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Van de redactie  
 
Het gaat goed met de buurt en de Kop 
d’r Veur.  Steeds meer mensen schrij-
ven of fotograferen voor de buurtkrant. 
En het lijkt ook wel of er steeds meer  te 
doen is. ‘s Zomers wil er nog wel eens 
wat gebrek aan kopij zijn. Maar dit jaar 
is het precies het tegenovergestelde. 
We hebben nog flink ons best moeten 
doen om alles geplaatst te krijgen. 
 
Onbedoeld is deze Kop d’r Veur een 
soort thema-nummer over bedrijvigheid 
geworden. Zo vertelt meneer van der 
Veen ditmaal over de matrassenfabriek 
die zijn vader en hij runden aan het A-
Kerkhof. Gepkienes vertelt ons alles 
over zijn werk als restauratie– en deco-
ratieschilder. En dan wordt nog uitge-
breid  stilgestaan bij de stand van zaken 
rond diverse projecten: de voortgang bij 
CIBOGA, de ontwikkelingen in de Grote 
Appelstraat en de regiotram 
 
In dit nummer is er daarnaast veel aan-
dacht voor cultuur. Diederik van der 
Meide schreef over de Stadsschouw-
burg en de Harmonie. Beide cultuurpa-
leizen stonden in de negentiende eeuw 
nog in de Hortusbuurt. Die voorzienin-
gen zijn we dan misschien kwijtgeraakt, 
maar er is wel weer wat voor in de 
plaats gekomen.  Zoals het Prinsenthea-
ter, het Centrum voor oude Dans en 
Muziek of het Noorderzonfestival.  
 
Mocht u dit jaar lekker thuis blijven, dan 
komen we elkaar vast nog wel tegen op 
een zonnig terrasje, genietend van het 
mooie weer.  
En mocht u er binnenkort een paar 
weekjes tussen uit gaan, dan wensen 
we u een fijne vakantie toe. Dan zien we 
u half augustus wel weer terug bij het 
noorderzonfestival.  

Foto op de omslag: 
De Stadsschouwburg aan de Turfsingel viert in 
het najaar haar 125-jarig bestaan.  Maar daar-
voor stond de schouwburg op de hoek van de 
Kleine Kruisstraat en de Kijk in ‘t Jatstraat. 
Diederik van der Meide vertelt er meer over op 
blz 24 

 
Kopijsluiting volgend nr: 

21 augustus  
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Het is echt erg leuk om bestuurslid 
van de op één na mooiste buurt van 
Nederland te zijn, maar waarom moet 
echt elke commissie “nog één keertje 
voor de vakantie” vergaderen? 
 
Neem bijvoorbeeld de ondertekening 
van het nieuwe convenant tussen de 
gemeente en de bewonersorganisaties. 
Wij krijgen inspraak bij alle wijkgebon-
den beleidsonderwerpen. Maar wij heb-
ben ook de verplichting nog veel meer al 
onze bewoners te vertegenwoordigen, 
zoveel mogelijk van hen bij onze activi-
teiten te betrekken en met hen te com-
municeren via alle mogelijke middelen. 
 
Dan was er een bijeenkomst over stu-
dentenhuisvesting. Ik heb in de ge-
meenteraad gezegd dat wat ons betreft 
er nog wel studenten bij mogen in de 
buurt, met name in de leegstaande pan-
den boven de winkels in de Nieuwe Eb-
bingestraat. 
 
Ook was ik bij de verplaatsing van de 
silo op het Ciboga-terrein. Leuk om zo’n 
grote dieplader te zien. 
Wel vind ik het jammer dat wij door ge-
meente en winkeliers niet meer betrok-
ken worden bij de ontwikkeling van het 
Ebbingekwartier, toch deel van de Hor-
tusbuurt. 
 
Wel worden we betrokken bij de Regio-
Tram, maar daar is het weer meer dat 
we wel mee mogen denken over het 
tracé (gaat hij over het Boterdiep of de 
Ebbingestraat?), maar niet over of hij er 
überhaupt moet komen. 
 
 

In de Parkcommissie hebben we onder 
andere gesproken over de vergunning 
van Noorderzon. Dat blijft toch een 
beetje schipperen: Noorderzon moet 
blijven, maar het Noorderplantsoen ook. 
 
Er was een leuke bijeenkomst over de 
toekomst van de Hortustuin, geïnitieerd 
door vijf Van Hall-studenten. 
 
De aanpak van de Nieuwe Boteringe-
straat heeft vertraging opgelopen (het 
zal ook eens anders zijn), waarschijnlijk 
wordt het nu oktober voor er iets gedaan 
wordt. 
 
Maar de grootste ellende is toch wel de 
doodlijn, ik zit dit te tikken terwijl de 
kwartfinale nog moet beginnen en u 
leest dit terwijl u weet of Oranje Euro-
pees kampioen is geworden. 
 
Ik hoop u te zien op de buurtborrel op 
06-07-08 op het Nieuwe Kerkhof. 
Tot dan dan, 
 

Klaas Hofstra. 
 
 
Naschrift redactie:  
Dit artikel werd zaterdag 21 juni om 
23.10 aan de redactie gezonden, onge-
veer vijf minuten voor  het einde van de 
verlenging tussen Turkije en Kroatië.   
Met de ellende van Klaas valt  het  dus 
wel mee.  Hij  heeft niets interessants 
van het EK hoeven te missen . 

 

Van de voorzitter 
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Eerste Ebbinge Gist 
 
Hoe maken we van het Ebbingekwartier 
een creatieve, borrelende stadswijk? 
Daarover staken de kunstenaars, ken-
nis- en kunstinstellingen, vastgoedeige-
naren, ondernemers en de gemeente 
Groningen donderdag 12 juni de hoof-
den bijeen aan het Boterdiep. Het was 
de ‘Eerste Ebbinge Gist’: een bijeen-
komst voor nieuwe creativiteit en onder-
nemerschap in het Ebbingekwartier. 
 
Op de Eerste Ebbinge Gist werd een 
aantal ideeën en visies voor het Ebbin-
gekwartier gepresenteerd. Bijvoorbeeld 
voor ‘Het paleis’, een verzamelplaats 
van ateliers, artist in residence-ruimtes 
en woningen in het pand Bloemsingel 
10. Voor ontmoetingsplaatsen op daken, 
voor een ‘Walk of Art’ een kunstroute 
tussen het Ebbingekwartier en het Gro-
ninger Forum, voor mobiele biologische 
tuinen. Of voor een ‘FabLab’, een werk-
plaats met digitaal gestuurde apparatuur 
waar je bijna alles kunt maken.  

Vastgoedeigenaren 
Ook gingen de kennis- en kunstinstellin-
gen, vastgoedeigenaren, ondernemers 
en de gemeente samen in op vragen 
als: Wat zou u zelf aan een creatief 
kwartier kunnen hebben? Wat stelt u 
zich daarbij voor? Hoe ziet zo’n wijk er 
uit? En wat is er nodig om hem te laten 
ontstaan? Binnenkort komen de partijen 
nog een aantal keer bij elkaar om de 
plannen samen uit te werken.  

(uit Bewonersbrief van gemeente) 
 
Culinaire tocht 
 
Op 21 mei jl. is alweer de negende culi-
naire tocht gehouden. Dit jaar  deden er 
10 restaurants mee. Meer meer dan 
honderd buurtgenoten maakten van de 
gelegenheid gebruik om verschillende 
restaurants uit de  buurt te bezoeken.  
 
Er waren wederom vele positieve reac-
ties, met name  over de mogelijkheid die 
bij veel restaurants werd geboden om 
bij  elkaar aan te schuiven. 
 
Kortom, weer een geslaagde editie en 
op naar nummer 10 volgend jaar! 

Zomerborrel op ’t Nieuwe Kerkhof 
 
Op zondag 06-07-08 houden wij een buurtborrel. 
Wij wilden dit eens net wat anders doen dan voorgaande keren. 
Daarom deze keer vanaf 15:00 uur op het Nieuwe Kerkhof. 
Wij zorgen voor een hapje, een drankje en mooi weer. 

Het bestuur 
 

Zondag 06-07-08  om 15.00 uur 

Gevarieerd nieuws 
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Vierendelen 
 
Eind april hadden we alweer de vierde 
voorstelling van de Hortus Toneel 
Groep. Dit keer in de recreatiezaal van 
zorgcentrum De Ebbingepoort, waar we 
ook hebben gerepeteerd. Waarvoor on-
ze dank. 
Misschien lag het aan de locatie of aan 
het feit dat het het eerste weekeinde 
van de tulpvakantie was, maar wij had-
den wel wat meer toeschouwers ver-
wacht. 
Kwalitatief was het zeker in orde (al zeg 
ik het zelf), alle Nederlandse en wereld-
premières werden goed ontvangen. Een 
paar mensen die er verstand van heb-
ben waren bijzonder te spreken, twee 
spelers hebben inmiddels in een televi-
siefilm gefigureerd en ik ben op basis 
van deze voorstelling gevraagd om in 
Grootegast te komen regisseren. 
Kortom, we gaan zeker door. 
Noteert u maar alvast: zondag 26 april 

2009 Prinsentheater, 14x Pinter. 
We zoeken nog wel repetitieruimte en 
nieuwe spelers, liefst jongemannen, zijn 
ook welkom. 

Klaas Hofstra 
 
Fietsfabriek geopend in de 
Ebbingestraat  
 
Voor veel fietsfanaten is het een begrip:  
De Fietsfabriek in Amsterdam. Je kunt 
daar allerlei fietsen laten maken, geheel 
naar je eigen inzicht en behoefte.  De 
Fietsfabriek is vooral gespecialiseerd in 
oerdegelijke transport- en bakfietsen. En 
die weten ze dan prachtig op te tuigen. 
Sinds half juni heeft de Fietsfabriek zich 
nu ook gevestigd in de Nieuwe Ebbinge-
straat.  Een geweldige winkel!  Je kunt 
in de winkel en in de etalage aan de 
overkant prachtige opgepimpte bakfiet-
sen bewonderen. In één van de eerstko-
mende nummers zullen we er nog eens 
uitgebreid aandacht aan schenken  

 

Gevarieerd nieuws 

Prijsvraag:  waar hangt de rookworst? 
 
Onze fotografen zien regelmatig dingen die gewone voorbijgangers maar al te vaak 
ontgaan. Dat is jammer, en daarom willen we u stimuleren om uw ogen wat beter de 
kost  te geven. Als u goed oplet,kunt u in het ver-
volg mooie prijzen winnen. 
Hierbij de eerste prijsvraag:  Waar hangt deze au-
thentieke Hema rookworst?  De worst heeft een 
diameter van ongeveer een meter.  
Onder de goede inzenders verloten wij een 
echte HEMA rookworst!   
Zend uw oplossing in bij  kdv@hortsubuurt.nl,  of 
stop hem in de bus bij Havenstraat 35.  
 
 ( Redactieleden en de bewoners van Noorderhaven Noordzij-
de nrs 31A en 31B  zijn uitgesloten van deelname) 
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Lieveheersbeestjes 
 
In de buurt zijn op veel muren en tuinen 
larven gesignaleerd. Bij één boom in de 
Kleine Appelstraat was het zelfs vergeven 
van de larven. Het lijken net kleine rupsjes, 
maar als je goed kijkt zie je 6 kleine loop-
pootjes aan de voorzijde. Het zijn larven 
van het Lieveheersbeestje. 
 
De pop van het Lieveheersbeestje lijkt een 
beetje op een oranje/bruine druppel. 
Als je een Lieveheersbeestje pest door 
zachtjes op hem te drukken produceert 
hij een gele vloeistof, hemolymfe. Vooral 
duidelijk te zien op de witte muren waar 

ze in grote getalen bij 
elkaar zitten. Dit ge-
drag heet 
‘reflexbloeden', het 
geurt kwalijk en 
smaakt bitter. Vogels 
proeven dit snel en 
laten de Lieveheers-
beestjes snel weer 
vallen. 
  

 

 

Gevarieerd nieuws 

Frans Koopal breidt uit 
 
Vorig jaar werd Jos de Lange 65 jaar. Hij 
stopte met zijn fotozaak aan de Noorderha-
ven. 
Dat was voor de buurvrouw een uitgelezen 
mogelijkheid om haar zaak uit te breiden. Er 
werd flink verbouwd, en een maand geleden 
werd de uitbreiding gevierd met een leuk 
feestje op straat. Er waren mooi verklede 
dames en heren,  er waren hapjes en drank-
jes,  en er was aan de overkant van de Kijk 
in ’t Jatstraat zelfs een heus podium met 
muziek! 

Kop d’r Veur zoekt paar 
nieuwe bezorgers 
 
De kop d’r Veur komt 6 maal per jaar 
uit. Het bezorgen van uw buurtkrant 
kost u ongeveer drie kwartier per keer  
 
Inlichtingen / aanmeldingen: 
coördinator Eduard Giezen,  
tel:        3141692.   
Email: eduardgiezen@live.nl  
,  of  bij het bestuur 
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  Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetatisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 
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Korte terugblik op het voorafgaande: 
Na het begraven van de strijdbijl  
werd er een tuinwerkgroep in het le-
ven  geroepen waarin vertegenwoor-
digers van de RUG  en de buurt zit-
ting namen om te praten over de toe-
komst van de oude hortus.  
In opdracht van de tuinwerkgroep 
heeft een aantal studenten dier-
management (!)  van  de Hogeschool 
Van Hall Larenstein  in  Leeuwarden  
plannen gemaakt  om de tuin te behe-
ren. 
Op 19 juni werden deze plannen in 
het Kijk in ’t Jathuis toegelicht. 
Piet Hein, Harmke , Elly en Margriet  
van de Kop d’r Veur waren erbij, 
 
Een verslag 
 
Het Kijk in ’t Jathuis laat in de middag 
van 19 juni 2008.Koffie,thee en andere 
dranken stonden al klaar  om de bezoe-
kers een welkom gevoel te geven. Nog 
een hapje erbij en de diapresentatie kon 
 beginnen. 
Er waren veel bekenden uit de periode 
dat we nog regelmatig actie moesten 
voeren maar ook  mensen van de uni-
versiteit en de gemeente en de bege-
leidster van de studenten. 
 
 

De vijf studenten hebben ongeveer ne-
gen weken gewerkt aan een manage-
mentplan voor de Oude Hortus. Het 
voert te ver om in dit bestek een uitge-
breide weergave te geven, hiervoor ver-
wijzen wij u naar www.hortusbuurt.nl  
maar enkele punten willen we er  toch 
even uitlichten. 
Het plan behelst dat de tuin zal worden 
hersteld in oude glorie d.w.z. in de toe-
stand van voor de  verhuizing naar Ha-
ren in 1966, toen de tuin nog recreatie-
ve, educatieve, natuurlijke en histori-
sche waarden had. 
  
De studenten zijn op bezoek geweest in 
andere universiteitssteden waar een 
Hortus is en hebben  geconcludeerd dat 
we van deze collega-tuinen nog heel 
wat kunnen leren. 
  
Onze conclusie is dat de vijf studenten 
met veel enthousiasme en toewijding 
aan hun opdracht hebben gewerkt. 
Petje af! 
Het plan wordt eerst in de tuinwerkgroep 
besproken en zal daarna “hogerop” 
gaan. 
Tijdens de rondvraag sprak Wout Veld-
stra ,de stadsecoloog ,de verwachting 
uit dat de gemeente in het kader van de  
binnen te halen status duurzaamste 
stad van Nederland geld ter beschikking 
zal stellen en toen iemand het voorstel 
lanceerde een plaquette aan te brengen 
met een beschrijving van leven en werk 
van de stichter Henricus Munting werd 
er gemeld dat de universiteit voor dit 
soort dingen een fonds heeft. 
Kijk, zo mogen we het graag zien. 
 

 Margiret  ter Steege 

Heibel in de Oude Hortus   
 (feuilleton in  nog onbekend aantal delen) 

Hoofdstuk  31 : De presentatie 

←  Plattegrond van de tuin 

( Merkwaardigerwijze staat het 
vakwerkhuisje links onderaan 
nog ingetekend )  
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Gepkienes Brouwer,  
Noorderbinnensingel 
Restauratie-  en  
decoratieschilder. 
 
Een prachtig uitzicht op het Noorder-
plantsoen, een lekkere bak koffie erbij 
en een zeer bevlogen Gepkienes; dat 
was de setting waarin het gesprek 
plaatsvond. 
Hij woont met Petra (zelf noemt hij haar 
"Kees") en zoontje Sinne op de eerste 
verdieping, maar zou wel graag iets rui-
mer willen wonen.  
Een verdieping hoger bijvoorbeeld, dan 
hebben ze de zolder erbij. Het liefst wil-
len ze in de buurt blijven en ze zouden 
ook wel willen ruilen. 
 
Op de vraag wat zijn werk precies in-
houdt pakte hij de laptop erbij en met 
stijgende verbazing kreeg ik de prachtig-
ste dingen te zien zoals inlegwerk, mar-
meren, houten, vergulden, cracquelé, 
klopwerk, letterzetten, trompe de l'oeil 
en wandschilderingen. 
"Je denkt dat dit oud hout is? Nee, dat 
heb ik zo geschilderd. En dit, dat is een 
deur met bladderende verf hè? Nou niet 
dus, dat heb ik ook zo geschilderd. 
Maar als je mij op een oud kastje wijst 
en jouw kastje moet er net zo uitzien, 
dan kan ik dat ook". 
 

Eerst heeft Gepkienes een tijdje op de 
Kunstacademie gezeten maar "na een 
poosje had ik toch zoiets van: dit kan ik 
wel". 
Vervolgens heeft hij een privé-opleiding 
gedaan bij Tineke Slot Jorritsma. Dat 
ging zo'n beetje volgens het gilde-
systeem van meester-leerling. In 2004 is 
hij voor zichzelf begonnen. 
 
De oude ambachtelijke schilders konden 
nog hun eigen verf maken. En die be-
heersten alle technieken die eerder ter 
sprake kwamen. 
"Mijn vader kon dat ook" vertelt hij met 
niet weinig trots. "Die had veel meer 
kennis van materialen en chemie dan 
bijvoorbeeld de chemicus op de Kunst-
academie. Het vakmanschap en ook de 
ervaring van meesterschilders is vaak 

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
 
In onze buurt zijn veel mensen die een hier bedrijfje hebben, wat zo voor het oog niet 
zichtbaar is, maar ook mensen, die hier wonen en elders in de stad een bedrijf heb-
ben waar de meesten in de buurt niet van afweten. U zult echter merken hoe verras-
send en interessant ze zijn. 
De redactie stelt door middel van een nieuwe serie een aantal aan u voor.  
Het spits wordt afgebeten door: 
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veel groter dan die van de meeste 
kunstschilders. 
Als je nou kijkt naar mijn collega's in het 
atelier bijvoorbeeld, die hebben totaal 
geen verstand van verf. Ze weten nau-
welijks hoe ze moeten impregneren zo-
als dat vroeger gebeurde". 
Het geheim van zijn vak noemt Gepkie-
nes "veel materiaalkennis en het kunstje 
om verdieping te bewerkstelligen." 
"Ik ben een poosje bij mijn pa in de leer 
geweest. Die is ook grootmeesterschil-
der geworden via het gildesysteem. 
Nou, die kon verf mengen op het oog." 
Gepkienes wees op een wand in de ka-
mer die mijns inziens qua kleur iets had 
van groenig -geel ( hier spreekt dus de 
leek, ha ha). "Als je mijn vader zou vra-
gen wat voor kleuren  daar in zitten, dan 
zou hij misschien zo tien opnoemen en 
dat op het oog met de hand kunnen 
mengen. Ja, ook in de juiste verhoudin-
gen. Tegenwoordig gaat dat allemaal 
computergestuurd. "O mevrouw, u wilt 
die kleur? En vervolgens wordt er een 
pot ergens onder gezet, er wordt op wat 
knopjes gedrukt en klaar is Kees." 
 
 
"Wat is je eerste klus geweest?" 
"Dat was restaurant Boccaccio in de 
Steentilstraat. Daar heb ik een "Jeanne 
Fleurie" gedaan, dat is een geel aarde-
marmer. Ik heb daar het interieur wat 
opgeluisterd, ja zeg maar dat ik het 
"cachet" heb gegeven!" 
Gepkienes maakt geen reclame, tot nu 
toe is mond op mond reclame nog vol-
doende geweest. Maar hij zal zo langza-
merhand wel moeten vindt hij, want de 
concurrentie is aan het groeien. 
De vergoeding voor zijn werk is op basis 
van uurloon. "Je neemt een klus aan en 
garandeert kwaliteit. Je gaat van beide 
kanten uit van vertrouwen en integriteit. 

Kijk, ik kan natuurlijk te maken krijgen 
met een langere droogtijd van verf dan 
verwacht, dan ga je niet overhaasten." 
Het loopt inmiddels goed, ze kunnen er 
van leven. Petra werkt ook. "Zij werkt 
voor het brood en ik voor het beleg". 
 
 
"Gebeuren er wel eens rare dingen? 
Heb je nog anekdotes?" 
"Ja, ik had een keer op een schip een 
roef "gehout". Het lakken wilden de ei-
genaren zelf doen om kosten te bespa-
ren. Ik had hun het recept gegeven voor 
de benodigde lak, maar dat waren ze 
kwijtgeraakt. Toen hebben ze een lak 
gebruikt op alcohol- en spiritusbasis en 
dat werkt als afbijtmiddel! Maar ik mocht 
het overnieuw doen. Mét aflakken er-
bij!!" 
 

(zie ommezijde) 

Imitatie zwart-wit adermarmer.  
De subtiele rode adertjes vallen he-
laas weg op deze afbeelding 
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 Voor bepaalde werkzaamheden werkt 
Gepkienes op z'n atelier.  
"Daar maak ik proefpanelen, ik kan daar 
onderdelen van kasten mee naar toe 
nemen die ik moet bewerken en ik heb 
er stalen die ik kan tonen. En het is na-
tuurlijk de opslagplaats voor mijn materi-
aal. 
Het is een toonplaats, mijn "winkel" zo-
gezegd. Bij deze nodig ik de lezers van 
de Kop d'r Veur uit om een keer te ko-
men kijken. Wel eerst even bellen. Tel. 
nr. 5778412 of 06-30163337. Het adres 
van het atelier is Florakade 497-K. 
Maar wie in de stad is kan ook werk van 
hem bewonderen. Kijkt u maar eens bij 
het genoemde Boccaccio, de lambrize-
ring, trap, kasten en ingang van het 
Martinihotel, naar het marmer in de pa-
nelen op de pui van De Kroeg van Klaas 
aan de Oosterweg, dancing Rumba in 
de Poelestraat en de gevel van café De 
Koffer aan de Nwe. Bleekerstraat 5. 
Momenteel is Gepkienes bezig in een 
monumentaal pand aan de Heresingel. 
Dat is een project van zo'n heel jaar! Het 
eerstvolgende project wordt de pui van 
apotheek Venema aan het A-Kerkhof. 
"Wil je zelf nog iets kwijt aan de lezers?"  
Het antwoord: "Dat het een fantastisch 
beroep is, dat ik er erg blij mee ben en 
er rust, perfectionisme en liefde voor 
m'n werk in kwijt kan". 
 
 
Toen ik eens mijn fiets tegen de gevel 
van café de Koffer zette, kwam de eige-
naar naar buiten en vroeg mij of ik zo 
vriendelijk wou zijn om mijn fiets elders 
neer te zeten. Hij wees op de gevel." 
Anders krijg je beschadigingen en dit is 
door een kunstenaar gemaakt." 
En die woont dus in ónze buurt. We mo-
gen er trots op zijn! 
 

Harmke Eisen. 

Nog een anekdote. "Vroeger heb ik ook 
wel huisschilderwerk gedaan. Ik had 
een hulp voor het voorwerk zoals kaal 
maken en grondverven. Het was een 
buitenklus, maar de hulp had vulmiddel 
voor binnen gebruikt en dat is op kalk-
basis. Als dat nat wordt is het dus zo 
weg. Na twee jaar kon alles opnieuw 
gedaan worden". 
 
"Pikt je zoontje Sinne al dingen van je 
op?" 
"Nou, als ik hem naar school breng en 
nog even door het raam kijk, dan kan hij 
echt zo'n schildersbeweging maken van-
uit een soepele pols, waarmee hij aan-
geeft te begrijpen dat ik aan het werk 
moet." 
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Noorderzon  
2008 

 
Binnenkort is het weer zover: Noorder-
zon 2008! 
Van 21 tot en met 31 augustus bruist 
het Noorderplantsoen weer van de   
voorstellingen, concerten en gezellig-
heid. 
 
Natuurlijk zullen met name de omwo-
nenden rond deze periode ook wel eens 
wat overlast ondervinden van de werk-
zaamheden en de drukte. De  organisa-
tie probeert dit altijd te beperken, maar 
helaas lukt dat niet altijd. Ernstige/acute 
overlast kunt u natuurlijk zoals altijd via 
het meldpunt overlast aangeven. Maar 
wanneer u opmerkingen of suggesties   
heeft om voor volgende edities verbete-
ringen aan te brengen, laat dit dat weten 
aan het bestuur. Dan kan dit in de park-
commissie naar voren worden gebracht. 
 
In ieder geval beleeft de hele stad ieder 
jaar weer veel plezier aan het festival en 
als buurtbewoners van de Hortusbuurt 
zijn wij natuurlijk bij uitstek in de gele-
genheid om het te genieten van alles   
wat er geboden wordt. 
 
Wilt u meer weten over de voorstellin-
gen, of lijkt het u leuk 
om dit jaar als vrijwilliger 
mee te werken aan het 
festival? Kijk dan voor 
meer informatie op   
www.noorderzon.nl 
 

Pascal Nieuwland 

 
Pavlov Media organiseert tijdens Noor-
derzon Inside Out. 
Inside Out is een intieme filmische tocht 
waarbij interieurs van winkels, slaapka-
mers en dansscholen in het Ebbinge-
kwartier naar buiten worden geprojec-
teerd. Men kan voor even door ramen 
en gevels kijken en een indruk krijgen 
van de levens die zich erachter afspe-
len. Zo zien we een vleesballet in de 
slagerij, ongemakkelijke intimiteiten in 
de slaapzaal van een hotel en begeven 
we ons in de stadsjungle van het ge-
kraakte Verffabriekterrein.  
Het publiek wordt fysiek bij de beelden 
betrokken; een aantal filmscènes zijn 
interactief.  
Voor dit project werken twee Londense 
filmmakers Matthew Murdoch en Ladan 
Anoushfar samen met een Gronings 
team bestaande uit: Adger Stokvisch 
( interactieve computer graphics), Mat-
thijs van der Veer (composities), Renger 
Koning en Michiel Rasker 
(geluidsontwerp). 

 

Noorderzon in  
Ebbingekwartier 

http://www.noorderzon.nl�
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Wel of geen regiotram? 
 
Je kunt heel goed warme gevoelens  
voor het openbare vervoer of trams 
koesteren, en toch zo je bedenkingen 
hebben. Dan ben je beslist niet de eni-
ge. Ook onze huidige Commissaris van 
de Koningin Max van den Berg,  die 
overigens al zijn hele leven zonder rijbe-
wijs door het leven gaat, heeft zo zijn 
twijfels. Hij is wel voor een regiotram, 
maar betwijfelt of het ook zo’n goed idee 
is om die tram dwars door de Stad te 
laten rijden. Hij schrijft daarover: “Ik zeg 
dat ik de afgelopen dagen teveel regio-
tram promotie, te weinig echt debat heb 
gezien. Over stedenbouwkundige inpas-
sing: moet zo'n groot gevaarte wel of 
niet buiten de diepenring blijven? Over 
kosten van de exploitatie en dreigende 
opheffing bussen. Welk probleem moet 
nu eigenlijk worden opgepakt?”  
 
De tram heeft veel ruimte nodig, en dan 
kunnen het overige verkeer en smalle 
fietsbanden gemakkelijk in de knel ko-
men in een stad die daar niet op ge-
bouwd is.  De keuze voor een regiotram 
zal het gezicht van Groningen voor vele 

jaren bepalen. Daarom is een uiterst 
zorgvuldige afweging noodzakelijk. Als 
het geen gelukkige keuze zal blijken te 
zijn, zitten we nog tientallen jaren met 
de gebakken peren.  
 
De diverse varianten 
 
De gemeente heeft ondertussen al een 
paar principe-besluiten genomen. Het is 
de bedoeling dat de eerste tramlijn loopt 
van het Centraal Station naar het Zerni-
ke-complex van de Rijksuniversiteit. De 
gemeente heeft drie varianten bedacht 
voor dat  traject: Het Westrandtracé;  
het Diepenringtracé. en het Binnen-
stadtracé. 
 
Bij het Westrandtracé loopt de regiotram 
voor een groot deel over het spoor naar 
Paddepoel. Bij het Diepenringtracé loopt 
de tram over de Turfsingel en zal in bei-
de richtingen over het Boterdiep rijden. 
Ook in dit geval komt de tram niet op de 
Grote Markt. Daarom zal van dit tracé 
waarschijnlijk ook niet echt een econo-
mische impuls voor het Ebbingekwartier 
uitgaan.  
 

 

De regiotram komt eraan! 
(of toch niet?) 

 
Nu de zweeftrein van de baan is,  kunnen stad en regio 
ineens veel geld van het rijk krijgen om hun infrastruc-
tuur te verbeteren. En dus is de mogelijkheid voor de 
regiotram ineens een stuk reëler geworden. De ge-
meente is dan ook volop aan de slag gegaan. Begin 
juni werd er een tram op de Grote Markt geplaatst, en 
kon de discussie in volle hevigheid losbarsten. De ge-
meente is al druk bezig met een discussie waar de lij-
nen moeten komen, maar voor een heleboel burgers is 
het nog helemaal geen uitgemaakte zaak of er een re-
giotram moet komen.  
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Bij het Binnenstadstracé zal dat vol-
gens de deskundigen wél het geval zijn. 
Maar het maakt voor onze buurt natuur-
lijk wel uit  hoe de route precies zal zijn: 
in twee richtingen door de Oude en 
Nieuwe Ebbingestraat, in twee richtin-
gen over de Bloemsingel, of  in de ene 
richting over het Boterdiep, in de andere 
richting door de Nieuwe Ebbingestraat 
Als voordelen voor deze variant wordt 
genoemd:   
• in en uitstappen hartje stad 
• maximaal comfort voor binnen-
stadsbezoekers 
• bussen kunnen van de Grote 
Markt 
• combineren met verbeteren 
noordwand Grote Markt 
• relatief eenvoudige koppeling toe-
komstige Kardingelijn 
• impuls voor het Ebbingekwartier 
 
Maar er zijn ook duidelijke bezwaren ten 
opzichte van de twee andere tracé’s: 
 

• lagere snelheid in drukke straten 
• op sommige punten weinig ruimte 
• andere fietsroutes nodig 
  
Informatie-avond 23 juni 
 
Voor zover valt na te gaan wordt er in 
de Hortusbuurt verschillend gedacht 
over de plannen.  De één wil hem het 
liefst helemaal niet, en bij de ander kan 
de tram niet dicht genoeg voor zijn voor-
deur langsrijden.   
Op 23 juni was er een speciale in-
spraakavond voor binnenstad Noord. 
Daar waren vooral ondernemers op af 
gekomen. Die waren vooral geïnteres-
seerd in een variant van het Binnen-
stadstracé waarbij men in beide richtin-
gen gebruik maakt van het Boterdiep.     
 
Hoe gaat het verder?  
 
U kunt uw mening nog tot eind augustus 
kenbaar maken. Maar de gemeente 

heeft in principe al besloten dat ze 
die eerste tramlijn wil aanleggen. In 
het najaar wil ze haar voorkeurstacé 
vaststellen. Dan zou de formele in-
spraakprocedure in december-
januari plaatsvinden, waarna men in 
het voorjaar een definitief besluit 
over het tracé wil nemen. U hebt 
dus nog wel kans om uw mening te 
laten horen, maar het valt te betwij-
felen of u de gemeente nog op een 
heel ander spoor kunt zetten. 
 

Piet Hein Schlebusch 
 
Voor meer eer informatie :  
Zie  www.regiotram.nl  
 
 
 
Het Binnenstadstracé met diverse 
subvarianten 
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De uitgangspunten van de initiatiefgroep 
waren kort gezegd: opknappen van de 
straat, meer gedoseerd groen, minder 
parkeerplaatsen, en gedeeltelijke ophef-
fing van het eenrichtingsverkeer. 
Naar verluid zijn zo’n 50 handtekenin-
gen opgehaald, op totaal ca. 125 bewo-
ners. Een flinke lijst dus, hoewel blijk-
baar niet iedereen het overal mee eens 
was. 
 
Desalniettemin lukte het mevr. Eren-
stein, onze stadsdeelbeheerder, op 
voorstel van de initiatiefgroep, middelen 
los te krijgen om de straat op te knap-
pen. Geen overbodige luxe, gezien al 
het bouwgeweld van de afgelopen tijd! 
Woensdag 21 mei vond een informatie-
avond plaats waarin een voorlopig plan 
aan de orde kwam en reacties werden 
gepeild. 
Dit plan bestaat eveneens uit een 4-tal 

hoofdpunten. 
 
Bomen: Het is gelukkig de bedoeling 
dat de meeste bomen blijven staan. Eén 
heel grote, de monumentale zwarte po-
pulier halverwege op het ‘speelplaatsje’ 
moet volgens het plan verdwijnen van-
wege het risico van omvallen. Vanwege 
de ‘plakoksel’ (u moet maar googlen) 
moet er inderdaad iets gebeuren. Infor-
matie van een bevriend boomverzorger 
wijst echter uit dat de boom ook op een 
meter of 6 getopt kan worden. Mochten 
hierop toch teveel bezwaren berusten 
dan zouden als alternatief goed acacia’s 
kunnen worden geplant, grote lichtdoor-
latende bomen, die onderstaand struik-
gewas prima tolereren.  
 
Parkeermogelijkheden: In de plannen 
worden 7 van de 12 parkeerplaatsen 
opgeheven, veel meer groen dus, weg 

 

Herinrichting Grote Appelstraat 
 
De Grote Appelstraat, al jaren 
een rustige, groene straat, on-
dergaat momenteel roerige tij-
den. Afgelopen jaar werden 43 
parkeerboxen gebouwd op het 
binnenterrein van het voormalig 
Volkenkundig Museum. Dit jaar 
zijn, middenin de straat, 5 
woonhuizen afgebouwd en 
daartegenover is men nu bezig 
6 nieuwbouwappartementen af 
te ronden! 
Veel gedoe en leven dus, waar-
bij de straat soms letterlijk 
knarst onder het gewicht van 
kranen en tientonners die de 
boel snel op orde willen krijgen.   
Een aantal buurtbewoners stelde o.a. hierom verleden jaar een plan op dat me-
debuurtjes konden ondertekenen en met dat voorstel werd naar de gemeente 
gestapt.  
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met die auto’s! Een aantal mensen vindt 
dit echter onverantwoord, juist omdat er 
zoveel bijgebouwd wordt. Er zijn vol-
gens hen dus méér parkeerplekken no-
dig! Een kwestie van voorkeur. Het is in 
elk geval te hopen dat vooral buurtbe-
woners zich 1 van de 43 parkeerboxen 
hebben kunnen veroorloven. Volgens 
projectontwikkelaar Walsma Ontwikke-
ling zijn deze overigens inmiddels alle-
maal verkocht.  
 
Rijrichting. In de toekomst zouden ei-
genaren van parkeerboxen tegen de 
bestaande rijrichting in naar de Nieuwe 
Kijk terug mogen rijden. Een onzalig 
plan, omdat het begin van de Appel-
straat zo een smal, druk en gevaarlijk 
stukje wordt. Is het teveel gevraagd om 
rustig een blokje om te rijden over je 
eigen woonerf of dat waar je op visite 
bent? De hele wijk bestaat uit eenrich-
tingsstraten, waarom hier dan draaien? 
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Tuintjes en aankleding: Er wordt flink 
gesnoeid in struiken en wildgroei. Het 
‘speelplaatsje’ gaat totaal op de schop, 
op andere plekken worden kleinere bo-
men geplant. Er zijn minder tuintjes in-
gepland, afhankelijk van bewonerswen-
sen, met matig onderhoud als argument. 
Ook komen er meer en betere fietsvoor-
zieningen.  
Verder wordt gedacht aan strakkere 
zichtlijnen d.m.v. heggen die voetpaden 
zullen scheiden van de straat. Dit ademt 
volgens sommigen wel erg een jaren 
’50-gevoel, “waarom geen perkjes?” en 
is dit niet zo’n goed idee. Dat betekent 
overigens niet dat mensen onderhoud 
en/of herinrichting overbodig zouden 
vinden. 
 
Hoewel in eerste instantie werd aange-
geven dat er tegen de definitieve inrich-
tingsplannen officieel bezwaar kon wor-
den gemaakt, is dat inmiddels blijkbaar 
niet meer het geval. Mevr. Erenstein: 

“Mocht het zo zijn dat het uiteindelijke 
plan op vele protesten stuit, dan zal ik 
mij beperken tot het oorspronkelijke op-
zet, nl. uitvoeren van mijn groot onder-
houdsprogramma en zal er in het najaar 
alleen herstraat gaan worden”. 
 
Hoewel u zich door dit ‘dreigement’ niet 
moet laten weerhouden in uw kritiek, 
kan het plan m.i. in grote lijnen prima 
worden gesteund, mits er goed wordt 
geluisterd naar de direct belanghebben-
den, n.l. de bewoners! (En mits er ook 
bankjes worden teruggeplaatst.) De 
straat kan een flinke opknapbeurt goed 
gebruiken! 
 

Michel de Vries, Grote Appelstraat 2e 
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Behalve een zaak met bedden, dekens 
en manufacturen (eerst in de Noorder-
kerkstraat en later in de Nieuwe Ebbin-
gestraat) had Joop’s vader vanaf plm. 
1956 met een compagnon in Almelo ook 
nog een matrassenfabriek.  
Als tiener mocht Joop een keer mee 
naar Almelo, destijds nog een textielge-
bied. Hij weet nog wel dat zijn vader zei: 
“Je moet niet denken daar grote gebou-
wen met grote schoorstenen te zien”, 
want zo dacht je, als kind aan een fa-
briek. Maar een matrassenfabriek had 
dat niet nodig natuurlijk, geen ovens of 
schoorstenen. Dus dat viel hem een 
beetje tegen. 
 
Zo rond Joops 18e jaar werd de afstand 
naar Almelo een bezwaar en begon 
Joop zijn vader met een matrassenfa-
briek op het Nieuwe Kerkhof. 
Eerst zat daar de opslagplaats van rij-
wielgroothandel, “Van Knegten” en de 
Fa. De Haas, Centrale Verwarming. Het 
hele pand kwam vrij en pa ging erin. 
In een matrassenfabriek werden zowel 
nieuwe matrassen gemaakt als gerepa-
reerd. In die tijd sliep men nog veel op 
stromatrassen, veren- en kapokbedden. 

Later kwamen daar de binnenveringen 
bij. Van der Veen richtte zich speciaal 
op de beddenreparatie. 
 
Die verenbedden werden ’s zomers wel 
buiten uitgeschud. Moet je nagaan: het 
mocht natuurlijk vooral niet waaien! En 
als de zon erop scheen, zag je die veren 
omhoog komen (ook werden ze natuur-
lijk wel gewoon in de hoes gelaten, dat 
was gemakkelijker). 
De hoes werd dan weer opnieuw gevuld 
met de opgefriste veren. De ouderen 
onder ons herinneren zich nog wel de 
bekende rode stof met de smalle zwarte 
en witte strepen. Omdat de matrassen 
moeilijk te hanteren waren, werd het 
steeds populairder om ze driedelig te 
laten maken. De al aanwezige veren, 
aangevuld met nieuwe, vormden een 
prachtig driedelig matras. 
 
Standaard matrassen waren in die tijd 
120 cm breed en 190 cm lang en 13 cm 
hoog. Er zaten kippenveren in maar 
soms ook betere veren; van eenden of 
ganzen, maar super was natuurlijk dons. 
De beste kwaliteit kwam uit het nest van 
de eidereend en was erg duur. 
Daarnaast werden er ook stromatras-

 

Buurtbewoners 
 
De Kop d’r Veur is een serie ge-
start over mensen die al sinds 
mensenheugenis in de Hortus-
buurt wonen. U denkt misschien 
dat u de buurt goed kent. Maar als 
u de verhalen leest, zult u merken 
dat u nog lang niet alles weet van 
uw omgeving. 
 
De heer en mevrouw 
van der Veen ( deel 2, de matrasfabriek) 
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sen, kapokmatrassen en binnenverin-
gen gemaakt en gerepareerd. 
Later kwam de populaire schuimrubber- 
of polyethermatras erbij. 
 
Het materiaal kapok zit in een lange 
noot en is een holle vezel. Het komt van 
de kapokboom (Ceiba pentandra) uit het 
tropische West-Afrika, het Caribische 
gebied en uit Zuid- en Centraal-Afrika. 
Oorspronkelijk kwam het echter van Ja-
va. De kwaliteitsaanduiding was dan 
ook ‘Prima Java Kapok’, zodra het aan 
alle kwaliteitseisen voldeed, ook al 
kwam het daar niet vandaan. 
Vanuit de kapokfabriek uit Mook in Lim-
burg kwam de daar bewerkte kapok, 
een hele wagon vol, naar Groningen; 
om vervolgens door Vos verhuizingen 
van het Boterdiep naar de fabriek ver-
voerd te worden. De balen werden dan 

neergelegd op de stoep en moesten met 
een takel naar boven worden getrans-
porteerd, het pakhuis in. 
 
Een keer had iemand een peukje ge-
gooid op de balen die nog op de stoep 
lagen en middenin bevond zich al een 
smeulende massa. Als dat had doorge-
zet was het een enorme ramp geweest. 
Soms, als er nog balen op de stoep la-
gen, sprongen ze als kwajongens van 
de eerste verdieping zo er boven op! 
Voor Joop een hele prestatie want Joop 
heeft hoogtevrees! 
 
Veren bedden werden het meest in de 
provincie gebruikt evenals stro. 
Die veren kwamen van de Veluwe, want 
daar had je die tijd heel veel kippen, 
ganzen en eenden Als je met de trein 
van bijv. Groningen naar Amsterdam 
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ging, kon je links en rechts overal 
ganzen, kippen en eenden zien lo-
pen. 
Vandaag de dag is er geen kip meer 
te zien….. Wél legbatterijen ….. 
 
Zuiver dons kwam er ook vandaan, 
luxer en dus ook duurder. Joop weet 
nog heel goed dat ze de opdracht 
kregen een donzen bed te maken 
voor een meisje, 22, 23 jaar oud. Zij 
woonde op de Nieuwe Boteringe-
straat tegenover de Kleine Appel-
straat en was al jaren heel erg ziek 
en door haar huisarts geadviseerd om 
op een donzen bed te gaan slapen. 
Joop weet nog wel dat ze er mee bezig 
waren - ze hadden hele grote rechthoe-
kige tafels waar het dons op lag - iedere 
keer als iemand de deur opendeed stoof 
het dons alle kanten op. Het was een 
heel karwei om héél voorzichtig, telkens 
weer, een klein beetje dons van de tafel 
te pakken en in de sloop te stoppen. 
Zodra je met je handen vlakbij het dons 
kwam, verplaatste je lucht en stoof het 
dons alweer weg. Monnikenwerk. 
 
Ook overtrokken ze paardenharen ma-
trassen voor het Diaconessen Zieken-
huis, toen nog aan de Praediniussingel. 
Dat was wat. Het paardenhaar moest 
opnieuw uit elkaar getrokken worden, 
Dat werd gedaan met een kaardmachi-
ne. De hele werkplaats leek dan wel in 
brand te staan door de enorme stofwolk 
die de hele ruimte vulde en net rook 
leek. 
 
Toen kwam de binnenvering en werd 
“Auping” een begrip, een merknaam 
voor binnenvering.. Zoals je, als naar de 
supermarkt gaat en vraagt om ‘Vim’, je 
een schuurmiddel krijgt. ‘Maggi’ is ook 
zo’n begrip. 

Binnenvering werd helemaal vanaf het 
begin opgebouwd, zoals een stoel met 
kussens erin wordt opgebouwd. 
Vervolgens vertelt Joop hoe dat gebeur-
de, waarbij er plat stalen draad, spira-
len, klosjes, jute, zeegras, katoen en 
wollen watten aan te pas kwamen. 
Daarna werd de hoes (damast) er met 
de hand weer omheen getrokken na 
door hun op maat gemaakt te zijn; op 
trapnaaimachines en later gelukkig elek-
trisch. De hoes was van katoen of ster-
ker half linnen. “Netjes, met een wit 
koordje erin”. 
 
Joop ging meestal ’s morgens om 8 uur 
op pad naar mensen die om een prijs-
popgave hadden gevraagd. Per twee-
persoons kapokmatras moest ongeveer 
7 á 8 pond worden bijgevuld of er  
moest nieuwe damast om. Het zag er 
dan weer als nieuw uit en het was aan-
zienlijk goedkoper dan een nieuw ma-
tras. Je kocht namelijk geen nieuw bed, 
maar je liet het repareren. 
In elk dorp zat wel een winkelier die, ook 
op afspraak, ’s morgens de bedden van 
hun klant zelf naar de matrassenfabriek 
bracht of per bode liet brengen. Aan de 
Oostersingel stonden al die bode-rijders 
op het bodenterrein uit alle drie de pro-
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vincies, velen met paard en wagen, later 
met de vrachtauto, te wachten op de 
gerepareerde matrassen. ‘s Morgens 
gebracht en ’s nachts moesten de men-
sen er weer op slapen. Drie grote repa-
raties konden er per dag worden ge-
daan en voor vier uur ’s middags moes-
ten ze weer bij de bode zijn afgeleverd. 
Zelf  brengen met de bestelauto, eerst 
een Fiat 500 … later een grotere Bed-
ford, had zo z’n voordelen want de bed-
denreparaties voor de eigen winkel kon-
den dan later op de dag gerepareerd 
worden. 
 
Er werd geadverteerd en er bestond een 
goede en gezonde verhouding met de 
andere beddenzaken. ‘Kramer’ bijvoor-
beeld, zat in de Poelestraat, met als 
slagzin: “Garantie voor een goede 
nachtrust” 
In die tijd was het zo dat het bed zo hard 
mogelijk moest zijn, want je lichaam 

moest de vorm aannemen van de ma-
tras. Tegenwoordig wordt precies het 
tegenovergestelde beweerd ….. 
 
Joop en zijn vrouw zijn protestant. 
‘Kramer’ was Rooms Katholiek en had 
net als Joop zijn eigen bestelauto. Beide 
auto’s vielen op en iedereen kende ze. 
Bij autopech leenden ze elkaars auto 
wel. Zo kon het gebeuren dat Joop met 
de auto van Kramer voor de deur bij een 
klant stond. Als die klant Nederlands 
Hervormd was, werd dat niet altijd ge-
waardeerd en werd er wel eens door de 
buren nieuwsgierig door een kier van de 
vitrage gekeken. Joop hoort ze nog den-
ken: “Hoe kan dat nou?!!!!! “ ..….. 
 
Na zes uur ’s avonds ging Joop, samen 
met zijn jongere broer, de bedden en 
verkochte artikelen uit de winkel bezor-
gen. Om. 9 uur waren ze dan weer 
thuis. 
 
Later wilde Joop wat anders, meer de 
technische kant op en kwam terecht bij 
een groothandel in centrale verwarming. 
Achttien jaar lang. De eigenaar werd het 
zat, stopte en Joop, met alle andere 
werknemers stonden plots op straat. 
Uiteindelijk heeft hij weer werk gevon-
den als bedrijfsleider bij een groothandel 
autolakken en aanverwante artikelen. 
 
Vier jaar later, op 59-jarige leeftijd, werd 
Joop afgekeurd. Joop heeft daar erg 
aan moeten wennen, want hij was nog 
nooit een dag ziek geweest en geneer-
de zich lange tijd. Hij kwam daardoor 
alleen tussen de middag en op ‘s zater-
dagmiddags op straat … dan werd er 
namelijk niets gevraagd …. 
 

Elly van Unen. 
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De Stadsschouwburg bestaat  dit jaar 
125 jaar. Dat wordt gevierd met een 
feestelijk programma in het najaar. 
Maar wist u dat de voorgangers van 
de Stadsschouwburg en de Ooster-
poort in onze buurt stonden? Diede-
rik van der Meide wel en hij schreef 
er het volgende verhaal over. 
 
 
In 1883 werd de Stadsschouwburg geo-
pend aan de Turfsingel, op de plek waar 
het Arsenaal (wapenopslag)had ge-
staan. De naam Kruithuis herinnert daar 
nog aan. 
Voor die tijd stond er een schouwburg 

aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat, onge-
veer ter hoogte van de huidige nummers 
59 t/m 71. 
Deze schouwburg stamde uit 1798  en 
was gebouwd op particulier initiatief van 
een aantal notabelen. In de loop der 
jaren diverse malen uitgebreid, maar in 
verval geraakt in de loop van de negen-
tiende eeuw . Opnieuw op initiatief van 
een aantal notabelen werd  de nieuwe 
Stadsschouwburg gebouwd, overigens 
wel met financiële steun van de ge-
meente Groningen. 
Het had niet veel gescheeld of de nieu-
we schouwburg zou verrezen zijn in het 
huidige Noorderplantsoen, aan het eind 

Bij de voorpagina: 
Grote Kruisstraat –  
Kleine Kruisstraat:  

Kruispunt van Cultuur 
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van de Nieuwe Boteringestraat. Dat was 
althans het idee van Bert Brouwer, de 
architect die plannen maakte voor de 
ruimte die ontstond toen in 1874 Gronin-
gen haar vestingwerken mocht ontman-
telen. Maar die plaats bleek niet centraal 
genoeg in de stad gelegen. Blijkbaar 
hadden het toneel en de burgerlijke cul-
tuur een andere, hogere plaats ver-
diend.  
  Grappig als je nu bedenkt dat op die 
plaats nu jaarlijks het festival Noorder-
zon gehouden wordt  met allerlei thea-
tervoorstellingen . 
 
Opvallend genoeg werd in 1800 zelfs 
nog een tweede schouwburg in onze 
buurt geopend, in de Leliestraat. Die 
schouwburg, we moeten ons daar geen 
groot gebouw bij voorstellen –alleen de 
fundamenten en de entree waren van 
steen, was een burgerkomedie.  
De “Heerensocieteit” aan de Nieuwe 
Kijk in ’t Jatstraat was een deftige en 
besloten club, maar ten opzichte van de 
Stadsschouwburg een eenvoudig ge-
bouw zonder verdiepingen. 
In de schouwburg in de Nieuwe Kijk  in ’t 
Jat waren maar liefst 500 zitplaatsen en 
vooral in de periode tussen 1812 en 
1820 schenen alle plaatsen steeds uit-

verkocht te zijn geweest. 
Op de plaats van de schouwburg in de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat zijn na 1885 
nieuwe huizen gebouwd. 
 
Tot zover de schouwburg. Maar er was 
meer  te beleven op hetzelfde kruispunt. 
Diagonaal tegenover de schouwburg op 
de plek waar nu de tot appartementen 
verbouwde oude Rijks H.B.S. staat (en 
wel het gedeelte evenwijdig aan de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat) stond eens 
het Hooge Zomerhuis. 
Dit was een soort uitspanning, een soci-
eteit, met een tuin en diverse zalen, 
waaronder een biljartzaal. Eigenaar was 
kastelein Christoffel van Elmpt. Het ge-
bouw werd gebruikt door diverse socië-
teiten en sinds 1840 ook door De Har-
monie, een vereniging van notabelen 
die zich beijverden voor muzikale uit-
voeringen. Deze werden mede mogelijk 
gemaakt omdat in Groningen de leden 
van de schutterij  voor muzikale invulling 
konden zorgen.. Het gebouw had meer 
allure dan de schouwburg; het telde drie 
verdiepingen en er was een wijnkelder. 
In de tuinen lag ook een kegelbaan.  
 

Z.O.Z. 
 

Links ziet u de schouwburg 
die van 1798 tot ongeveer 
1880  gevestigd was op de 
hoek van de Kleine Kruisstraat 
en de Kijk in ‘t Jat. Rechts ziet 
u diezelfe plek, maar dan op 
21 juni 2008. Daar schuin te-
genover (bij het voormalige 
pand van de Rijks HBS) was er 
een sociëteitsgebouw,  dat 
beschouwd kan worden als de 
voorloper van de Harmonie. En 
dan was er zelfs nog een twee-
de schouwburg in de Lelie-
straat.  
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(Vervolg van pagina 24) 
 
De Harmonie kocht dit pand rond 1850 
maar verhuisde in 1856 naar een nieuw 
gebouw in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, 
tegenwoordig in gebruik bij de Universi-
teit. Op de plek van het Hooge Zomer-
huis werden acht jaar later,in 1864, de 
deuren van de Rijks Hogere Burger 
School geopend,  
De Rijks H.B.S. was een langer leven 
beschoren dan de Harmonie. De Har-
monie in de Kijk in ‘t Jatstraat werd in 
1973 gesloopt en vervangen dor een 
nieuw muziekgebouw op de plaats van 
de toenmalige veemarkt: De Ooster-
poort. 
 
De roots van de twee belangrijkste po-
dia van de stad Groningen liggen dus bij 
ons in de buurt. 
 

Diederik van der Meide 
 
 
 

 
 
 
 
Literatuur: 
De Harmonie, eens het culturele cen-
trum van Groningen, J.M. Minderhoud, 
Groningen,2008 
Bij open doek, 100 jaar Stadsschouw-
burg 1883-1983 (mei 1984) 
 
Reacties graag via 
d.vandermeide@hetnet.nl 
 
 
 
 
rectificatie: 
 
In tegenstelling tot eerdere berichtge-
ving is het jaar van de invoering van 
het kadaster niet 1872 maar 1832  
 
 
 

‘De 
Ebbingepoort’  

• een modern en gezellig zorgcentrum aan de 
rand van de binnenstad 

• complete verzorgingshuiszorg 
• zorg en ondersteuning voor het welzijn aan 

zelfstandig wonende oudere stadjers  
• wijkrestaurant voor 55+ (vers uit eigen keu-

ken en alle dagen van de week!) 
• dagverzorging (ook op zondag!) 
• kortdurende opname (voor als het thuis eventjes niet meer gaat).  

 
Kom gerust eens langs om te kijken, of bel even voor een afspraak! 

We zoeken weer enthousiaste vrijwilligers (bijvoorbeeld in de koffiezaal,  
het bezoeken van bewoners, het helpen in de huiskamers, het rijden in onze bus). 

 
Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen, tel.: (050)3139590  

www.ebbingepoort.nl; ( e-mail: info@ebbingepoort.nl) 
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    Bedrijven in de buurt 
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De vleermuiswerkgroep Groningen wil 
dit jaar en volgend jaar de vleermuizen 
in de stad Groningen inventariseren. De 
resultaten worden onderdeel van een 
kaart voor de hele provincie. Omdat het 
inventariseren in de stad veel tijd kost, 
zoeken wij de hulp van mensen die hun 
buurt goed kennen. 
Wij willen graag informatie over plaatsen 
waar vleermuizen verblijven (of hebben 
verbleven), of waar ze regelmatig 
(langs)vliegen in de Hortusbuurt. 
 
 
In een woonwijk verwachten wij voorna-
melijk Gewone Dwergvleermuizen en 
Laatvliegers. De meest voorkomende 
vleermuizen zijn Gewone Dwergvleer-
muizen: kleine fladderaars, die in tuinen 
en langs huizen of rijen enigszins ont-
wikkelde bomen heen en weer vliegen. 
Laatvliegers zijn iets grotere vleermui-
zen die bij voorkeur boven een ruim 
grasveld rondjes draaien; deze lijken 
enigszins op een korte merel met stijve 
vleugels. In de Hortusbuurt lijken het 
Guyotplein, de omgeving van de Nieuwe 
Kerk en boomrijke binnenterreinen de 
gunstigste plekken. 
 
 

Beide soorten vleermuizen hebben voor 
het grootbrengen van hun jongen veilige 
plekken nodig in spouwmuren van hui-
zen, achter daklijsten of onder het dak. 
Daar vormen ze in mei of juni tijdelijke 
kolonies. Vanwege de nabijheid van het 
Noorderplantsoen is de kans groot dat 
ergens in huizen in de straten die uitko-
men op het Noorderplantsoen een kolo-
nie vleermuizen te vinden is (geweest) 
Als er op een onwaarschijnlijke plaats, 
zoals op een vensterbank of tegen de 
gevel “muizenpoep” ligt, kan dat een 
teken van een tijdelijke kolonie in de 
spouw zijn. Na ongeveer een maand, 
als de jongen groot zijn, vertrekt zo’n 
kolonie weer. Sommige kolonies waren 
begin juni alweer vertrokken. Mocht dit 
het geval zijn, dan houdt de vleermuis-
werkgroep zich aanbevolen voor een tip 
over de locatie zodat deze plaats vol-
gend jaar in de planning kan worden 
meegenomen 
 
.Meer informatie en meldingen:  
begoedewaagen@hccnet.nl ,  of  
tel. 06-21551574 (alleen ’s avonds). 
 

 

Vleermuizen gezocht! 
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  Bedrijven in de buurt 
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Buurtvereniging Noorderplantsoen 25 jaar aktief  
 
En dat vierden ze uitge-
breid, de laatste week van 
juni. Er werden boekwerk-
jes uitgebracht, huisconcer-
ten georganiseerd, rondlei-
dingen georganiseers, men 
ging bij elkaar eten, er wa-
ren kinderspellen, enzo-
voort, enzovoort.  Onze 
redactie zou onze redactie 
niet zijn als ze zondag 22 
juni niet een vorkje meepik-
ten op het gezamenlijke 
ontbijt in het Noorderplant-
soen 
 
Gefeliciteerd bovenste bes-
te  buren!  

Gevarieerd nieuws 
Hoe is het met de buren? 

CIBOGA: De silo is terug   
 
Eind mei is de silo,  met kraker en al, weer terug 
gerold naar zijn definitieve plek. 
Die plek (zie hieronder) schijnt de hoofdingang voor 
Ciboga te worden  
 

Overigens nog een kleine recitficatie naar aanleiding 
van een vorige aflevering:  Elke burger kand desge-
wenst een plekje  huren in de toekomstige parkeer-
garage. En we zaten ook mis met het aantal plek-
ken  
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  Winkels en bedrijven in de buurt 

 
 
 
 
 

Nieuwe Ebbinegestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 

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 
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Klimop vind ik mooi. Vooral bij huizen die 
in mijn ogen erg lelijk zijn en door de be-
groeiing toch nog iets aangenaams krij-
gen. Zo hoorde ik ooit iemand de term 
“klimoparchitectuur” gebruiken en daar 
zat wel wat in. 
Los daarvan heb ik ook graag klimop rond 
mijn huis, maar er zijn van die momenten 
dat het mij een beetje te dol wordt. Ra-
men zijn er om door naar buiten te kijken 
en dat betekent dat er dan flink gesnoeid 
moet worden. Ik was al dapper begonnen 
en zou juist boven bij de achtergevel een 
stuk weghalen, toen ik het gevoel kreeg 
dat ik bekeken werd. En jawel: vanuit het 
dichte gebladerte keek een merel mij ang-
stig aan, ze zat te broeden. Er hebben 
wel vaker merels een poging gewaagd 
een nest te bouwen achter mijn huis, 
maar zoals jullie weten is dat niet zo han-
dig met twee katten in de tuin. Nu hadden 
de merels een plekje gevonden waar de 
katten met geen mogelijkheid bij kunnen. 
Hoog in de vensterbank van een klein 
raampje, verscholen in de klimop en 
niemand die hun lastig valt, dachten ze. 
Totdat iemand vindt dat het tijd wordt om 
de klimop weg te halen. Het is toch wat: 
eindelijk  ben je zo slim geweest om bui-
ten het bereik van de katten te blijven en 
dan komen de mensen je het leven zuur 
maken. Jullie hoeven je geen zorgen te 
maken, de merels laat ik hoog en droog  
hun gang gaan en die klimop, ach die 
mag nog wel een tijdje blijven zitten. Ik 
kan echt nog wel naar buiten kijken en 
bovendien heb ik nu nog iets extra’s om 
van te genieten. 
 
Ondertussen zit mijn vakantie er al op, 
maar voor iedereen die nog gaat: Een 
heel fijne zomer! 

Margriet Klasen 

Restaurants in de buurt 

 
Er was helaas geen 
plek meer voor het 

interview met Carolien 
Eijkelboom.  U houdt dit 

nog van ons tegoed 

Margriet 
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NOORDERZON 2005 
augustus 2005 
 
 
Er is hier bier en er zijn mooie vrouwen 
en iedereen hier houdt van zang en dans 
en dichters die van mooie vrouwen houden. 
Dus als je eenzaam bent is dit je kans. 
 
Je mag hier vrijelijk kastelen bouwen, 
uitzinnig kwelen van een torentrans, 
voor haar hem straffeloos het hoofd afhouwen, 
die onverlaat die met jouw jonkvrouw sjanst. 
 
We gaan terug naar goede oude tijden, 
toen men nog vrolijk op z’n paardje reed 
of lopen moest als men niet paard kon rijden, 
 
toen Don Quichot nog tegen molens streed, 
de jonge Werther dood ging van het lijden, 
Cleopatra voor mij een dansje deed. 
 
 
Ronald Ohlsen 

 

Gedichten  &   Hortusbuurt 

Ronald Ohlsen  was van 2005 tot 2007 de (eerste) stadsichter van Groningen 
Meer van zijn gedichten zijn te lezen in ‘Lente in Sydney’ (uitgeverij de Passage). 
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................Cor Kremers.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 Erenstein...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 
 
Petra Drijver (secretaris) 
Grote Kruisstraat 18..............06-16367152 
 
Anouk Doornbos (penningmeester) 
Kleine Rozenstraat 7b...........06 10529997 
 
Pascal Nieuwland (bestuurslid) 
Nieuwe Boeteringestraat 35……...3119889 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
 

bestuur@hortusbuurt.nl 
 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

 
Postbank 3163081 

 
WWW.hortusbuurt.nl 

 

 

Zomerborrel 
zondag 06-07-08  

Nadere informatie:  zie  → 



  


