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Afgelopen twee maanden zijn er een heleboel archieven toegankelijk geworden. Er staan
26 nieuwe archieftoegangen op onze website, waarvan er zeven zijn herzien. De
fragmentarchieven zijn aangevuld met nieuwe stukken. Wat kunt u zoal in deze
archieven vinden? We lichten er twee voor u toe.
Uitgelicht
3125 Provinciale afdeling Groningen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,
1933-2014
Op 14 oktober 1930 wordt de Nederlandsche Bond van Boerinnen en andere
Plattelandsvrouwen opgericht met als doelstelling ‘de bevordering van de belangen in den
ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. De vrouwenvereniging heeft
geen politieke kleur of religieuze achtergrond. Ontmoeting, samenkomst en activiteiten
staan centraal binnen de vereniging. Op 23 april 1934 wordt de Provinciale afdeling
Groningen opgericht bestaande uit tien vrouwen uit de lokale afdelingen. In de loop der
jaren is de structuur van de organisatie veranderd en spreken we vanaf 2012 van de
Vrouwen van Nu. Het aantal afdelingen, ofwel ‘kringen’, in Groningen is dan
teruggedrongen naar zes.
Het archief van de Provinciale afdeling Groningen bevat algemene stukken zoals notulen,
jaarverslagen en statuten, maar ook brochures over diverse thema’s en
jubileumvieringen. Tijdens de oorlogsjaren kunnen we in de handgeschreven notulen
lezen dat de provinciale afdeling aanvankelijk door bleef vergaderen. Zij hielden zich
echter op de achtergrond. In een verslag van de vergadering van 7 november 1941 staat
dat het blad De plattelandsvrouw wegens papierschaarste niet meer verschijnt en de
daaropvolgende verslagen zijn zeer kort. De verslagen tussen eind 1942 en 1945
ontbreken. In het eerste naoorlogse verslag van 26 september 1945 staat: “Wanneer
mevr. Nannenga-Ebels om half 12 de vergadering opent, kan zij een groote schare van
dames verwelkomen (…) en zijn er vier nieuwe afdeelingen: Ezinge, Blijham, Usquert en
Vriescheloo.” Het verenigingsleven komt na de oorlog in Groningen weer goed op gang.
Na de oorlog houden de dames zich met allerlei onderwerpen en activiteiten bezig. In een
brochure uit 1947 buigen zij zich over de vraag ‘Wat kunnen de vrouwen doen voor de
wereldvrede?’ Allerlei overdenkingen passeren de revue zoals: ‘Vrouwen, die dagelijks
het grootbrengen van mensen, dieren en planten zien, hebben te veel eerbied voor het
leven om zich niet te verzetten tegen de vernietiging ervan.’
Vrouwen van Nu is tot op de dag van vandaag een levendige vereniging die zich lokaal,
landelijk en zelfs internationaal manifesteert.
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Groninger Archieven

Gemeentebestuur Haren (1), 1798-1920

In de archieven van de voormalige gemeente Haren zit een schat aan informatie over het
dorp Haren maar ook Paterswolde, Onnen, Noordlaren, Glimmen en verschillende
kleinere plaatsen en gebieden. Vooralsnog zijn de twee archieven van het Harense
Gemeentebestuur beschikbaar op de studiezaal van de Groninger Archieven. De eerste is
van de periode 1798-1920 en de tweede gaat over de periode 1920-1989. Bladerend
door de inventaris van de eerste periode van dit gemeentearchief komen verschillende
interessante onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld stukken over de opname van vee uit
Staphorst in verband met de watersnood in 1816-1817. Of overzichten van opgevangen
vluchtelingen uit België als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Er zitten ook stukken in
over de nachtwaker, politie en delicten in negentiende eeuws Haren. Het archief bevat
daarnaast stukken die interessant kunnen zijn met betrekking tot
landschapsgeschiedenis, zoals schouwrapporten over de toestand van dijken, polders en
landerijen met tekeningen. Wilt u deze inventarissen liever in boekvorm doorbladeren?
Ze zijn in druk beschikbaar en aan te vragen in de studiezaal van de Groninger
Archieven.
De komende tijd worden verschillende particuliere archieven en bouwvergunningen van
voormalig gemeente Haren beschikbaar gesteld via de Groninger Archieven. Meer over
het raadplegen van deze archieven kunt u op onze website lezen.

Nieuwe archieftoegangen
November – december 2019

Algemeen bestuur en Politiek
3156 Gemeentebestuur Haren (1), 1798-1920
3157 Gemeentebestuur Haren (2), 1921-1989

Families en Personen
3134

Familie Amsenga, 1916-2002

978

Familie Brands te Noordlaren, 1657-1934 (herzien)

1909

Familie Cleveringa, 1728-1996 (herzien)

511

Familie Feith (III), 1500-1951 (herzien)

529

Familie van Heijningen Bosch, 1740-2011 (herzien)

Industrie, Handel en Dienstensector
3131

Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van weegbruggen Baflo e.o., 1927-2001
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Kunst, Cultuur en Erfgoedbeheer
3125 Provinciale afdeling Groningen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,
1933-2014

Landbouw, Veeteelt en Visserij
3112

Coöperatieve Dorsvereniging Holwierde en omstreken, 1915-1970

Onderwijs en Wetenschap
3135

Christelijke scholen te Houwerzijl, 1876-1996

3137

Christelijke scholen te Pieterburen, 1901-1976

2949

Groninger Studentencorps “Vindicat atque Polit”, 1970-2005

1014 Groninger Studentenvereniging ‘De Groene Uil’, na 1945 voortgezet als Unitas
Studiosorum Groningana, 1940-1971 (herzien)
3103 Neutrale schoolvereniging te Uithuizermeeden, 1927-1989
3119

Plaatselijke Vereniging van Hoofden van Scholen in Groningen, 1916-1966

Religie en Levensbeschouwing
3151 Gereformeerde Jongelingsvereniging “koopt de waarheid en verkoopt ze niet” te
Godlinze, 1919-1942
354

Gereformeerde kerk te Thesinge, 1836-1972 (herzien)

2405

Stichting Internationaal Jongerencongres te Groningen, 1985-2000

3107

Werkgroep Feministische Theologie van de Stichting Martinikapel, 1976-1998

Ruimtelijke ordening en huisvesting
3109

Radijsstraatcomité [te Groningen], 1982-2013

Sport en recreatie
1558

Algemene Groninger Studenten Roeivereniging ‘Gyas’, 1964-2016 (herzien)

3046

Handbalvereniging Ontspanning Na Arbeid (ONA) [te Groningen], 1952-2004

475

K.N.S.B., gewest Groningen, 1942-1982 (herzien)
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Verzamelingen
2698

Verzameling fragmentarchieven (aanvullingen)

Welzijn en Sociale zorg
3023

Afdeling Groningen van het COC, 1971-2007 (herzien)
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