
  

 

KOP D’R VEUR 

Wijkkrant Hortusbuurt 
mei / juni  2008 



2 

 

  

Kop  d’r  Veur 
 
mei / juni  2008 
35e jaargang 
 
tweemaandelijkse uitgave van  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 

Redactie 
Henriëtte van Arkel ………………….3601672 
Katrien Colman  …………….06 52456580 
Harmke Eisen(coördinatie)      ..........3134558 
Piet Hein Schlebusch(vormgeving) . 3127773 
Margriet ter Steege   ........................5730655 
 
Vaste medewerkers:  
Diederik van der Meide, Rita Hattink,  Elly 
van Unen 
Coördinatie bezorging:  
Eduard Giezen ………………….06 11476011  
 
Drukwerk: Wm Veenstra 
Oplage: 2400 
 
E-mail: kdv@hortusbuurt.nl 
Postadres: Kop d’r Veur 
Postbus 1699,  9701 BR Groningen 

Van de redactie  
 
We wisten al enige tijd, dat het onafwendbaar 
was. Bob Offers is op 1 maart overleden. Hij kon 
ons als eindredacteur stevig de les lezen, maar 
vrijwel altijd was zijn kritiek terecht. Door zijn 
jarenlange ervaring als journalist kon hij ons de 
weg wijzen. Maar hij was voor ons veel meer dan 
een collega. We zullen het zonder hem moeten 
stellen. Op pagina 4 vindt u een in memoriam. 
 
We waren aangenaam verrast door de positieve 
reacties op het laatste nummer van de Kop d’r 
Veur.  Het was het eerste exemplaar dat we zelf-
standig zonder Bob Offers en Rob Elzinga in 
elkaar gezet hebben. We waren dan ook bang 
dat de krant kwalitatief onder de maat zou zijn. 
Als we onze buurtgenoten mogen geloven, heb-
ben we het er niet slecht van af gebracht.  
 
We kregen vooral veel reacties op  de foto die 
zowel de voor- als achterkant van de Kop d’r 
Veur in beslag nam.  Op één of andere manier 
kwam de plek bekend voor, maar waar was het 
nou precies?  De oplossing staat op bladzijde 15. 
Deze keer laten we u niet zo lang in het ongewis-
se. Op bladzijde 19 doet Diederik uit de doeken 
waar en wanneer de foto is genomen die ditmaal 
op de omslag prijkt. 
 
Na het echtpaar Van Ringen wordt ditmaal het 
echtpaar Van der Veen geïnterviewd. Joop heeft 
altijd in de Hortusbuurt gewoond en heeft hier 
dus ook de oorlogsjaren meegemaakt. Het eerste 
deel van het interview gaat voornamelijk over die 
tijd. Dat leek ons wel toepasselijk voor dit num-
mer dat vlak na 4 en 5 mei uitkomt.  
 
In dit nummer ontbreken de traditionele bespie-
gelingen van het bestuur en de column van Mar-
griet Klasen.  Daar staat tegenover dat er een 
speciale bijlage is over de culinaire tocht op 21 
mei. Wie al eens meegedaan heeft, weet dat het 
een gezellig festijn is. 
Dus geef u snel op: u hebt nog maar een paar 
dagen! 

Foto op de omslag: 
 
Diederik van der Meide vond bij de 
Groninger Archieven deze foto van het 
Boterdiep. 
(Zie ook pagina 15 en pagina 19) 

 
Kopij volgend nummer: 
Inleveren voor 20 juni 
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Bob Offers 
1942 - 2008 

Op 1 maart j.l. overleed redactielid Bob 
Offers op zes en zestigjarige leeftijd.  Hij 
was al geruime tijd ziek. 
Twee jaar geleden  kwam Bob de redac-
tie van Kop d’r Veur versterken..  
Hij is vooral als eindredacteur werkzaam 
geweest. Tot op het laatst corrigeerde 
hij alle teksten. In zijn eigen artikelen 
verstond  hij de kunst ingewikkelde za-
ken scherp, sfeervol en eenvoudig te 
beschrijven.  
 
Head in front 
 
Vaktermen en onnodig gebruik van En-
gelse woorden waren uit den boze. Hij 
gruwde van slordig taalgebruik en stak 
dat niet onder stoelen of banken. Dat 
leverde vooral in het begin pittige dis-
cussies op bij redactievergaderingen 
van Kop d’r Veur.. Gelukkig vonden we 
een goede manier om samen te werken 

en koos hij voor meer tactische en hu-
morvolle oplossingen 
Toen hij voor de zoveelste keer een En-
gels woord door een Nederlands woord 
verving, noteerde hij in de kantlijn: 
‘beste mensen, deze krant heet nog al-
tijd Kop d’r Veur en géén Head in Front!’  
 
Muziek (naast voetbal zijn grootste pas-
sie) speelde een belangrijke rol in zijn 
leven. In de jaren zestig speelde  Bob 
samen met oa Robbie van Leeuwen, 
(die in 1970 wereld beroemd werd met 
het nummer Venus) in de Haagse ne-
derbeatband The Atmospheres.  De 
band speelde vooral instrumentale mu-
ziek van o.a. the Shadows.  In 1990 
vond er nog een come-back plaats tij-
dens een sixties festival in Winschoten. 
 
Mijnheer Michels, we komen 
eraan! 
 
Midden jaren zeventig verhuisde Bob 
met zijn vrouw en twee kinderen van 
Den Haag naar (Oost)Groningen en 
ging werken als sportjournalist bij de 
Winschoterkrant. 
Hij stond bekend als een bevlogen voet-
balverslaggever. Henk Mulder, een oud 
collega schreef n.a.v zijn overlijden in 
het dagblad: “Bob Offers’ soms onna-
volgbare creativiteit leidde meermalen 
tot buitengewoon lezenswaardige verha-
len.” 
In 1980 kreeg hij het voor elkaar om 
Rinus Michels te interviewen. De beken-
de stuurse generaal was toen net trainer 
geworden van FC Köln en zou volgens 
velen nooit instemmen met een inter-
view. Bob belde hem op en kreeg de 
vraag “Hoe had U zich dat dan wel voor-
gesteld?” “Nou”, antwoordde Bob:  “We 
komen eraan.” 
 

Rob Elzinga. 
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maar steeds meer een gewone woon-
schepenhaven. Dat constateert het 
college van burgemeester en wethou-
ders in een rapportage over het wo-
nen in de Diepenring. 
 
“Het gaat niet goed met de Noorderha-
ven”, zegt wethouder Peter Verschuren. 
Sinds de jaren zeventig is de Noorderha-
ven een vrijplaats. Er mogen alleen sche-
pen liggen die een authentiek uiterlijk 
hebben, niet kwetsbaar zijn en bewoond 
worden door de eigenaar. Verder moet er 
in de haven minimaal tien meter ruimte 
overblijven om te kunnen varen. In de 
praktijk controleert de Havendienst alleen 
op dat laatste punt. De handhaving is niet 
optimaal geweest, concludeert het colle-
ge. 
 
Krapte 
In de Noorderhaven liggen nu schepen 
die niet authentiek zijn en schepen waar 
de eigenaar niet op woont of waarop he-
lemaal niemand woont. De situatie van 
een woonschepenhaven wordt volgens 
het college versterkt door de grote krapte 
aan ligplaatsen in Groningen. “Hoewel er 
geen recht is op een plaats, is de situatie 
ontstaan dat er schepen worden verkocht 

inclusief ligplaats”, aldus het college. 
“Snel ingrijpen is daarom geboden.” 
 
Boten varen minder uit en dat vermindert 
de ruimte voor passanten drastisch. 
“Uitvaren brengt het risico met zich, dat 
de plaats wordt ingenomen door een 
schip dat zich ‘definitief’ vestigt in de 
Noorderhaven”, weet het college. 
“Opgestaan is plaats vergaan.” 
 
Visitekaartje 
En mooier is het ook niet op geworden. 
Om de situatie te verbeteren komt er eind 
dit jaar in samenspraak met de bewoners 
op de schepen een verbeterplan. In dat 
plan staan ook maatregelen om andere 
knelpunten in de Diepenring aan te pak-
ken. B&W willen dat de Noorderhaven 
een vrijplaats blijft. “We streven ook in de 
toekomst het vrijhavenkarakter van de 
Noorderhaven na.” 
 
Drijfvuil 
In de Diepenring liggen 55 woonarken en 
maar 17 authentieke schepen. De woon-
arken dragen volgens het college ‘niet 
altijd even goed bij aan de gewenste 
beeldkwaliteit’.Verder is onder meer 
sprake van drijfvuil en niet toegestane 
terrassen en steigers. 
 
Werkconferentie 
Voor de inventarisatie heeft de gemeente 
overleg gevoerd met verschillende schip-
persorganisaties. Het college constateert 
de bereidheid mee te praten over een 
verbeterplan. Daarom komt er in septem-
ber een werkconferentie om het verbeter-
plan voor de Diepenring voor te berei-
den. 

Noorderhaven steeds minder   
vrijplaats,  
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Een beetje grinniken moest ik wel, toen 
ik begin dit jaar die grote kraan van de 
firma SCHOT boven de Grote Kruis-
straat zag verrijzen, want als er één ding 
is dat de laatste decennia niet in deze 
zaak heeft gezeten… Maar goed, daar 
zouden we het niet meer over hebben.  
 
Hoewel; de heer Simon Kuipers, voorzit-
ter van het College van Bestuur van de 
Rijksuniversiteit Groningen, dacht daar 
duidelijk anders over. Hij liet in zijn toe-
spraak de hele geschiedenis nog eens 
de revue passeren. 
 
Het was gezellig druk in de kantine van 
het Heymansgebouw op die stormachti-
ge middag. Naast veel medewerkers 
van de Universiteit waren er veel buurt-
bewoners op de feestelijkheden afgeko-
men. 
Nadat iedereen hartelijk welkom was 
geheten en men zich alvast tegoed 
deed aan de uitgestalde hapjes en 
drankjes kreeg de heer Kuipers het 
woord. Zoals gezegd nam hij de hele 

geschiedenis nog eens met ons door, 
waarbij hij in het bijzonder stilstond bij 
het moment dat bij de RUG de grote 
omslag had plaatsgevonden. Dat was in 
2005 bij het aanbieden van de handte-
keningen toen bleek dat de actievoer-
ders uit de buurt eigenlijk “heel fatsoen-
lijke mensen” waren. En toen we het 
vervolgens onder leiding van Jaap van 
Dijk, helaas niet aanwezig deze middag, 
ook nog eens konden worden over het 
idee van Gert Jan Groenendaal om een 
gebouw op de kantine van het Hey-
mansgebouw te realiseren, werd de 
lucht behoorlijk gezuiverd.  
De heer Kuipers had de opdracht gekre-
gen zijn toespraak zo lang te rekken dat 
de lucht ook letterlijk zuiver was maar, 
hoewel de RUG een machtig instituut is 
kan zij nog steeds het weer niet beïn-
vloeden zodat we in de regen naar bui-
ten moesten om de “bouwhandeling“ 
gade te slaan. 
 

Het Hoog(s)tepunt 
 

(Hoofdstuk 30 van ons feuilleton Heibel in de Oude Hortus )  
 
Op 3 maart 2008 werd het hoogste punt van de nieuwbouw aan het Heymansge-
bouw bereikt .Dit gebeurde onder toeziend oog van veel buurtgenoten. Margriet 
ter Steege was één van hen en doet verslag. 



7 

 

  

Toen we het gebouw uitkwamen klonk 
tromgeroffel en ik dacht nog: Hé, wat 
grappig. Juist op dit moment zit iemand 
in één van de huizen aan de overkant te 
drummen. Maar al gauw bleek dat op 
het parkeerterrein een groep tromme-
laars stond. De heer Kuipers luidde met 
een flinke slag op een grote trommel de 
aangekondigde “bouwhandeling“ in. 
Vervolgens werd een 10.000 kilo zware 
balk op de nieuwbouw geplaatst en was 
het hoogste punt bereikt. Onder luid ap-
plaus werd ook nog een lading sierslier-
ten afgeschoten en was de feestvreug-
de compleet. 
 
Nadat het gezelschap weer naar binnen 
was gegaan werd er nog geruime tijd 
nageborreld en –gepraat. Kortom; het 
was een hoogtepunt in ons tuinverhaal. 

De feestelijkheden kregen ook letterlijk 
een mooie afsluiting. Een week later 
werd de lelijke schutting in de Grote Ro-
zenstraat eindelijk vervangen door een 
prachtig smeedijzeren hek.  
 

Margriet ter Steege 
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Ciboga, balkons en silogebouw 
 
Op het CIBOGA terrein vlogen begin 
maart, bij de grote storm, de balkons 
door de lucht. Onze fotografe Elly van 
Unen was ( toevallig?) in de buurt en 
maakte deze foto. 

Desondanks wordt er ijverig doorge-
werkt. Waar het waterleidinggebouw 
was komen nu appartementen en het 
oude silogebouw wordt op 22 mei ver-
plaatst naar de Boterdiepkant waar het 
een publieke functie zal krijgen en de 
hoofdingang van het complex wordt. 
 
De paden op.. 
 
Op de Leliesingel zijn de eerste Pieter-
padders van het seizoen al gesignaleerd 
en in het Noorderplantsoen zwerven al 
weer pizzadozen rond. 
 
Lustrumfeest   
 
Van 22 - 29 juni  is er een heuse  
Lustrumfeestweek van de Noorderplant-
soenbuurt. Wat ze precies te vieren 
hebben kunt u lezen op de website  
www.noorderplantsoen.nl 

Open dag Scheikundecomplex 
(Bloemsingel) 
 
Naar we hebben vernomen is er op 17 
mei een open dag in het voormalige 
scheikundecomplex aan de Bloemsin-
gel. Nadere informatie ontbreekt nog. 
 
Hondengraf + verjaardagsfeest 
 
‘Lieve mannen van de plantsoenen-
dienst. Heel veel dank voor het behoud 
van het grafje van mijn hond. In de loop 
van de tijd zal de natuur hier zijn gang 
gaan’. Woorden van die strekking ston-
den op een wit papiertje in een plastic 
hoesje gepunaised op een provisorisch 
houten kruis boven een flinke rieten 
hondenmand onder een gigantische 
boom. In die mand verlepte paarse 
primula’s en een geel briefje met de 
tekst ‘Wat lief!’. 
Dat kun je aantreffen in het Noorder-
plantsoen als je meedoet met de voor-
jaarsschoonmaak met regelaar Gerrit 
Kamstra en ‘de man met het klaptafeltje 
op de fiets’: Rein Rosing.  
De héle morgen van die zaterdag, 29 
maart 2008, plensregen, maar ….. te-
gen elf uur ’s morgens droog èn zon!  
 
Wat vonden we deze keer? 
Een dode egel. 
‘Mogen we hem meenemen?’ vroegen 
de ongeveer elf jongetjes die met hun 
vader gewapend met zo’n spannende 
en stoere gemeenteprikker en een vuil-
niszak hun verjaardagsfeest vierden.  
 

( van internet geplukt,   
zie site van  Noorderplantsoen)  

Gevarieerd nieuws 
Hoe is het met de buren? 
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Hofjestrip met concert 
 
Op 18 mei, 14 juni en 14 en 28 sep-
tember worden van 10.30 tot 13.30 uur 
onder leiding van stadsgids Paulien Ex 
bijzondere hofjes- wandelingen gemaakt 
in de Hortusbuurt. De wandelingen be-
ginnen op de Ossenmarkt en worden 
afgesloten met koffie en gebak in de 
Boteringesuite van Elles van der Heiden 
en Siebert Nix, bekend als het Grieg 
Pianoduo. Zij zullen dan een vierhandi-
ge pianorecital  verzorgen van veertig 
minuten met werk van Schubertt, 
Dvorak, Rachmaninoff en Grieg, 
 
Deelname kost € 22,50 en men kan zich 
opgeven  
via   050 3131859 ,   of  
via   info@paullienexcursions.nl  
 
Meer informatie kunt u vinden op 
Www.paulienexcursions.nl  
 

(bron: dvhn)    
 
 
Hoeveel bekeuringen passen 
er op een autoruit? 
 
De bewoners van de Noorderbinnensin-
gel hebben een nieuwe hobby. Er staat 
al tijden een auto met Pools kenteken 
geparkeerd. Ze speculeren  hoeveel 
bekeuringen er nog moeten worden uit-
geschreven tot de auto  eindelijk wordt 
weggesleept. 
 
De prognoses variëren van 15 (maar dat 
klopt niet) tot 50 prenten. 

Een goede titel is nooit weg 
 
Bij het afscheid van Hans Alders als 
commissaris van de koningin in de pro-
vincie Groningen is een boekje versche-
nen waarin verslag wordt gedaan van 
gesprekken van Hans Alders met een 
aantal kopstukken over belangrijke poli-
tieke onderwerpen. En hoe heet het?? 
Juist. De kop der veur. 
(beter goed gejat dan slecht bedacht?) 

Gevarieerd nieuws 

Zomerborrel 
 
Op zondag 06-07-08 houden we een 
zomerborrel. Voor nadere info verwijzen 
we naar onze website. 
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hadden geen mening. 
Geen meerderheid voor dus. 
De gemeente ziet gezien de reacties 
voorlopig af van een proef. 
Wel komt er een aantal andere maatre-
gelen: meer borden met 30 km, betere 
straatverlichting, beschilderen van de 
kruispunten. 
Het nieuwe voorstel kan er elk moment 
aan komenl. 

Het bestuur 

In de vorige Kop d'r Veur hebt u kunnen 
lezen dat er een plan ligt om de 30-
kilometer-zonering in de Nieuwe Bote-
ringestraat beter te handhaven. 
Onderdeel van dit plan is om parkeren 
toe te staan aan beide zijden tussen 
Violenstraat en Noorderplantsoen. 
Hierover hebben we de aanwonenden 
gepolst. 
Er zijn 94 vragenformulieren verspreid, 
er zijn 38 antwoorden binnengekomen. 
Hiervan waren 14 voor, 18 tegen en 6 

Geen vrij parkeren in de Boteringestraat  
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Passie in de Nieuwe 
Kerk 
 
Op goede vrijdag werd in 
de Nieuwe Kerk (17e eeuw) 
de Johannes Passion van 
Bach (18e eeuw) uitge-
voerd door “Diletto Musica-
le” onder leiding van Pauli-
en Kostense. 
 
De belangstelling voor dit 
minder bekende passie-
werk was groot en uitte zich in een afge-
laden volle Nieuwe Kerk. Voor aanvang 
van het concert had organisator, Caroli-
en Eijkelboom, de spijtige mededeling 
dat de twee vrouwelijke solisten wegens 
ziekte op het laatste nippertje vervangen 
werden. De in allerijl gevonden vervang-
sters moeten een bovenmenselijke in-
spanning geleverd hebben om de zang-
partijen tijdig in te studeren. Ondanks de 
pech voor aanvang en een enkel ont-
stemd strijkinstrument tijdens de uitvoe-
ring, slaagde “Diletto Musicale” erin om 
een intens passieconcert neer te zetten. 
De immense inzet van de groep resul-
teerde in een daverend applaus en 
staande ovatie na afloop. 
 
Het Centrum voor oude muziek 
en dans 
 
De missie van het Centrum voor Oude 
Muziek en Dans om minder bekende 
oude muziekstukken onder de aandacht 
te brengen, vertaalde zich ook in de 
keuze voor de Johannes Passie van 
Bach. Bovendien bleek de uitvoering 

van dit ‘slechts’ twee uur du-
rende werk haalbaar voor de 
bezetting van het orkest en 
realistisch wat betreft het repe-
titieschema. “Diletto Musicale” 
kan vrij vertaald worden als 
“muzikaal plezier” en is de 
naam die het koor en orkest 
kreeg naar aanleiding van een 
wedstrijdvraag. De groep be-
staat uit gevorderde amateur- 
en vakmusici en wordt sinds de 
oprichting, ongeveer 15 jaar 
geleden, geleid door barokvio-

liste Paulien Kostense. Kostense is als 
violiste verbonden aan talrijke internatio-
nale barokorkesten en specialiseerde 
zich verder op de directie van orkest en 
koor. 
Twee maal per jaar studeert “Diletto Mu-
sicale” een 17e of 18e eeuws muziekstuk 
in, dat in een voor- of najaarsprogram-
ma aan het publiek wordt gepresen-
teerd. Voor het najaarsproject staat het 
werk van een vrij onbekende Zweedse 
componist op het programma, nl. Johan 
Helmich Roman. Het najaarsproject be-
staat verder ook uit een lezing over de 
Zweedse hofcultuur door hoogleraar 
Scandinavische talen Prof. dr. Alan 
Swanson en een dansworkshop op ba-
sis van 18e eeuwse Scandinavische ge-
schriften door dansdocente Dorothée 
Wortelboer. Wie meer informatie wil 
over dit najaarsprogramma of over an-
dere actuele activiteiten van het centrum 
kan terecht op de website:  
 
www.centrumvooroudemuziekendans.nl 
 

Katrien   Coolman 
 

Centrum voor Oude Muziek en Dans, 
geworteld in de Hortusbuurt 
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Sinds korte tijd wonen de heer en me-
vrouw van der Veen (Joop en Hennie) in 
een aanleunwoning in de Violenstraat. 
Joop is geboren in de Noorderkerkstraat 
op nummer 4a, waar hij later zijn vader 
opvolgde in de Bedden-, Deken- en 
Textielzaak. 
De lagere school van Joop stond tegen-
over hun huidige woning, precies mid-
den op de binnenplaats van de Violen-
hof. 
 
In 1940 zat Joop in de tweede klas. Hij 
herinnert zich nog hoe juf Weert naar 
buiten keek en zei:”Ach, daar heb je ze, 
daar lopen twee Duitsers”. Dat waren de 
eerste Duitsers die Joop in uniform zag. 
De scholen in de buurt werden door de 
Duitsers in beslag genomen, waardoor 
Joop in die tijd diverse scholen ver-
spreid over de stad heeft bezocht. Soms 
ook werd je weer naar huis gestuurd 
omdat er geen brandstof was. 
Als kind kon je het eigenlijk wel met de 
Duitsers vinden. Per slot van rekening 
waren het ook maar gewone vaders en 
echtgenoten die nu eenmaal in dienst 
moesten. 
 

 
De kinderen uit de Hortusbuurt speelden 
veel in de buurt van de kazerne bij de 
Nieuwe Kerk. “Soldaatje” of “aflossing 
van de wacht”, waarbij een houten lat 
als geweer diende. 
Joop heeft zelfs een keer met zijn broer 
daar bij die Duitsers gegeten omdat ze 
“zin in zuurkool” hadden. 
 
Op bijgaande foto zijn de zogenaamde 
“terpen“ te zien, schuilkelders van de 
Duitsers en gebouwd in 1942 en 1943. 
Daarvoor moest er grond afgegraven 
worden en daarbij kwamen er beende-
ren tevoorschijn van mensen, die er ooit 
waren begraven. 
Als kinderen wisten ze niet beter en na-
men het gewoon mee naar huis. Toen 
zijn moeder vroeg wat dat was, ant-
woordde hij: ”Een stuk van een sche-
del”. 
Moeder vond dat dat dan maar weer 
netjes terug moest worden gebracht. 
 
De kinderen speelden ook gewoon in de 
donkere gangen van de schuilkelders. 
Bij luchtalarm moesten zij er dan uit en 
gingen de Duitsers er in. Tegenover het 
CJMV-gebouw, nu het Heerenhuis, was 

 

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 1, de oorlog) 
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trouwens ook nog een schuilkelder. 
Er kwamen echter klachten van klanten 
in de winkel bij Joop zijn vader, die zich 
stoorden aan het soldaatje spelen en 
toen was het met dat spel gedaan. 
Na afbraak van de schuilkelders werden 
er twee bomen in het gras geplant, wat 
Joop met eigen ogen heeft zien gebeu-
ren. 
 
Joop zit vol met anekdotes uit de Hor-
tusbuurt ten tijde van de oorlog. 
Zo kwam er iedere zaterdagmiddag een 
dikke Duitser in de winkel van Joop zijn 
vader. En die bleef daar dan heel gezel-
lig een poos zitten op een stoel. 
Veel klanten vonden dat niet leuk, om-
dat ze, evenals Joop zijn vader, in het 
verzet zaten en niet langer in de winkel 
durfden te komen. 
Vader heeft dat aan die Duitser uitge-
legd, die er zowaar alle begrip voor had 
en niet meer teruggekomen is! 
 
 

Joop vertelt hoe in de woonkamer een 
kandelaar hing met kartonnen closetrol-
len die als kaarsen waren beschilderd 
en als lampjes dienden. Daarin lagen 
echter sieraden verstopt.. 
Er was een zogenaamde tweede winkel, 
die vol stond met meubelen. Maar die 
waren in werkelijkheid van een onderge-
doken spoorwegambtenaar. 
En op de hoek van de Noorderkerk-
straat zat bakker van Zuyden, een Jood-
se bakker, waar het altijd heerlijk naar 
vers gebak en brood rook. 
Hij werd met darmklachten naar het Dia-
conessenhuis aan de Praediniussingel 
gebracht, in werkelijkheid lag hij daar als 
ondergedoken jood. De hoofdzuster 
daar heeft heel wat mensen het leven 
gered door ze er zo lang mogelijk te 
houden. Toch is van Zuyden door de 
Duitsers weggehaald en niet meer te-
ruggekomen. Joop stond als kind toe te 
kijken hoe zijn huis werd leeggehaald. 
 
                                       (Z.O.Z.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de achter-
grond Duitse 
schuilkelders 
bij de Nieuwe 
Kerk, de zoge-
naamde terpen 
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Aan het Nieuwe Kerkhof Noord woonde 
een NSB-familie met een zoontje van 
dezelfde leeftijd als Joop. Hij wou graag 
met Joop en zijn vriendjes spelen, maar 
ondanks dreigementen als:”Als ik niet 
met jullie mag spelen, geef ik je ouders 
aan bij de NSB”, is hij nooit in het groep-
je opgenomen. De kinderen wisten wel 
dat er daar thuis iets niet pluis was. De 
familie verdween aan het eind van de 
oorlog met stille trom. 
 
Ook heeft Joop toen wel straatgevech-
ten in de buurt meegemaakt.  
Vanuit de Rozenstraat heeft Joop de 
eerste Canadese tank zien komen, een 
Carrier verkenningstank, “een plat din-
getje op rupsbanden”. 
 
Nog een fraaie anekdote. Waar Ooster-
hof kleding nu zit, naast Timmerman 
aan de Ebbingestraat, vlogen op een 
gegeven moment vanuit de toren van de 
Nieuwe Kerk de kogels tegen de achter-
gevel van Oosterhof. De Canadezen 
haalden de schutter uit de toren en die 
bleek toen hartstikke bezopen te zijn!!. 
 
Als kinderen vonden ze het leuk en 
spannend om naar de gevechten te kij-
ken. Vanaf de Ebbingebrug werd con-
stant geschoten richting Plantsoen met 
om de zoveel kogels een lichtkogel. 
Waar pas nog Gabry, de klokkenwinkel, 

nu een rolstoelenzaak, zat, had je toen 
de “Gruyter” levensmiddelen. Om de 
hoek is op een gegeven moment een 
tank gaan staan, die met een machine-
geweer iets te hoog schoot en de bo-
venleiding van de tram heeft geraakt. 
Joop ziet de kabels van de tramleiding 
nog omkrullen. Inslagen van de kogels 
zijn nog te zien bij de kapper op de hoek 
van de Hofstraat. En er werd ook nog 
geschoten met een kanon. Opeens zak-
te het hele grote raam van de “Gruyter” 
in elkaar als luxaflex. Er was zowaar 
nog iets van etenswaren in de winkel 
aanwezig. 
 
 
De bevrijding was op 16 april. In de Eb-
bingestraat en overal in de stad werd 
gedanst. 
Exacte getallen weet Joop niet, maar 
van de ca. 2500 joden, zijn er maar een 
paar honderd teruggekomen. 
 
 
Illustratief voor dat leed zijn een aantal 
brieven, die Joop zijn moeder heeft be-
waard. 
Ze kwamen van de familie Van Duin uit 
kamp Westerbork. 1e brief: “We hebben 
het hier best naar onze zin, het is niet zo 
erg als men zei. Louise, mijn vrouw mag 
breien, ik werk op het land en de kinde-
ren die spelen”. 2e brief: “Ze worden wel 
wat strenger, maar het is best uit te hou-
den”. 3e brief: “Het zijn schoften”. 
Altijd was er in de brieven een bedankje 
voor het binnensmokkelen van boter-
bonnen en kleding. Het laatste briefje 
was in haast geschreven.”Ik moet nu 
weg. Hoop op betere tijden.” Voor Van 
Duin kwamen die tijden te laat. De fami-
lie kwam om in Sobibor. 
 

Elly van Unen 
(Deel 2 kunt u in de volgende Kop d’r 
Veur lezen)  
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We hebben veel complimenten ont-
vangen over het vorige nummer, 
waar we uiteraard erg blij mee zijn. 
Naar aanleiding van de foto op de 
omslag kwamen een paar verzoeken 
om wat meer informatie. 
Diederik van der Meide haalde nog 
wat extra informatie boven water. 
 
De foto is genomen in de Kleine Rozen-
straat rond 1930. Een bijzondere foto, 
ook omdat de foto mislukt lijkt. Er staat 
een grote groep van bijna twintig kinde-
ren klaar om op de foto te gaan. Vlak 
voor het moment echter dat de foto ge-
nomen wordt gebeurt er iets met één 
van de kinderen waardoor de aandacht 
getrokken wordt en een van de grotere 
kinderen of een moeder ingrijpt. 

De foto werd genomen toen het wegdek 
opnieuw bestraat werd en misschien 
zelfs voorzien werd van een onder-
gronds riool.  Een foto van enkele jaren 
eerder liet een wegdek zien met kleine 
keitjes of kinderkopjes. Blijkbaar werd er 
rond 1930 hier voor het eerst een klin-
kerbestrating gelegd van bakstenen. De 
bakstenen lagen al klaar op de stoep 
voor het pand waar nu Café de Minnaar 
is. Het café was toen overigens ook een 
slijterij, van C. Otto, wat ook op de gevel 
te lezen is. 
Ook is duidelijk dat het café toen kleiner 
was; in het linkergedeelte was nog een 
kruidenier gevestigd, getuige de recla-
me voor van Nelle Koffie. Er was nog 
nauwelijks gemotoriseerd verkeer in de 
buurt; een bakfiets is te zien in de Nieu-
we Kijk in ‘Jatstraat. In de Grote Rozen-
straat is aan de linkerzijde het nog maar 
enkele jaren oude Wessel Gansfort Col-
lege te zien (geopend in 1924)? Op de 
hoek van de Nieuwe Kijk is, waar nu 
Kalebas is gevestigd, een uithangbord 
te zien van Dijk, een schoenmaker. 
 

Diederik van der Meide 

Restaurants in de buurt 

Reacties op de vorige Kop d’r Veur 

De Kleine Rozenstraat 



16 

 

    Bedrijven in de buurt 
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Zorgcentrum De Ebbingepoort aan de 
Noorderbinnensingel 2 is meer dan al-
leen een verzorgingshuis. Zo is er ook 
een wijkrestaurant, dagverzorging voor 
zelfstandig wonende ouderen, kortdu-
rende opvang, 88 in- en aanleunwonin-
gen en nog veel meer ..   
 
De Ebbingepoort is onlangs gefuseerd 
met Thuiszorg Groningen. 
 Een belangrijke reden daarvoor is, dat 
we als zorgcentrum samen met thuis-
zorg een zogenaamde zorgketen kun-
nen aanbieden aan onze gezamenlijke 
klanten. 
Dit betekent, dat we Stadjers en wijkbe-
woners vele soorten zorg tussen ge-
boorte en overlijden kunnen aanbieden. 
Dat varieert van het consultatiebureau , 
de diëtiste, huishoudelijke hulp en wijk-
verpleging tot (tijdelijke) opname in ons 
zorgcentrum, dagverzorging en/of  het 
gebruiken   van de maaltijden in ons 
restaurant. 
Vanuit De Ebbingepoort zal in de toe-

komst dus ook thuiszorg worden gebo-
den. Wie worden er beter van? Vooral 
de mensen in de wijk met een vraag op 
het terrein van welzijn, wonen en zorg. 
In de loop van het jaar zullen we een 
informatiebalie inrichten, waar iedereen 
kan komen met vragen over zorg, wel-
zijn en wonen. Vanuit een breed per-
spectief kunnen we u van dienst zijn. Op 
deze manier zal De Ebbingepoort zich 
stap voor stap ontwikkelen van een 
zorgcentrum tot een dienstencentrum 
voor de wijk, waar  men kan wonen of 
tijdelijk verblijven. Waar men naar het 
spreekuur van de fysiotherapeut en dië-
tiste kan gaan  of deel kan nemen aan 
één van de dagbestedingsprojecten. 
Een centrum van waaruit allerlei zorg- 
en welzijnsdiensten in de wijk worden 
georganiseerd. Ook kunt u als oudere 
wijkbewoner komen eten en aan activi-
teiten mee doen. Kom eens langs! U 
bent van harte welkom. 

 
Karel Eggen, locatiemanager 

‘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). 

 

De Ebbingepoort aan het woord. 
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  Bedrijven in de buurt 
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Langs het diep ligt een smalspoor voor 
de aanvoer van zand. Uiteraard zal 
eerst het water uit het diep gepompt 
zijn! 
Later, in 1938, werd ook het Boterdiep 
bij de Korreweg gedempt. Zo ontstond 
er ruimte voor een rijbaan langs de 
Roodeweg en voor een brede weg ver-
derop bij de Bedumerweg. 
Na de demping kon er een trammetje 
rijden. Daardoor ontstond er in de Nieu-
we Ebbingestraat meer ruimte omdat er 
in beide straten sprake was van eenrich-
tingsverkeer voor de tram. Heen via de 
ene straat en terug via de andere. 
Mettertijd verdween de tram en in 1962 
verdwenen ook de bomen aan het Bo-
terdiep. Er kwamen wel bomen terug, 
maar toch vooral parkeergelegenheid. 
Het Boterdiep was niet de drukst beva-
ren route vanuit de stad. 
Op de foto is te zien, dat er aan de oost-
zijde van het water nog aardappelgroot-
handels zaten. 
Er is nu eigenlijk weinig over van de be-
bouwing aan het begin van de twintigste 
eeuw. Het hoekpand bij de Wipstraat 
bestaat nog. Daar zit nu een pizzakoe-
rier. Voor het pand liggen wat rioolbui-
zen, die waarschijnlijk op de plek van 
het water zijn komen te liggen. 

Het pand daarnaast is, evenals de pak-
huizen van de "Groninger Kurkenfabriek 
van Van Mesdag en Groenendaal", ge-
sloopt. 
De laatste nog maar kort geleden, Er 
staat nu een appartementencomplex dat 
vorig jaar (2007) net is opgeleverd. 
De huizen aan de rechterzijde staan er 
nog wel, maar dat duurt vast niet lang 
meer. 
Het gaat hier om het complex en de wo-
ningen van Carrosseriebedrijf Rust, dat 
indertijd reclame maakte met de slogan: 
"Rust Roest".  
Heel duidelijk herkenbaar is ook het 
knikje in het Boterdiep. Het moet er altijd 
geweest zijn, zelfs al toen het Boterdiep 
nog buiten de stadswallen lag, dus vóór 
1634. 
Door de nieuwe stadsuitleg kwam het 
Boterdiep zoals we het op de foto zien, 
binnen de stadswallen te liggen. Ter 
hoogte van het Scheikundig Laboratori-
um was een waterpoort naar buiten de 
stad. 
Alleen platte schuiten konden daarom 
de stad inkomen, want je moest ook nog 
het bruggetje bij de Pijpstraat passeren. 
Dat bruggetje is nog net zichtbaar op de 
foto. 

Verder op pagina 21 

Bij de voorpagina: 
Het Boter-

diep 
 
Diederik van der Meide vond 
bij de Groninger Archieven 
deze fraaie foto . 
We zien het Boterdiep in de 
richting van de Korreweg en 
wel op een bijzonder moment.  
De foto is genomen tijdens de 
demping in 1917. 
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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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Vervolg van pag 19 
 
Ook de trekschuit, een snik, kon niet tot 
in de binnenstad komen. Hij vertrok van-
af de hoek Korreweg/Roodeweg waar 
nu eetcafé Maff zit. 
Maar er zijn ongetwijfeld lezers, die zich 
de vroegere naam "De Snikstal" nog 
herinneren. 
Het feit dat die hoek een pleisterplaats 
was, gaf aan meerdere café's bestaans-
recht. Tot op de dag van vandaag zijn 
daar nog een aantal van over. 
De foto is vanaf het begin van het Boter-
diep genomen. Er was geen directe ver-
binding tussen het Boterdiep en de die-
penring, tenminste niet in 1872 bij de 
meting voor het kadaster. 
Blijkbaar werd het water van de stads-
gracht onder de weg door naar het Bo-
terdiep geleid. 
Op die plek stond een stadstimmer-
schuur (van circa 10 x 36 meter), die 
later als ambachtsschool dienst deed. 
Ook stond aan het begin van het Boter-
diep een "klokhuis", eigendom van de 
provincie Groningen. 
Er zijn veel details op de foto te zien, 
pak er maar eens een vergrootglas bij. 
De electriciteitskabels liepen nog boven-
gronds; de karren hadden nog geen 
plaats gemaakt voor personen- en 
vrachtauto's. 
Het zou geen slecht idee zijn als de 80 
parkeerplaatsen weer werden ingeruimd 
voor water. 
Dan zou het Boterdiep weer iets van de 
sfeer terugkrijgen die het nu niet meer 
heeft. 
En het zou nog goed zijn voor de water-
huishouding van de stad ook! 
 

Diederik van der Meide. 
 
Bronnen: Groninger Archieven, 
www.watwaswaar.nl en fotoboeken van 
Frans Banga. 

Buurtschouwer worden? 
 
Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente 
Groningen  de openbare ruimte aan de hand van 
het BORG, het ‘Beheerplan Openbare Ruimte 
Groningen’. De resultaten worden jaarlijks beoor-
deeld in een zgn. ‘schouw’ door medewerkers 
van Stadsbeheer en burgers 
Evenals vorig jaar wordt er een schouw gehou-
den door bewoners zelf, de burgerschouw. Hier-
voor worden vrijwilligers gezocht die medio mei, 
juni 2008 een stukje stad willen beoordelen aan 
de hand van de BORG-criteria. Dat houdt het 
volgende in. 
 Meedoen aan de informatie- en opleidingsdag 
op 13 mei van 9.00 tot 12.30 uur, in het  Vink-
huys aan de Diamantlaan. 
Het lopen van een schouwroute in koppels van 
twee Dit neemt maximaal 12 uren in beslag in de 
periode 15 mei - 30 juni 2008 (week 20 t/m 26). 
In eigen buurt of elders in de stad. Met uw voor-
keur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 
 
Als dit u aanspreekt kunt u contact opnemen met 
aan Patricia Abdallah (367 8564) of Leen Criens 
(367 8453 / h.criens@roez.groningen.nl) van 
Stadsbeheer. 
Eigenlijk had men graag uw reactie voor 1 mei 
willen hebben maar waarschijnlijk kan iets later 
ook nog wel. 
 
Wie heeft nog oude  
ansichtkaarten? 
Ons redactielid Harmke is een verwoed verzame-
laarster van ansichtkaarten van haar geboorte-
dorp. Ze struint regelmatig rommelmarkten en 
prentbriefkaartenbeurzen af om iets van haar 
gading te vinden. 
Om de verzameling een beetje te bekostigen is 
zij ook altijd op zoek naar ansichten die als ruil-
materiaal kunnen dienen of om door te verkopen. 
Het meest bruikbaar zijn zwartwitte stads- en 
dorpsgezichten. Misschien hebt u nog wel wat 
liggen en wilt u ze wel van de hand doen. U kunt 
dan contact opnemen met de redactie. 
Zij zou er in ieder geval erg blij mee zijn. 
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Nog maar enkelen 
 
 
Het zijn nog maar enkelen 
die gedenken in namen 
die weten van 
Henk, Moos, Nel en Margriet 
weten hoe angstzweet ruikt 
als ze samenkwamen 
en niet wisten of één 
hen misschien verried. 
 
 
Het zijn nog maar enkelen 
die echt weten 
van kampen en honger 
moed, lafheid en smaad, 
van onderdrukking en als vuil 
worden weggesmeten 
van diep vertrouwen 
en weten waar je staat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het zijn nog maar enkelen 
die het aan konden raken 
nog maar heel even 
en ze zijn er niet, 
die kunnen vertellen 
hoe vrijheid kan voelen, ruiken, smaken 
na heel lang onvrij zijn 
en vermengd met verdriet. 
 
 
Straks zijn ze niet meer 
de mensen die bleven 
na vechten voor vrijheid 
van denken en staat 
maar wij kunnen door hen  
in vrijheid leven 
en dat is waar het 
om ging en om gaat. 
 
 
 
Tineke Legger 

 

Gedichten  &   Hortusbuurt 

Gedicht is eerder gepubliceerd in ‘Vijf jaar onvoorwaardelijk’, een boek over het Groninger huis 
van bewaring in bezettingstijd. Het  is uitgegeven  door ‘De Kleine Uil’ en kost rond de 15 Euro. 
Tineke Legger woont al vele jaren in de Violenstraat. Haar vader zat gevangen in het huis van 
bewaring en is eind  1944 gefusilleerd door de Duitsers.  
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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  → 



  


