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Het is mooi geweest

Met ingang van dit nummer beëindig ik-
mijn werkzaamheden voor Kop d’r Veur.
Ik wil mij de komende tijd, naast het 
verwerven van een inkomen, meer 
gaan richten op mijn eigen vrije werk als 
kunstschilder. Elders in dit nummer staat 
een oproep voor nieuwe medewerkers 
Schroom niet contact met de redactie op 
te nemen als het u ( je ) aanspreekt.
Ik wens mijn opvolgers veel plezier  en 
succes.

Rob Elzinga

Personalia

Ook Paul Oud stopt met zijn mede-
werking voor Kop d’r Veur. Hij maakte 
de afgelopen twee jaar de omslagfoto’s 
Paul verhuist naar Beijum. 
Margriet ter Steege is de redactie in-
middels komen versterken. 
En Diederik van der Meide heeft zich 
gemeld om bijdrages te leveren over 
geschiedenis. Vanaf volgend nummer.

Nieuwjaarsborrel
bewonersorganisatie:

zondag 27 januari
vanaf half vijf
in café de Minnaar

Toneelspeler
gezocht
De Hortus Toneel Groep is weer begon-
nen met haar vierde productie, getiteld 
“Vierendelen” (negen vrolijke scènes 
over de dood en andere ongemakken).
Ze zoekt nog dringend :
een MANNELIJKE speler.
Uitvoering april, repetities zondagavond.
bel of mail Klaas Hofstra .Tel. : 3124029
e-mail: knillis13@home.nl
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  In dit nummer o.a. :

Gemeente 
erkent blunders
en fouten 
In de nasleep van de zogenoemde 
Hortustuinaffaire heeft een onaf-
hankelijke commissie  de rol van de 
gemeente onderzocht. 
De uitkomsten liegen er niet om. 

                                              Pag. 6
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In alweer de 12e afl evering van de 
serie “studentenhuizen” bezoekt 
Harmke Eisen voor de laatste keer  
een studentenhuis in de buurt.

                                Pag. 15

Beweegweek in 
de Ebbingepoort
Bewegen is gezond, vooral voor 
ouderen. De Ebbingepoort houdt in 
de week van 14 januari allerlei acti-
viteiten om het bewegen te stimule-
ren. Ook voor ouderen uit de buurt.

                               Pag. 21

Marktstraat 9
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Van de voorzitter

NIEUWJAARSBORREL
 
Wij willen iedereen graag een goed 2008 toewensen in deze mooie buurt.
Maar we vinden het leuk dit ook in levende lijve te doen. Daarom nodigen wij 
alle buurtbewoners en andere belangstellenden graag uit voor onze traditionele 
Nieuwjaarsborrel op zondag 27 januari vanaf half vijf in Café De Minnaar van de 
Rozenstraat.
Dan en daar staan we ook nog even stil bij het afscheid van Joke en Rob en kun-
nen we misschien nog even napraten over de (succesvolle) actie voor het behoud 
van de Hortustuin.(zie ook elders in dit nummer)
En daarbij is het ook gewoon leuk om es met elkaar van gedachten te wisselen.

Tot dan dan,
Klaas Hofstra.

In de redactie van Kop d’r Veur komen de volgende functies vacant:

Hoofdredacteur m/v

Coördineert de werkzaamheden binnen de redactie. 
Vormt het vaste aanspreekpunt en onderhoudt contact met het bestuur.
Kop d’r Veur verschijnt eens in de twee maanden en de redactie vergadert 
éen keer per maand 
reacties naar: bewonersorganisatie Hortusbuurt
e-mailadres: bestuur@hortusbuurt.nl
of Postbus 1699 ,  9701 BR Groningen 

Vormgever m/v

Bij voorkeur bekend met het opmaakprogramma Indesign 
Ervaring gewenst maar niet noodzakelijk.

Belangstellenden kunnen mailen naar : Kop d’r Veur
e-mailadres: kdv@hortusbuurt.nl of Postbus 1699. 9701 BR Groningen

Alle werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis.



5

Groningen groeit
Nieuw boek van Beno Hofman
belicht stadsuitbreidingen

Buurtbewoners uit de 
18e eeuw in Museum

Jan Albert Sichterman en zijn echtge-
note Sybilla Volkers-Sadelijn nemen 
een vooraanstaande plaats in in de 
geschiedenis van het 18de-eeuwse 
Groningen. Aan de Ossenmarkt liet  
Jan Albert een herenhuis bouwen, dat 
er nog steeds staat.  In de loop van 
de tijd heeft het Groninger Museum 
verschillende voorwerpen uit zijn rijke 
verzameling verkregen. De 18de-
eeuwse levensgrote portretten van de 
in Groningen beroemde familie Sichter-
man zijn te zien in de westelijke ovale 
zaal van 26 januari tot 9 maart.

In dit tiende deel in de serie Groningen 
van alle tijden “Groningen groeit” 
gaat buurtgenoot Beno Hofman in op 
de stadsuitbreidingen die Groningen de 
afgelopen eeuwen heeft ondergaan.
De oorsprong van Groningen ligt rond 
het jaar 700: een groepje boerener-
ven op de Hondsrug. ( De Oude en de 
Nieuwe Boteringestraat markeren de  
top van de rug )
In de jaren die volgen groeit dit gehucht 
uit tot een dorp, en vervolgens tot een 
stad met zo’n 182.000 inwoners.
Hofman beschrijft per tijdblok de 
buurten en wijken die aan de stad zijn 
toegevoegd.  Aan de hand van vele 
prachtige foto’s en kaarten is goed te 
volgen hoe de stad zich ontwikkelt
De Hortusbuurt komt ook uitgebreid 
aan bod door een over twee pagina’s 
afgedrukte foto van de Kleine Rozen-
straat in vroeger jaren.
Een prachtig kijkboek ook dus. 

Nieuwbouw gestart

De nieuwbouw, een etage bovenop
de bibliotheek achter het Heymansge-
bouw is begonnen.
De verwachting is dat het hoogste punt 
wordt bereikt in februari. 
De bedoeling is dat de nieuwbouw + re-
novatie van het Heymansgebouw klaar
is voor september 2008.
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Door Piet Hein Schlebusch

In het voorjaar van 2006 werden 
universiteit en buurt het eens over de 
uitbreidingsplannnen van de sociale 
faculteit. In juni werden de bouwplan-
nen voor de eerste fase ingediend 
bij de gemeente. Inmiddels heeft de 
gemeente een vrijstelling verleend, en 
zijn de werkzaamheden eind novem-
ber gestart. En dat alles is gebeurd 
zonder één bezwaarschrift! Zo zie je 
maar weer: er valt best met ons te 
praten. Ditmaal lijkt ook de universiteit 
vastbesloten om zich aan de gemaakte 
afspraken te houden. Toen de nieuwe 
decaan van de sociale faculteit een 
ongelukkige uitspraak deed over mo-
gelijke uitbreiding, buitelde men over 
elkaar heen om het te rectificeren en 
mogelijke misverstanden uit de weg te 
ruimen.

Buurt en gemeente

Maar hoe zit het nu met de gemeente? 
We hadden de laatste jaren niet al-

leen een conflict met de universiteit 
naar waren ook verontwaardigd over 
de manier waarop het gemeentebe-
stuur zich indertijd  tegenover de buurt 
heeft opgesteld. Wij voelden ons op 
grove wijze misleid. De gemeente had 
ons herhaaldelijk beloofd dat er geen 
sloopvergunning voor het vakwerkhuisje 
afgegeven zou worden voordat er een 
onherroepelijke bouwvergunning lag 
voor de oorspronkelijke bouwplannen. 
Die belofte had de gemeente op grove 
wijze geschonden. Bovendien had men 
de buurtbewoners een brief aan de 
RuG laten zien waarin stond dat men 
de behandeling van de sloopvergunning 
uitstelde. Jaren later bleek deze zoge-
heten spookbrief nooit verstuurd te zijn.
Ondanks aanvankelijke aarzelingen is  
B en W  samen met de gemeenteraad 
uiteindelijk toch een onderzoek gestart 
om te kijken of onze klachten terecht 
waren. Dat onderzoek was uitbesteed 
aan  extern bureau Intraval. Er was 
bovendien een speciale begeleidings-
commissie voor in het leven geroepen, 

Jarenlang voerden buurtbewoners actie tegen voorgenomen nieuw-
bouw op het laatste restje van de Oude Hortustuin op het binnen-
terrein van de universiteit. De rol die de Gemeente daarbij speelde 
verdiende daarbij bepaald geen schoonheidsprijs. De actievoerders 
voelden zich keer op keer om de tuin geleid en kregen hun gelijk bij 
de presentatie van een gedegen onderzoek over de gang van zaken.
Actievoerder en redacteur Piet Hein Schlebusch stelt u weer op de 
hoogte en maakt de balans op.

Gemeente erkent
fouten en blunders 
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waarin ook de buurt participeerde. De 
onderzoekers hebben geprobeerd om 
zoveel mogelijk feiten boven tafel te krij-
gen. En uiteindelijk heeft de gemeente-
raad daar op 19 december jongstleden 
haar politieke oordeel over geveld.

Vernietigend rapport

Hoewel de onderzoekers bewust nage-
laten hebben om een politiek oordeel 
over de kwestie te vellen, waren de 
conclusies vernietigend. De huidige 
wethouder Frank de Vries deed bij de 
presentatie van het rapport nog een 
zwakke poging om de zaak enigszins 
recht te praten.  Hij zei dat er volgens 
het rapport geen sprake was geweest 
van opzet. Maar hij werd daarin di-
rect gecorrigeerd door burgemeester 
Wallage: het rapport had geen opzet 
kunnen aantonen. Buurtbewoner Fred 
Luider ging nog een stapje verder in 

zijn conclusies: Hij dacht dat de knul-
ligheden in sommige gevallen bewust 
gebruikt zijn omdat het de ambtenaren 
wel erg goed uitkwam. 
 ‘Blijkbaar is er door ambtenaren binnen 
RO/EZ alles aan gedaan om de sloop-
vergunning te realiseren. Dat is dus 
gelukt.’ 
Nog even alles op een rijtje:
*De bouwgrens voor nieuwbouw in de 
tuin werd abusievelijk verkeerd ingete-
kend.
*De eerste kapvergunning werd onzorg-
vuldig verleend en later ingetrokken.
*De bezwaren tegen de eerste kapver-
gunning zijn nooit behoorlijk afgehan-
deld.
*De tweede kapvergunning is eveneens 
onzorgvuldig verleend en daardoor 
geschorst.
*Het vakwerkhuisje is abusievelijk op 
de plankaart als gemeentelijk monu-
ment ingetekend, en in een aantal of-
ficiële documenten als zodanig aange-
merkt.
*Er is nooit gereageerd op de ingedien-
de bezwaren tegen de sloopaanvraag
*Er is nooit gereageerd op de ingedien-
de bedenkingen tegen de sloopvergun-
ning.
* De wethouder heeft indertijd aan de 
Raad toegezegd de sloopvergunning 
aan te houden, maar de dienst RO/EZ-
deed dit vervolgens niet.
*Die beslissing werd niet gemeld aan 
de verantwoordelijk wethouder.

Raadsvergadering

Op 19 december was dan eindelijk de 
langverwachte raadsvergadering. 
Fred  Luider mocht inspreken. en ging 
vooral in op de dubieuze rol die wet-

De publieke tribune werd drukbezocht, tijdens de 

raadsvergadering op 19 december.
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houder Smink indertijd had gespeeld. 
 ‘Het is niet alleen de Dienst RO/EZ die 
wat ons betreft in het beklaagdenbankje 
thuishoort. Het gaat niet aan om bij 
een schipbreuk alleen de bemanning 
de schuld te geven en de rol van de 
kapitein buiten beschouwing te laten. 
Het is misschien onduidelijk of deze 
kapitein hen doelloos liet dobberen 
en zwalken, dan wel bestek en koers 
verkeerd bepaalde. Hoe het ook zij, in 
beide bovengenoemde gevallen valt de 
toenmalige wethouder niet van schuld 
vrij te pleiten.’

Daarna was de raad aan de beurt. Zon-
der uitzondering was de kritiek op de 
Dienst RO/EZ en  de voormalige wet-
houder spijkerhard.  En het college van 
B en W gaf volmondig toe dat er sprake 
was van een opeenstapeling van fou-
ten, blunders en miscommunicatie.  
Op de PvdA na stemde iedereen voor 
een motie  om de Hortusbuurt een 
vergoeding te geven voor de gemaakte 
kosten. En ook wil men  het bestem-
mingsplan zo  wijzigen dat er  hierna in 
de Hortustuin niet meer gebouwd kan  
worden. Men vindt ook dat de gemeen-
te naar ons toe haar excuses moet 
aanbieden. En tenslotte deden een paar 
raadsleden de suggestie om als gebaar 
een kunstwerk of zo aan onze buurt aan 
te bieden, 

De huidige wethouder Frank de Vries 
heeft al contact met ons opgenomen. 
Dus half januari krijgen we wel te horen 
hoe het nu verder gaat.

Balans

Het is een goede gewoonte om bij de 
jaarwisseling de balans op te maken. 
Als je naar de materiële kant van de 

zaak kijkt, slaat de weegschaal voor 
iedereen door naar de negatieve kant. 
• De faculteit sociale wetenschappen 
wordt nog steeds geconfronteerd met 
ruimtenood, die jaren geleden al opge-
lost had kunnen zijn. 
• Het vakwerkhuisje is volkomen on-
nodig gesloopt. 
• Universiteit en buurt worden nu 
geconfronteerd met de overlast van 
ontheemde steenmarters. Universi-
teit, gemeente en buurt hebben flinke 
onkosten gemaakt door de jarenlange 
juridische strijd. 
Gelukkig staat daar ook veel positiefs 
tegenover. 
• Het gemeentebestuur en de Dienst 
RO/EZ  hebben zich weliswaar on-
betrouwbaar gedragen. maar B en W 
heeft uiteindelijk ook ruiterlijk erkend 
dat ze ernstige fouten heeft gemaakt. B 
en W  wil de buurt schadeloos stellen, 
en  is vastbesloten om deze keer wel 
de aanbevelingen van de rapporten 
over de Dienst RO/EZ ook echt uit te 
voeren. Door  aan te dringen op het 
onderzoek heeft de buurt niet alleen 
zichzelf een dienst bewezen, maar 
zullen ook andere burgers daar in de 
toekomst de vruchten van plukken. 
• De ruimtenood van de RuG wordt 
aangepakt.
• De Hortustuin blijft gespaard. 
• De verhouding tussen universiteit en 
buurt is in jaren niet zo goed geweest. 
• En de buurt: door de jarenlange strijd 
voor het behoud van de Hortustuin zijn 
de onderlinge banden versterkt.  Jong 
en oud stonden schouder aan schou-
der en die gemeenschapszin is de 
buurt erg ten goede gekomen. 
Voor mezelf is na vijftig jaar een eind 
gekomen aan mijn verstokte vrijgezel-
lenbestaan. Zo zie je maar weer: elk 
nadeel heb zijn voordeel.
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horeca in de buurt
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De laatste pijp
Eind vorig jaar zette wethouder Jaap 
Dijkstra de laatste oude fabriekspijp 
aan het Boterdiep bij Simplon let-
terlijk in het licht. Hij deed dat om de 
actie “Redt de Pijp” in te luiden. 

Aan het Boterdiep en daarachter heers-
te vroeger industrieële bedrijvigheid, er 
lagen boten aangemeerd, er reed een 
paardentram en er torenden zeven fa-
briekspijpen uit boven de skyline. In het 
huidige Simplon was van 1892 tot 1930 
de vleesconservenfabriek  nv Gerzonis 
gevestigd. In 1916 werd opdracht gege-
ven voor de bouw van de schoorsteen.
De veertig meter hoge pijp staat nu op 
de nominatie voor gemeentelijk monu-
ment  Om de pijp weer in goede staat 
te brengen moeten oa  alle voegen 
worden uitgehakt en opnieuw gevoegd.
 
Als het aan de stichting De Laatste Pijp 
ligt wordt de pijp niet alleen een cul-
tuurhistorisch- industrieëel monument  
maar ook een landmark, een kunstwerk 
die ook symbool staat voor de toe-
komstige invulling van het gebied. Het 
Ebbingekwartier is door de gemeente 
aangewezen als concentratiezone voor 
de zogenoemde creatieve industrie. 
(Zo valt er binnenkort  een beslissing 
te verwachten of de Kunstacademie 
Minerva naar dit stadsdeel verhuist.) De 
Groningse Kunstenares Sjanet Bijker 
is uitgenodigd een speciaal interactief 
kunstwerk te maken.
Het idee van dit eerbetoon is van Bart 
Kempinga van Op Maat Vormgevers 
en Meubelmakers, de huidige eigenaar 
van de pijp.

meer informatie:  www.delaatste pijp.nl
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winkels en bedrijven in de buurt

Bling bling, ovenwanten, kussens,postpapier,sieraden,horloges, speelgoed, 
ringen, klokken, tassen, armbanden, bling bling, broche’s, poppen, tollen,

 portomonees, opbergdozen, sieraden kistjes, oorbellen, telefoon’s fotoalbum’s, 
haarclips, keukengerei, fotolijsten, kleden, schalen, galatasjes

Voor al uw kadoartikelen kunt u terecht bij:

Kadohuis twinkle
Nieuwe Boteringestraat 45 9712 PH Groningen tel.: 050-3140786

Nieuwe Ebbingestraat 106

     Groningen

     Tel: 050-3181666
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De redactie mocht zich verheugen 
in alweer een aanmelding voor deze 
rubriek.
“Wij lezen met plezier de buurtkrant, 
vooral de artikelen over studentenhui-
zen. Maar hoe kom je er in?”
Deze vraag kwam van vijf meiden aan 
de Marktstraat 9.
Op de valreep, want de redactie heeft 
besloten na het twaalfde studenten-
huis te stoppen met de rubriek, tenzij 
dit besluit overruled gaat worden door 
protestoptochten door de buurt, aange-
tekende dreigbrieven, acute depressies 
of, studententen let op, gewoon weer 
een spontane aanmelding. 
“Het wordt in principe het laatste in-
terview, dus bedenk maar of je er iets 
speciaals van wilt maken, dan hoor ik 
het wel”, sprak ik in eerste instantie 
telefonisch af.
De inspiratie was in dezen echter niet 
met de dames, dus een Japanse fon-
due voor de Kop d’r Veur medewerk-
ster, een griezeltocht door het huis in 
het donker, een bal masqué met een 
live Lee Towers als muzikale omlijsting, 
het zat er allemaal niet in.
Maar wel lekkere koffie met gebak. 
Bij aankomst stonden er net een paar 
meiden half giechelend en overleg-
gend bij de deur, toen ik mijn fiets op 
slot zette en zij mij vroegen wat ik bij 
de koffie/thee wilde. Het woord “appel-
taaart” ging er wel in, het product zelf 
later trouwens ook.

De volgende jongejuffrouwen bewonen 
het pand aan de Marktstraat.
Christel, van wie het mailtje was; Chris-
tel is 19 en studeert geneeskunde.
Fleur, van wie verderop een soort van 
oproep volgt; Fleur is 20 en studeert 
Mondzorgkunde.
Sidika, die een Turkse vader heeft en 
zo aan haar naam komt. In Turkije is 
Sidika trouwens net zoiets als in Neder-
land “Marietje”, zo vertelde ze; Sidika is 
19 en studeert Geneeskunde.
Annemarie, de enige die, toevalligerwijs 
overigens, niet in de medische hoek 
zit; zij is 19 en studeert Internationale 
Organisatie en Internationale Betrek-
kingen.
Eline, die er achter is dat ze een wel 
erg populaire naam heeft en daar is ze 
niet blij mee is 22 jaar en zij studeert 
Tandheelkunde.
Het feit dat er vier dames in de medi-
sche hoek zitten met hun studie is puur 
toeval.
De Kop d’r Veur wordt uiteraard gele-
zen, met name de Studentenhuizenru-
briek. Ze hebben ze niet allemaal ge-
lezen, maar de laatste aflevering staat 
alle meiden nog goed voor de geest. 
“Die van Boterdiep 14 met die jongens 
en daar zat zo’n mooie foto bij.”
Op mijn reactie, dat ze die dan boven 
het bed zouden kunnen hangen, werd 
er schalks naar elkaar gekeken met de 
woorden: “Nou.............”

Studentenhuizen deel  12

Marktstraat 9
Door Harmke Eisen
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Op de vraag wat de meiden bijzonder 
vinden aan juist hún huis kwam als 
antwoord, dat het klein maar erg gezel-
lig is. Het is altijd knus en ze doen heel 
veel samen. Toen ik een iets gespeci-
ficeerder antwoord vroeg, waarin hun 
huis zich onderscheidt van de rest 
kwam eenzelfde antwoord in de be-
woording: “WIJ”.
Ze kennen elkaar via de hospiteerbor-
rels en het is dus geweldig, dat ze het 
zo goed met elkaar kunnen vinden, 
terwijl ze elkaar nog niet eens zo super-
lang kennen.
Er is geen gemeenschappelijke woon-
kamer in huis. De keuken is wel ge-
meenschappelijk en daar staat dan ook 
een eettafel. Daardoor is het wel een 
beetje dringen, want de keuken heeft 
beslist niet de grootte van een woon-
keuken.
Maar ze zitten ook wel bij elkaar op de 
kamer.
“Hebben jullie ook iets met de buurt?” 
Ze vinden het leuk, dat er meer studen-
tenhuizen zijn in de buurt. ‘s Zomers 
zit iedereen buiten, vooral ook bij de 
studentenhuizen en dan maak je ook 
vrij makkelijk contact.
“We hebben meer met de Ossenmarkt 
en Marktstraat dan met de Hortusbuurt 
en we zijn er natuurlijk hardstikke trots 
op dat de commisaris van de Koningin 
hier verderop heeft gewoond.”
Anekdotes willen we ook in ieder inter-
view van deze rubriek nietwaar?
Nou, ik kreeg een uitleg over “Kingsen”, 
een kaartspel wat regelmatig wordt 
gespeeld. Het wordt rondom een gevuld 
glas gespeeld en het gaat om de Ko-
ning, de “King” dus.
Wie de klos is (het is maar hoe je het 
bekijkt) moet een slok uit het glas 
nemen en het gaat er om dat je niet te 

lang nuchter blijft,  maar hier laten m’n 
aantekeningen mij een beetje in de 
steek.
Verder hebben er een keer drie Iraanse 
meisjes in huis gelogeerd, tijdens een 
medisch congres en ook vrienden van 
die meisjes kwamen wel over de vloer 
op de Marktstraat. Met hun is er toen 
gezellig waterpijp gerookt, want: “zij 
hadden daar natuurlijk wel ervaring 
mee.”
Als grap stoppen de meiden ook wel 
eens een magnetron bij iemand in huis 
in bed ( om op te warmen misschien 
?) en überhaupt worden er in huis wel 
grappen met elkaar uitgehaald. De trap 
naar Sidika’s bed inpakken in folie bij-
voorbeeld. Zodat een laat thuiskomende 
Sidika het allemaal écht niet meer zo 
helder ziet.
Ook deze studentes vinden, dat stu-
denten te veel over één kam geschoren 
worden als het om overlast gaat.
Annemarie: “ We hebben nu eenmaal 
een ander ritme, dat is gewoon zo. 
Maar er zullen altijd mensen tegen ons 
aankijken als die studenten die profite-
ren van overheidsgeld en zo.”
Wat pas echt overlast veroorzaakt zijn 
de scooters, vinden deze bewoonsters. 
“En daar zul je niet vaak een student op 
zien zitten, geloof dat maar.”
Een corveerooster is er in dit huis niet 
en evenmin een schoonmaakster. Dins-
dagavond is huisavond en dan wordt de 
boel gezamenlijk aangepakt en er wordt 
ook gezamenlijk gegeten. Dat gebeurt 
eveneens in Vindicathuizen op de dins-
dag, maar daar valt dit huis niet onder.
De rest van de week kan er ook wel 
samen gegeten worden, maar daar zijn 
geen vaste regels voor.
Behalve het genoemde “Kingsen” 
worden er trouwens veel meer din-
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gen samen gedaan, zoals Playstation, 
Singstar (dan kun je punten krijgen voor 
zuiver zingen), pokeren. Ook samen 
een weekendje weg, samen Sinterklaas 
vieren en samen de stad in.
Wat inmiddels een beetje een Mark-
straattraditie is, dat is dat een jarige 
kleding krijgt voor de verjaardag. 

“Is er iets wat jullie wel veranderd 
zouden willen zien aan dit huis?” 
De dames willen heel graag een kat.
(De één:” Dan noemen we die Hor-
tus”. De ander: “Slijmbal”) Officieel 
mag het niet, maar als de huisbaas 
dit nu leest en ziet hoe geweldig wij 
zijn, dan mag het misschien wel.” 
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bedrijven in de  buurt
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dagmenu, vlees of vegetarisch à  €8,50
keuken open van 17.30 tot 21.00 uur

Grote kruisstraat 73, hoek noorderbinnensingel,
 tel 3144360

advertentie

Nou huisbaas, strijk dan nu maar eens 
met de hand over je hart.......
Over de huisbaas overigens niets dan 
lof van deze meiden. Je kunt hem 
bellen bij problemen en dan komt hij. 
Hij heeft al allerlei verbeteringen in de 
keuken aangebracht.
“En we zouden wel wat meer ruimte wil-
len. Tuin of balkon of zo”.
De dames hebben trouwens een fiet-
senstang gekregen, zodat de fietsen 
veilig buiten geparkeerd kunnen wor-
den. “Eergisteren is de fiets van Sidika 
nog gejat.”
“Wat zouden jullie vinden van een 
“Studentenhuizentocht” in de buurt? 
Buurtbewoners hebben via deze rubriek 
kennis kunnen nemen van het leven in 
de studentenhuizen in de buurt, maar 
zouden jullie ze over de vloer willen 
hebben?”Over dit idee waren de mei-
den best enthousiast. Want dan kunnen 
eventuele negatieve vooroordelen ook 
bijgesteld worden. “ Laat mensen so-
wieso maar langskomen als ze és een 
kijkje willen nemen. EN WIJ WILLEN 
ZELF WEL EENS EEN KIJKJE NEMEN 
OP BOTERDIEP 14!!!”
“Willen jullie nog iets kwijt aan de 
buurt?”

Tsja, een paar dames vinden, dat er wel 
een oproep in mag voor Fleur.......
En voor Christel........
En dezelfde Christel wil wel vermeld 
zien, dat ze wel graag wat beroemder 
wil worden in de buurt. Verder is Sidika 
op 8 februari jarig. Wie langs wil komen 
doet dat maar, vooral de bewoners van 
Boterdiep 14 zijn meer dan welkom.
De dames moeten dan wel nieuwe 
appeltaart en koekjes kopen, want we 
hebben met z’n allen alles opgepeuzeld.
Het is iedere keer hetzelfde geweest bij 
de studentenhuisbezoeken. Het geplan-
de uurtje vloog telkens weer om, omdat 
het zo gezellig toeven was en meestal 
zat ik nog wat langer. 
De reeks heeft twee en een half jaar 
geduurd en schrijfster dezes heeft het 
met veel genoegen gedaan. Zowel 
volgens de studenten zelf als volgens 
andere bewoners heeft de rubriek het 
beoogde effect gehad. De studenten 
hebben meer belangstelling gekregen 
voor de buurtkrant - en daarmee een 
beetje voor de buurt - omdat ze zelf ook 
eens aan bod kwamen en de andere 
bewoners hebbben via de Kop d’r Veur 
een kijkje in studentenhuizen kunnen 
nemen en daardoor de mogelijkheid 
gekregen om meer begrip voor hun op 
te brengen.
Als er nog iemand op de rubriek wil rea-
geren, dan hoort de redactie dat graag!
Christel, Fleur, Sidika, Annemarie en 
Eline; mits er geen spontane aanmel-
ding meer komt zijn jullie de hekkenslui-
ters van de rubriek. Ook jullie bedankt 
voor de koffie, de appeltaart, de open-
heid en jullie inbreng.
En aan alle studenten: Blijf vooral onze 
buurtkrant lezen!
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    Een modern en gezellig woon/zorgcentrum aan de 
                                                rand van de Hortusbuurt en de binnenstad
                          - complete verzorgingshuiszorg
                            - zorg en ondersteuning voor het welzijn aan zelfstandig wonende oudere stadjers 
                            - wijkrestaurant voor 55+ (vers uit eigen keuken !)
                            - dagverzorging: (Nu ook op zondag!)
                            - kortdurende opname (voor als het thuis eventjes niet meer gaat). 

Kom gerust eens langs om te kijken, of bel even !
Wij zoeken weer vrijwilligers !

       Adres: Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen, tel.: (050) 313 95 90            
www.ebbingepoort.nl          e-mail: info@ebbingepoort.nl.

ʻWoon/zorgcentrum De Ebbingepoortʼ
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                                RIETBERG                     ADVOCATEN   
                                      MEDIATOR              PROCUREURS

  Echtscheidingen 
  Echtscheidingsbemiddeling (VAS)
  Omgangsregelingen
  Strafrecht

 
  Mr Peggy Rietberg   Mr Juliane Dijkman  & Sabrina Douwes  bureau jurist 

  Tel. 050 3147408  Nw Boteringestraat 5  9712 PE Groningen  www.rietbergadvocaten.nl
  Tel 0596-680831   Solwerderstraat 114   9901 BH Appingedam  info@rietbergadvocaten.nl

 bedrijven en instellingen in de buurt 



19

Ik ben geboren in Triëst, een prachtige 
Italiaanse stad met een rijk cultureel, 
economisch en politiek verleden. Op 
mijn twintigste verruilde ik de zon en mijn 
dierbare Bora-wind voor de Nederlandse 
wolkenvelden met hier en (óók) daar 
een bui. Oorzaak daarvan is mijn man, 
met wie ik lief en leed en twee prachtige 
dochters deel. Met z’n allen delen wij de 
passie voor de kunsten. 
Mijn kunstopleiding heb ik aan Academie 
Minerva gevolgd, in de goede tijd dat 
onder meer Piet Pijn, Diederik Kraaijpoel, 
Wout Muller, Matthijs Röling en Leo 
Schatz de scepter zwaaiden. Het waren 
vruchtbare jaren, waarin vriendschappen 
voor het leven gesloten werden met col-
lega’s die uiteindelijk mijn Nederlandse 
familie geworden zijn.
Sinds 1981 mag ik me professioneel 
beeldende kunstenaar noemen. Portret 
in olieverf is mijn specialisatie. Ik werk 
voornamelijk in opdracht, maar vaak
ook vrij, met verschillende onderwerpen 
en materialen, waaronder ook brons. 
(zie ook : www.lionelladelcampo.nl)
Naast mijn scheppende activiteit  geef ik 
teken-en schilderles aan personen die 
hun beeldende talenten willen ontwikke-
len en Italiaanse les en conversatie aan 
wie mijn moedertaal wil leren spreken. 
Omdat zingen mijn tweede natuur is (ik 
maak deel uit van het koor Capella Gro-
ningen) geef ik graag les aan zangers bij 
de interpretatie van Italiaanse teksten op 
muziek.
Ik heb nu al acht jaar mijn atelier in het in 
’t pand van het voormalig Guyot Instituut, 
aan de nieuwe kijk in ’t Jatstraat. 
Voor bewoners van de Hortusbuurt die 
een kijkje willen komen nemen en/of ken-
nis willen maken, houd ik binnenkort een 
open middag.
U bent van harte welkom!

Lionella Delcampo

OPEN ATELIER
 Zaterdag 26 januari
 12.00-16.00 uur
 Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 3

Lionella Delcampo
beeldend kunstenaar in de buurt
houdt open huis 
en stelt zich voor
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bedrijven in de buurt
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Bewegen 

Ik hoef u niet te vertellen hoe belangrijk 
bewegen is voor lichaam en geest. Dat 
wordt vaak genoeg vermeld in bladen en op 
tv. Toch ben ik van mening dat er te weinig 
wordt bewogen. Moeheid, ziekte, het gevoel 
van ouder worden en gedeprimeerd voelen 
zijn een paar belangrijke en veel voorko-
mende redenen om (te) weinig te bewegen. 
Allemaal echt heel begrijpelijk. Daar staat 
tegenover, dat juist bewegen de mens weer 
iets fitter en ook positiever maakt. Sommige 
mensen schrikken van het woord bewegen: 
“dat mag niet van de dokter, want ik heb last 
van m’n hart” is een regelmatig gehoorde 
klacht. Let wel: bewegen hoeft geen topsport 
te zijn, maar kan gewoon letterlijk het rustig 
bewegen van de ledematen zijn. Dat houdt 
op z’n minst de spieren soepel. Bovendien: 
als je het met elkaar doet is er ook contact 
met de medemens.
Daarom hebben we in De Ebbingepoort 
tweemaal per week een bewegingsuurtje on-
der professionele begeleiding. Ook voor de 
ouderen in de wijk! In de week van 14 januari 
2008 organiseren we een “Beweegweek”. Al-
lerlei activiteiten worden georganiseerd om 
het bewegen te stimuleren. U bent van harte 
welkom.

Tenslotte houden we op maandag 21 januari 
2008 een heus rollatorspreekuur. De rollator 
is een zeer belangrijk hulpmiddel bij vol-
doende en verantwoorde beweging. Tijdens 
het spreekuur kunt u kosteloos uw rollator 
en hoe u er mee omgaat laten checken. Een 
kleine reparatie kunnen we ter plekke voor u 
doen. Het rollatorspreekuur is tussen 10.00 
– 11.30 uur. 

Karel Eggen

De Ebbingepoort 
aan het woord

De Kleine Moghul
Restaurant  *  Catering  *  Afhalen

Heerlijke gerechten uit alle
windstreken van India

* * *
N.Boteringestraat 62 

Groningen
0 5 0 - 3 1 8 8 9 0 5
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horeca in de buurt
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advertentie

HORLOGERIE - KLOKKENMAKERIJ
Marius Boellard & Suzanne Gabry

Gediplomeerd uurwerkherstellers
Openingstijden:
Di t/m Vrij:               9.00 - 18.00
Vrij. Koopavond            tot 21.00
Zaterdag                   9.00 - 17.00

 Kerkstraat 66 * 9745 CK  Hoogkerk
         E-mail: info@gabryklokken.nl
                       www.gabryklokken.nl
                            Tel: 050 - 3129055

Nieuwe Kerk  ingepakt

Foto: Rob Elzinga
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Eetcafé De Groene Weyde
Voor scharrelgerechten - Ook vegetatisch

Nieuwe Ebbingestraat 149
Groningen

Tel. (050) – 573 04 24
www.degroeneweyde.nl

FORTUNA
    Uw gastheren: Gebr. Delis
   AFHALEN EN RESTAURANT

Tel.:  050 -  314 19 49
Kleine Kruisstraat 17 , 9712 TV Groningen

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 17.00 - 22.0 uur
zondag van 16.00- 22.00 uur

In januari starten we  weer met 
nieuwe cursussen:
� Ontspannen en gronden 
� Persoonlijke groei 

Je kunt ook bij ons terecht voor: 
Individuele en relatiesessies  
Familieopstellingen 

17 jan. gratis open avond 
Voor meer informatie bel  
0595-413350 of kijk op

Arjen Valk en Pankaja Bockholt, Noorderhaven 57        www.debloeiendelotus.nl
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bedrijven in de  buurt
        Margriet
Het is 5 januari wanneer ik dit schrijf en het 
regent. Dat doet misschien de troep van 
het vuurwerk verdwijnen op straat, want 
vanmorgen was in ieder geval een groot deel 
van het wegdek nog  bedekt met de restan-
ten.  Ze zeggen dat het een rustige jaarwisse-
ling is geweest. Je went kennelijk aan alles: 
scholen afgebrand en bijna nergens nog 
een bushokje te vinden dat nog heel was. 
De jaarwisseling maakt van veel mensen 
andere wezens. Het vuurwerk moet gewoon 
doorgaan ook al zie je er niets van. Ik hoorde 
zelfs dat er mensen waren geweest die naar 
Kardinge waren afgereisd om daar op de 
heuvel te gaan genieten van het vuurwerk 
boven de stad. Hoe dom kan je wezen, tenzij 
je het fantastisch  vindt om de extreem 
dichte mist op een heuvel te ervaren. Na 
nieuwjaarsdag zat ik in de trein en ving het 
volgende gesprek op: Een meisje vertelde 
van het feestje dat ze met oud en nieuw had 
gegeven. In mijn beeld was het een aaneen-
schakeling van ellende. Er maakte iemand 
ruzie, de slagroom van de nieuwjaarsrol-
letjes zat op alle meubels en op de ramen en 
tijdens het vuurwerk liep één van haar vrien-
den tegen een lantaarnpaal, viel achterover 
en belandde met een gapende hoofdwond 
in het ziekenhuis. Een andere vriend kreeg 
nog een pijl in z’n gezicht, maar ondanks 
een gezwollen en blauw oog kon hij nog wel 
zien, dus dat viel wel mee. Ze eindigde haar 
verhaal met de opmerking dat de sfeer voor 
het grootste deel wel goed was geweest 
en dat ze er toch een goed gevoel aan over 
had gehouden. Sommigen zijn wel erg snel 
tevreden, vind ik.
Ik wens iedereen een mooi en gezond 2008!

Margriet Klasen

uit
in de buurt

Kleine Rozenstraat 64
tel.nr. 050 - 3136717
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De oude hortus

Hier in de uitleg lag de tuin,
met enkele perken ooit begonnen.
Pas door de generaties heen
werd wat er kwam langzaam verzonnen:
links het bassin, de kassen achter,
de ruimte wisselend ingekleurd.
Hier bloeide op zijn minst vier keer
de honderdjarige aloë

En middenin de grillige vijver
die, als een inktvis, met zijn kring
van rondom kronkelende armen 
het sieraad van de tuin omving:
de wilde machtige kastanje
die toch zo vroeg te gronde ging,
gehavend door zijn parasiet
de tuin gehavend achterliet.

Een voorproef was het van het einde:
haast alle planten weggebracht,
gebouwen gesloopt of ontmanteld
voor de wisseling van de wacht.
Bulldozers kwamen en de grijpers
beten luidruchtig in het zand.
Ramen van nieuwbouw, over en weer,
spiegelen de kassen van weleer.

Nu, in een stil geworden hoek
tussen de nieuwe rode muren,
lijken de laatste resten wel
een kloostertuin met eigen uren,
waar af en toe moderne klerken
dwars oversteken naar hun cel,
mompelend in een geheim gesprek:
de monniken van deze plek.

Wanneer één klaver en een bij
met nog een beetje mijmerij
al voor een prairieveld volstaan,
dan kunnen zeker twintig bomen
die oude Academietuin
opnieuw te voorschijn laten komen:
de orchideeën, de palmenkas,
al wat hier tastbaar zichtbaar was.

En van die twintig bomen één.
Omringd door steen staat hij alleen
en torst met zijn gekromde stam
vanouds een zware last. Maar dan
schudt hij hem af onder de val
van al zijn takken naar de grond,
en hij hervindt zijn kracht omhoog
en groet ons in zijn laatste boog. J.J.A.Mooij
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ............................Jaap Wallinga.0900-8844
meldpunt overlast tijdens kantooruren..050-5875885
buiten kantooruren: politie...........................0900-8844

ondergrondse huisvuilinzameling: 
bij storing................................................ 050-3671000
grof vuil  www.grofvuilmelden.nl of ........050-3671000
oud papier:........  eerste en derde vrijdag v.d. maand
kleding/ textiel/schoenen: 3e donderdag v.d. maand
stadsdeelcoördinator:................ Wouter van Bolhuis
stadsdeelsecretarissen: 
.........................Ton Podt, René Kuipers .050-3678600
stadsdeelbeheerder: Joke Eerenstein...050-3678910
sociale wijkvernieuwing:.. Liesbeth van de Wetering

E-Loket:................................www.eloket.groningen.nl 

Wijkrestaurant (55+) ................Tussen 12  en 13 uur 
Reserveren voór 11 uur.  De Ebbingepoort.....3139590

maatschappelijke & juridische dienstverlening 
(MJD) ......................................................050-5269710

Het Juridisch Spreekuur  www.juridischspreekuur.nl
...........................‘smaandags  van 17:00 tot 18:00 uur 
..............Oranjewijk Buurtcentrum -Prinsesseweg 44/1

Klaas Hofstra (voorzitter),
Kleine Rozenstraat 22................. 3124029

Pascal Nieuwland, (webmaster)
Nieuwe Boteringestraat 35...........3119889

Petra Drijver  (secretaris)
Grote Kruisstraat 18.................... 3189044

Anouk Doornbos (penningmeester)
Kleine Rozenstraat 7.............06 10529997

Bewonersorganisatie

Hortusbuurt
 bestuur@hortusbuurt.nl

Postbus 1699
9701 BR Groningen

Postbank 3163081

  WWW.Hortusbuurt.nl

Gedichten & Hortusbuurt

Het gedicht op de pagina hiernaast  van 
J.J.A. Mooij  is eerder gepubliceerd in 
“Poëtisch Academisch Groningen, een 
wandeling in gedichten”. (Uitgeverij de 
kleine Uil ) J.J.M Mooij is dichter en 
essayist en was hoogleraar Algemene 
Literatuurwetenschappen aan de RuG.
Het gedicht is geschreven in 2004; de 
bulldozers in de derde strofe verwijzen 
naar de nieuwbouw ( het alfa gebouw) 
in de jaren zeventig. 
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Pieternella-gasthuis

Toen Ludewé Vink in 1870 na drie echtgenoten en zoon Pieter ook nog doch-
ter Pieternella verloor, besloot ze ‘ter vereerende nagedachtenis’ een gast-
huis te stichten. Hiertoe kocht ze het volgende jaar aan de Grote Leliestraat 
van tuinier Hendrik Kuipers een huis, een stal, enkele bloemkasten en een 
grote tuin. Nadat Ludewé nog twee naastgelegen panden had verworven, liet 
ze haar aankopen in 1873 slopen en 21 huisjes bouwen. Omdat haar laatste 
man – Antoni Janson – reder was geweest, mochten schippers als eersten 
een plaatsje zoeken in het nieuwe gasthuis.

In december 1877 - enkele maanden na Ludewé’s overlijden - stelden de 
voogden een ‘reglement van orde’ op. Naar de wens van de stichteres moest 
de ‘levenswandel’ van de conventualen voorbeeldig zijn. Als zij zich toch ver-
grepen aan ‘sterken drank’ of door ‘gedurige twist of andere ongeregeldhe-
den’ de orde verstoorden, dan werd hun wekelijkse uitkering ingehouden. 
En de ‘tijdelijke administrateuren’ behielden zich altijd het recht voor ‘hem of 
haar of wel beide, Ehelieden zijnde, uit het gesticht te verwijderen’.

Ondanks de dreigende reglementstaal had de voogdij over belangstelling 
nooit te klagen. Daarom werden na aankoop van twee percelen aan de straat 
in 1878 vier woningen en een overdekte poort bijgebouwd. En in 1895 en 
1906 volgden aan de oostzijde tweemaal elf woningen. In de twintigste eeuw 
breidde het gasthuis nog verder uit door aankoop van panden aan de Grote 
Leliestraat en Havenstraat. Na sloop zorgden de architecten G. Hoekzema 
Kzn (1914-’15), E.van Linge (1935) en zijn medewerker G. Bosma (1940-’41) 
voor nieuwbouw. 

Aanvankelijk deden de bewoners het zonder elektriciteit, maar dit veranderde 
toen er in de Eerste Wereldoorlog gebrek aan petroleum was. Elk huis kreeg 
een peertje, maar het licht werd wel collectief door de huismeester aan en 
uitgedaan. Pas in de jaren zestig kreeg iedere woning een zelf te bedienen 
stroomsysteem. De ‘nieuwe tijd’ bracht ook andere veranderingen. 
Zo gingen eind jaren zestig twee van de oudste blokken tegen de vlakte en 
andere woningen werden samengevoegd. Wat niet veranderde was dat het 
complex een gasthuis bleef met een eigen bestuur, dat nog altijd vergadert in 
de stijlvolle voogdenkamer op Noorderhaven 23.

Beno Hofman

Monument in de buurt


