst e num mer C orresp onden tieblad in de oo rlogstijd

Inventarisatie losse Mededelingenbladen, uitgekomen in de jaren 1942-1945 van
de Ver. van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Gewesen (i.v.m. oorlogsomstandigheden ge en Correspondentieblad (*op de dozen afkorting VCOO N)
Datum

aanwezige nrs/map

bijzonderheden: vindplaats: doos 14

18-2-1942
31-3-1942
30-4-1942 -15-5-1942
15-6-1942
30-7-1942
jan. 1943
april 1943

Van de in linker kolom
aangegeven data zijn de
nummers aanwezig/
map 2

Mededelingenblad: 1942 Agenda Voorvergadering op
donderdag 9 april 1942 in de Stadsschouwburg,
Lucasbolw erk te Utrecht o m 10.3 0 uur.
Over het gemis van het Correspondentieblad. Het laatst
verschenen Correspondentieblad was op 16 jan. 1942!
Verslag voorvergadering, gehouden op 9 april 1942
te Utrecht:” In ons isolement ligt onze kracht” Of wilt ge
liever een hollandsch woord, in onze zelfstandigheid, in onze
beginselvastheid ligt onze kracht” (zo is Groen van Prinsterer
op deze AV geciteerd door A.Tjoelker (bij afwezigheid van de
voorzitteer P .van Aalten)
De positie van de kwekeling m et acte (Kw.M .A.)
-over milieukennis in ons onderwijs
Vrees over afgelasten AV vanwege de oorlogsomstandigheden. Deze AV van Zwolle vond evenwel doorgang
Dankzegging aan afdeling Den Haag voor de zorg over het
graf van Groen van Prinsterer
Verlaging leerlingenschaal
1943. Circulaire HB bij het begin 1943 over o.a. VGLO
Circulaire met Mededelingen van het H.B. aan de leden

-map 3
-
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Inventarisatie Mededelingenbladen, uitgekomen in de jaren 1942-1945 van de
Ver. van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Gewesten)
(i.v.m. oorlogsomstandigheden geen Correspondentieblad (*op de dozen afkorting VCOO N)
editie

aanwezige nummers

bijzonderheden; vindplaats: doos 14

mei 1943
-

Van de in linker kolom
aangegeven data zijn de
nummers aanwezig/
map 3
map 4
map 5
gebon den se rie
Mededelingenbladen

Circulaire met Mededelingen van het HB aan de leden
met verslag voorvergadering 29 april 1943
Circulaire met Mededelingen van het HB. aan de leden
zijnde beschrijvingsbrief 90ste AV op 15 en 1 6 juni1943 te
Kunstmin te Do rdrecht
Stellingen van te houden referaten op de AV van 15 en 16 juni
1943 te Dordrecht. (in enveloppe)
Circula ire me t enke le vere niging szake n van d e redac tie
commissie van het Hoofdbestuur; afscheid voorzitter
P. van Aalten: AV in Dordrecht
Mededelingenblad; toestemming is verleend het
mededelingenblad 1 maal per drie maanden te laten
verschijnen: contact met de afdelingen wordt gehouden door
het bezoek van HB-leden aan de afdelingsvergaderingen.
Gew ag w erd gem aakt v an he w egvo eren v an colle ga’s in
krijgsgevangenschap en Arbeitzeinsatz. De dreiging
van de arbeidsinzet is er nog steeds
Ontreddering en het onkruid dat tussen het tarwe is gezaaid;
de salarisverhoging
Mededelingenblad: agenda voorvergadering 13 april 1944 met
begroting 1944 en jaarrekening 1943
1944 Brief aan de leden van de vereniging d.d 17 mei
1944;H erdenking Klokk enberg 184 4-1944 ; salarispositie Chr.
Onderwijzers in 1944.verbeterd.
- over financiën en over de uitbreiding van de gebieden van
verplichte evacuatie: onderwijzers blijven zonder kinderen;
bestuur en personeel wordt gescheiden;
-91 ste AV te Nijmegen op 30 en 31 mei 1944
Salaris positie onder wijze nd per sonee l
De m oeilijkhe id om de toe voer v an kind eren in d e norm ale
schoolbevolking op te nemen. Gebrek aan plaats, leerkrachten
en leermiddelen,.
Vredeswens aan het eind van het oorlogsjaar 1944
door A. Tjoelker (voorzitter). Balans. Jaaroverzicht 1944; Van
onderlinge uitwisseling en hulpbetoon
Meditatie over Goede Vrijdag en Pasen; Onderling hulpbetoon
in ma art 19 45; on ze sala risrege ling in be zettin gstijd
Med edeling enblad over ee nheid in versch eidenh eid
Register Mededelingenbladen.
Voorin Register op onderwerp, naar jaar gerangschikt.
Losse Correspondentiebladen van na 1955, waarin:
Pensionering bureaudirecteur Bothof (Corr.blad/De Christelijke
Onderwijzer 1 sept. 196 0.

juni 1943juni 1943
juli 1943
-sept. 1943
dec. 1943
februari
1944
maart 1944
mei 1944
juni 1944
sept. 1944
dec. 1944
maart 1945
ongedateerd
maart 1945
18 febr.
1942 t/m
maart 1945
1945 t/m
1962
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
AV en verslaggeving Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen (VCOON) en verslaggeving
van “Barnabas”. (nagelaten betrekkingen Chr onderwijzers) (tot1938)
editie
1864-t/m
1874-t/m
1879 t/m
1884 t/m
1889 t/m
1894 t/m
1899 t/m
1904 t/m
1906
1907 t/m
1909 t/m
1912 t/m
-1914
1913-t/m
1914 t/m
1915 t/m
1916 t/m

1873

1878

1883
1888-

1893
1898
1903
1905

1908
1911
1913

1914
1915

1916
1917

band

Aanvullende bijzonderheden (com plement bij losse Corr.bladen*)

1 e kleine band.
2 e kleine band
3 e kleine band
4 e kleine band
5 e kleine band
6 e kleine band
7 e kleine band
8 e kleine band
9 e kleine band
10 e kleine band
11 e kleine band
12 e kleine band
kleine band
13 e kleine band
14 e kleine band
15 e kleine band
16 e kleine band

Het eerste Correspondentieblad dateert van 1864
Het blad verschijnt op onbepaalde tijden. De jaren 1864 en
1865 zijn doorlopend gepagineerd.
Publicatie van de reglementen van de afdelingen Utrecht en
Amsterdam in nr. 1/1864.
Aanspreektitel: “Waarde Hee r en Broeder!”
Nr. 3/1865.Kennisgeving van de oprichting van 7 afdelingen.
Nr. 4/1865. Programma van werkzaamheden 12 e jaarlijkse
bijeenkomst op 9 en 10 juni 1865.
nr.2/1877 in band aanwezig met een brief aan de leden inzake
staatsrechtelijke gelijkstelling van het bijzonder met het
openb aar ond erwijs en een conce pt-pe titie aan Zijne M ajeste it
de Koning.
nr. 1/1887 in band aanwezig. Opgave gelden, ontvangen t.b.v.
de Chr. school der Protestantse Gem eente te Hoorebeke St.
Maria te België.
Nr.3/1903. Niemand wordt toegelaten tot de Algemene Vergadering dan op vertoon der kwitantie voor de contributie 1903
nr.1/1904 Adres van de Commissie voor de pensionering der
bijzondere onderwijzers aan de Tweede Kamer: de feitelijke
jaarwedde zij grondslag evenals bij ‘t openbaar onderwijs!
Nr. 1/1906. Tezamen met Unie een beroep op de Schoolbesturen gedaan de verhoging van de Rijksbijdrage te willen aanwenden tot verbete ring der onderwijzerssalarissen. Dat beroep is niet
tevergeefs geweest! (n.a.v. Schoolwet 1906)
Deze band loopt t/m dec.1911.
Deze band loopt t/m juli/ aug. nr. 1913 (51)
nov. 1912. Naamlijst der leden en begunstigers, alfabetisch
gerangschikt in 4 categorieën: mannelijke leden, vrouwelijke
leden, buitenlandse leden en begunstigers; jan. 1913. “Waarom
wij Christelijke scholen willen? “Artikel voorzitter P. Oosterlee te
Nijmegen; juni 1913. Uitstel geen afstel. Commentaar van
J.Th.Schreuder te Amsterdam, voorzitter - op de val van het
kabinet, waardoor de wens: financiële gelijkstelling van ‘t bijzonder m et het o penba ar ond erwijs word t uitges teld
Deze band bevat hele jaar 1914 (buiten de systematiek serie)
Deze band loopt van sept. 1913 t/m aug1914.(nr. 18)
Deze band loopt van sept. 1914 t/m 15 juli 1915 (nr.12)
nr.2/ 1 okt. 1914. In Memoriam Fritz Rumscheidt, één van de
pioniers van de VCOON op pedagogisch gebied.
Deze band loopt van sept. 1915 t/m 15 aug. 1916 (nr. 21)
Deze band loopt van sept. 1916 t/m 1/15 aug.1917 (nr.19/20)

De aanvullende bijzonderheden zijn een complement bij de kolom: “wijze van aanwezigheid/bijzonderheden”, vermeld bij de serie losse Correspondentiebladen.De banden worden in de HDC-bibliotheek opgenomen
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Bezittingen (VCOON)) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten betrekkingen
Chr onderwijzers) (tot 1938)
editie
1917 t/m
1918 t/m
1919-t/m
1920 t/m
1921 t/m
-1922

1918
1919

1920

1921
1922

band

Aanvullende bijzonderheden (complement bij losse Corr.baden*)

17 e
18 e
19 e
20 e
21 e
21 e

Deze band loopt van sept. 1917 t/m 1/15 aug.1918 (nr/15/16)
Deze band loopt van sept. 1918 t/m 1 aug. 1919
1 juli 1919. Advertentie voor de betrekking van directeur van
het door haar te stichten bureau.
Deze band loopt van sept. 1919 t/m 15 aug. 1920 (nr. 18)
nr. 1/1919. Rapport ove r het graf van G roen van Prinste rer.
nr. 2/15 oct.1919.- Benoeming per 1 dec. 1919 tot directeur
van het Verenigingskantoor dhr. A. de Jong Ezn. te Leiden.
- Brief aan de Staten-Generaal inzake extra uitkering van één
maand salaris aan ambtenaren verzoekt deze uitkering ook voor
onderwijzers en onderwijzeressen te laten gelden.
15-11-1919.Vers lag HB met re sultaa t maa nd ext ra salaris
nr. 9/10; 20 april 1920. De opleiding der onderwijzers.
Deze band loopt van sept. 1920 t/m 1 aug. 1921 (nr. 23)
nr.6/15 nov.192 0. In Memoriam Dr. A. Kuyper. (+8 nov.1912)
Deze band loopt van sept. 1921 t/m 15 jan. 1922 (nr. 10)
nr.5/1921. De taak der Comm issie van Beroep; tekst Flugblatt
“die christlichen Lehrer H ollands an die evan gelischen Eltern
Deutschlands. Eine Weg weisung für den Schulkam pf.”
Deze laatste kleine band loopt tot 15 jan. 1922 (volgnr.10) De
jaargangen zijn tot dan toe niet genummerd.

kleine band
kleine band

kleine band

kleine band
kleine band-

kleine band

Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en naderhand verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen in
Nederland en Overzeesche Bezittingen (VCOON)) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten
betrekkingen Chr onderwijzers) (tot 1938)
editie

band

Aanvullende bijzonderheden (complement bij losse Corr.baden*)

1922/ 67 e jrg.
-1923/ 68 e jrg.
-

1922
1923
-

Vanaf de grote banden Correspondentiebladen zijn de jaargangen
genummerd en lopen dan van 1 jan. t/m 31. Bij het eerst nummer in groot formaat op 20 jan. 1922 start de 67 ste jaargang.
Artikelen over onderwijs en zending (o.a. over Sadhoe Soendar
Singh , foto’ s van C hristelijk e scho len in N ed. Ind ië (Poe rwor edjo
en Gombon g) getuigen van toenemend missionair besef.
17-11-1922. Bezuiniging van de Regering en de gevolgen voor
het onderwijs. (classificatiesysteem)
19-1-1923. Polemiek met “de Christelijke Onderwijzer” (Unie)
Artikelenserie over de eenheidsschool. Op 30-3-1923 een artikel
van J . Th. S chreud er ove r de m edeze ggens chap o p de sc hool;
Rapport va n het Hoofd bestuur inzake h et bewaa rschoolonderwijs
14-9-1923 Jubileumnumm er ter gelegenheid van het 25-ja rig
regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en “ons
vaandel” bij de nationale herdenkingsdag van de Regeringsaanvaarding op 6 september 1923.
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesssche Bezittingen (VCOON) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten
betrekkingen Chr onderwijzers) (tot1938)
editie

band

Aanvullende bijzonderheden (complement bij losse Corr.baden*)

1924/ 69 ste jrg.
1925/ 70 ste jrg.
1926/ 71 ste jrg.
1926
1927 72 ste jrg..
1928/ 73 ste jrg.
-

1924
1925
1926
-

15-2-1924 is het bureau der vereniging verplaatst van Leiden naar
Madoerastraat. 17 te Den Haag; 23-5-1924. Aankondiging van boek
van A. Jonkman:”Leerstoel voor Geref. pedagogiek”
20-6-1924. In Memoriam Jh r.Mr. A.F. de Savornin Lohm an;
In Me moria m J.C de Puy + 6 juni 19 24 (se cretaris van de VCO ON in
1904,componist van de Feestcantate voor het 50-jarig jubileum)
Zie ook: bij Bijzondere A lgemene V ergadering 19 04 en bij J. Kuipe r.
Geschiedenis van het Chr. Lager Onderwijs in Nederland 1904
25-7-1924. Toelichting bij de afvloeiingswetten en artikel over de
leerplicht.3-10-1924 over salarisvoorstellen, de salarisvermindering en
salarisactie!
13-2-1925 Acte van benoeming en instructie, zoals wordt aanbevolen
1-5-1925. Artikel over de neutrale school. 3-7-1925. Pleidooi voor eigen
opleiding voor onderwijzers in Indië. Verslag van het Evangelische
Onderwijscongres te Stu ttgart. 9-10-1925. Aankondiging van het eerste
Nederlandse Pedagogische Congres (Christelijk schoolcongres) te
Amsterdam .
12-2-1926. Artike l t.g.v. het 25 -jarig hu welijk van H .M. K oning in
Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik. 26-2-19126. Aanbieding van het
huldeblijk t.g.v. het 25-jarig Koninklijk huwelijksjubileum (schaal met
geldelijke gift voor de watersnoodramp) met foto Commissie van
Aanbieding. 8-10-1926. Foto van de opening van de eerste Christelijke
school te Boedapest. 22-10-1926 Bespreking inaugurele rede van prof.
dr. J. Waterink: “Berekening of constructie”.5-11-1926. de L.O.wet
1920 en de Pen sioenwet 1922 in onderling verband beschouwd.
19-11-1926. Georganiseerd overleg in onderwijszaken.
11-2-1927. In Memoriam Dr. J. Th. de Visser (heeft als minister de
L.O. wet 1920 - de organieke uitvoering van de onderwijspacificatie)
ingevoerd. 15-4-1927. Behoud van aanspraak op de persoonlijke toelage
bij herplaatsing als onderwijzer. 27-5-1927. Artikel J.Th.Schreuder
“Aan welke oorzaken. heeft he t klassikaal onderwijs zijn ontstaan te
danken? “ 27-5-1927 J.C. de Puy en de muziek.12-8-1927 Overzicht
der verschillende scholen:1 mans-,tot 14-mansschool G.L.O en U.L.O .
nr.8.22-2-1928: in artikel over restitutie lijst met verenigingsafdelingen
nr.9. 2 9-2-1 928 : jaarve rslag 1 927 met le denaa ntal (5 327 ), wa arin
uitgebreid over de vaccinatie. nr. 12. 21-3-1928. waarde van parate
kennis;7-jarige leerplicht en de leerlingenschaal; uitkomsten enquête
over het vervolgonderwijs. nr. 18, 2-5-1928; salariswensen.
Nr.43. 24-10-1928;in memoriam H. Lankamp; de verkiezingen in 1929;
afvaardiging naa r conferentie AR P en de belang en der onderw ijzers
;concept-programma ARP.

1926
1927
1928
-

De aanvullende bijzonderheden zijn een complement bij de kolom: “wijze van aanwezigheid/bijzonderheden”, vermeld bij de serie losse Correspondentiebladen. Het C orresp onden tieblad versch ijnt van af 20 jan. 19 22 in
groot formaat en als weekblad. In iedere jaargang tot en met 1941 is voor in de banden een alfabetisch per rubriek geordende index geplaatst. De banden worden in de HDC-bibliotheek opgenomen
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen) en verslaggeving
“ Barnabas” (nagelaten betrekkingen Chr onderwijzers) (tot 1938)
editie

band

1928
1928.
1929/ 74 ste jrg. 1929
1929
1929
1930/ 75 ste jrg. 1930
1930
1930
1931/ 76 ste jrg. 1931
ste
1932/ 77 jrg. 1932
-

Bijzonderheden
Nr.45. 7-11-1928; salarisskwestie. hoogte salarissen. Nr. 48; 28-111928 nogmaals salariskwestie en de Pensioenwet 1922; de regeling van
den pensioengrondslag van den onderwijzer bij het bijzonder onderwijs.
Nr.49; 5-12-1928 Oproep tot jubileumcollecte om 75 -jarig jubileum te
kunnen bekostigen.
Nr. 2; 9-1-1929. verklaring hoofdbestuur d.d. 29-12-1928 aan de
Ministerraad inzake de wijzigingen in het Bezoldigingsbesluit 1920.
Nr.8; 20-2-1929. jaarverslag 1928-1929.
Nr. 19. 8-5-1929. beschrijvingsbrief voor de 75 ste Algemene
Vergadering 21 t/m 23 mei 1929 in het Concertgebouw te Amsterdam
met op 21 m ei (eeremiddag feestrede van Z/Exc. Dr. J.T h de Visser.)
Nrs. 21 e.v.v. 22-5-1929 Verslag 75 ste AV (zie: Bijzondere AV’s),.
Nr. 37 11-9-1929 , de hoofdacte-examens.
Nr. 5-3-1930; het B ezoldig ingsbe sluit B. R.A. 192 8 in de p raktijk
Nr. 18; 30-4-1930. Het CNV en wij. Nr.23.4-6-1930 Is een Christelijke
onderwijzer m et uitgesproken a nti-militaristische gevo elens in de Chr.
school op zijn plaats? Nr. 24 Uitgebreid In Memoriam P. Oosterlee
(voorzitter VCOON 1911/1912;1916/1917;19121-1927)
nr.38 17-9-19 30; de salarisactie en de eis van het beginsel: persoonlijke
tevredenheid en opkomen voor het recht!
Nr.51.17-12-1930 vergelijkende staat sa laris onderwijzers
Nr.14.1-4-1931 De S.D.A.P . en de gelijkstelling. Nr. 23. 3-6-1931
gelukwens aan de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs (CVO)
Nr.39. 23-9-1931 over een regeringsvoorstel tot salariswijziging, wat in
doorgerekend toch echt een salarisverlaging blijkt te zijn.
Nr.47 18-11-1931. Salarisverlaging; op verzoek van ARP, RKSP, CHU
ingaande einde maart 1932. De korting gaat drie jaren duren!
Nr. 49. 2-12-1931. Salarissen der religieuze onderwijzers. Deze R.K.
religieuzen behoren tot de groep der ongehuwden . Zij behoeven niets
minder te ontvangen. Dat ze in een communiteit leven, doet niets ter
zake.- Het is hun recht op welke zij hun salaris willen gebruiken- is het
standpunt van de VCOON!
Nr.2. 13-1-1932. Publicatie Koninklijk besluit d.d. 29-12-1931 met de
salariskorting en een uitleg van A.de Jong Ezn. (dir.VCOON)
Nr. 23. 8-6-1932 Wetsvoorstel wijziging LO-wet 1920 (o.a. wijziging
leerlingenschaal en wachtgeldregeling..

De aanvullende bijzonderheden zijn een complement bij de kolom: “wijze van aanwezigheid/bijzonderheden”, vermeld bij de serie losse Correspondentiebladen Het C orresp onden tieblad versch ijnt van af 20 jan. 19 22 in
groot formaat en als weekblad. In iedere jaargang tot en met 1941 is voor in de banden een alfabetisch per rubriek geordende index geplaatst. De banden worden in de HDC-bibliotheek opgenomen.
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Gewesten (VCOON) en verslaggeving “ Barnabas” (nagelaten betrekkingen
Chr onderwijzers) (tot 1938)
editie

band

1932
1932
1933/ 78 ste jrg. 1933
1934/ 79 ste jrg. 1934
1935/ 80 ste jrg. 1935
1936/ 81 ste jrg 1936
-

Bijzonderheden
Nr. 35, 31-8-1932. Artikel over het anti-semitisme.
Nr.36. 7-9-1932. Ridder-directeur: Koninklijke onderscheiding voor A.
de Jong Ezn. (directeur der VCOON)
Nr.43 27-10-1932. Staat, aangevende hoe de toestand in ons land zou
geworden zijn, als het Hoofdbestuursvo orstel was aangenom en.
Nr.1. 5-1-1933. Salariskorting per 1 jan. 1933. Vier kortingen: klasseaftrek; pensioen-aftrek; ongehuwden-aftrek en crisis-aftrek. Toelichting
op salarispuzzel. Verplicht boventallige onderwijzers.
nr.17. 27-4-1933.. Genot van een dienstwo ning en het kortingsbesluit.
Nr. 26. 29-6-1933. School en kerk; hoe komt dat verband tot stand?
Nr.33 17-8-1933. Verhoging leerlingenschaal, wachtgeld en waarborgsom Nr.36, 7-9-1933. Enkele cijfers o ver ko sten v an het onder wijs
sinds d e Pacif icatie in 1 920 en leerlin gensc haal.
Nr.39, 28-9-1933. Nog e nkele c ijfers ov er kost en van het on derw ijs
sinds de Pacificatie in 1920.
Nr.47.23-11-1933. Salaristabel G.L.O en U.L.O.
Nr.1.4-1-1934. Salarisbesluit over wachtgelders, boventalligheid en
kwekelingen met acte . Nr.13, 29-3-1934 over een politieke staking
uit solidariteit met het Franse NVV, zeer kritisch artikel van J. Hobma;
bevestiging pensioengrondslagen 1922 . Nr.20, 17-5-1934 over het
kweekschoolw etsontwerp March ant.
Nr.22,31-5-1934. 81 ste Algemene Vergadering met een rede van Prof.
Dr.K. Dijk over het Natio naal-s ocialism e en he t Chris telijk on derw ijs,
waarin het nationaal-socialisme van Hitler als anti-Christelijk wordt
ontmaskerd en opgeroepen wordt tot uiterste waakzaamheid.
Nr.27, 5-7-1934 Rouwadvertentie voor Z.K.H. de Prins der Nederlanden
Hendrik Vladimir, Albrecht Ernst.. Bericht van landelijk comité Voor
Onze Jonge Onderwijzers (V.O.J.O.) Nr.36, 6-9-1934. Invoering spelling
Marschant. Nr.44 1-11-1934 Verscherpte h er-classificatie in burgerlijke gemeenten. Dit schept verschil in salariëring van mensen, wiens
levensstandaard helemaal niet zover uiteen loopt.
Nr. 25. 20-6-1935. V.O.J.O. =Blad; bijlage bij het Correspondentieblad
Nr.45. 7-11-1935. Protest tegen opheffing kleine bijzondere scholen.
nr.41. 8-10-1936.. Overzicht van groei van het bijzond er ond erwijs
vanaf 1910 t/m 1936. Nr. 44. 29-10-1936. Overzicht ledenaantal
nr.48.26-11-1936. Over de vrije sollicitatie en de wachtgelders.
Nr.52. 24-12-1936 .Hartelijke zegenwensen van het hoofdbestuur
VCOON voor het Kroonprinselijk Bruidspaar H.K.H. Prinses Juliana en
Z.K.H. Prins Bernhard bij hun op 7 jan. 1937 geslot en huw elijk

De aanvullende bijzonderheden zijn een complement bij de kolom: “wijze van aanwezigheid/bijzonderheden”, vermeld bij de serie losse Correspondentiebladen Het C orresp onden tieblad versch ijnt van af 20 jan. 19 22 in
groot formaat en als weekblad. In iedere jaargang tot en me t 1941 is voor in de banden een alfabetisch per rubriek geordende index geplaatst. De banden worden in de HDC-bibliotheek opgenomen.
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen) en “Barnabas”
(nagelaten betrekkingen Chr onderwijzers) (tot 1938)
editie
1937/
1938/
1939/
1940/

band
82 ste jrg. 1937
83 ste jrg. 1938
84 ste jrg. 1939
ste
85 jrg. 1940

Bijzonderheden
Nr.21 27-5-1937. Herdenkingsartikel bij het 100ste geboortejaar van
Jhr.Mr.A.F. de Savornin Lohman. Uit het verslag van de 81ste AV een
situatieschets van leerlingen per leerkracht in het openbaar-en bijzonder
onderwijs vanaf 1931 t/m 1936 en het aandeel van de kwekelingenmet- acte. Nr. 27. 1-7-1937 Statistiek G.L.O. en U.L.O 1933,1934 en
1935. Zending en O nderwijs op Oost-Java. Nr.35 2-9-1937 Alle onderwijsp erson eelsve renigin gen sc hrijft ee n brief a an het kabine t ter w ijziging van de leerlingenschalen om de klassen kleiner te maken
nr.3. 20-1-1938. Indië en Nederland. Bespreking gedenkboek van de
Ver. voor Chr.Scholen te Batavia. (opgericht 1888)
nr.5 3-2-1938. Bij de geboorte van Prinses Beatrix schrijft de redactie:
“‘t Is een fiat uit den Hogen op de oude band: Oranje en N ederland.”
Nr.9, 3-3-1938. Door de Sc hoolraad en de V er. voor Chr.
Volks onder wijs m et de V COO N ove reeng ekom en rege ling toe n vrije
benoeming per 1 juli 1937 een feit is geworden; de toevloeiingsregeling
nr.25, 23-6-1938. Rede van D r.A.H.Ede lkoort van Am sterdam ov er
“De Christelijke Onderwijzer als voorbeeld voor het kind”. Op de 85ste
AV op 8 juni 1938 in Musis Sacrem te Arnhem.
nr.40, 6–10-1938 over leerlingenschaal en klassebezetting.
Nr.46, 17-11-1938 met de uitslag van een door het hoofdbestuur
gehouden enquête over de op dat momen t geldende leerlingenschaal,
die de nood der scholen blootlegt (en er dus van geen boventallige
onderwijzers en kwekelingen gebruik w erd gemaakt)
nr.2. 13-1-1939. Grond slagen voor h et Lag er en M iddelba ar On derw ijs
in de Nationaal-Socialistische Staat. (de bedoelingen van de N.S.B . verkapt staatsonderwijs - ontrafeld) nr.9 3-3-1939. Jaarverslag 1938
VCOON nr.34 23-6-1939. Hartelijke gelukwens van het Hoofdbestuur
bij de 70 ste verjaar-dag van Zijne Excellentie de Minister-President Dr.H.
Colijn.nr. 36, 8-9-1939. De wereld in nood. Visie van A. de Jong Ezn
over d e oorlo gsdre iging in 1 939 :”Go d stelle alom het oo reloge n. Hij
beware ons land in strikte neutraliteit voor de ramp van den oorlog. God
behoede Nederland en Oranje!”.Nr.45. 10-11-1939. Mobilisatie-wee.
Gevolgen van de m obilisatie voor het onderwijs.
Nr.2, 12-2-1940 VOJO -actie gewijzigd, maar voortgezet.
nr.6. 9-2-1940. Jaarverslag 1939. nr.20, 31-5-1940. De 87 ste
Algemene Vergadering, die op dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei
1940 te Scheveningen zou worden gehouden, is wegens de Duitse
inval op 10 mei 1940 niet doorgegaan. nr.21 7-6-1940. Het HB. besloot
tot een steunactie en fonds voor de door de oorlog zwaar getroffen
Rotterdamse collega’s. nr.22 14-6-1940 over de geest van het
Christelijk onderwijs “in waardig nationalen geest”: oproep tot concentratie op de hoofdlijnen.

De aanvullende bijzonderheden zijn een complement bij de kolom: “wijze van aanwezigheid/bijzonderheden”, vermeld bij de serie losse Correspondentiebladen Het C orresp onden tieblad versch ijnt van af 20 jan. 19 22 in
groot formaat en als weekblad. In iedere jaargang tot en met 1941 is voorin de banden een alfabetisch
per rubriek geordende index geplaatst. (Vanaf 1947 achterin) De banden worden in de HDCbibliotheek opgenomen
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en naderhand verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers en Onderwijzeressen)
editie

band

Bijzonderheden

1940
1941/ 86 ste jrg.
loopt tot
16 jan. 1942.
1942
-1945/ 87 ste jrg.
vanaf 6 juli’45.
en het hele
jaar 1946.
1946
1947/ 88 e jrg

1940
1941
1942
1945
1946
1947

nr.33, 6-9-1940. Artikel over de Vereniging zonder De Jong (A. de
Jongs Ezn w as tot 11 m ei 1940 direc teur)
Afscheidsred e op de Buiteng ewone V ergadering van HB me t Afgevaardigden en genodigden op 28 aug . 1940 gebouw K&W Utrecht.
nr.38,11-10-1940 Eenheidspoging en; gesprek m et de Unie va n Chr.
Onderwijzers. nr. 47. 13-12-1940. Hoofdbestuursartikel:” Onze houding
tegenover ge rucht en geruch ten” over “een heidsstrevingen ” om het C hr.
onderwijs de nek om te draaien en de houding tegenover de N.S.B.
Nr.9, 28-2-1941. Artikel van Van Aalten (Vz.) over het benoemingsrecht bij het Christelijk onderwijs: geen sprake van benoemingsrecht
in handen van de staat bij het bijzonder onderwijs.
nr.10,7-3-1941 Jaarverslag 1940. nr.38, 19 sept. 1941. Propagandaeditie van het Corr-blad. nr. 40, 3-10-1941. De vierjarige kweekschool
een feit. nr.49, 5-12-1941 Over de verhouding tussen bestuurs-en
personeelsorganisaties; nr. 50, 12-12-1941. Wij en onze besturen
nr.1 9-1-1942. Kleur bekennen over geloofsovertuiging en geloofsmoed
nr.2 16 jan. 1942. Voorlopig afscheid. Heet Correspondentieblad kan
door papierschaarste na 15 jan. 1942 niet meer verschijnen. Over hoe
het werk doorgaat. (de nog verschenen nummers van jaargang 86
(1942) zijn in band 1941 opgenom en. Drukker was J. van B leek te
Scheveningen).
In het vervolg van de Tweede Wereldoorlog zijn er Mededelingenbladen
verschenen: zie hiervoor de betreffende kolommen.
nr.1, 6-7-1945. Eerste nummer van het Correspondentieblad na de
Tweede Wereldoorlog (gedrukt bij Ten Brink te Meppel) met daarin een
verantwoording van het beleid tijdens de oorlogsjaren onder de titel
“Onze vereniging na 10 mei 1940 “ jaarverslag 1944, “De Top” en het
schoolverzet. nr.2. 27-7-1945, nr.3.t/m nr.6.20-9-1945 “Onze vereniging na 10 mei 1940 .” nr.14. 15-11-1945. Jaarverslag 1944. met
evacuatiegevolgen. nr.20, 3-1-1946. Binnen rouwkader de namen van
die leden der vereniging die in de Tweede wereldoorlog gevallen zijn. De
laatste vergadering van de Schoolraad 1942.Nr.21, 10-1-1946, 92 ste
Algemene Vergadering op 28 dec. 1945 met herdenkingsrede van
voorzitter A. Tjoelker over de gang van zaken tijdens de oorlog en de
koers vooruit. nr.24,31-1-1946 “Verdiende afstraffing” de verhouding
tot het Rooms-Katholieke volksdeel en het bijzonder onderwijs.
nr.47 11–7-1946 Kritische blik over de handelingen van de Hervormde
Raad voor Kerk en School en de Hervormde Synode, die niet voor het
Christelijk onderwijs wil kiezen en alleen maar spreekt over de feilen van
dat onderwijs in tegenstelling tot vele Hervormde w ijzers en kerkleden!.
25-7-1946. Het versterken van de nationale eenheid zou alleen via de
openbare school kunnen. Dat is niet zo, zegt Tjoelker (vz.VC OON) *
nr.51.22-8-1946. De strijd om het woord “Christelijk”, voorheen en
thans tegen de doorbraakgedachte in het onderwijs.
De jaargangen 1945 en 1946 zijn in één band verschenen, zonder
register.. Een register voor 1946 is vooraan in band 194 7 geplaatst.
Vanaf 1947 is er achterin de banden een alfabetische index geplaatst
De banden worden in de HDC- bibliotheek opgenomen

* Zie ook: Memorabilia: Hardegarijp een teken!
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Inventarisatie ingebonden Correspondentiebladen (waarin o.a. aankondigingen
en naderhand verslaggeving AV van de Ver.Chr.Onderwijzers* (VCOON)
editie
1948/
1949/
1950/
1951/
1952/
1953/
1954/

band
89 ste jrg. 1948
90 ste jrg. 1949
91 ste jrg. 1950
ste
1951
jrg
92
ste
93 jrg. 1952
94 ste jrg 1953
95 ste jrg. 1954

Bijzonderheden
In verband met de bijzondere jaren tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog is de vermelding van bijzonderheden doorgezet, al was er een
register. Doorda t de veelheid van artikelen en de om vang daarva n sterk
is toegenomen, is hier voor de jaargangen na 194 6 mee gestopt m .u.v.:
De schoolstrijd in Hardegarijp; zie ook de kolommen van Moderamen
van he t Hoo fdbes tuur, b undel 1 951 (blz. 3 0) en M emo rabilia
- nr.22, 95 ste Jaargang, 3 juni 1954. Jubileumnummer t.g.v. het
honderd-jarig best aan van de V ereniging van C hristelijke Onderw ijzers
(VCOON = zie ook naamswijziging bij de inleiding
De Correspondentiebladen-serie wordt voortgezet tot 31 dec. 1954.
(jaar van fusie naar P.C.O.V.) Dan komt het blad te heten:
Correspondentieblad/ De Christelijke Onderwijzer. Die hiervoor het
navolgende P.C.O .V. onderdeel van de inventarisatie.

Het Correspondentieblad verschijnt vanaf 20 jan. 1922 in groot formaat. In iedere jaargang tot en met
1941 is voorin een alfabetisch per rubriek geordende index geplaatst. (vanaf 19 47 achterin)
De banden worden in de HDC- bibliotheek opgenomen

Inventarisatie ingebonden jaargangen van het Correspondentieblad
De Christelijke Onderwijzer. Orgaan van de Protestants Christelijke
Onderwijzersvereniging (P.C.O.V.)
editie
1955/
1955
1955
1956/
1956
1957/
1957
1958/
1958
1958
1959/
1959
1960/
1960
1961/
1961
1962/
1962
1963/
1963
1964/
1964

1 e jrg.

2 e jrg.
3 e jrg
4 e jrg

5 e jrg
6 e jrg
7 e jrg
8 e jrg.
9 e jrg
10 e jrg.

band

Bijzonderheden

1955/I
1955/I
1955 /II
1956/I
1956 /II
1957/I
1957 /II
1958/I
1958 /II
1958 /II*
1959/I
1959 /II
1960/I
1960 /II
1961/I
1961 /II
1962/I
1962 /II
1963/I
1963 /II
1964/I
1964 /II

nr.1/6-1-1955. Openingswoord laatste (59ste ) Algemene Vergadering
Unie van Chr. Onderwijzers op 30 dec. 1954.
Registe r achter in b and 19 55/II
Registe r achter in b and 19 56/II
Registe r achter in b and 19 57/II
Registe r achter in b and 19 58/II
in afwijke nde lay-o ut uitgev oerde ba nd 195 8/II
Registe r achter in b and 19 59/II
Registe r achter in b and 19 60/II
Registe r achter in b and 19 61/II
Registe r achter in b and 19 62/II
Registe r achter in b and 19 63/II
Registe r achter in b and 19 64/II
De banden worden in de HDC- bibliotheek opgenomen

* zie naamsw ijziging per 20 april 1950.
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Inventarisatie ingebonden jaargangen van het Correspondentieblad
De Christelijke Onderwijzer. Orgaan van de Protestants Christelijke
Onderwijzersvereniging (P.C.O.V.)
editie

band

Bijzonderheden

1965/ 11 e jrg
1965-

1965/I
1965 /II

1966/ 12 e jrg.
1966
1966
1967/ 13 e jrg.
1967
1968/ 14 e jrg.
1968
1968

1966/I
1966/I
1966 /II
1967/I
1967 /II
1968/I
1968 /II
1968 /II

Registe r achter in b and 19 65/II
nr.21, 25 mei 1966, Feestelijke opening pand Badhuisweg 139 te ‘sGravenhage (en wijziging redactie-adres)
Registe r achter in b and 19 66/II
Registe r achter in b and 19 67/II
Registe r achter in b and 19 68/II
In nr.47, 18 dec. 1968, 14 e jaargang schrijft de heer D.H. Dutmer
(voorzitter P.C.O.V.) een toelichting bij de naamswijziging, samenhangend met de om schakeling van de P.C.O.V , in de Protestants
Christelijke Bond van Onderwijzend personeel. Het Correspondentieblad
De Christelijke Onderwijzer heet vanaf 1 jan. 1969: het P.C.B.O.-blad.
Het Correspondentieblad De Christelijke Onderwijzer telt in totaal
14 jaargangen en loopt van 1 jan. 1955 t/m 31 dec. 1968.
De banden worden in de HDC- bibliotheek opgenomen

Inventarisatie ingebonden jaargangen van het P.C.B.O. blad:
Orgaan van de Protestants Christelijke Bond van Onderwijzend Personeel (P.C.B.O.)
editie
1969/
1970/
1970
1970
1971/
1971
1972/
1972
1973/
1973
1974/
1974
1974
1974

15 e jrg

16 e jrg

17 e jrg.
18 e jrg.
19 e jrg.
20 e jrg.

band

Bijzonderheden

1969/I
1969 /II
1970/I
1970 /II
1970 /II
1971/I
1971 /II
1972/I
1972 /II
1973/I
1973 /II
1974/I
1974 /II
-

Register achter in band 1969/II. heet: Register 15e jaargang 1969 van
het Correspondentieblad De Christelijke Onderwijzer
.De jaargangentelling van het Correspondentieblad De Christelijke
Onderwijzer liep tot aan de 14e jaargang. Het P.C.B.O. blad zet deze
jaargangentelling voort met de 15 e jaargang.
Register over de jaargang 1970 on tbreekt.
Ieder nummer heeft een eigen inhoudsopgave.
Einde twintigste jaargang. Per 1 jan. 1975 is de P.C.B.O. gefuseerd met
de V.C.L.B.O. en d e Unie C.B.O *. H et P.C.B.O. blad heet dan P.C.O.magazine..
De banden worden in de HDC- bibliotheek opgenomen
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Inventarisatie ingebonden jaargangen van het P.C.O.-magazine
Orgaan van de Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie (P.C.O.)
editie
1975/
1975
1975
1976/
1976
1977/
1977
1977
1977
1978/
1978
1978
1978
1979/
1979
1979
1979
1979
1980/
1980
1980
1980

1 e jrg.

1981/
1981
1982/
1982
1983/
1983
1984/
1984
1985/
1985
1986/
1987/
1988/
1989/
1990/
1991/
1992/
1993/
1994/
1995/
1996/

7 e jrg.

2 e jrg.
3 e jrg.

4 e jrg.

5 e jrg.

6 e jrg.

8 e jrg.
9 e jrg.
10 e jrg.
11 e jrg.
12 e
13 e
14 e
15 e
16 e
17 e
18 e
19 e
20 e
21 e
22 e

jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.

band

Bijzonderheden

1975/I
1975/2
1975/3
1976/I
1976/3
1977/I
1977/2
1977/3
1977/4
1978/1
1978/2
1978/3
1978/4
1979/1
1979/2
1979/3
1979/4
1980/1
1980/2
1980/3
1980/4

Er start na het allereerste P.C.O.- magazine d.d. 8 jan. 1975 een
nieuwe jaargangentelling.
Inhoudsopgave op voorkant van ieder blad.
26-5-1976, nr. 20 . Herdenking op 19 mei 1976 van de sterfdag van
Mr. Groen van Prinsterer op “Ter Na volging” te Scheveningen.

1981/1
1981/2
1982/1
1982/2
1983/1
1983/2
1984/1
1984/2
1985/1
1985/2
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996.

Inhoudsopgave niet meer op voorkant/ Banden niet meer klassiek
ingenaaid als boekwerk.
- nummer 1, jrg. 1 9, jan. 1993 ontbreekt. Band start met nr. 2/1993
- in band ontbrekend nummer 23, jrg.22, 8 juli 1995 los ingevoegd.
Laatste 22 e jaargang van het P.C.O.-magazine. I.v.m. fusie tussen het
P.C.O.-magazine en het Katholiek Schoolblad (orgaan van de Katholieke
Onderwijs Vakorgan isatie (K.O.V.) (De P.C.O. is per 1 jan. 1997 met de
K.O.V. een federatie aangegaan, uitlopend op een fusie per 1 jan. 2000)
De banden worden in de HDC- bibliotheek opgenomen

Nieuwe Grondwetsartikel 208 (later vernummerd tot art. 23 ) verworpen
wegens gevreesde inperking van de onderwijsvrijheid.
16-8-1978, nr. 25. Herdenking aanbieding Volkspetitionnement op 3
aug. 18 78 aan Koning W illem III.
14-11-1979, nr. 40. Herdenkingsnummer t.g.v. het 125-jarigjubileum
van de P.C.O. en rechtsvoorganger. (oprichting 14-1-1854)
21-11-1979, nr.41. Viering 125-jarig bestaan tijdens A.V. Amsterdam.
Inhoudsopgave op voorkant
-
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Inventarisatie archief Vereeniging “ Barnabas”, opgericht 1 mei 1872 te
Am sterda m. on derste uning sfond s voor nagela ten be trekkin gen va n christ elijke on derw ijzers in
Nederland, o pgeheven per 1 januari 1938.
Datum

bron

Bijzonderheden.

Van Strijd en Zegen;
gedenkboek 18541904.
2-11-1872 Correspondentieblad
nr. 1/ 1872
20-5-1902 Correspondentieblad
nr. 5/ Van Strijd en
Zegen, blz. 715
-16-12-1931 Correspondentieblad
Correspondentieblad
6-5-1937Gedenkboek: “Een
1-1-1938
eeuw van zorg en
zegen” 1854-1954
1-5-1872
-

Het initiatief tot het oprichten van dit fonds is ontstaan bij de
regelingscommissie ter voorbereiding van de 19e Algemene
Vergadering te Amsterdam op 1 mei 1872 uit de te verwachten
meeropbrengsten van te houden collecten
Eerste Algemene Vergadering in de Schotse Kerk te Amsterdam
met 18 deelnem ers. Zie voor verslagen jaarvergaderingen: het
Correspondentieblad.
Verslag A.V. van “Barnabas” inzake oprichting Vereniging. Ez ra op
15 april 1902 bedoe lt aan w erken de lede n van B arnab as, die n iet in
staat zijn de verhoogde contributie te betalen, te helpen.
60-jarig jubileum “Barnabas”, oproep tot storting in het
jubileumfonds.
Laatste agenda: jaarvergadering d.d.18 mei 1937
Hoofdstuk “De vereniging en de leniging van noden in onderwijskringen” onder het kopje “Barnabas” - zoon der vertroosting..
In mei 1937 ontving het bestuur van “Barnabas” een brief van de
Verzekeringskamer met het advies de verplichtingen over te doen
aan een grote Levensverzekeringsmaatschappij omdat die de
schokken beter op kon vangen. B esloten werd “Barnabas” te
ontbinden pe r 1 januari 1938 en de verplichtingen over te dragen
aan de Amsterdam se Maatschappij voor Levensv erzekering”.
”Amstelleven”. Bestaansduur “Barnabas”: 66 jaar. Buiten de
verslaggeving in het Correspondentieblad om is er geen archief.

Inventarisatie archief Vereeniging “Johannes” , opgericht 13 juni 1878,
goedgekeurd bij besluit van Z.M. de Koning d.d. 3 mei 1879. opgeheven 30 jan. 1964: tot steun van
bejaarde, zieke of h ulpbehoeve nde Onde rwijzers en On derwijzeressen van Christelijke Bijzond ere
Scholen in Nederland. (in serie VCOON)
Datum

enveloppen

doos

Bijzonderheden.

Juni 1878
Juni 1881
Juni 1884
Juni 1897
Mei 1899
1936
1878
1882
-

Enveloppe 1.
-Enveloppe 2
-

JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1

Statuten
Statuten
Statuten
Statuten
Statuten
Statuten
Circulaire aan de Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen
in Nederland t.b.v. de dan net opgerichte vereniging:
“Johannes” met redeng eving, waarom deze v erenig ing is
opgericht, duidelijk wordt. Deze vereniging was nodig, omdat
personeel van Christelijke scholen op geen enkele wijze beroep
konden doen op ‘s Rijks kas en in grote moeilijkheden konden
komen door ziekte en ouderdom .
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Inventarisatie archief Vereeniging “Johannes”, opgericht 13 juni 1878 ,
goedgekeurd bij besluit van Z.M. de Koning d.d. 3 mei 1879. opgeheven 30 jan. 1964: tot steun van
bejaarde, zieke of h ulpbehoeve nde Onde rwijzers en On derwijzeressen van Christelijke Bijzond ere
Scholen in Nederland. (in serie VCOON)
Datum

enveloppen

doos

Bijzonderheden.

1891
1892
1909
194 2, april
194 2, m ei
30 mei 1952
1874 t/m juni
1878
1878 t/m 1885
1886 t/m 1910
1938 t/m 1963
1880 t/m 1964
1879 t/m 1936
v.a 1 jan. 1878
1895 t/m 1919
febr. 1964

Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
brief
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe

JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.2
JOH.2
JOH.2
JOH.2
JOH.2
JOH.2
JOH.2
JOH.2

Circulaire met eendere strekking als circulair 1882
Circulaire
Circulaire
Circulaire inzake de bijzondere tijdsomstandigheden (Duitse
Bezetting 1940-1945)
Brief van de negentigjarige W.B. Kroezen te Kampen
inzake Johannes en herinneringen aan Ipema en J. Jobma en
de Un ie
Correspondentie over de wording van “Johannes”, uitmondend
in geschreven verslag van de eerste vergadering op 5 juni
1878
Correspondentie , op datum gerang schikt.
w.o. testamentarie beschikking van ƒ 1000,– van Jonkvrouwe
Adriana Graafland d.d. 28 sept. 1885
Correspondentie, op datum gerangschikt: brief van 7 jan.
1902 van J.C. de Puy uit Oosthem over de gevolgen van de
komende pensioenwet
Rapport d.d. 1 maart 1906 van A.W. van Beek Calkoen en
Baron H.M. van Asch van Wijk over de gevolgen van deze
Pensioenwet voor de V er. “Johannes”.
Jaarverslagen
Acten van décharge:1880 t/m 1885, 1887 t/m 1896,
1897 t/m 1905, 1906 t/m 1919,1920 t/m 1929
1930 t/m 1942, 194 3 t/m 1955 , 1956 t/m 1964
Koninklijke goedkeuringen Statuten van de Ver. “Johannes”
waaronder de eerste door Koning Willem III d.d. 3 mei 1879.
Oorspronkelijke Akten van Deelnem ing (nrs. 2 t/m 576)
Oorspronkelijke staten van leden der Ver. “Johannes”
Bewijzen van medeleven en giften van de Koningin-Regentes/
Koningin-Moeder Emma, Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik.
Lijst stukken Ver.”Johannes”, na de opheffing overgedragen
aan de P.C.O.V . (rechtsopvolger VCOO N). Om reden van
een no odzak elijke he rorden ing kon de vern umm ering, z oals in
deze lijst vermeld, niet gehandhaafd blijven.

Datum

verslagen

doos

Bijzonderheden.

1878-1884
1885-1892
1892-1902
1902- 1910

boekje
boekje
boekje
-

JOH.1
JOH.2
JOH.2
JOH.2

Algemene Vergaderingen 1878 -1884.
Eerste A.V. gehouden te Utrecht op donderdag
5 juni 1879.
Verslagen Vereniging Johannes 1885- 1892
(boekjaar 1884 t/m boekjaar 1891)
Verslagen Vereniging Johannes 1892 -1902
(boek jaar 18 92 t/m 190 2 - voo rin boe kjaar 1 902 ,achte rin
boekjaar 1893)
Verslagen Vereniging Johannes boekjaar 1903
t/m boekjaar 1910

boekje

2
2
2

3a

3b

3c

4
5

6
7
8
9
10
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Inventarisatie archief Vereeniging “Johannes”, opgericht 13 juni 1878 ,
goedgekeurd bij besluit van Z.M. de Koning d.d. 3 mei 1879. opgeheven 30 jan. 1964: tot steun van
bejaarde, zieke of h ulpbehoeve nde Onde rwijzers en On derwijzeressen van Christelijke Bijzond ere
Scholen in Nederland. (in serie VCOON)
Datum

verslagen

doos

Bijzonderheden.

1911-1918
1919-1928
1929-1936
febr.1887 t/m
febr. 1905
1905 -1918
1924 1941
1941-1957
1904-1909
1943
1878

boekje
boekje
boekje
boekje
boekje
boekje
boekje
boekje
boekje

JOH.2
JOH.2
JOH.2
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1
JOH.1

Verslagen Verenging Johannes boekjaar 1910 t/m 1918
Verslagen Vereniging Johannes boekjaar 1919
t/m boekjaar 1928
Verslagen Vereniging Johannes boekjaar 1929
t/m boekjaar 1936
Notulen bestuur “Johannes”
Notulen bestuur “Johannes”
Notulen bestuur “Johannes”
Notulen bestuur “Johannes”
Notulen Bestuur “Johannes”
Notulen jaarvergaderingen. De notulen jaarvergaderingen 1941
in Notulen Bestuursvergaderingen
Naamlijst der leden

(nr.2)
(nr.3)
(nr.4)
(rood)

(nr.5)

Inventarisatie archief Vereniging “Jacobus””, opgericht 25 jan. 1929
goedg ekeur d bij Ko ninklijk B esluit .d .d 27 mei 1 929 en gew ijzigd bij K .B. va n 4 feb r. 194 7 om more le
steun te verle nen aa n we duw en of k indere n van o ntslap en lede n der V er. “Ja cobus ” en fina nciële
steun aan hun kinderen een inrichting bezoeken welke opleidt tot onderwijzer. (in serie VCOON)
Datum

enveloppen

19-12-1928
8 april 1929
4 febr. 1947
8 febr. 1947
4 nov. 1952
1929 t/m 1941
1944/1945
1946 t/m 1952
1953
1954
1955 t/m 1960

Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe
Enveloppe

doos

1 JAC

2

3

3

3
3

Bijzonderheden.
Convocatie tot het stichten van een fonds, waaruit aan
weduwen van Christelijke onderwijzers financiële steun zou
kunnen verleend worden, als (hare) kind(eren) tot Onderwijzer
(es) w orden opgele id voo r vrijdag 28 de c. 19 28 te half drie in
de Koningin Emmaschool, Looiersgracht 51 te Amsterdam.
Concept-statuten en huishoudelijk reglement.
(waarin de bestuurssamenstelling)
Statuten
Koninklijk besluit van H .M. Kon ingin Wilhelm ina d.d. 4 febr.
1947 ter goedkeuring van de statuten van de Ver. “Jacobus”
Bewijs van lidmaatschap.
1 e t/m het 13e jaarverslag van de Vereniging “Jacobus”
Gecombineerd 16 e en 17e jaarverslag over 1944 en 1945.
18 e t/m het 24ste jaarverslag
25 e Jaarverslag - bijzonder i.v.m. 25-jarig bestaan 1929-1953
met lijst van bestuursleden van 1929 tot 1954 en artikel
inzake geschiedenis en jubileum penningmeester N. Heukels.
en jaarverslag over 1953
26 ste jaarverslag over 1954 ontbreekt.
27 ste t/m 32ste jaarverslag over de jaren 1955 t/m 1960
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Inventarisatie archief Vereniging “Jacobus””, opgericht 25 jan. 1929
goedg ekeur d bij Ko ninklijk B esluit d .d 27 mei 1 929 en gew ijzigd bij K .B. va n 4 feb r. 194 7 om more le
steun te verle nen aa n we duw en of k indere n van o ntslap en lede n der V er. “Ja cobus ” en fina nciële
steun aan hun kinderen een inrichting bezoeken w elke opleidt tot onde rwijzer.
(in serie VCOON)
Datum

enveloppen

1961
1962 t/m 1964
1965 t/m 1970
29 mei1929
t/m 11 nov.
1962
27 april 1963 t/m
13 jan. 1974
27 mei195 8 t/m
1 dec. 1973
-

Enveloppe 3
Enveloppe 3
boek 1
boek 2
boek 3
-

doos

Bijzonderheden.
33 ste jaarverslag over 1961 met In Mem oriam N. Heukels,
penningmeester vanaf de oprichting van Ver. “Jacobus”.
34 ste t/m 36ste jaarverslag over de jaren 1962 t/m 1964
37 ste t/m 42ste jaarverslag over de jaren 1965 t/m 1970.
Vanaf het jaarverslag 1965 staat voorop dat de Statuten
verlengd zijn op 30 maart 1961 tot 24 nov. 1988.
Notulenboek der Bestuursvergaderingen. In de notulen van de
eerste vergad ering d .d. 29 jan. 19 29 w ordt ee n voo rlopig
bestuur samengesteld en wordt de naam gegeven: “Jacobus”
n.a.v. Jacobus 1:27. Inhouds opgave achterin.
Notulenboek der Bestuursvergaderingen.
Notulenboek der Ledenvergaderingen. Dit notulenboek start op
27 mei 195 8. en stopt op 1 dec. 197 3.
8 april 1972 In de ledenvergadering van wordt het voorstel tot
fusie met de P.C.B.O. aanvaard. Dit allemaal n.a.v. de uitslag
van een enquête onder de leden van “Jacobus”.
1 dec. 1973 laatste vergadering van “Jacobus” overeenkomst
op 8 nov. 1973 is gesloten met de P.C.B.O te ‘s-Gravenhage.
Met 6 stemmen voor en 0 stemmen tegen wordt dit bekrachtigd. Daarna is de vereniging opgeheven.

Inventarisatie archief Vereniging “Lukas”, opgericht 2 mei 1902 , goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 sept. 1920; Vereeniging ter uitoefening van barmhartigheid aan
Christelijke Onderwijzers (-essen), opgeheven per 1 juli 2002
Datum

map

doos

Bijzonderheden.

2 mei 1902
2 mei 1902
12 april 1932
1 aug. 1938
14 maart 1938
1918

map 1
-

Luk1

De Vereeniging “Lukas” - ter uitoefening van barmhartigheid aan
Christelijke Onderwijzers (-essen) is gevestigd te Rotterdam en
is een voorstzetting van de Vereeniging: “Lukas”, Vereeniging ter
bevordering der hygiëne in de Christelijke Scho ol. “
Statuten
Aanhang sel Staatscoura nt met Ko ninklijk Besluit d.d. 24 fe br.
1932 inzake goedkeuring der Statuten
Authentiek extract Koninklijk Besluit van 25 juli 1938, nr. 43 inzek
wijziging der statuten
Acte van Statutenwijziging, verleden bij notaris L.J. Hylarides te
Capelle aan de IJssel
Kopie oude a anmeldingsk aart
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Inventarisatie archief Vereniging “Lukas”, opgericht 2 mei 1902 , goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 sept. 1920; Vereeniging ter uitoefening van barmhartigheid aan
Christelijke Onderwijzers (-essen) , opgeheven per 1 juli 2002
Datum

map

doos

Bijzonderheden.

21 dec. 1941
t/m 6 juni 2001
8 mei 1943
t/m 6 juni 2001
1909
1915-19221926-1930
1930 - 1934
1935/1936
1943-1946
1963
1940-1973
1942 t/m 1994
1954
1969
-

map 2
map 2
boek
boek
boek
boek
boek
boek
map 3
map 3
map 3
map 4
map 5
map 6
map 7
map 8
map 9

Luk1
Luk 1
Luk 1
Luk 1
Luk1
Luk1
Luk 1
Luk 2
Luk3
Luk3

Notulenboek Algemene ledenvergadering
Notulenboek Vergadering met Heren Commissarissen
Administratie kas van het Ziekenfonds “Lukas” vanaf 1909
Administratie kas van het Ziekenfonds “Lukas” vanaf 1 jan. 1915
Het betreft twee heel oude kasboeken van dit ziekenfonds, die ons
zijn overgeleverd, welke een beeld vormen van de begintijd.
“Lukas”-patiënten 1 mei 1926- 5 mei 1930 (nrs. 1 t/m 275)
“Lukas”-patiënten 26 april 1930 t/m 11 april 1934 (nrs. 277-561)
“Lukas”-patiënten R.A.D.
“Lukas”-patiënten (783 tot...)
2701 tot 2888
Invaliditeitsleden “Lukas”.
Schrijv en van de He er Proc ureur G enera al dat er geen b ezw aar is
een ledenvergadering van de vereniging” Lukas” te houde n, mits
gen onderwerpen “van politieken aard” worden bespreken.,
getekend 30 april 1942.
Verslagen besprekingen van 28 sept. en 26 nov. 1954 rond de
Stichting “Vanenburg” *ontstaan uit het jubileum fonds 1954
VCOON t.b.v. een rusthuis voor overspannen onderwijzers.
In een brief van 5 april 1955 waar behoedzaamheid wordt
gevraagd omtrent het voortdurend samenkoppelen van “Lukas” en
het rusthuis: de Vanenburg. “Lukas” wil doorgaan met haar taak!
Voorstel tot het opheffen van “Lukas” en opgaan in het Sociaal
Fonds van de P.C.B.O *
(samengaan met Sociaal Fonds P.C.O. en rechtsopvolger niet
eerder dan bij overeenkomst van 27 nov. 2001.)
Secretariaat “Lukas” tot 06-2001
Secretariaat “Lu kas” vanaf 0 6-2001 en fusiedossier.
Intentieverklaring 2000 en Officiële documenten opheffing
Vereniging “Lukas”, waaronder de overeenkomst met
Onderwijsbond CNV d.d. 27 nov. 2001, verslag 100 ste Algemene
Vergadering “Lukas”, d.d. 5 juni 2002, waar tot de opheffing
besloten is. De belangen van de Vereniging “Lukas” worden vanaf
1 juli 2002 behartigd door het Sociaal Fonds van de
Onderwijsbond CNV.
Jaarverslagen en jaarboekje 1973
Correspondentiekaartjes “Lukas”
“ Geen nummer, maar mens in nood” ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van “Lukas”, Vereniging ter uitoefening van
barmhartigheid aan Christelijke Onderwijzers(essen) met bijdragen
van H.a. Heide, J.A. van Lambalgen, R. Staal en A. van der Wal
met foto Bestuur Lukas 1929*, foto Commissarissen Lukas c.a.
1929 met links zittend H.J. van Wijlen. (zie voor het origineel
Memorab ilia Oude foto’s Hoofdbestuur VC OON.)

199 5 tot ju ni
2001
juni 2001
1960 t/m 19992002-
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Inventarisatie Memorabilia: Mr. J.J.L van der Bruggghen (*6 aug. 1804 + 2 oct.
1864)
Datum

map

1954/1955
16-2-1954
-5-6-1954
29-11-1954
1844-1853

omslag
omslag
omslag
omslag
omslag
omslag

Bijzonderheden.

In doos Memo 1

1 Correspondentie organisatie van de herdenking J.J.L. van der Brugghen met
Voorstel afd. Leiden voor Voorvergadering 1954 om na te gaan hoe de nagedachtenis van Mr. J.J.L van der Brugghen kan worden geëerd.
2 Krantenknipsels over de kranslegging op 5 juni 1954 te Nijmegen bij het graf
van Mr. J.J. L. van der Brugghen en over proefschrift over Van der Brugghen
2 Bijdragen van Dr. J.J. R. Schmal, Prof. dr. L.W.G. Scholten en Prof.dr. G.C.
2 van Niftrik en Brochure met redevoeringen, welke zijn gehouden op 29 nov.
1954 in de Waalse Kerk te Utrecht, op uitnodiging van de Vereniging van
Christ elijke O nderw ijzers en van he t bestu ur vam de Ch ristelijke Norm aalschool op de Klokkenberg te Nijmegen.
2 Programma Herdenking Van der Bruggh en in de Pieterskerk te Utrecht.
3 Eenige stuken uit het Nijmeegsch schoolblad.

Inventarisatie Memorabilia: Groen van Prinsterer

* 6 febr. 1807- +19 mei 1876

Datum

Bijzonderheden .

juni 1884
2 juni 1884

Cont ract eig endom en beh eer Gr af Mr . Guillau me G roen v an Prin sterer e n zijn
echtgenote Maria Magdalena van der Hoop met enveloppe
in handschrift tussen enerzijds Otto Baron van Wassenaar van Catwijk en
anderzijds fungerende directeuren van de begraaf-plaats “Ter Navo lging” te
Scheveningen en storting van ƒ 2 75,-Afschrift notulen H.B. van de Vere niging van C hristelijk e Ond erwijz ers in
Nederland (VCOON) met verslag van de onthulling en overdracht van het
monum ent op het graf v an wijlen Mr. en Mevrouw G. Groen v an Prinsterer.
Op verzoek van Baron van Wassenaar van Catwijk besluit het Hoofdbestuur
de opdracht te aanvaarden en door bemiddeling van Bestuur de Haagsche
Afdeling het toezicht op de grafsteen te regelen. Zie oo k het af schrift uit
Gedenkboek V an Strijd en Zegen 1904, blz. 512 .
Brief van de VCOON aan “ Ter Navolging” inzake het onderhoud. Op de
Algemene Vergadering wordt ieder jaar door de Afdeling ‘s-Gravenhage
rapport uitgebracht over de staat van het grafmonu ment.
Brief Dr. A. Kuyperstichting (Anti Revolutionaire Partij) inzake het kopen van
de grafrechten door Jhr. mr. J.A. de Jonge om te voorkomen dat
onherstelbare ingrepen zouden plaatsvinden en over de eigendomsrechten.
Brief aan Kuyperstichting dat het Hoofdbestuur van de P.C.B.O.* d.d 15 aug.
1970 bericht is de eigendomsrechten van Jhr. Mr. de Jonge over te nemen.
Bewijs van overschrijving van graf nr. 17 ten name van P.C.B.O*
Krantenknipsels 1976 t.g.v. het sterfjaar van Groen van Prinsterer, de
herdenking met foto’s.
Notities inzake de eigendomsrechten van de P.C.O. en het stellen op de
monumentenlijst van de gehele Begraafplaats “Ter Navolging” en dus ook
Groen’s graf. (archief “Ter Navolging” berust bij Gemeente “s-G ravenhage).
Brief Min. W.V.C inzake het op de monum entenlijst plaatsen van begraafplaatsen, w.o. Ter Navolging.
Besluitenlijst Dagelijks Bestuur P.C.O. inzake oriëntatie op het onderhoud.
Onderhoudsnotitie.
* rechtsopvolgers VCOON

13 mei 1919
13 juli 1970
19 aug. 1970
6 maart 1971
1976
30 sept. 1982
8 febr. 1983
20 nov. 1984
4 okt. 1990

In doos Memo 1
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Inventarisatie Memorabilia: Dr. A. Kuyper en de VCOON
Bijzonderheden.

In doos Memo 1

Gedenkboek, opge drage n door het Fe estco mité a an Pro f. Dr. A . Kuy per bij zijn vijfent wint igjarig
jubileum als hoofdredacteur van “De Standaard”, 1872 - 1 april , 1897, Amsterdam. G.J.C. Herdes,
1897 (met voorin in handschrift: E. de Jong, dec. 189 7.)
Bewijs van toegang 70 ste Verjaardag Dr. A. Kuyper voor de W eledele heef J.C. Wirtz Czn van h et
Hoofdbestuur der Chr. O nderwijzers, Amsterdam 21 oktober 1907 . en dankbetuiging van Kuyper. 6
nov. 1907.
Bewijs van deelneming bij het overlijden van Dr. Abraham Kuyper, ‘s-Gravenhage, Dec. 1920
ondertekend door Dr. H.H . Kuyper.
Verslag Algemene Vergadering d.d. 24 mei 1904 waarin de viering van het 50-ja rig jubileum VCOON.
onder Eere-V oorzitt erscha p van Z ijne Exc ellentie D. A. Kuyp er , min ister va n Binn enland se Zak en kop ie
van deze rede. Kuyper sprak daar:” Gij heb t met het sch oolkind in de arm de wa cht bij h et kruis
betrokken. Laat dat kind nooit los en laat dat Kruis nooit los. En die God, Die de God is van ons aller
Doop, Die zal het u doen gelukken!” (blz. 17 t/m 31) + kopie van alleen rede.
Zie ook: het gedenkboek Van Strijd en Zegen.1904 en Inventarisatie Bijzondere 51ste Jubileum- AV
1904. Tevens decoreerde hij als functionerend Minister-president in naam der Koningin op die dag
A.C.W.S cheffer, voorzitter van de VCO ON en in hem d e hele vereniging! Zie ook de inventarisatie van
de bijzondere 51 ste AV op 24,25 en 26 mei 1904.
In Memoriam 29 october 1837 Dr. A. Kuyper + 8 november 1920 waarin A. de Jong Ezn. verwijst
naar het vijftig jarig jubileum in 1904 en de toespraak, die Kuyper toen hield. (kopie uit Correspondentieblad 15 nov. 1920, nr. 6, 15 nov. 1920)
Zie voor de pensioenwet van Kuyp er: Inventarisatie Archief Vereniging Johannes: brief van 7 jan.
1902 van J.C. de Puy uit Oosthem (secr. VCOON in 1904) over de gevolgen van de komende
pensioenwet en het Ra pport d.d. 1 maart 1906 van A.W. van Beek Calkoen en Baron H.M. van Asch
van Wijk over de gevolgen va n deze Pensioen-wet oor de V er. “Johannes” en Corr. blad. 1904, nr. 1
met een verzoekschrift tot wijziging van het w etsvoorstel d.d. 23 dec. 1903. en Corr. blad 190 4, nr.
5 en een dankb etuigin g aan D r.A. K uype r omd at hij m et dit v erzoe kschrif t - altha ns ged eeltelijk
rekening heeft g ehouden en hoopt dat het w etsvoorstel tot w et wordt ve rheven per 1 jan.1906.
(Corr.bl. nr. 5, 1904)
Gelijkstelling van de minimumsalarissen, zie Corr.Blad. 1905, nr. 5, blz. 10 (exemplaar in map)
Artikel van A. de Jong Ezn in Correspondentieblad 28 oktober 1937 t.g.v. het ho nderd ste ge boorte jaar van Kuyper. Daar vertelt hij dat bij de wijdingssamenkomst van de A.V. van Amsterdam 1872 in
de Amsterdamse Zuiderkerk Dr. A. Kuyper voorging en sprak over de betekenis van het Wilhelmus en
over de betekenis van de Christelijke school tegenover de staatsschool.
(in map kopieën van bovengenoemde artikelen)
Artikel over Dr. A. Kuyper in het Katholiek Schoolblad d.d. 4 nov. 1937*. “Kuyper deed een forse
stap voorwaarts. Gelijkstelling van de minima, welke voor Rijkssubsidie in aanmerking kwamen, voor
openbare en bijzondere onderwijzers. Dat m aakte de schrale salarissen ineens in opgaande lijn..
Subsidie voor de schoolgebouw en bracht de mogelijkheid van scholenstichting. — voor 1906 was er
voor den bijzondere onderwijzer geen geschreven recht. Niets was er van al de waarborgen, welke
thans onze positie omringen: geen opzeggingstermijn bij ontslag, geen ziekteverlof. geen wachtgeld,
geen pensioen, geen der dingen die nu in de Acte van Benoeming staan.., geen beroepsrecht, geen
commissie van beroep..En dat alles bracht Kuyper. Wie dat alles nagaat, moet vervuld worden van
dankbaarheid jegens de man, die niet enkel recht opeiste voor de bijzondere school, maar ook het
recht van den bijzondere onderwijzer tegenover zijn besturen. “De em ancipatie van de bijzondere
onderwijzer begint niet met de wet van 1920, maar met die van 1905 . Toen werd hij uit het
diensthuis uitgeleid. “
* In dit artikel wordt ook gewezen op de hartelijke relatie me t Dr. Schaepman en de reactie van Kuyper op diens overlijden:
“Quis non fleret” (wie zou niet wenen) St. Agnesdag 1903)
* Dr. P. Kasteel. Abraham Kuyper, Biografie over Kuyper, Kampen, Kok, 1938. blz. 239. (Dr. P. Kasteel- lid van Rooms-Katholieke Kerk.) heeft dit artikel in zijn biografie uitgebreid gecitee rd.
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Inventarisatie Memorabilia: de Koninklijke Familie en de VCOON
Datum

Bijzonderheden.

In doos Memo 2

1874
1879
1910
-1918
1919
1926
1926
-1929
1931
1931
1934
-1934

Foto van het kindergeschenk dat is aangeboden aan “onze n Koninklijken Vorst en Heer Z.M .
Koning Willem III ter gelegenheid van diens 25-jarig regeringsjubileum - zijnde een monumenale inktkoker van massief zilver met daarop in gouden letters: “Laat d e kinde rkens t ot Mij
komen en verhindert hen niet. want derzulken is het Koninkrijk Gods”. Zijne Majesteit Koning
Willem III sprak bij die gelegenheid tot de commissie:” Liefde voor het Huis van Oranje in te
prenten in de harten der jeugd, is aan uw zorgen goed toevertrouwd”.
Op 5 juni 1879 heeft A. Meijer (voorz.)dezelfde jas aan als bij de aanbieding van het
geschenk aan de Koning. (Verslag 26ste AV (25-jarig jubileum VCOON)
Afbeelding Julian abijbel. Geïllustreerde Bijbel, naar ontwerp van Chris Lebeau te Haarlem,
leverijng en inbinding, fa. J. Brandt & Zn. te Amsterdam, uitgevoerd in Nassau-blauw
grosgrain Levan t Masrco, ge heel in handvergu lding en blinddruk, aan voorzijde gestileerd
wap en, aa n de ac hterzijd e een m onog ram d er lette rs P.J. (Prinse s Julian a) , aan gebod en bij
de 57 ste AV te Apeldoorn, Deze werd aangeboden op dinsdag 17 mei 1910. Op 18 mei 1910
is de Algemene Vergad ering om half tien op Het Loo ontvangen en heeft daar aan H.M.
Konin gin W ilhelm ina en P rinses J uliana e en ova tie geb racht. De K oning in beda nkte p ersoo nlijk
de AV. voor de Julianabijbel (Verslag 57ste AV, Apeldoorn, 1910, zie ook Gedenkboek 18541929
De Vere niging en het Konin klijk Hu is, blz. 175 t/m. 177. en bijgevoegde correspondentie.
Naar aanleiding van de mislukte revolutiepoging van Troelstra is de Koningin gehuldigd op
het M alieveld te ‘s-G raven hage. Dat k on toe n nog n iet me t een v aande l en dat werd als
onbev redige nd gev oeld. V andaa r dat er e en vaa ndel be steld is. Zie ook : Kolom : Mem orabilia
Vaandels onder 1), in Omschrijving bij het Vaandel VCOON en in Gedenkboek 1854-1929
Mon delinge overle vering door T ante T rijn (Van den Berg) over een “ belet” aange vraag d bij
Koningin Wilhelmina en dat heeft plaatsgehad in 1919 n.a.v. een salariskwestie; notitie met
bronverwijzing
Foto t.g.v. aanbieding huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina t.g.v. haar 25 ste regeringsjubileum. Het geld: ƒ 7000,–door de Chr. scholen bijeengebracht werd aangeboden t.b.v.
slachtoffers van de watersnood van 1926 op verzoek van de Koningin. Op de foto: staand
Marie de Nie , leerling Kon.W ilhelm inasch ool en W illem v an der B eek, lee rling O ranje-s chool,
A. de Jong Ez. (dir.), dhr. P. Oosterlee (Vz.), zittend dhr. A. Oosterwijk en mw. H.J. Rijken
Foto: van het zilveren blad, waarop de gift werd aangeboden aan H.M. de Koningin op 18
febr. 1926 door het Moderamen. Zie ook zie ook Gedenkboek 1854-1929, De Vereening en
het Ko ninklijk H uis, blz. 178 t/m 180
-Foto Koninklijke familie, zoals opgenomen in Gedenkboek 1854-1929 vlnr. Koningin-Moeder
Emma, Prinses Juliana, Prins Hendrik, Koningin Wilhelmina.
Mapje met Foto’s van de Nassau-reis van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en
Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Gewesten van 3 tot 8 Augustus 1931,
aangebonden door Joh.W. Kragt, te Noordwijk.
Allerlei foto’s en pren tbriefk aarten van de Nass aureis
Foto bij het overlijden van Koningin-Moeder Emma,(van Waldeck-Pyrmont), tweede
echtgenote van Koning Willem III en regenties van 1890 tot 1898, d.d. 20 maart 1934 met
een bijschrift van H. Colijn, minister-president.
Foto bij het overlijden van Prins H endrik , Hertog van Mecklenburg-Schwerin, echtgenoot van
Koningin Wilhelmina. overleden 3 juli 1934.
Koninklijke Correspondentie: Zie onder de tweede kolom Vereniging “Johannes” : de diverse
Koninklijke giften van zowel de Koningin-Regentes Emma, Koningin Wilhelmina als Prins
Hendrik aan deze diaconale vereniging, nauw g elieerd aan de VCOO N,
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Memorabilia: Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs
Datum:

Bijzonderheden

In doos Memo 2

7-4-1904

Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland (16 n. Chr. - 1904) door
J. Kuiper, hoofd der Chr. School te St. Jacobi-Parochie., herziene en veel vermeerderde
druk. Amsterdam , H.A. van Bottenburg, 19 04, 418 blz. 2 e druk, met 24 portretten met
jaartallenlijst en register. Met een voorwoord v an H. Eerdbeek, voorzitter en J.C. W irtz
secret aris van de Ve reenig ing van Christe lijke On derw ijzers en Onde rwijze ressen in
Nederland en Overzeesche Bezittingen. Omdat in dit boek opgenomen zijn geschiedenissen
van A. Meijer (1 e voorzitter VCOO N), H.J. Lemkes , (Hoofdbestuurslid) J.C. de Puy, N.M .
Feringa en J.P. Schaberg (afdeling ‘s-Gravenhage), die allen betrokken zijn geweest bij de
VCOON, heb ik dit boek als memorabilium opgenomen.

Inventarisatie Memorabilia: houtsnede A.C.W. Scheffer
map

Bijzonderheden

In doos Memo 2

)Houtsnede, van A.C.W. Scheffer. 1841-1904,vervaardigd door J. Kuiken, Hoogte 54 cm, breestee
36 cm. met afbeelding van A.C.W.Scheffer, hoogte 33 cm. In strak lettertype onder de afbeelding
uitge-sneden: A.C.W .Scheffer 1841-1 904. Kleur: roodbruin. Achter de houtsnede bevindt zich een
smallere lijst, waaraan de ophanging is bevestigd. Van deze houtsn ede bestaat een digitaal gemaakte
foto. T ijdens d e Bijzo ndere AV o p dinsd ag 24 mei 1 904 benoe md to t Ridd er in de o rde va n Ora nje
Nassau, op gespeld door D r. A. Kuype r.
Huldeblijk aan A.C.W. Scheffer, aang ebode n bij het 5 0-jarig jubileum VCO ON (origine le foto z ie bij
jubileumfeest 51ste AV 19 04. in map 1) (kopie foto in m ap houtsned e A.C.W . Schefffer)
In Memoriam voor A.C.W. Scheffer met verslag van de begrafenis te Harlingen op 30 mei 1904
(Correspondentieblad 1904, nr. 5)
Adam Cornelis Scheffer werd geboren op 19 oct. 1841, onderwijzer te Bedum in 1860, te Kampen
tot 1866, te Nieuwe Pekela als hoofd der school, op 2 nov. 1874 geïnstalleerd als hoofd van de
Christelijke school te Harlingen, overleden op 26 mei 1904, direct na de 51 ste Algemene Ve rgadering.
Voorzitter van de VCOON van 1894-1896 en van 1900 tot en met 1904.
Zie ook: Gedenkboek “Van Strijd en Zegen”, 1854-1904, kolom Bijzondere Algemene Vergaderingen
(50-jarig jubileum 1904) en een In Memoriam in het Correspondentieblad 1904, nr. 4.
Zie ook de levensbesc hrijving Correspon dentieblad. jaargang 1941.(in m ap foto houtsn ede Scheff er)

Inventarisatie Memorabilia: ledenlijst 1860

In doos Memo 2

Naamlijst van DE LEDEN EN D ONATEU RS der Vereening van Christelijke Onderwijzers, alfabetisch
gerangschikt). (met links boven handgeschrev en het jaartal 1860.)
Getuigschrift H. Eerdbeek* d.d. 21 september 18 61 en ondertekend door H .J. van Lumm el.
Bewijs van lidmaatschap 1931
* H. Eerdbeek is voorzitter geweest van de VCOON van 1896 tot 1900 en is A.C.W. Scheffer
opgevolgd na diens eerste termijn. Zie ook: kolom losse Correspondentiebladen 1915, nr. 17 (15 mei
1915) artikel van H. Nieukerke: “H. Eerdbeek en zijn tijd”, en kolom inventarisatie archief Afdeling ‘s Gravenhage (blz.33)
Inhoud Gele buitenmap “Volkspetitionnement/ledenlijst,/ledenlijst/ getuigschrift Hendrik Eerdbeek.

-64-

Inventarisatie Memorabilia: Medaillon

In doos Memo 2

Medaillon in gebrandschilderd glas, afkomstig uit de tochtdeuren in het pand Ma doerastraat 17 te
‘s- Gravenhage, met het vignet der Vereniging, bewaard in een gewatteerde enveloppe.
Omschrijving afbeelding: een LE EUW met V LAG en DE VIES op een hoog v oetstu k, gep laatst in
STRALEND LICHT. Het geheel geeft weer: “Houdt hoog Uw Eenheid en Devies, “Verdedigt met
KRACHT en MOED DER BEGINSELEN”. “Durft deze ook te belijden IN’T LICHT DER WAARHEID”
Het in de Vlag aangebrachte devies luidt: “PR INCIP IUM S APIEN TIAE T IMO R DO MINI”
Daaronder: VER ENIGIN G VA N CH RIST ELIJKE OND ERW IJZER S EN O NDE RW IJZER ESSE N IN
NEDERLAND EN O VERZEESCHE GEW ESTEN
Datering: omdat hier sprake is van “Gewesten”, is dit medaillion na 9 april 1931 vervaardigd.
Betekenis van de latijnse spreuk in de vlag: De Vreze des Heeren is het beginsel der Wijsheid
(Spreuken 9:10 em Psalm 111:1 0).
Bron: Gids Eeuwfeest 7 t/m 10 juli 1954

Inventarisatie Memorabilia: oude foto’s Hoofdbestuur VCOON
Datum

map

Bijzondeheden

In doos Memo 2

1904
1918
19291936
1946/1947
1954
1929
1929

omslag 1
omslag 2
omslag 3
omslag 3
omslag 4
omslag 5
omslag 6
-

foto Hoofdbestuur VCOO N ten tijde van het 50 jarig jubileum VCOON,
26 m ei 1904 te Am sterda m. v. l.n.r. C .G. W iegand , K. Bra nts, A .A. K lijn
(Penningmeester),J.C. de Puy (vice-voorzitter), A.C.W. Scheffer (voorz.). D.
Wijnbeek (1 e secr.)A. Rademaker (2 e secr.), G. Ipema en J.C. Wirtz. achter
lange bestuurstafel
foto Hoofdbestuur VCOON, mei 1904: v.l.n.r. zittend achter kleine tafel:
A. Rademaker, J.C. de Puy, A.C.W. Scheffer, D. Wijnbeek, A.A. Klijn
v.l.n.r. staand: G. Ipema, J.C. Wirtz, K. Brants, C.G. Wiegand
Op K erst-e n Nieu wjaa rswe ns 19 91 m et HB uit 19 04 -fo to me t kleine tafel:
“De wereld verandert, het vertrouw en blijft!”
foto Hoofdbestuur VCOON 1918: v.l.n.r. staand: W. Fijnvandraat, J.C. Wirtz.
A. de Jong Ezn, vl.n.r. zittend: A.J. Drewes, J. van Andell, A. Jonkman
(voorz.), P. Oosterlee en J. Hobm a; kleine foto links onder: J. van Andel,
A. Jonkm an (voorz.), A . de Jong Ezn . (dir.), kleine foto rechts on der:
A. Jonkman en P. Oosterlee.
foto Hoofdbestuur VCOO N ten tijde van het 75-jarig jubileum mei1929 te
Amsterdam. v.l.n.r. zittend: Mej. H.L.J. Rijken (Penningm.) J.Th.R. Schreuder
(voor z.), A . Oos terw ijk (secr. ), R. v an der W elle
staand; H. Nieuw enhuizen, B. Visser, G. Meim a, A. de Jong Ezn. (bureaudir.)
J. Hobma, P. van Aalten en A. van den Berg.
foto Algemene Vergadering Utrecht 1936 voor o.a. Domtoren
foto Hoofdbestuur VCOON 1946/1947. geïdentificeerd: v.l.n.r. staand:
nr. 2: J.A. van Bennekom, dhr.D.P. Bothof (dir.) v.l.n.r. zittend: 1. A. van
Andel,
2. A. Tjoelker (voorz.), 3. Mej. H.L.J. Rijken, 4. D.H. Dutmer
foto Hoofdbestuur VCOON 1954, tijdens het 100-jarig jubileum onder het
voorzitterschap van J.A. van Bennekom, (zittend midden),V.l.n.r. zittend: A.
van A ndel en rechts achte r de tafe l D.H . Dutm er: staa nd ach ter tafe l
v.l.n.r. met snor en bril prof. J.W. van Hulst
foto Bestuur Ver. “Barnabas” 1929 * met links H. Emous (2 e voorzittter.) en
rechts op stoel met lange franje C.Wiegand (1 e voorzitter)
foto Bestuur Lukas 1929*, foto Commissarissen Lukas c.a. 1929 met links
zittend H.J. van Wijlen
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Inventarisatie Memorabilia: oude foto’s Hoofdbestuursleden VCOON
map

Bijzonderheden

In doos Memo 2

map 7

P. van Aalten (lid hoofdbestuur 1930-1935 en 1936-19 43) (voorz. 1930-1935)(voorz.
1937-1943)
J. van Andel Jzn.(lid hoofdbestuur 1910-1919)
J.A. van Bennekom (lid hoofdbestuur 1941-1954)(voorz. 1949-1954)
K. Brants (lid hoofdbestuur 1903 t/m 1911)(voorz. 1910-1911)
D.H. Dutmer*** (lid hoofdbestuur 1938-1954 (voorz. P.C.O.V 1957-1969
en voorz. P.C.B.O. 1969-1970)
1916 en 192701930)
H. Lankamp**, schrijver van Leerplan voor de scholen met den Bijbel, (in bibliotheek
Onderwijsbond CNV) , overleden 1929- Zie Gedenkboek 1854-1929
P. Oosterlee (voorz.) geboren 14 jan. 1863, overleden5 juni 1930)( voorz. 1916-1917 en
1921-1927)
A. Oosterwijk, lid hoofdbestuur , 1904-1913 en 1919 t/m 1928.(Aanvaarde namens het
Hoof dbest uur he t Vaa ndel in d e jaarv ergade ring te R otterd am o p 22 e n 23 m ei 192 3) Zie
ook M emo rabilia: V aande ls
F. Rumscheidt (lid hoofdbestuur 1889-1894)
Mej. H.J.L. Rijken, eerste vrouwelijk HB-lid (in elk geval vanaf 1922-1929
en van 1938-1948)- ook penningmeester geweest ca. 1929)
J.Th.Schreuder, (hoofdbestuurslid1907-1916 en 1921-1930) (voorz. 19131916 en 192701930)
R. van der Welle (lid hoofdbestuur 1922-1931)
J.C. Wirtz Czn.(lid hoofdbestuur 1893-1898, 1901-1910, 1914-1920)(voorz. 1904-1910)
D. Wijnbeek (lid hoofdbestuur 1878-1894 en 1897-1906)
* bron zittingsduur leden hoofdbestuur en overige foto’s: Gedenkboek 1854-1929 en Een eeuw van
zorg en zegen 1854-1954
** Met uitzondering van H. Lankamp zijn allen lid van het hoofdbestuur geweest.
*** P.C.O.V. P.C.B.O. zijn rechtsopvolgers VCOON

Memorabilia: Oude foto’s
Datum

Bijzonderheden.

1929

Dik schrift me t voornam elijk personenfoto’s, a l dan niet gedateerd en geïdentificeerd
Drie genummerde schriften met voornamelijk personenfoto’s, al dan niet gedateerd en ge
geïdentificeerd.
Deze foto’s hebben naar alle waarschijnlijkheid in het Correspondentieblad gestaan.
Foto- album met v ooral sc holenf oto’s u it Ned erland en Ne derlan ds-Ind ië
Acht erin fot o me t aanb ieding g esche nk 25 -jarig R egerin gsjubile um K oning in Wilh elmin a in
1926) (zie ook Memorabilia: De Koninklijke Familie en de VCOON, blz. 62)

Inventarisatie Memorabilia: Propagandaboekje 1917

In doos Memo 3

In doos Memo 2

Propagandaboekje van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
en de Overzeesche B ezittingen. Groningen, Jan Haan, 1917. H. Bijleveld is rechtskundig adviseur
met kopie inlegvel Statuten, art. 2, 3 en 4:“De opvoeding moet zijn Christelijk-Nationaal; daartoe ins
noodig het onbelemmerd gebruik van de Heilige Schrift en eene zodaanige behandeling van de
geschiedenis onzes Vaderlandse, dat daardoor duidelijk aan het licht trede de waardij van de
beginselen der Hervorming in den strijd tegen het Room sche bijgeloof en het Revolutionaire ongeloof”
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Inventarisatie Memorabilia: Salarisstrijd
Datum:

Bijzonderheden

In doos Memo 3

1891
1919
1928/1939

Notitie over de salarisstrijd in de beginjaren
Notit ie over een sa lariskw estie, d ie aanh angig w erd gem aakt b ij de Ko ningin
Notitie met diverse kopieën uit Correspondentiebladen over de salarisstrijd vanaf
1928 tot en m et 1939....
Het betreft hier geen m emo rabilia in eigen lijke zin , maar een drietal notities
over de salarisstrijd in de begintijd van de VCOON, waarbij gebruik is gemaakt van
bronnenmateriaal van het tot nu toe geïnventariseerde archief en dat vanwege het
onderwerp: het onderw ijssalaris toch ook de moeite van het herinneren waard is.
(dit dossier omwille van ruimteverdeling in doos Mem o 3 geplaatst.

Inventarisatie Memorabilia: Schoolstrijd
Datum:

Bijzonderheden

mei 1913
juni 1918

Gegevens voor den Schoolstrijd, verzam eld doo r het C entraa l Burea u van In form atie
voor het Christelijk Onderwijs. Amsterdam, Centraal Bureau, 1913. Brochure, 63 pag.
(Niet in den h andel)
Oud e en nie uwe Gege vens v oor den Scho olstrijd , verzameld door het Centraal Bureau
van Informatie voor het Christelijk Onderwijs. Amsterdam, Centraal Bureau, 1918.
Brochure, 148 pag. O nveranderde tweede oplage. (niet in den handel);
Doel van het Centraal bureau en de relatie tot de VCOON:
“Op initiatief van de Afdeling Amsterdam en Omstreken van de Vereeniging van
Christ elijke O nderw ijzers en Onde rwijze ressen in Ned erland en Ov . Bez. (VCO ON ) is
het Centraal Bureau van Informatie voor het Christelijk Onderwijs opgericht door
samenwerking van verschillende vereenigingen, die zich op het gebied van het
Christ elijk On derw ijs bew egen. Doel is gegev ens te verza mele n om trent h et chris telijk
Onderwijs, zijn uitbreiding en zijn tegenwoordigen toestand en met die gegevens ieder
voorstander van het Christelijk onderwijs te dienen, voor welk doel hij ze ook
gebruiken wil.” Voorzitter van dit Centraal bureau was A. Jonkman* (1917-1921
voorzitter VCOON)

Inventarisatie Memorabilia: Vaandels

In doos Memo 2

In doos Memo 2

1) Vaan del Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Gew esten (VCOO N) . Omschrijving (als bijlage achter deze Inventarisatie bijgevoegd.),
oude f oto (in b riefkaa rtfor-m aat), re cente foto na restau ratie 14 oct. 2 004 , Afsc hrift V aande llied. Zie
ook Gedenkboek 1 854-192 9 onder Hoofdstuk : Vlag, Vaandel en Vignet, van A. de Jong Ezn. (blz.
193)
Rekening reparatie vaandel van gebr. Van Ove n te ‘s-Gravenhage, 21 nov. 1931 voor ƒ 23,50
Het vaandel wordt in bruikleen overgedragen aan het H.D.C.
2) Vaan del Vereniging van Onderwijzeressen bij het Christelijke Kleuteronderwijs met recente foto
(april 2006) en omschrijving van het vaandel (achter deze Inventarisatie bijgevoegd ) Dit vaandel wordt
eveneens in bruikleen overgedragen aan het H.D.C.
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Inventarisatie Memorabilia: Volkspetitionnement 1878

In doos Memo 2

Gedenkboek betreffende het Volkspetitionnement, bewerkt door N.M . Feringa,
Amsterdam, J.H.Kuyt, 1878 met voorin foto van Zijne Majesteit Koning Willem III, 167 blz. met
index,
Vanaf blz. 70 t/m blz. 72 het adres van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCOON) met
Register op het Smeekschrift aan den Koning inzake de Onderwijswet, zoals het den 3 e augustus 1878
Zijne Majesteit is aangeboden (per provincie gerangschikt; eerste cijfer achter de plaatsnaam het aantal
ondertekenaren, het tweede da t van hun schoolgaande kinderen).
Twee micro foto’s uit het Rijksarchief betreffende het Volkspetitionnement + twee vergrotingen
(in kopie)
Gele buitenmap “Volkspetitionnement/ledenlijst,/ledenlijst/ getuigschrift Hendrik Eerdbeek.

Inventarisatie Memorabilia: Verslag Algemene Vergadering van de Unie van
Christelijke Onderwijzers in Nederland.

In doos Memo 3

Verslag van de 15e Algem ene V ergad ering v an de U nie van Chr. O nderw ijzers en Onde rwijze ressen in
Nederland (opgericht 26 mei 1896), gehouden te Utrecht, in het gebouw “Irene”, Keistraat, op
donderdag 28 dec. 1911.
Om dat dit d ocum ent he t enige verslag is van e en Alg eme ne Ve rgade ring va n de U nie* is h et als
memorabilium beschouwd.

Memoriabilia: “Hardegarijp, een teken!”
datum

bijzonderheden

In doos Memo 3

1 -12-1951 Verslag openbare vergadering van het Werkverband van Hervormde Leerkrachten op
in map.
zaterdag 1 december 1951, om 14.00 uur in het Jaarbeursgebouw te Utrecht
spreker: Prof G.C. van Niftrik, titel rede: “Hardegarijp een teken!” n.a.v. het advies van de
Hervormde Raad voor Kerk en School gegeven aan de Kerkeraad van de Hervormde
Gemeente te Hardegarijp tegen de stichting van een Christelijke School te Hardegarijp.
De voorzitter van het Chr. schoolbestuur en Hervormd lidmaat pleit voor die Christelijke
schoo l. Dhr. P. Jou wsm a, lid ho ofdbe stuur V COO N) w ijst op d e doop beloft e die be rust bij
de ouders, die deze belofte hebben gedaan en niet bij Hervormde kerkeraad van
Hardegarijp. Notities en krantenknipsels.
Zie ook: H. Algra (tegenspeler Hervormd Kerkbestuur): “Mijn werk en mijn leven” en
Inventarisatie HB-stukken, Moderamen HB en Correspondentieblad .

Inventarisatie Memorabilia: Diversen *
Datum:

Bijzonderheden

In doos Memo 3

1771
1825
1850
1851

Gemene zend-brieven, zo die in de Zuitze Scholen in Nedrland worden geleerd, geheel
vernieuwd en verbeterd. B. Hakvoord. Amsterdam. Wed. J.Ratelband, en J Bouwer, op de
Roozegragt, Zuydzyde, in de Bybel-Drukkery, 1771
De Muzikale vriend der Jeugd bevallige zangstukjes voor het opkomend geslacht ook tot
schoolgebruik. Rotterdam, van Mensing en Van Westrenen 1825; Eerste stukje, derde
druk, uitgegeven door Wo udshof.
Kinderzangboek, verzameling van één -en meerstemmige kinderliederen. tweede stukje,
Rotterdam, de Vetter, 1850
Kinde rzang boek, verza melin g van é én -en m eerste mm ige kind erliede ren, vie rde stu kje

* Deze documenten hebben geen relatie met de VCOON, maar worden vanwege ouderdom bewaard.
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Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
Datum:

Editienr.

Plaats / bijzon derhe den/w ijze van aanw ezighe id

28-12-1911

15 e AV

verslag: zie Memorabilia.

Inventarisatie van “De Christelijke Onderwijzer”, maandblad van de
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
(opgericht 26 mei 1896) , uitg. W. Zurich te Doetinchem.
editie

band

Bijzonderheden

1898/ 1 e jrg.
1898
1898
1899/ 2 e jrg.
1900/ 3 e jrg.
1901/ 4 e jrg.
1902/ 5 e jrg.
1903/6e jrg.
1904/ 7 e jrg.
1905
1905/ 8 e jrg.
1906/ 9 e jrg.
1907/ 10 e jrg.
1908/ 11 e jgr.
1909/ 12 e jrg.

1898-1907
-1898-1907
1898-1907
1908/1909
-

Eerste nummer: 15 jan. 1898
15 sept. 1898. (nr. 7) Inhuldiging Koningin Wilhelmina.
Wer kplan U nie
15 dec. 1898: Rapport afd. Amsterdam van de Hoofdvereniging
(d.w.z. de VCOON) over de wettelijke salarisregeling
15 dec. 18 99 nr. 12 ov er de stand van de onderw ijzer in de verhouding tot de schoolhoofden.
15 fe br. 19 00 (n r.2) en 15 m aart 19 00 ov er de rec htspo sitie
15 dec. 1900 (nr.12) met de salarisvergelijking tussen scholen met
de Bijbel en Openbare scholen in Amsterdam
Vanaf 1901 aantal exemplaren van oplage genoemd (600)
In het Blad “De Christelijke Onderwijzer” zijn net als in het
“Correspondentieblad” allerlei verslagen en bestuursmededelingen,
aankondigingen voor de Algem ene vergadering enz. opgenom en.
Vanaf 1 sept. 190 2 (5 e jrg, nr. 57) wordt “de Christelijke
Onderwijzer “over de jaargangen heen” do orgenumm erd.
15 maart 1904 (jrg. 7, nr. 93) over ziekenfonds “Lukas”.
1 juni 1904. (jr. 7, nr. 98) Rouwadvertentie en hoofdartikel bij het
overle iden va n de vo orzitte r A.C .W. Sche ffer na het 50 - jarig
jubileum van de VCO ON.
De 7 e jaargang loopt tot 14 febr. 1905.
Bovenaan bijblad 15 jan. 1905 uitspraak van Dr. A. Kuyper:
“ Spreekt vrij uit, ook waar het uw eigen rechten en belangen geldt”
8 e jrg. 1905 begint op 15 febr. van dat jaar.
27 m aart 19 06, jrg . 9. H eeft de Wet - Kuy per de U nie ove rbodig
gemaakt? Neen!
22 mei 1906, jrg. 9 . Tiende verjaardag van de Unie 1896-1906
1 jan. 1 906 . De nu mm ering b egint w eer bij 1 . Het b lad kom t in
1907 25 maal uit (dus ca. 1 maal per twee w eken)
jaargang 1909 bestaat uit 50 nummers.

De banden van “De Christelijke Onderwijzer” worden in de bibliotheek van het H.D.C. opgenomen
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Inventarisatie van “De Christelijke Onderwijzer”, maandblad van de
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
(opgericht 26 mei 1896) , uitg. W. Zurich te Doetinchem.
editie

band

Bijzonderheden

1910/ 13 e jrg
1911/ 14 e jrg.
1912/ 15 e jrg.
1913/ 16 e jrg.
1914/17e jrg.
1915/ 18 e jrg.
1916/ 19 e jrg.
1917/ 20 e jrg
1918/ 21 e jrg.
1918/ 21 e jrg.
1919/ 22 e jrg.
1920/ 23 e jrg.
1921/ 24 e jrg.
1922/ 25 e jrg.
1923/ 26 e jrg.
1924/ 27 e jrg.
1925/ 28 e jrg.
1926/ 29 e jrg.
1927 30 e jrg.
1928/ 31 e jrg.
1929/ 32 e jrg
1930/ 33 jrg.
1931/ 34 e jrg.
1932/ 35 e jrg.
1933/ 36 e jrg
1934/ 37 e jrg.
1935/ 38 e jrg.
1936/ 39 e jrg.
1937/ 40 e jrg
1938/ 41e jrg.
1939/ 42 e jrg.
1940/ 43 e jrg
-

1910/1911
1912/1913
1914/1915
1916/1917/
t/m mei 1918
vanaf mei 1918
1919
1920/1921
1922/1923
1924/1925
1926/1927
1928/1929
1930 geen band
1931 geen band
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941 t/m 1945

14 e jaargang, nr. 50, 28 dec. 1911. Inhoudsopgave van “De
Christelijke Onderwijzer, jaargangen 1989 tot 1908 en
Inhoudsopgave 1909, inhoudsopgave 1910, inhoudsopgave 1911.
Achter16e jrg. , nr. 10, 27 dec. 1913: Inhoudsopgaven 1912 en
Inhoudsopgave 1913.
Deze band bevat ook jaargang 21 t/m nr. 10, 10 mei 1918
Deze band start bij jaargang 21, nr. 11, 23 mei 1918
- groot formaat.
Hoewel de band met okt. 1921 lijkt te beginnen. blijkt het toch een
eerste num mer in nieuw formaat va n “De Ch ristelijke Onderw ijzer”
te zijn. Het okt. 1921 blijkt het eerste numm er in nieuw formaat te
zijn, voorin gebonden bij band 1922 (nieuw formaat)
- ontbreekt
- ontbreekt
- één band per jaargang, begint bij 1932.
De 40 e jrg, nr. 1, woensdag 6 jan. 1937 opent op de voorpagina
met een foto van het vorstelijk bruidspaar H.K.H. Prinses Juliana
en Z.K.H. Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeldt, die op 7 jan. 137
in het huwelijk zijn getreden.
Het blad verschijnt dan 1 maal per 14 dagen en vanaf 1935 onder
redactie van T. C. Bos, W . Fieggen en A .P.Jungcu rt Jr.
1941 t/m 1945 geen “De Christelijke Onderwijzer” (Tweede wereldoorlog t/m 5 mei 1945. Daarna beperkte papiertoewijzing)

De banden van “De Christelijke Onderwijzer” worden in de bibliotheek van het H.D.C. opgenomen
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Inventarisatie van “De Christelijke Onderwijzer”, maandblad van de
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland
(opgericht 26 mei 1896) , uitg. W. Zurich te Doetinchem.
editie
1945/
1946/
1946/
1947/
1947/
1948/
1949

44 e jrg.
45 e jrg.
46 e jrg.

47 e jrg.
48 e jrg.
49 e jrg.

band

Bijzonderheden

geen banden.
band 1946
band 1946
1947
1947
1948
1949

Eerste nummers in kleiner formaat. (jaargang 1945)
Vooroorlogs formaat; 46e jrg. nr. 11, woensdag 29 mei 1946.
Gedenknummer bij het 50-jarig jubileum van de Unie van Christelijke
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland (opgericht 26 mei
1896)
Vanaf 22 jan. 1947 is de 47e jaargang vernummerd tot 48e jaargang
“Naar de Christelijke Staatsschool”, Wil de Hervormde Raad voor
Kerk en School die kant op?. Art. in nr. 6, 12 febr. 1947.
-

De banden van “De Christelijke Onderwijzer” worden in de bibliotheek van het H.D.C. opgenomen

Inventarisatie Jaarboekjes Unie van Christelijke Onderwijzers en OnderWijzeressen in Nederland ( 26 mei 1896- tot 1-1-1955 in PCOV
lopend van/tot

Doosnr.

bijzond erhed en/w ijze van aanw ezighe id

1933
1951
1952
1953
1954
1955

doos CB14
in map 7

enige exemplaar van voor de 2e wereldoorlog
laatste jaarboekje U nie. (Unie is gefuse erd met V er. v. Chr.
Onderwijzers (VCO&OB)(14-10-1854) tot P.C.O.V,.per 1 jan. 1955
Deze serie jaarboekjes van de Unie is in een afzonderlijke map
Jaarboekjes Unie op identieke wijze geplaatst als de Jaarboekjes
VCOON , mede door hun weinige aantal.

Naschrift.
Deze inventarisatie van het historisch archief van de P.C.O. en haar eerste rechtsvoorgangers in de
period e 185 4-19 54 dra ag ik op aan he n die in d e scho olstrijd e n daarn a voor het Ch ristelijk o nderw ijs
en ook voor elkaar als Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen zijn opgekomen en van wiens
liefde-arbeid dit archief de weerslag is. Niets menselijks was hen vreemd, maar de grondtoon van al
hun streven was w at Abraham Ku yper eens treffend onder woorden brach t:
” Gij hebt met het schoolkind in de arm de wacht bij het kruis betrokken. Laat dat kind nooit los en laat
dat Kruis nooit los. En die God, Die de God is van ons aller Doop, Die zal het u doen gelukken!”
Met dank aan het Dagelijks Bestuur van de Onderwijsbond CNV, die tijd en ruimte gaf om deze
inventarisatie uit te voeren (en dat is best uniek!) en aan Evert de Jong (voorzitter P.C.O. en vicevoorz itter va n de O nderw ijsbond CNV ), Edw in Brou wer (E erste m edew erker a fd. Ar bidoc) en W ilhelm
van der Velden (hoofd afdeling Documentatie van P.C.B.O. en P.C.O.) die mij gevraagd en ongevraagd
advies gaven. Ik heb het zeer gewaa rdeerd.
Zoetermeer, 19 juli 2006.
Afdeling ArBiDoc, Jouke Elsinga

-71BIJLAGEN:
1) Historisch Overzicht
2) Sociaal Fonds P.C.O.
3) Vaandelnotities
DE INVENTARISATIE IN FASES:
De Inventarisatie wordt gefaseerd in meerdere onderdelen.
1) 1854 tot en met 1 954 V COO N - 100 jaar
2) 1955 tot en met 1968 PC OV - 13 jaar - gecompliceerd door veel fusies
en 1969 tot en met 1974. PCB O - 15 jaar -gecompliceerd door veel fusies
3) 1975 tot en met 1999 PC O. - 25 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globale inhoudsopgave VCOON-archief dat op 25 juli 2006 wordt overgebracht naar het
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (H.D.C.) , verbonden aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.

1) Globale Inhoudsopgave dozen, waarin van het archief de VCOON (1854-1954) is ondergebracht
naar onderdeel gerangschikt:
Onderdeel Statuten:
2 dozen
Onderdeel Algemene Vergadering:
13 dozen
Onderdeel Hoofdbestu ur:
9 dozen
Onderdeel Afdelingen:
13 dozen
Onderdeel Correspondentiebladen:
14 dozen
Onderdeel Diaconale verenigingen:
Johannes:
2 dozen
Jacobus:
1 doos
Lukas:
3 dozen
Onderdeel Mem orabilia:
3 dozen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het archief van de VCO ON, dat nu naar het H .D.C. wordt overgebrach t, bevat:
60 dozen
2) Houtsnede van A.C.W. Scheffer (voorzitter VCOON van 1894-1896
en van 1900-1 904) (Zie ook Mem orabilia)
3) Va andel Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche
Gewesten (VCOON)
- Vaan del Vereniging van Ond erwijz eresse n bij het Christe lijke Kle uteron derw ijs
(zie voor verdere gegevens Mem orabilia)
4) Gebonden jaargangen C orrespondentieblad,
Correspondentieblad/ De Christelijke Onderwijzer, P.C.B.O. blad en P.C.O.-Magazine
in verhuisdozen en twee archiefdozen met gebonden (oudste) kleine formaat gebonden jaargangen
Correspondentiebladen
- Gebonden jaargangen van De Christelijke Onderwijzer (orgaan Unie van Christelijke Onderwijzeres en
Onderwijzeressen in Nederland (zie Inventarisatie) (in verhuisdoos)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoetermeer: 19 juli 2006.
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