
Toelichting  bij   Inhoudsopgave Kop d’r Veur   1974 t/m 2008 
 
De korte beschrijvingen zijn pogingen de inhoud van een artikel zo beknopt en objectief mogelijk samen te vatten danwel 
door citaten en steekwoorden een indruk ervan te geven.  
Soms zijn de samenvattingen wat uitgebreider dan strikt noodzakelijk voor een inhoudsopgave. Persoonlijke interesse en het 
willen leesbaar/toegankelijk maken zijn daarvan de oorzaak. Voortdurend ben ik me ervan bewust geweest van het feit dat, 
ondanks mijn pogingen zo objectief mogelijk beschrijvingen te gebruiken, ik niet kon voorkomen dat er subjectieve 
elementen in zijn geslopen. (In 1992 ben ik hier komen wonen en vanaf juli 2003 t/m januari 2008 was ik actief betrokken bij 
Kop d’r Veur). 
 
Hoewel de inhoud van de jaargangen veel informatie bevat over de geschiedenis van de buurt, vermeldt de krant ook heel 
veel niet en /of wordt er duidelijk vanuit een bepaald perspectief geschreven met bepaalde belangen.  
Duidelijk wordt ook dat vaak een kleine groep mensen/vrijwilligers actief is en opvallend is ook de grote verwevenheid 
tussen de besturen van de bewonersorganisatie en redacties.  
Ook belangrijk is de wetenschap dat wat tegenwoordig (vanaf 1974) Hortusbuurt genoemd wordt, tot 1980  een veel kleiner 
gebied behelsde dan tegenwoordig het geval is. Ook nu nog ligt het het ‘sociale centrum’ in het gedeelte ten westen van de 
Nieuwe Boteringestraat. En wat we precies  onder de grenzen van de tegenwoordige Hortusbuurt mogen verstaan, is (voor 
mij tenminste) ook niet helemaal duidelijk. De opkomst van het Ebbingekwartier heeft het er niet duidelijker op gemaakt. 
Weliswaar wordt tot op het Boterdiep de Kop d’r Veur bezorgd maar dat is meer een gevolg van een witte plek waar geen 
andere buurtkrant wordt bezorgd. 
 
Of alle uitgebrachte nummers hierin vermeld worden is niet helemaal zeker. Zeker in het begin verscheen Kop d’r Veur 
onregelmatig. 
 
 
Deze versie is een eerste voorlopige opzet. Ze bevat ongetwijfeld nog vele foutjes en sommige beschrijvingen zijn voor 
verbetering vatbaar.  
 
Rob Elzinga Oct. 2009 
 



 
 
Verkaring van de tekens: 
 
Bold      Alle koppen boven een artikel  zijn in een vet lettertype weergegeven en zijn een letterlijke 
                               weergave.  
 
Cursief   Aanduiding (zoals  bijv. verslag, column, aankondiging, oproep enz.) 
 
Onderstreping  schrijver 
  
“  Alle teksten tussen de “aanhalingstekens” zijn letterlijke citaten.   
 
Z.t.   Zonder titel  
 
(Nbg)  Niet buurt gebonden 
 
[i].   Het artikel of bericht in zijn geheel weergegeven 
 
Rood    Ontbrekende pagina’s of nummers  Bij het maken van deze inhoudsopgaves is er gewerkt met 
   copies die de Groninger Archieven hebben geleverd (in ruil voor de orginelen). t.z.t. worden 
   deze ontbrekende delen opgespoord. 
 


