Nieuw in de collectie: archieven
September – oktober 2019

In september en oktober zijn er een paar nieuwe archieftoegangen bijgekomen en vooral
bestaande toegangen aangevuld. Het gaat om twee familiearchieven, het archief van een
studievereniging, congrescentrum en een tennisvereniging. Wist u dat de Groninger
Archieven een grote collectie hebben met archieven van sportverenigingen? We lichten
daarom de Groninger Lawn Tennis Bond voor u toe.
Uitgelicht
1240

Groninger Lawn Tennis Bond, 1913-2004 (aanvulling)

Dit is het archief van de oudste tennisvereniging die Groningen kent. De Lawn Tennis
Bond is opgericht in 1913 nadat verschillende kleine tennisverenigingen zich hadden
samengevoegd in één grote vereniging, onder het initiatief van Notaris Tjeenk Willink. De
naam Lawn Tennis komt uit het Engels waar veel op zogenaamde lawns oftewel
grasbanen werd gespeeld. Dat gebeurde in Groningen ook wel, maar men ging op den
duur over naar grevel.
Het waren mooie beginjaren voor de club. In het handgeschreven notulenboek met korte
jaarverslagen van 1913 tot 1934 is te lezen over de oprichting van de bond en ook dat zij
verkeert “in bloeiende toestand, daar reeds vele nieuwe leden zich lieten voordragen”. In
februari 1913 werden drie banen achter de Passage gehuurd, achter de Verlengde
Hereweg in Helpman. Omdat veel mensen zich aanmeldden bij de club besloten ze al snel
vier banen te huren.
Lid worden van de club ging niet zomaar. In de statuten en het huishoudelijk reglement
staat het volgende: “De aanvraag moet door minstens twee gewone leden ondersteund
worden, die ten blijke daarvan de kennisgeving mede onderteekenen. De secretaris
brengt binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving deze ter kennis van de
leden door aanplakking aan het paviljoen. Is binnen veertien dagen na die aanplakking
geen schriftelijk verzoek om stemming ingekomen van minstens zes gewone leden, dan
is het kandidaat-lid als lid aangenomen.” De vereniging kende deze ballotageregeling tot
in de jaren zestig.
Verrassend zijn de vele foto’s die dit archief rijk is, in totaal wel 60 stuks. De foto’s zijn
gemaakt in de periode 1913 tot 1976. Op de foto’s zijn taferelen te zien als etentjes,
maar ook mooie groepsportretten met keurige dames en heren met houten
tennisrackets, al dan niet met hoedjes en witte tenniskleding.
Het archief kent ook een uitgebeide ingebonden historische schets uit 1980 en vele
jaargangen van het verenigingsblaadje ‘Kreffel Krabbel’.
Wellicht een leuke tip voor onderzoekers en geïnteresseerden: het Huygens ING heeft
een uitgebreide databank met allerlei informatie over Nederlandse sportverenigingen die
opgericht zijn vóór 1940, waaronder ook tennisverenigingen.
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Foto uit het archief van de Groninger Lawn Tennis Bond, 1917. Groninger Archieven (1240-74)

Nieuwe archieftoegangen
September – oktober 2019
Families en Personen
751

Familie Polman Gruys, 1604-1887 (aanvulling)

910

Familie Van Panhuys, 1640-1945 (aanvulling)

Onderwijs en Wetenschap
3108

Studievereniging voor Bewegingswetenschappen Studiosae Mobilae, 1985-2011

Sport en Recreatie
3101

Congrescentrum Het Tehuis en voorgangers, 1882-2005

1240

Groninger Lawn Tennis Bond, 1913-2004 (aanvulling)

2

