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drs. H.J. Nieboer 

 

 

Archiefblokgegevens 

 

Archiefnummer:  55 

Archiefnaam:  Drs. H.J. Nieboer 

Begin-eindjaar:  1962 - 1967 

Omvang:   0.11m./ 1 doos 

Plaats:  W10 

Bewerker: Erik de Roode 

Datum bewerking:  6 februari 2018 

 

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik 

 

Voorwaarden voor 

raadpleging: 

Geen 

Voorwaarden voor 

reproductie: 

Geen 

Toegang: Open 

 

 

 

De heer H.J. Nieboer was in de zestiger jaren als docent biologie verbonden aan het 

Gereformeerd Lyceum te Groningen.  

Hij was medeondertekenaar van het “Getuigenis gericht aan de leden van de Gereformeerde 

kerken (vrijgemaakt) in Nederland”, gedateerd 21 maart 1964. 

Dit leidt tot strijd binnen het bestuur van het Gereformeerd Lyceum te Groningen ter 

verdediging van de grondslag en norm van deze Gereformeerde school. Het gevolg is dat er 

een ontslagprocedure ontstaat. Dit wordt door de heer Nieboer succesvol aangevochten. Er 

volgt vervolgens nog een tweede ontslagprocedure op basis van andere gronden. Ook deze 

wordt door de heer Nieboer succesvol aangevochten. 

Het dossier (met name map 2 en 4) omvat veel documentatie over deze kwestie. 

 

Daarnaast bevat het dossier (met name map 1 en 3) veel documentatie over de Gereformeerde 

Kweekschool te Enschede en met name over de Gereformeerde Kweekschool te Groningen. 

 

Het dossier is afkomstig van Ds. T. de Haan (destijds predikant te Zuidwolde), bestuurslid (2e 

voorzitter) van de Gereformeerde Kweekschool en het Gereformeerd Lyceum te Groningen.    

 

 

# Inhoud Jaren Vorm 

1 Dossiermap I. 

Deze map bevat met name boekjes en documentaties over de 

Gereformeerde Kweekschool te Enschede en met name te 

Groningen, zoals: 

- Exameneisen Gereformeerd Onderwijs met omschrijving leerstof 

- Omschrijving leerstof van de diverse studievakken 

1962-1966 Map 
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- Statuten en Huishoudelijk Reglement van de “Vereniging tot 

oprichting en instandhouding van scholen voor Gereformeerd 

Middelbaar – en Voorbereidend Hoger Onderwijs” gevestigd te 

Groningen.   

- Verantwoording en Appèl door de Gereformeerde Onderwijzers 

Opleiding te Enschede 

- Verslag van de vergadering ter oprichting van een 

Gereformeerde Kweekschool te Groningen 

- Brieven aan de Gereformeerde kweekschool te Groningen 

- Statuten van de Vereniging “Vereniging voor Gereformeerd 

Kweekschoolonderwijs”, gevestigd te Groningen 

2 Dossiermap 2 

Deze map bevat uitgebreide informatie over “de kwestie H.J. 

Nieboer”. 

1965-1966 Docs 

3 Dossiermap 3 

Deze map bevat informatie over de Gereformeerde Kweekschool 

te Groningen, waaronder: 

- Correspondentie van en met het bestuur van de Gereformeerde 

Kweekschool te Groningen. 

- Correspondentie van en met het landelijk verband ten aanzien 

van het Gereformeerde Kweekschool onderwijs in Nederland. 

- Memorandum Kweekschool – HAVO kwestie 

- Consequenties van de mammoetwet voor het Gereformeerd 

Lyceum te Groningen. 

1963-1967 Docs 

4 Dossiermap 4 

Deze map bevat o.a.  

Uitspraak van de Commissie van Beroep in de zaak tussen Drs. 

J.H. Nieboer en de Vereniging tot oprichting en instandhouding 

van scholen voor Gereformeerd Voorbereidend Hoger- en 

Middelbaar onderwijs te Groningen. 

Daarnaast bevat de map uitgebreide informatie over “de kwestie 

H.J. Nieboer”. 

1963-1965 Docs 

 

 

 


