Nieuw in de collectie: archieven
Juli - augustus 2019

De afgelopen twee maanden zijn er dertien nieuwe archieftoegangen bijgekomen,
waarvan tien nieuw en drie herzien. Wat kunt u er zoal in vinden? We lichtten één
toegang toe.
Uitgelicht
3091

Provinciale Groninger Vereniging Het Groene Kruis, 1902-2005

Misschien kent u het Groene Kruis nog, van het Groene Kruisgebouw dat in veel dorpen
te vinden was met daarin vaak een consultatiebureau. Naast allerlei lokale Groene
Kruisverenigingen bestond er ook een provinciale vereniging. Deze is opgericht op 17
oktober 1902 in Groningen met als doel om hulp te verlenen bij de verpleging van
zieken, de gezondheidstoestand in het algemeen te verbeteren, ziekten te voorkomen,
en tuberculose te bestrijden als volksziekte. Dat werd gedaan met allerlei middelen. Het
Gedenkboek 10 jaren groene kruis uit 1910 geeft een beeld van de werkzaamheden van
de vereniging in Groningen. Er werd veel aan woningontsmetting en desinfectie gedaan,
waarbij in Groningen de zogenaamde ‘zeepsopboenmethode’ werd gebruikt. Daarnaast
werd er in de eerste jaren na oprichting steun verleend aan kinderen die naar een
hersteloord gingen en ook aan mensen die aan tuberculose leden. Het ziekenvervoer
werd door het Groene Kruis ook sterk verbeterd. Een lange tijd bleef het ontsmetten van
woningen een belangrijke taak die het Groene Kruis op zich nam. Een van de stukken in
het archief gaat over woningontsmettingen en de inkoop van producten van 1923 tot
1930. Het schriftje is volgeschreven met namen en woonplaatsen van mensen waarvan
het huis werd schoongemaakt vanwege een besmettelijke ziekte. De ziektes waarom het
ging, staan erbij, bijvoorbeeld tbc, tyfus, roodvonk, difterie.
In de stukken over de opleiding en taken van de kraamverzorgster zijn documenten te
vinden over de benodigdheden van de kraamverzorgster in de jaren 30 en 40, een
brochure met platen die consultatiebureaus konden bestellen en een affiche met een
waarschuwing dat tekort aan brandstof geen reden mag zijn om jonge baby’s koud te
laten worden.
Het archief heeft allerlei uiteenlopende documenten, zoals een gebruiksaanwijzing voor
een röntgenapparaat uit 1951 met plaatjes. Maar ook een serie lezingen uit 1966 hoe om
te gaan met gezondheidsvoorlichting- en opvoeding. Er zijn ook verschillende foto’s over
de vereniging te vinden. Naast al deze ‘platte’ dingen, zitten er zelfs objecten in. Dit
tinnen herinneringsbord in een voorbeeld daarvan. Zo’n object kan aangevraagd en
bekeken worden in de studiezaal.
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Nieuwe archieftoegangen
Juli – augustus 2019
Welzijn en Sociale zorg
3118

Humanitas gewest Groningen, vanaf 1992 District Noord, 1964-2010

3124

Gewest en afdelingen van Humanitas Friesland, 1960-2011
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Financiën
2964

Inspectie van de Registratie en Successie in de provincie Groningen, 1946-1987

Landbouw, Veeteelt en Visserij
3111

Landexploitatie NV, 1906-2007

Sport en Recreatie
1686

Dames Gymnastiek Vereniging Brunhilde, 1925-1971 (herzien)

Religie en Levensbeschouwing
272

Hervormde gemeente Nieuweschans, 1661-1972 (herzien)

Industrie, Handel en Dienstensector
3116

Rederij Beck [te Groningen], 1934-1997

3110

Scheepswerf J. Vos en Zoon te Groningen, 1899-1980

Ruimtelijke ordening en huisvesting
2662

Architect P.M. Hoekstra, 1945-1980 (herzien)

3050

Woonzorgcentrum St. Jozef te Sappemeer, 1928-1986

Kunst, Cultuur en Erfgoedbeheer
3123

Katholieke Oratorium Vereniging Groningen, 1938-2017
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Families en Personen
3117

Families Frima en Van Bolhuis, 1695-1904
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