
Willem Anton Scholten, 1819 - 1892. 
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De voormalige 'School voor Handenarbeid en Huisvlijt' werd in 1892 in de 

Walstraat geopend. De school was een initiatief van de Groninger industrieel 

en suiker- en stroopfabrikant Jan Evert Scholten (1849-1918). Hij wilde de 

jongens die hij onder zijn personeel telde een nuttige tijdbesteding verschaffen 

door hen lessen in handenarbeid te laten volgen. De school werd in de 

volksmond de 'snieschoule' genoemd
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Mevrouw wed. Mulder-Everts, eerste hoofdverpleegster

"Na een zeer wisselvallig en strijdvol leven moest zij voor haarzelf en haar 
zoontje een werkkring zoeken. Zij bood hulp aan lijders en kranken,
tot grote tevredenheid der verpleegden en hunne betrekkingen, …. 

… Er zijn  verklaringen der medici die haar zagen werken".









Wekelijkse Rapportage aan Scholten 

Begint op 4 maart 1890, loopt door tot 20 april 1892.

“Na 1 mei 1892 geen opgaven meer ontvangen”. - op 1 mei 1892 overleed WA Scholten

Onderbreking van 28 maart tot 20 juli 1891: “gesloten”, 

en vanaf 20 juli:  “nieuw gebouw ” .

Diagnosen:

Veel ‘croup’,  behandeld met  ´luchtpijpsnede´

‘Beeneter’ van de wervelkolom, voeten, knieën, kaak en handen

‘Etterborst’, abcessen, ‘scrophulose’, ‘teering’,  botbreuken, hazenlip en ‘scheeve rug’ 

196 opnamen in die periode, waarvan  52 betalende patiënten.  

37 overleden, wv 9 betalenden 

Voornamelijk uit Groningen e.o., enkelen uit Hoogeveen en ‘Dockum’.





Uit het Reglement:

- Opneming zieken tussen 2 en 12 jaren

- Kosteloos, behalve ‘bij eenige gegoedheid der verzorgers’. 

Bij kinderen van buiten de gemeente Groningen wordt vergoeding 

gevorderd. 

- Kinderen met besmettelijke ziekten worden niet opgenomen. 

- De geneesheren beslissen over toelating en ontslag.

- Bezoektijden dagelijks tussen 2 en 3 uur. 

Max. 4 bezoekers per dag, elk bezoek niet langer dan 15 minuten. 

De huismeesteres kan langere bezoeken en ook op andere tijden  

toestaan, na overleg met de geneesheren. 

Bezoekers niet jonger dan 6 jaar. Geen snoeperijen meebrengen. 

- ’Verbooden in het huis te rooken’.











Inventaris van het nieuwe kinderziekenhuis:

Vestibule: kapstok voor kleding en parapluis; 3 brancards: voor binnen, voor buiten en voor isoleer.

7 deurmatten

Grootziekenzaal en papkamer: 13 ijzeren ledikantjes, 2 tafels, 7 beddetafeltjes,

4 gewone stoelen geperforeerd (zonder gaatjes), 6 kleine stoelen

1 tochtscherm, po’s: gewoon en geëmailleerd,

Pappannen, waskommen, ketels,

Spiegel voor in de papkamer

Linnenkast en bordenkast

Lancaster gordijnen

Isoleerkamer

Croepkamer

Papkamer voor croepkamer

Papkamer voor isoleerkamer

Opereerkamer waarin opereertafel en spiegel

Opereerkamer tbv croep

Spreekkamers: 2 schrijftafeltjes, 2 mahoniehouten tafels

Zitkamer pleegzuster:  houten tafel 

Slaapkamer directrice - met emmer

Zitkamer directrice

5 slaapkamers voor pleegzusters

Badkamer  boven en beneden

Wachtkamer

Sectiekamer met stenen tafel voor onderzoek, en  spiegel

Lijkenkamertje
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Groningen : Sint Jansstraat : gezien naar het westen
Vervaardiger Kramer, P.B.,  ca 1930

Uit de collectie van  Groninger Archieven










