Nieuw in de collectie: scans
September - oktober 2020

Er zijn weer scans gemaakt van archiefstukken.
Wilt u in het algemeen weten of er scans zijn van een bepaald onderwerp, voeg “scan”
toe aan uw zoekterm. Soms is er bij een scan een transcriptie beschikbaar. Ook handig is
dat u in de scans gericht met termen kunt zoeken door Ctrl+f te gebruiken.
Uitgelicht
De afgelopen periode zijn (delen van) belangrijke reeksen uit de collectie van de
bibliotheek online beschikbaar gekomen: Verslagen van de zittingen van den
gemeenteraad vanaf 1855 tot 1955 en Regeerings-almanakken vanaf 1845 tot 1935. In
de verslagen van de Gemeenteraad kunt u nalezen wat er in een bepaald jaar besproken
werd in de Groningse gemeenteraad.
Zo leest u in de eerste vergadering van de Raad van het zittingsjaar 1866-1867, op 8
september 1866, een uitvoerige discussie over het wel of niet door laten gaan van een
kermis in september (uitgestelde Meikermis) vanwege de dreiging van cholera. De
kermisexploitanten wijzen erop dat ‘om de groote schade, die geleden is door de
afschaffing der Mei-kermis en het niet vieren van den 28sten Augustus, gedeeltelijk te
herstellen door alsnu nog kermis te doen houden in September’.
De raad wint hierop advies in van adjunct-inspecteur voor het geneeskundig
staatstoezicht in de provinciën Groningen en Friesland die in een uitvoerige opsomming
tot de conclusie komt dat de kermis niet door zou moeten gaan. Zo wijst hij erop ‘dat
kermis houden tot wijziging van gewone levenswijze voert, die dikwijls niet zonder
slechte gevolgen op de individuele, ja algemeene gezondheid blijft, vooral in choleratijd’
en ‘dat het aller streven moet zijn en pligt is om […] uitbreiding of terugkeer der cholera
te voorkomen en, hoewel het waar is, dat het algemeen finantiëel belang, speciaal dat
der neringdoenden, veel geleden heeft, de bevordering van al wat volksgezondheid
betreft in choleratijden boven finantiële bezwaren geacht moet worden te staan’.
Na een discussie tussen de raadsleden wordt de balans opgemaakt. Met 12 raadsleden
voor en 9 tegen wordt de motie aangenomen. De kermis mag in september worden
gehouden.
De behandeling van dit onderwerp doet ons in coronatijd de wenkbrauwen fronsen: de
historische parallel is snel getrokken. De lastige positie van ondernemers en de zorgen
om de volksgezondheid. Het blijkt van alle tijden!
De Reegerings-almanakken zijn een soort uitgebreide jaarverslagen over de provincie
Groningen. Uiteenlopende onderwerpen worden behandeld en veelal schematisch
weergegeven. Deze onderwerpen staan alfabetische vermeld in een register aan het
begin van de almanak.
Nieuwe reportages Het beeld van Groningen op de Beeldbank Groningen
Bij het Maak Geschiedenisproject Het beeld van Groningen zijn onlangs 2033 nieuwe
reportages op Beeldbank Groningen geplaatst. Dit brengt het totaal op 4732 reportages
van Persfotobureau D. van der Veen op Beeldbank Groningen. Er wordt nog altijd hard
gewerkt aan het beschrijven van deze unieke fotocollectie.
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1516 Dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting, (1874-) - 1947 - 1988
Inventarisnummer 674: Bestek: Het verbouwen van het vrijstaande
perceel aan de Kleine der A nrs. 7 en 7a te Groningen, 1955
1769 Bibliotheek
Link naar de verslagen van de zittingen van den gemeenteraad
Inventarisnummer 17971-1855, 17971-1857 t/m 1955: Verslag van
de zittingen van den gemeenteraad = [vanaf 1918/19] Verslag van de
handelingen van de gemeenteraad. - Groningen : Gebr. Hoitsema [etc.]
Link naar de Reegerings-almanakken
Inventarisnummer 18772-1845 t/m 1935: Regeerings-almanak van en
voor de provincie Groningen voor het jaar .... / [J. Oomkens]. - Groningen
: Oomkens
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