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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te 
Schipluiden (1896-1953) werd in december 1992 gedeponeerd bij het 
Historisch Documentatiecentrum in een zware ijzeren brandkist van 30 cm bij 
20 cm. Tot die tijd berustte dit archief bij de heer S. van den Berg te 
Schipluiden die, naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de 
Gereformeerde kerk te Schipluiden, de scriptie Was het water te breed? heeft 
geschreven (zie inventarisnummer 32). Hierin wordt, vanaf pagina 11, de 
vereniging uitvoerig beschreven. 
 
 
Oprichting en opheffing. 
De vereniging werd opgericht op 3 januari 1896. Ds. G. Elshove (predikant 
der Gereformeerde Kerk te Schipluiden 1895-1899) kwam toen op de 
bestuursvergadering van 3 januari 1896 met het voorstel de bestaande1 
vereniging op te heffen en over te gaan tot oprichting van een Vereniging voor 
Gereformeerd Schoolonderwijs. Dit voorstel werd met algemene stemmen 
aangenomen. 
 De opheffing van de vereniging vond plaats op 1 september 1953 zoals ook 
de opheffing van de Hervormde Schoolvereniging omdat beide verenigingen 
fuseerden. 
 Dit was noodzakelijk omdat toen gymnastiek-onderwijs verplicht werd 
gesteld en beide schoolverenigingen een te beperkt aantal leerlingen hadden 
om een gymzaal te kunnen claimen. 
 De beide verenigingen gingen verder onder de naam: de Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Schipluiden. 
 
F. de Vries 
juni 1993 
 
 

                                                           
1. Voorheen was de naam van de vereniging: ‘Vereniging tot stichting en instandhouding van 
een school met den bijbel te Schipluiden’, opgericht op 21 november 1890. 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
 
Stukken van algemene aard  
 
 
Ledenvergadering 
 
 Notulen 
1-4 Notulen van ledenvergaderingen, 1890-1952. 
 4 delen 
  1. 1890-1896 3. 1912-1950 
  2. 1890-1911 4. 1951-1952 
 
 
 Ingekomen- en kopieën van uitgaande stukken  
5 Schrift met data van verzonden stukken, 1896-1921. 
 1 omslag 
 
6 Ingekomen stukken, 1896-1921. 
 1 omslag 
 
 
 
Stukken van bijzondere aard 
 
 
Oprichting, statuten en huishoudelijk reglement 
 
7 Uitnodiging voor opening van de school, 1896. 
 1 omslag 
 
8 Stuk houdende model statuten voor een schoolvereniging, z.d. 
 1 omslag 
 
9 Stukken betreffende erkenning van de schoolvereniging voor 

Gereformeerd schoolonderwijs te Schipluiden en wijzigingen 
(goedkeuring) statuten, 1896-1957. 

 1 omslag 
 
 
 Jaarverslagen 
10 Jaarverslagen 1940-1951. 
 1 deel 
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Bestuur 
 
 Notulen 
11-13 Notulen, 1908-1953. 
 3 delen 
  11. 1908-1922 13. 1938-1953 
  12. 1922-1938 
 
 
 Correspondentie 
14 Brieven en stukken betreffende bezuiniging en samenwerking 

met de vereniging voor Christelijk schoolonderwijs en de 
Hervormde schoolvereniging, 1920-1940. 

 1 omslag 
 
15 Stuk houdende model beginselverklaring der Chr. Nat. school te 

Schipluiden betreffende het niet lid worden van ‘niet protestant-
christelijke partijen’, z.d. 

 1 omslag 
 
 
Financiën en leden 
 
 Kladopgaves en -aanvrages  
16 Brieven en stukken betreffende hypotheek ten behoeve van de 

vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1897-
1909. 

 1 omslag 
 
17 Stukken betreffende opgaves der school en opgaves voorschot 

der rijksvergoeding en -bijdrage aan district ‘s-Gravenhage en 
inspectie Leiden en Schiedam, 1919-1933. 

 1 omslag 
 
18 Stukken betreffende jaarlijkse vergoedingen en huurwaarde van 

de woning van het hoofd der school, 1920-1921. 
 1 omslag 
 
 Ledenadministratie 
19 Stuk houdende naamlijst der leden van de vereniging, 1896. 
 1 omslag 
 
 
Taakuitvoering 
 
 Gebouw 
20 Stukken betreffende bouw en inrichting en het in gebruik nemen 

van onderwijzerswoningen en schoollokalen, 1897-1921. 
 1 omslag 
 
21 Stuk houdende omschrijving timmerwerk aan de school, 1908. 
 1 omslag 
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22 Stukken betreffende schoolonderhoud en -schoonmaak, 1921-
1930. 

 1 omslag 
 
 
 Leerlingen 
23 Stukken betreffende schooltijden, eisen tot toelating tot de school 

en namen van leerlingen die in de loop der jaren zijn toegelaten, 
1896-1921. 

 1 omslag 
 
24 Stuk betreffende materieel vaccinelijst en stukken houdende 

vaccinebewijzen, 1906-1912. 
 1 omslag 
 
25 Stukken betreffende het leerplan en de onderwijsstatistiek, 1919-

1934. 
 1 omslag 
 
26 Stukken houdende opgaves betreffende leerlingen, woonachtig in 

andere gemeenten, 1930-1932 
 1 omslag 
 
27 Stuk houdende kennisgeving ouderavond, 1941. 
 1 omslag 
 
 Personeel 
28 Stukken betreffende sollicitaties, benoemingen en ontslag, 1896-

1925. 
 1 omslag 
 
29 Brieven en stukken betreffende salarissen, pensioenbijdrages- en 

grondslagen, schoolonderzoek, aangifte en uitvoering ziektewet, 
1916-1931. 

 1 omslag 
 
30 Stukken houdende kladopgaves van (veranderingen in posities 

van aangesteld onderwijzend) personeel, vacatures en cursus 
herhalingsonderwijs aan district ‘s-Gravenhage en inspectie 
Leiden, 1919-1921. 

 1 omslag 
 
31 Stukken houdende opgaves onderwijzend en beambtenpersoneel 

aan inspectie Schiedam en district ‘s-Gravenhage, 1919-1933. 
 1 omslag 
 
 
Documentatie 
 
32 Was het water te breed? door S. van den Berg, 1992. 
 
 


