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Afb. 1: Onderzoeksgebied achter Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33, Groningen. 
Rood omkaderd. Kaart: BAG, bewerkt door auteur; bijkaart: BGT, bewerkt door de auteur. 
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Afb. 2: Het plangebied gezien vanuit het oosten, 2016. 

Het binnenterrein (groen) is het plangebied. De panden 

ten westen daarvan (boven) zijn Nieuwe Ebbingestraat 

31 (links) en 33 (rechts). Bron: Google Earth. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aard en omvang voorgenomen verstoring bodemarchief 

De heer S. Monteban te Haren is voornemens achter de panden Nieuwe Ebbingestraat 31 

en 33 een appertementencomplex voor 18 kamers in vier bouwlagen te bouwen. De aanbouw van 

ca. 120 m2 wordt gefundeerd op palen en balken, waarvoor een ontgraving van tenminste 0,7 m 

beneden peil is vereist. Voor deze ontgraving schrijft het bestemmingsplan Hortusbuurt 

archeologisch onderzoek voor. Op afb. 1 is de begrenzing van het werkgebied aangegeven.  

 

1.2 Huidig en toekomstig gebruik 

Het bouwterrein is tot nu toe in hoofdzaak in gebruik geweest als tuin achter de percelen 

Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 (afb. 2). De nieuwe bestemming is wonen. 

 

1.3 Monumentale status 

De panden Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 hebben geen beschermde monumentale 

status. Zij maken wel onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht van de binnenstad 

Groningen. De ondergrond van de binnenstad, inclusief het plangebied, heeft in de ruimtelijke 

ordening van de gemeente Groningen de status van ‘archeologisch perceel’ (code 106766) en 

in het Archeologisch Monumentenregister nummer 8789 (hoge archeologische waarde). De 

gevolgen daarvan voor de archeologische monumentenzorg zijn verwerkt in voorschriften 

voor ontgravingen in het bestemmingsplan. 

 

1.4 Doel van dit rapport en gebruikte bronnen 

Dit rapport is gebaseerd op informatie uit archeologische en historische bronnen met 

betrekking tot het gebruik van de onderzoekslocatie en de onmiddellijke omgeving in vroeger 

eeuwen (hoofdstuk 2). Voor dit onderzoek zijn historische kaarten uit de 16e, de 17e en de 

19e eeuw en archeologische rapporten van bodemonderzoek in de nabijheid van het 

plangebied bestudeerd en is aanvullend historische informatie over het gebruik van het terrein 

uit archiefbronnen verzameld (zie de lijsten van geraadpleegde bronnen onder 5).  

Uit de verzamelde informatie is een verwachting afgeleid van het voorkomen van 

archeologische waarden in het plangebied, rekening houdend met bekende verstoringen van 

het bodemarchief (hoofdstuk 3). Op grond van deze verwachting is een advies geformuleerd 

over de vervolgstappen in het belang van de archeologische monumentenzorg. In dit geval 

wordt geadviseerd bebouwings- en gebruiksresten op de wal van het Selwerderdiep en het 

profiel van het diep archeologisch te documenteren (hoofdstuk 4).  

Dit rapport dient tevens ter voorbereiding van het formuleren van onderzoeksvragen en 

het specificeren van de eisen waaraan het archeologische bodemonderzoek moet voldoen. Een 

en ander wordt vastgelegd in een afzonderlijk Programma van Eisen. De informatie in dit 

rapport kan voorts behulpzaam zijn bij de interpretatie en datering van grondsporen en 

vondsten uit het bodemonderzoek in het plangebied. 
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2. Bodem en gebruik van het plangebied in de loop der tijd 

 

2.1 Bekende aardwetenschappelijke waarden in het onderzoeksgebied 

 

Bodem en reliëf in het plangebied zijn in de loop der tijd ontstaan door stuwing van ijs- 

en puinmassa’s in de voorlaatste ijstijd, door instuiving en afzetting van zand op het eind van 

de laatste ijstijd, door afzetting van klei in het postglaciaal (subboreaal en subatlanticum) en 

tenslotte door menselijk grondverzet: ontgravingen, dempingen en ophogingen.  

Het plangebied ligt op de oostelijke flank van de Hondsrug, een ZZO-NNW gerichte 

rug van keileem (Formatie van Drente, laagpakket van Gieten) die in de voorlaatste ijstijd 

(Saalien) is opgestuwd onder invloed van schurend smeltwater en ijs (Bregman et al. 2015, 

31/35). Het plangebied ligt op de oostelijke flank van de Hondsrug en wel op de overgang 

naar het stroomdal van de Hunze (Clingeborg 1990, 22). In de late ijstijd (Weichselien) is het 

oppervlak afgedekt met door de wind uit het drooggevallen Noordzee-bekken aangevoerd 

dekzand (Formatie van Boxtel, laagpakket van Wierden). Het dekzand is in depressies beter 

bewaard dan op de toppen van de Hondsrug. Bij de opgraving in 2005 achter Boterdiep 30-36, 

grenzend aan het plangebied, is dit dekzand in de vorm van een C-horizont onder de 

antropogene ophogingen aangetroffen op 0 m +NAP en dieper (Blom et al. 2007, 11 en 14). 

In profiel is toen evenwel uitsluitend keileem onder klei getekend (Blom et al. 2007, 17: afb. 

2.7). Er werden in het dekzand geen sporen van bodemvorming (podzol) in aangetroffen. In 

de milieutechnische boorstaten uit 2012 uit het plangebied is tot 2 m -mv overwegend matig 

fijn, zwak siltig zand aangetroffen (MACG 2012).  

Als gevolg van overstromingen onder invloed van zeespiegelstijging werd in het 

Holoceen (subboreaal en subatlanticum) zeeklei in het stroomdal van de Hunze afgezet 

(Formatie van Naaldwijk). Hoewel deze afzettingen tegen de iets hoger gelegen flank van de 

Hondsrug niet of nauwelijks meer te verwachten zijn, zijn bij de bovengenoemde opgraving 

Boterdiep 30-36 toch twee kleilaagjes op de moederbodem gedocumenteerd (Blom et al. 

2005, 17: afb. 2.7). Het is de vraag of deze klei hier door het water is afgezet, of door de mens 

is opgebracht om het talud van een gegraven kanaal te beschermen tegen erosie. 

 

2.2 Gebruik van het onderzoeksgebied in de prehistorie en de middeleeuwen 

 

Het plangebied ligt op de oostelijke flank van de Hondsrug op circa 3 tot 2 m +NAP 

(AHN2). De kam van de Hondsrug stak 3 à 4 m uit boven de kleigronden van de oostelijke 

stadshamrik en was daarom in de prehistorie een relatief aantrekkelijke woon- en 

verblijfplaats. Het gebied is blijkens vondsten in de omgeving ongetwijfeld al in de midden en 

late steentijd bewoond en gebruikt geweest, al hoeft dit niet te betekenen dat daar sporen van 

gevonden worden in het betrekkelijk kleine plangebied. Op 140 m afstand ten oosten van het 

plangebied zijn in 2009 in de top van het dekzand (op ca. 0,8 m -NAP) scherven aardewerk 

uit het midden-neolithicum (TRB, ca. 4200-2850 v.Chr.) en vuurstenen gereedschap uit 

dezelfde periode en van nog iets ouder type, waarschijnlijk het late mesolithicum (6450-4900 

v.Chr.) aangetroffen (Helfrich 2015, 91 en Niekus 2015). 

In de bronstijd (2000-800 v.Chr) zijn de levensomstandigheden op de Hondsrug door 

kaalkap en uitputting van de grond (dekzand) in de voorafgaande periode en tegen de flanken 

door veengroei en afzetting van klei onder invloed van stijging van de zeewaterspiegel 

ingrijpend veranderd. De hogere gronden zijn vast niet geheel verlaten door de boeren, maar 

hun verblijfssporen zijn in de bodem in deze omgeving nog niet teruggevonden, wel 

zuidelijker ter hoogte van Haren.  

In de ijzertijd en Romeinse (ijzer)tijd (800 v.Chr.-450 na Chr.) was de omgeving door 

kleiafzettingen voldoende gestegen om onder gunstige grondwateromstandigheden geleidelijk 
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aan weer in gebruik te worden genomen voor beweiding. In de omgeving lag het maaiveld 

toen ongeveer op 0,5 m -NAP (Huis in’t Veld 2015, 16). Het loopniveau op de Hondsrug zelf 

is voor zover bekend in deze perioden nog niet ingrijpend veranderd. Toen het zeekleigebied 

na 600 v.Chr voor bewoning in gebruik werd genomen, was de Hondsrug een belangrijke 

landverbinding tussen het rijke ontginningsgebied op de zeeklei en de houtrijke zandgronden 

van het Drents plateau. In de Violenstraat is bij opgravingen in de deels geëgaliseerde top van 

de Hondsrug een koperen munt uit de late Romeinse tijd gevonden (Veenman & Riddersma 

2013, 20). 

Uit de vroege middeleeuwen zijn geen sporen van bewoning in dit deel van de stad 

bekend. Aangezien er nog geen alternatief was voor de landverbinding tussen de welvarende 

Friese landen op de onbedijkte klei en de zandgronden in Drente, bleef de route over de 

Hondsrug onverminderd van belang; zo zeer zelfs dat de karolingische machthebbers in het 

zuiden hier vermoedelijk rond 800 al een steunpunt vestigden in de vorm van een grafelijk 

domein en een kerk. 

In de late middeleeuwen maakte het plangebied deel uit van de Noordes van de 

nederzetting Groningen. De naam ‘Noordes’ duikt pas in 1322 in de geschreven bronnen op 

(OGD I nr. 274), ofschoon het terrein toen al eeuwenlang als gemeenschappelijk bouwland 

door de ingezetenen van het dorp en domeingoed Groningen gebruikt was. Door de 

verstedelijking in de late middeleeuwen en de economische heroriëntatie van de ingezetenen 

op handel, ambacht en de monetaire economie raakte het gemeenschappelijke bouwland 

allengs meer verkaveld in particuliere akkers en hoven. Uit historische bron blijkt dat dit 

proces in de 13e eeuw in ieder geval al gaande was, want in 1257 werd een deel van de es (17 

‘ammersad’) verkocht aan een particulier (OGD I nr. 123: ‘de civium communitate’ d.w.z. de 

‘buurmande’; Noomen 1990, 115). Als de bronnen in de 15e eeuw rijker beginnen te vloeien, 

blijken er al vele particuliere boerenerven en -hoven uit de Noordes te zijn afgesplitst. De es 

werd toen allang niet meer gemeenschappelijk bewerkt. De restanten ervan bleven echter zelfs 

in de 16e eeuw en later nog steeds als gemeenschapsbezit geëxploiteerd. Deze restanten 

werden gerekend tot de ‘buurmande’, de grond die gemeenschappelijk of ‘mandelig’ bezit 

was van alle oorspronkelijk eigenerfde ingezetenen, die in dit verband ‘buren’ werden 

genoemd. Namens de gemeenschap van ‘buren’ werd het beheer gevoerd door het 

stadsbestuur (Burgemeesters en Raad, B&R), dat bij vervreemding uitdrukkelijk toestemming 

nodig had van de rechthebbenden (of van hun vertegenwoordigers, zoals de Gezworen 

Meente). Aan de randen van de es werden kleinere kavels door het stadsbestuur in erfpacht 

gegeven aan particulieren als tuingrond, paardeweide, bleekveld of ambachtelijk 

bedrijfsterrein (Tuin 2015). Door de erfpachtconstructie (‘grondrente’) hield de gemeenschap 

een vorm van zeggenschap over de grond. Eventuele opstallen op de gepachte grond waren 

wel het bezit van de particuliere pachter. Aanvankelijk werd op de vroegere es niet in steen 

gebouwd, aangezien men het schootsveld voor de stadsmuur vrij wilde houden van obstakels 

waar de vijand zich schuil kon houden. De pachtsommen vloeiden in de stadskas en kwamen 

zo nog steeds het algemeen nut ten goede. Toen er in de 16e eeuw als gevolg van de pest een 

begraafplaats buiten de stadswallen nodig was, stelde het stadsbestuur daarvoor gronden uit 

de buurmande ter beschikking (Tuin 2012).  

Als gevolg van de verstedelijking was er aan de rand van de stad behalve voor tuinbouw 

ook behoefte aan ruimte voor andere dan agrarische doeleinden. Aan de randen looiden 

schoenmakers leer in looikuilen en werd klei gewonnen in ticheldobben – waar vervolgens 

weer vuilnis in gedumpt werd (Huis in’t Veld 2015). Uit het keileem van de ondergrond 

werden veldkeien gerooid en verzameld voor gebuik in funderingen en bestratingen. En men 

liet er armoedzaaiers, zieken en arbeidsgehandicapten wonen. Rond 1550 stonden op kopjes 

van de Hondsrug op de Noordes voorts verschillende molens. Een andere molen stond op een 

kunstmatig opgeworpen ‘molenberg’ in of vlak naast het plangebied (zie afb. 3). Het aanzien 
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en gebruik van de buurmande verschilde niet wezenlijk van een moderne stadsperiferie: een 

ietwat rommelig gebied met een mix van legale en gedoogde functies, tussen uitvalswegen op 

de overgang van de dicht bebouwde stad naar de leegte van het platteland. 

Hoe het plangebied in de middeleeuwen precies werd gebruikt, is niet bekend. De 

geschreven bronnen over grondgebruik van de Noordes zijn niet zo gedetailleerd dat erven en 

hoven precies gelokaliseerd kunnen worden. Kaartmateriaal is alleen beschikbaar uit de 

allerlaatste fase van dit voorstedelijke gebruik. Van groot belang is de stadsplattegrond die 

omstreeks 1565 in opdracht van het Spaanse gezag in Brussel door Jacob van Deventer 

getekend werd (afb. 3). De kaart geeft een indruk van het landschap en de bebouwing en goed 

inzicht in de infrastructuur van de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 3: Het plangebied op de kaart van Van Deventer 

uit ca. 1565. Het plangebied ligt in of nabij de oranje 

cirkel. Het noorden is boven. 

1: de ‘strete’, later de Nieuwe Boteringestraat, 

2: naamloze weg, later de Nieuwe Ebbingestraat, 

3: Selwerderdiep, 4: pad langs het Selwerderdiep,  

5: Boterdiep, 6: Schuitendiep, 7: Lopendediep, 

8: oude Ebbingepoort, 9: oude Boteringepoort, 

A: buurmande ten westen van het Selwerderdiep en ‘bij 

de Brunne’, B: kapel en kerkhof ‘bij de Brunne’, 

N: Noordes. 

 

 

 

Rond 1400 werd onder leiding van het stadsbestuur en op kosten van de stad en de 

aanliggende dorpen in het Gorecht het Schuitendiep gegraven vanuit de Hunze nabij het 

Zuidlaardermeer naar de stad. Dit kanaal was bedoeld om de aanvoer van turf uit de 

Oostermoerse venen om te leiden naar de stad, maar ook om de afwatering van de 

aanliggende groenlanden te verbeteren. Om het bovenwater vanaf de stad weer af te voeren 

werd dit kanaal oostelijk langs de stad geleid (Schuitendiep/Turfsingel; afb. 3, nr. 6) en 

vandaar verder langs de Noordes en de noordelijke buurmande naar Noorderhogebrug in de 

bedding van de oude Hunze. Dit afvoerkanaal kreeg de naam Selwerderdiep (afb. 3, nr. 3; 

Van den Broek 2011, 116-117 en 135-137). De overschietende stroken buurmande ter 

weerszijden van het Selwerderdiep werden verkocht of in erfpacht aan particulieren in 

gebruik gegeven. Een van die stroken was de buurmande ‘op de westerzijd van ’t 

Selwerderdiep’ (de westoever: afb. 3, letter A). Deze strook lag tussen de westelijke oever van 

het Selwerdiep en de naamloze weg die ooit het verlengde van de Oude Ebbingestraat in 

noordelijke richting buiten de middeleeuwse Ebbingepoort was geweest (afb. 3, nr 2), maar 

door latere infrastructurele werken zijn rechtstreekse aansluiting op de Ebbingestraat was 

verloren. Het plangebied maakt deel uit van deze strook. Van Deventer heeft hier schematisch 

enige bebouwing weergegeven (afb. 3). 
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In het verleden is gedacht dat het Selwerderdiep identiek was met de Kleisloot, alias het 

Boterdiep. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval was (Koster 2001; Tuin 2015). Dit blijkt 

uit de pachtboekhouding van de stad uit de 16e en 17e eeuw, maar nog beeldender uit de 

ontwerptekening voor nieuwe bolwerken langs de oude stadsmuur en het Lopendediep van 

ingenieur Salomon Anthoni uit 1606 (afb. 4; Tresoar Leeuwarden, kaart 9959). Het Boterdiep 

liep ter hoogte van de Noordes parallel ten oosten van het Selwerderdiep. Het was omstreeks 

1420 gegraven (Van den Broek 2011, 150) en in 1565 wel correct door Van Deventer 

ingemeten, maar naderhand niet correct ingekleurd in de netversie van zijn plattegrond (afb. 3, 

nr. 5: weidegroen in plaats van waterblauw). De afstanden tussen de naamloze weg en het 

Selwerderdiep en tussen het Selwerderdiep en het Boterdiep op de kaart van Salomon Anthoni 

komen overeen met de in de pachtboekhouding genoemde afstanden (Tuin 2015, 72). 

In 1471 werd het Lopendediep dwars door de Hondsrug heen gegraven om de noordelijke 

rand van de stad beter te kunnen verdedigen en het Schuitendiep in verbinding met het Reitdiep 

te brengen (Van den Broek 2011, 161-166). Het Lopendediep werd het belangrijkste afvoer-

kanaal voor het bovenwater uit de venen en daardoor verloor het Selwerderdiep veel van zijn 

belang. Het Selwerderdiep is in de 16e eeuw deels verland, maar deels nog wel onderhouden en 

open gehouden. In 1611 konden door het noordelijke deel in elk geval nog bakstenen vanuit 

Selwerd naar de stad vervoerd worden (Tuin 2015, 75). 

  

In de jaarrekeningen van de stad uit de 16e eeuw 

werd de ontvangen pacht van stadsgrond nauwkeurig 

verantwoord, ook van die uit de buurmande ‘op de 

westerzijd van ’t Selwerderdiep’ (afb. 2, letter A). Het 

is door de onvolledigheid van de vastgoedregistratie in 

de 16e eeuw helaas niet mogelijk het grondbezit in de 

ruimte tussen de oude Ebbingepoort met zijn 

voorgracht en het plangebied ter lengte van ca. 140 m 

volledig te reconstrueren. De pachtkavels hadden 

samen een lengte van ca. 92 m. Er moet dus ook 

particulier grondbezit gelegen hebben, maar daarvan 

zijn geen meetgegevens. 

 

 

 

 

 

 
Afb. 4: De naamloze weg naar de Brunne (voorloper van de 

Nieuwe Ebbingestraat), het Selwerderdiep en het Boterdiep 

naast elkaar getekend door ingenieur Salomon Anthoni in 

1606. De ingenieur had een ontwerp getekend voor een 

hoekig bastion in plaats van het oude rondeel. De stenen 

boogbrug over het Selwerderdiep bestond in 1606 kennelijk 

niet meer.  

De planlocatie ligt zo ongeveer in de rode cirkel. De 

precieze plaats is door de gewijzigde topografie en het 

ontbreken van referentiepunten niet exact aan te geven. 

Bron: Tresoar Leeuwarden, kaart 9959, uitsnede en bewerkt. 
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2.3 Gebruik van het onderzoeksgebied in de nieuwe tijd (na ca. 1600) 

 

Na de belegeringen in het laatste kwart van de 16e eeuw heeft het plangebied in het begin 

van de 17e eeuw vermoedelijk enige tijd braak gelegen. De inname door de protestante 

opstandelingen in 1594 gaf wel een impuls aan het economische leven en de immigratie, maar 

nog niet direct een duidelijke bestemming aan de oude Noordes. Van doorslaggevend belang 

voor het gebruik van het plangebied was het besluit in 1612 om de stad Groningen te voorzien 

van nieuwe, hoogstmoderne vestingwerken, deels op ruime afstand van de middeleeuwse stad. 

Dit werk is tussen 1608 en 1622 in fasen gerealiseerd (Koster 2001, 213-258) en werd mede door 

de indrukwekkende vogelvluchtplattegrond van Haubois en Langeweerd het nieuwe beeldmerk 

van de stad Groningen. ‘Gruno’s veste’ werd een begrip in het land. Pas nadat de vestingwerken 

in de 19e eeuw weer waren geslecht, nam de Martinitoren de functie van stedemerk over.  

Door de ruime uitleg werd de voormalige Noordes bij de stad getrokken. In 1617-1618 

besloot het stadsbestuur tot onteigening en sloop van de bestaande opstallen in het terrein. De 

stadsarchitect kreeg opdracht een plan voor straataanleg en verkaveling in bouwpercelen te 

maken. Het huidige stratenplan in de binnenstad-Noord is daarvan het resultaat. In het hart van 

het gebied werd ruimte open gelaten voor de bouw van een nieuwe kerk. De verlengde of 

Nieuwe Ebbingestraat was een van de beide hoofdstraten in de nieuwe uitleg. De inrichting van 

het gebied leidde bovendien tot de demping van het Selwerderdiep en het verbreden en 

uitdiepen van het Boterdiep tot nieuwe verbinding met Hunsingo (Tuin 2015, 75-77). 

Omstreeks 1630 was nog slechts een deel van de particuliere bouwkavels verkocht. Om het 

bouwen aantrekkelijker te maken werden veel opengebleven kavels in erfpacht uitgegeven. 

Daardoor raakten omstreeks 1632 ook de percelen Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 bebouwd. 

De ondergrond van het plangebied achter de panden Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 

bestaat blijkens de opgraving in het binnenterrein van Boterdiep 30-36 grotendeels uit het 

gedempte Selwerderdiep (afb. 5; Blom et al. 2007). Het profiel van het kanaal is op enkele 

meters ten zuiden van het plangebied gedeeltelijk gedocumenteerd. Onder ophogingslagen 

(klei, zand, mest met afval uit de 15e-18e eeuw) werd de bovenzijde van de dempingslagen 

gewaterpast op 1,20 m +NAP. In de dempingsspecie werd afval uit de 17e eeuw aangetroffen. 

De bodem van het kanaal lag op ca. 1,2 m –NAP in het keileem (afb. 5). Op de westoever werd 

een dikke schelpenlaag (S908) gedocumenteerd, die mogelijk in verband staat met een 

kalkbranderij (Blom et al. 2007, 14), of met de leerlooierij op de buurmande (Tuin 2015, 72). 

Beide waren typisch voor de bedrijfsactiviteiten die door het stadsbestuur naar de periferie 

werden verbannen en een plaats op de buurmande kregen toegewezen.  

Het tracé van het Selwerderdiep doorsneed een oudere sloot (S937 en S938). Vermoedelijk 

was dat een bermsloot van de laatmiddeleeuwse Jacobijnerweg of een andere weg die vanaf de 

Noordes naar de weilanden, ticheldobben en steenoven in het stadshamrik leidde.  

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 5: Het profiel van het gedempte 

Selwerderdiep aan de noordelijke rand 

van de opgraving achter Boterdiep 30-36 

in 2005. Hier op schaal 1: 200.  

Bron: Blom et al. 2007, 17. 
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Vrijwel direct na de uitgifte in erfpacht is het bouwblok tussen de Nieuwe Ebbingestraat 

Oz, de Korenstraat Zz (toen nog Haverstraat), het Boterdiep Wz en de Wipstraat Nz (toen nog 

Korenstraat genoemd) door Haubois en Langeweerd gekarteerd en in vogelvlucht afgebeeld 

(afb. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 6: Het plangebied in de Nieuwe Ebbingestraat zoals afgebeeld op de vogelvluchtplattegrond van 

Haubois en Langeweerd. Naar de graveerstijl te oordelen zijn de panden al in de eerste staat uit 1634/7 

van de kaart opgenomen. Het noorden is links. Huisnummers 33 en 31 zijn oranjerood gemarkeerd. In 

de Haverstraat Zz (nu Korenstraat) zijn later (1643) huizen bijgetekend om het kaartbeeld te 

actualiseren. In het noordelijk aangrenzende bouwblok heeft een onbeholpen hand uit de jaren zestig 

van de 17e eeuw de jongste kamerwoningen aan het Boterdiep Wz ingekrast. 

 

Er moeten wel enkele kanttekeningen bij dit kaartbeeld worden gemaakt. Het aantal 

huiskavels (10) aan de Nieuwe Ebbingestraat Oz in het bouwblok komt overeen met het 

kadastrale minuutplan uit 1821 (afb. 7). Zelfs de twee huizen met de noklijn parallel met de 

rooilijn (huisnummers 27 en 25) staan bij Haubois en Langeweerd op hun plek in de rij van 

1821 weergegeven. Dat is bemoedigend voor het oordeel over de waarheidsgetrouwheid van 

het kaartbeeld. Toch is er twijfel over de juistheid mogelijk. Op het kadastrale minuutplan van 

1821 vormt juist de erfgrens van de percelen nummer 31 enerzijds en 29 en 27 anderzijds een 

trendbreuk in het orthogonale verkavelingspatroon van de nieuwe uitleg, zodat de percelen van 

de huisnummers 27, 29, 31, 33 en 35 ‘schuin’ in het overigens rechthoekig verkavelde 

bouwblok liggen. In het kaartbeeld van Haubois en Langeweerd is hiervan geen spoor te 

vinden. Percelen en opstallen zijn uiteraard verre van onveranderlijke grootheden en kunnen 

mettertijd door koop en verkoop van snippers en stroken grond en sloop en verbouw van het 

bouwvolume de gekste vormen krijgen. Het is echter niet mogelijk dat vier percelen op een rij 

tussen 1634/7 en 1821 alle dezelfde afwijkende oriëntatie aannemen. Haubois en Langeweerd 

hebben de plank hier gewoon misgeslagen. Het is daarom ook vraag, of de opstallen wel 

waarheidsgetrouw zijn weergegeven. Wellicht stelden zij zich in 1634 voor de kartering 

tevreden met het algemene verkavelingsplan en vulden dat in met een gemiddelde bouwmassa 

en algemene bouwvoorschriften. In 1810 hadden de huizen Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 
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geen souterrain en twee bewoonbare verdiepingen. Nummer 31 had vijf deuren en vensters in 

de gevels en nummer 33 acht deuren en vensters (GrA: T1605-541r.n.r.: register deuren en 

vensters). In de 17e eeuw zullen beide panden ook hooguit twee woonetages hebben gehad 

onder een zolder met opslagruimte, al lijkt de weergave door Langeweerd meer etages te 

suggereren.  

Dat er in dit bouwblok in 1634 ten tijde van Haubois en Langeweerd al iets afwijkend 

aan de hand was, blijkt uit het ontbreken van een regelmatige rooilijn aan het Boterdiep Wz. 

De rij huizen en kamerwoningen heeft een soort uitstulping richting de kade van het diep. 

Deze rooilijn is mogelijk een relict van een geslechte molen uit de 16e eeuw, maar 

archeologisch is dit nog niet gebleken. In elk geval heeft de stadsbouwmeester bij het 

uitzetten van bouwkavels aan de Nieuwe Ebbingestraat Oz omstreeks 1633 in dit blok 

rekening gehouden met de bestaande, historisch gewortelde situatie – met de afwijkende 

oriëntatie van de bouwkavels tot op de dag van vandaag als gevolg (vergelijk afb. 2). 

Afb. 7: De kadastrale percelen Groningen sectie F 214 (Nieuwe Ebbingestraat 33) en 208 (Nieuwe 

Ebbingestraat 31) op het in 1821 gekarteerde minuutplan. 

 

In het begin van de 19e eeuw werd in Groningen een vorm van huisnummering 

ingevoerd. In tabel 1 zijn de verschillende huisnummeringen en de oorspronkelijke en huidige 

kadastrale nummering van de panden Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 gerangschikt. 

 

 

 

 
Tabel 1: De huis- en kavelnummeringen van het 

plangebied in de 19e en 20e eeuw. 

 

nummeringen in de loop der tijd 31 33 

1806-1823 verponding H 218 H 219 

1822-1900 bevolkingsregister O 34 O 33 

1900-heden huisnummer 31 33 

1832 Kadaster F 208 F 214 

2017 Kadaster F 2468 F 3168 
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Nieuwe Ebbingestraat 31 

De start van het gebruik van het perceel Nieuwe Ebbingestraat na het bouwrijp maken 

van de omgeving omstreeks 1633 is niet uit de historische bronnen gebleken. Het perceel 

werd in 1636 of enkele jaren eerder gepacht door smid Jan Roebers (zie tabel 2). Hij kan 

tussen 1633 en 1636 opdrachtgever zijn geweest voor de bouw van een huis met smederij, 

want er is uit deze jaren geen koopakte van een net gebouwd pand op zijn naam bekend. Het 

was niet ongebruikelijk dat de eerste pachter van een bouwkavel één of twee jaar vrijgesteld 

was van betaling, zodat hij tijd had om een huis te bouwen en geld kon gaan verdienen met 

het gepachte. Haubois en Langeweerd hebben hier echter al in de eerste staat van hun 

vogelvluchtkaart (uit 1634, uitgegeven in 1637) een huis getekend (afb. 6). Het bedrag van de 

grondpacht (erfpachtcanon) werd in 1643 vastgesteld op 6-4-7 carolusguldens en veranderde 

daarna niet meer. Het lijkt erop dat er tenminste tot 1678 een smederij in het pand gevestigd 

was. De transportakten van het huis uit de 17e eeuw konden echter niet gevonden worden, 

mogelijk omdat het pand door vererving van eigenaar wisselde (al zijn daarvan evenmin 

sporen gevonden, ook niet in de collectie gegevens van wijlen mej. M.A. de Visser). 

In de 18e eeuw was in het achterhuis van nummer 31 een boekweitmolen of grutterij 

gevestigd. De oudste tot nu toe gevonden vermelding dateert uit 1725, toen Thomas Abrahams 

Langerhuisen het bedrijf en huis overdeed aan zijn zoon Abel (zie bijlage 1, nr. 31: 1725). Het 

bedrijf maakte gebruik van een paard in een rosmolen om de boekweit te vermalen. In het 

voorhuis was een kruidenierswinkel gevestigd, waar meer dan alleen boekweitgrutten werden 

verkocht. Abel Langerhuisen is rond 1750 in geldnood gekomen en kon zich alleen redden door 

het bedrijf te verkopen en de opbrengst af te staan aan zijn crediteuren (GrA: T1534-345 (oud 

R.A. III L 52), p. 149). Tussen 1758 en 1805 is het door hertrouwen en vererving in bezit van 

de gruttersfamilie Schmaal geweest. In een boedelbeschrijving voor de Weeskamer uit 1775 

ontbreekt echter een beschrijving van de maalderij met zijn molen (bijlage 1, nr. 31: 1775). 

Toch was er ten tijde van de laatste onderzochte verkoop in 1806 nog steeds een boekweit-

molen gevestigd. Volgens het in 1821 getekende kadastrale minuutplan was het pand toen 

langer dan de huidige bebouwing. In 1907 is het achterhuis ca. 4 m ingekort (afb. 9). Bij de 

ontgraving ten behoeve van de nieuwbouw moet in de ZW hoek van het terrein daarom 

rekening gehouden worden met het aantreffen van baksteenfunderingen of uitbraaksleuven 

daarvan. Voor zover bekend laat een rosmolen geen bijzondere installaties in de bodem achter, 

al zou de spil van het maalblok wel een stevige fundering vereist kunnen hebben. Vermoedelijk 

heeft achter de grutterij de paardenstal gestaan.  

 

Tabel 2: Pachters en hun bedrijf op het pachtkavel van Nieuwe Ebbingestraat 31, 1636-na 1806. 

N.B. De tenaamstelling van de pacht liep niet zelden jaren door na het overlijden van de pachter! Waar 

mogelijk zijn namen van partners toegevoegd. De pachtsom is weergegeven in carolusguldens-stuivers-

plakken. Een carolusgulden telde 20 stuivers brabants en 1 stuiver telde 8 plakken. 

periode pachter nr 31 pacht bedrijf/opmerkingen 

1636-≥1650 Jan Roebers Smit & Greetje Roelofs 6-4-7 smederij; pacht was in 1636 nog: 6-6-7 

≤1655-1667 Cornelis Eissens 6-4-7  

1668-1678 Harmen Tamkens & Lummigje Jansen 6-4-7 smederij 

1679->1690 Martje Egberts, wed.v. Berend Stevens 6-4-7  

<1720-1725 Thomas Abrahams Langerhuisen 6-4-7 boekweitmolen; vader 

1725-1752 Abel Thomas Langerhuisen 6-4-7 boekweitmolen; zoon 

1753-1757 Albartus Isebrants & Maria Bruins 6-4-7 boekweitmolen 

1758-1784 Harmannus Schmaal &1 Martje Tonnis 6-4-7 boekweitmolen + kruidenierswinkel; vader 

1785-1790 Geert Huising &2 Martje Tonnis 6-4-7 boekweitmolen + kruidenierswinkel; moeder 

1791-1805 Jan Boelens & Engelina Schmaal 6-4-7 boekweitmolen + kruidenierswinkel; dochter 

1806->1815 Martin Backer & Hillegien Koiter 6-4-7 boekweitmolen + kruidenierswinkel 
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Vermeldenswaard is de aanwijzing dat er in 1821 en 1822 kortstondig een 

‘jachthagelfabriek’ in het pand Nieuwe Ebbingestraat 31 gevestigd is geweest (afb. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8: In 1821 opende J.P. Huismans een ‘jachthagelfabriek’ in het door hem gehuurde pand Nieuwe 

Ebbingestraat 31 (toen H 218). Het bedrijf is er hooguit een jaar gevestigd geweest, want in mei 1822 

was het alweer verhuisd naar de Oosterstraat. Bron: Groninger Courant 11-9-1821 (www.delpher.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 9: De gedeeltelijke 

afbraak van het achterhuis van 

Nieuwe Ebbingestraat 31 in 

1907. Hier op schaal 1:200 

afgebeeld. Op de kadastrale 

situatieschets is ook de opstal 

van nummer 33 ten oosten van 

perceel F 208 aangegeven.  

Bron: GrA: T2129-tekening 

31512. 
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Nieuwe Ebbingestraat 33 

De gebruiksgeschiedenis van Nieuwe Ebbingestraat 33 in de eerste decennia na de uitgifte 

als huiskavel rond 1633 is met enige moeite en een slag om de arm aan de hand van de schaarse 

gegevens te reconstrueren. Uit het pachtregister blijkt dat de grond in 1633 gepacht werd door 

ene These Berends. Hij was in 1612 als schoenmakerszoon getrouwd met Grete Jacobs op de 

Schoolholm, waar het echtpaar ook ging wonen. Na het overlijden van Grete hertrouwde hij in 

1629 met Lubbetien Hindriks. Hij is in 1633 met zijn gezin naar de Nieuwe Ebbingestraat 

verhuisd om de schoenmakerij in de veelbelovende nieuwe uitleg voort te zetten. Mogelijk liet 

hij het huis niet zelf bouwen, maar kocht hij een pas gebouwd huis van ene Jan Coerts. Een 

schoenmakerij vergde geen speciale installaties in of onder het huis, maar aangezien de meeste 

schoenmakers in Groningen tevens leerlooier waren, heeft hij elders vermoedelijk wel 

looikuipen gehad. Hij is kort voor 1638 overleden en daardoor kwam zijn weduwe Lubbetien in 

financiële problemen. In 1638 lieten de schuldeisers beslag leggen op de inboedel en het huis 

van de weduwe (zie bijlage 1, nr 33: 1638), maar het kwam niet tot een executoriale verkoop. 

Collega Hindrik Gerrits uit de Suupstraat (de voorloper van de Waagstraat) schoot haar te hulp 

en trouwde in 1639 met haar. Hij zal de schulden hebben overgenomen en gezorgd hebben voor 

aflossing. De pacht van de grond bleef echter tot 1655 op naam van de overleden These Berends 

staan! De pacht is na 1633 nooit verhoogd of verlaagd. 

 

Tabel 3: Pachters en hun bedrijf op het pachtkavel van Nieuwe Ebbingestraat 33, 1636-na 1815. 
N.B. De tenaamstelling van de pacht liep niet zelden jaren door na het overlijden van de pachter! Waar 

mogelijk zijn namen van partners toegevoegd. De pachtsom is weergegeven in carolusguldens-

stuivers-plakken. Een carolusgulden telde 20 stuivers brabants en 1 stuiver telde 8 plakken. 
 

Daarna raken we het zicht op het gebruik van het pand voor langere tijd kwijt (zie tabel 3). 

De volgende pachters van de grond waren beleggers en woonden elders. Zij verhuurden het huis 

met de tuin. Tussen 1667 en 1752 is het in bezit geweest van drie generaties uit dezelfde familie. 

Het waren middenstanders met een winkel (‘kremers’), mogelijk al vanaf 1667 in wollen goed. 

Kleinzoon Sjabbe Hindriks dreef er nl. omstreeks 1750 een wolkammerij, waar wollen hemden, 

mutsen, wanten en kousen werden gebreid (afb. 10). Hij verfde de wol er ook, want op het 

perceel stond een ‘verfhuis’ (bijlage 1, nr. 33: 1751). 

 Afb. 10: Aankondiging van de veiling van het huis met wolkammerij Nieuwe Ebbingestraat 33, 1751.  

Bron: Opregte Groninger Courant 1-1-1751 (www.delpher.nl) 

periode pachter nr 33 pacht bedrijf/opmerkingen 

1633-1655 Tese Berends 2& Lubb. Hindrix 2& Hindr.Gerrits 7-6-0 schoenmakerij 

1656-1664 Elizabeth Ritzema 1& dr Petrus Louwens 7-6-0 moeder; verhuurde het huis 

1665-1666 Jacob Helmholt & Renske Louwens 7-6-0 dochter/erfgenaam; verhuurde het huis 

1667->1690 Peter Hindrix & Jantien Jacobs 7-6-0 vader; huurde al van Ritzema en Helmholt 

<1720-1742 Hindrik Peters & Frouke Sjabbes 7-6-0 zoon 

1743-1752 Sjabbe Hindriks & Geesje Harms 7-6-0 kleinzoon; wolkammerij 

1753-1764 Aaltje van Marum, wed. E. Hamming 7-6-0 weduwe ambtenaar; woonhuis 

1765-1769 Margaretha Radijs, wed. Klaas Smit 7-6-0 wed. winkelier; woonhuis 

1770-1777 Abraham Deknatel & Sara de Boser 7-6-0 apotheker; verhuurde het huis 

1778-1783 Gregorius de Vries &1 Maria Folkers 7-6-0 winkelier 

1784-1814 Jan van Borsum &2 Maria Folkers 7-6-0 winkelier 

1815 J.S. Zuiderhoek & Elsien Folkers 7-6-0 koopman; woonde hier 1807-1815 
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Een wolkammerij (met als belangrijkste werktuig de ‘tweernmolen’) laat geen 

kenmerkende sporen in de bodem na. Een verfhuis daarentegen mogelijk wel. Als het verfhuis 

tegen de kamerwoningen aan het Boterdiep – die Sjabbe Hindriks ook bezat en in de verkoop 

deed – aan heeft gelegen, is het van het plangebied afgesplitst en later opgegaan in de 

pakhuizen van zuivelfabriek Hunsingo. Zo niet, dan heeft het vermoedelijk in de tuin gestaan 

en naderhand afgebroken. In dat geval kunnen er in het plangebied resten van verfkuipen of 

hun fundering in de ondergrond worden aangetroffen en kan de bodem verontreinigd zijn met 

aluinaarde en natuurlijke verfstoffen. 

Huis, wolkammerij en verfhuis en de achterliggende kamerwoningen aan het Boterdiep 

Wz werden in 1751 gekocht door een welvarende weduwe (bijlage 1, nr. 33: 1751). Zij zette 

de wolkammerij niet voort, maar splitste het perceel. In 1764 verkocht zij het deel Nieuwe 

Ebbingestraat 33 bestaande uit een huis met een tuin erachter aan een kruideniersweduwe 

(bijlage 1, nr. 33: 1764). Zij hield de twee kamerwoningen aan het Boterdiep en mogelijk dus 

ook het vroegere verfhuis, als dat pal tegen de kamerwoningen aan heeft gestaan. Op het 

kadastrale minuutplan is aan het Boterdiep een complex getekend, bestaande uit de in 1751 

gekochte twee kamerwoningen onder één dak (afb. 7: F 210 en F 211) en westelijk daar 

tegenaan een derde gebouw (afb. 7: F 212). Dit derde gebouw zou tot 1751 het verfhuis van 

de wolkammerij kunnen zijn geweest. Tegen de westelijke gevel van dit gebouw (F 212) 

hebben rond 1764 wijnranken gegroeid; in 1769 waren deze kennelijk al weer gerooid. 

Een laatste detail in de transportakten uit 1751 en 1764 is de vermelding van een 

gemeenschappelijke put in de tuin van Nieuwe Ebbingestraat 33 en het recht om een loden 

leiding van deze put naar het achterliggende huis aan het Boterdiep Wz te leggen (bijlage 1, 

nr. 33: 1764). Bij de ontgraving in het plangebied moet rekening gehouden worden het 

aantreffen van de ondergrondse resten van deze waterput en -leiding. 

De latere eigenaren en bewoners in de 18e eeuw waren eveneens winkeliers. Er zijn 

geen aanwijzingen gevonden dat hun bedrijvigheid sporen in het plangebied (de tuin) heeft 

nagelaten. In de tuin van nummer 33 heeft, achter tegen het kadastrale perceel van Nieuwe 

Ebbingestraat 31 aan, in de 19e eeuw een kleine opstal gestaan (zie afb. 8; voorts GrA: T44-

4138 kadastrale gemeenteplan sectie F uit 1909). De functie van dit gebouwtje (schuur?) is 

niet onderzocht. 

Van 1962 tot 1993 was het Huisartsenlaboratorium in Nieuwe Ebbingestraat 33 gevestigd, 

aanvankelijk onder de naam ‘Laboratorium voor Klinisch Chemisch Onderzoek’ (afb. 11). Het 

laboratorium nam na verloop van tijd “een complex van tien samengetrokken woonhuizen, 

winkelpanden, garages en werkplaatsen tussen de Nieuwe Ebbingestraat, de Korenstraat en het 

Gedempte Boterdiep” in beslag, inclusief Nieuwe Ebbingestraat 31 en de pakhuizen van de 

vroegere zuivelfabriek Hunsingo aan het Boterdiep (Bunt 2007, 55). Het is niet bekend, of het 

laboratoriumbedrijf tot verontreiniging van het plangebied heeft geleid. 

 

 

 

 

 
Afb. 11: Aankoop van Nieuwe Ebbingestraat 33 door het 

Laboratorium voor Klinisch-Chemisch Onderzoek, 1962.  

Het laboratorium, later onder de naam Huisartsenlaboratorium, 

bleef er tot januari 1993 gevestigd. Bron: Nieuwsblad van het 

Noorden 13-4-1962 (www.delpher.nl). 
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3. Archeologische verwachting 

 

De in hoofdstuk 2 gepresenteerde gegevens over het bodemgebruik en de aard van de 

vroeger aanwezige structuren in het plangebied geven inzicht in de potentiële rijkdom van het 

bodemarchief ter plekke. Vroegere bodemingrepen (zoals het graven van kanalen, het 

ingraven van nutsleidingen en olietanks en archeologische opgravingen) beperken de kans dat 

er van die rijkdom nog veel aanwezig is. Onderstaand wordt de archeologische verwachting 

gespecificeerd en wordt ingegaan op de verwachte mate van verstoring. 

 

3.1 Prehistorie en middeleeuwen 

Als gevolg van het graven van het Selwerderdiep omstreeks 1400 worden in het 

plangebied geen archeologische structuren uit de prehistorie tot en met de middeleeuwen tot 

circa 1400 meer verwacht. Dit neemt niet weg dat er in de geroerde grond op de oeverwal en 

in de dempingsspecie toch incidenteel artefacten van vuursteen en andere natuursteen of 

dierlijk bot uit deze perioden kunnen opduiken.  

 

3.2 Late middeleeuwen 

Het plangebied ligt ter plaatse van het gedempte Selwerderdiep. Voor zover bekend 

werd dit kanaal omstreeks 1400 gegraven (Van den Broek 2011, 136). Het profiel van het 

kanaal is op korte afstand ten zuiden van het plangebied deels gedocumenteerd. In verband 

met de langdurige verwarring over de relatie tussen Selwerderdiep en Boterdiep in de 

historische literatuur is het van belang de datering van de aanleg, eventuele fasering in het 

gebruik en de richting van het tracé op enige afstand van de eerdere waarneming nogmaals te 

documenteren. Het betreft grondsporen en vondsten die gerekend kunnen worden tot het 

complextype 58 ‘kanaal’ met bijbehorende correlaten, waaronder houten oeverbeschoeiingen, 

aanlegsteigers en bruggen (zie De Wit & Sloos 2008 en data.cultureelerfgoed.nl). 

Gelet op het gebruik van de buurmande voor bedrijfsactiviteiten die teveel hinder of 

zelfs gevaar opleverden voor de veiligheid in de middeleeuwse stad, is het van belang de 

oevers van het Selwerderdiep te onderzoeken op bodemsporen die door dergelijke activiteiten 

zijn achtergelaten. In archeologische (Huis in’t Veld 2015; Blom et al. 2007) en historische 

bron (Tuin 2012; 20150) is sprake van kleiwinning (complextype 77), grindwinning 

(complextype 79), kalkbranderij (complextype 87), leerlooierij (complextype 95) en 

windmolens (complextype 98) in deze omgeving in de 15e en de 16e eeuw. Meer in zijn 

algemeenheid betreft het grondsporen en vondsten die gerekend kunnen worden tot het 

complextype 100 ‘industrie en nijverheid onbepaald’. Deze bedrijfsactiviteiten vonden in deze 

omgeving ook in de 16e eeuw plaats. 

 

3.3 Nieuwe tijd 

In de jaren tussen 1618 en 1632 is het Selwerderdiep bij de bouw van de nieuwe 

vestingwerken en de inrichting van de nieuwe uitleg gedempt (Tuin 2015, 76-7). De herkomst 

van de dempingsspecie is onbekend. Het zal niet meevallen om de demping scherper te 

dateren aan de hand van de chronotypologie van het jongste artefact in de dempingsspecie. 

Het plangebied is uiterlijk 1636 in gebruik genomen voor bewoning, ambacht en 

kleinhandel. Het plangebied maakte vanaf toen deel uit van een complextype 22 ‘nederzetting 

met stedelijk karakter’. Meer in het bijzonder kunnen correlaten van het complextype 70 

‘(moes)tuin’ aangetroffen worden en resten van een waterput met loden waterleidingen. In het 

ZO van het plangebied kunnen grondsporen van een stal en mogelijk de boekweitmolen 

(tredmolen) van huisnummer 31 worden aangetroffen en elders in het plangebied mogelijk 

resten van het verfhuis (blauwververij) behorende bij de wolkammerij in nummer 33. 

Eventuele opvallende concentraties lood in de bodem zouden afkomstig kunnen zijn van de 
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kortstondig in nummer 31 gevestigde jachthagelfabriek. Al deze bedrijfsresten behoren 

formeel tot het complextype 100 ‘industrie en nijverheid onbepaald’.  

 

3.4 Ophoging of afgraving van het terrein 

Omstreeks 1860 is de Nieuwe Ebbingestraat om vooralsnog onbekende reden 

gewaterpast. Ter hoogte van huisnummer 35 lag het straatniveau op 3,21 m +NAP (toen 2,59  

m +Winschoter Peil: GrA: T817-3295 nr 271). Volgens de kartering AHN2 ligt het 

straatniveau aan de voorzijde van nummer 31/33 tegenwoordig op 2,98 m +NAP. Dit wijst 

niet op grootschalige afgraving of ophoging; het verschil is vermoedelijk toe te schrijven aan 

gewijzigde methoden van straatverharding in de 20e eeuw. Volgens AHN2 loopt het 

plangebied aan de achterzijde van nummer 31/33 af van ca. 3,0 m +NAP in het westen tot ca. 

1,9 m +NAP aan de erfgrens in het oosten. Er zijn geen aanwijzingen dat het plangebied de 

laatste eeuwen ingrijpend is verhoogd of verlaagd. 

 

3.5 Mate van verstoring 

Door het graven van het Selwerderdiep is het plangebied omstreeks 1400 diepgaand op 

de schop gegaan. Uit de tijd daarvoor zijn daarom geen resten in situ meer te verwachten. Het 

is niet bekend of er in de 20e eeuw huisbrandolietanks in het plangebied zijn ingegraven.  

 

3.6 Onverwachte monumenten 

Archeologie houdt altijd een element van onvoorspelbaarheid. De ervaring leert, dat de 

werkelijkheid in de bodem niet altijd overeenkomt met het beeld dat uit getekende en 

geschreven bronnen vorm is ontstaan. Niet alle bedrijvigheid is in het verleden vastgelegd in 

geschreven bronnen. Er kunnen daarom op de plek van ontgraving resten van onbekende en 

onverwachte structuren in het bodemarchief aanwezig zijn. Tijdens het werk dient er rekening 

mee gehouden te worden dat ook deze grondsporen beschermd, of bij opgraving terdege 

gedocumenteerd worden. 
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4. Advies vervolgstappen 

 

De ondergrond van het plangebied bestaat naar verwachting enerzijds uit resten van 

bebouwing en ambachtelijk gebruik en anderzijds uit de dempingslagen van het Selwerder-

diep. In de bovenste 0,5–1 m -mv moet rekening gehouden worden met archeologische 

monumenten in de vorm van baksteenfunderingen, een of meer waterputten en mogelijk 

installaties van een blauwververij uit de 18e eeuw. Deze archeologische resten zijn naar 

verwachting niet behoudenswaard op grond van uitzonderlijkheid, gaafheid of betekenis voor 

de geschiedenis van stad en ommeland, zodat bij afgraving van de bovengrond ter egalisatie 

van het bouwterrrein volstaan kan worden met het archeologisch karteren en beschrijven van 

de aangetroffen sporen van bebouwing en bewoning. Met het oog op de fundering van de 

nieuwbouw is het voorts wenselijk te onderzoeken of de waterput(ten) in het bouwterrein zijn 

opgevuld en zo ja, hoe. Vanuit het gezichtspunt van archeologische monumentenzorg is het 

wenselijk de bouwwijze van de waterput te beschrijven en de aanleg en buitengebruikstelling 

te dateren. De vullingen van de put(ten) kan inzicht geven in de omstandigheden van 

buitengebruikstelling (slooppuin) en de sociale status van de eigenaar. In dit geval zijn geen 

omstandigheden bekend die het wenselijk maken deze waterput(ten) tot op de bodem in detail 

te onderzoeken. 

Het is voor de geschiedenis van stad en land wel van belang het Selwerderdiep met 

meer oog voor detail te onderzoeken dan tot nu toe gebeurd is. Dit betreft het profiel van het 

diep in relatie met de ondergrond (keileem of dekzand?), een zo scherp mogelijke datering 

van het graven van het diep, de wijze van oeverversteviging (klei?) en de aard van het gebruik 

van de walkanten van het diep in de 15e en 16e eeuw, de ‘proto-stedelijke’ fase van het 

bouwterrein.  

Om deze aandachtspunten te onderzoeken is het niet nodig het gehele plangebied 

archeologisch op te graven. Het verdient aanbeveling eerst het profiel van het Selwerderdiep 

door middel van grondboringen in een west-oost gerichte boorraai door het plangebied te 

karteren. Omdat boringen naar verwachting geen of onvoldoende informatie over de datering 

van de aanleg en eventuele volgende gebruiksfasen opleveren, is het wenselijk op basis van de 

boorgegevens een sleuf van enige breedte tot op de bodem van het diep uit te graven en op 

daterende vondsten te onderzoeken. Het is daarnaast van belang vast te stellen wat de aard 

was van de nijverheid op de (westelijke) walkant: een kalkbranderij, looikuilen, of ander-

soortige nijverheid. Dit kan archeologisch niet anders dan met opgraving van de wallekant 

vastgesteld worden. De juiste ligging van deze strook kan aan de hand van de boorgegevens 

bepaald worden. Als hier alleen sleuven worden uitgegraven raken grondsporen en structuren 

verbrokkeld en verliezen daardoor aan waarde. Daarom verdient het aanbeveling in deze zone 

vlakdekkend op te graven tot de voor het werk vereiste diepte. Als uit de boorgegevens blijkt 

dat ook de oostelijke walkant van het diep in het plangebied ligt, kan het nodig zijn ook daar 

een strook door opgraving op gebruikssporen te onderzoeken. 

De demping van het Selwerderdiep zal met archeologische middelen vermoedelijk niet 

scherper gedateerd kunnen worden dan uit historische bron al bekend is.  
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5. Geraadpleegde bronnen  
 

RHC Groninger Archieven (GrA) 

T44:   Kadastrale kaarten, 1817-2000. 

T817:   Kaarten en tekeningen uit het voormalige Rijksarchief. 

T1249:   collectie mej. M.A. de Visser 

T1399:  Gemeentebestuur van Groningen, 1816-1916. 

T1462:   Weeskamer, 1613-1835 

T1534:   Volle Gerecht van B&R van Groningen, 1475-1811. 

T1605:   Stadsbestuur Groningen, 1594-1815. 

T2129:  Bouwvergunningen Groningen, 1863-1916. 

 

Historische kaarten 

1565 Groeninghen, Jacob van Deventer, Planos de ciudades de los Países Bajos, blad 57. 

Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

1606 Salomon Anthoni, ontwerp nieuwe bolwerken langs het lopende diep: Tresoar: 9959. 

1634 Caerte van de vermaerde ende antique stad Groeningen, E. Haubois en J.L. Langeweerd 

(eerste editie gereed 1634, uitgegeven 1637; tweede editie 1643; derde, bewaard gebleven 

editie jaren zestig van de 17e eeuw) .  

1821 Kadastrale minuutplan: GrA: T44-300. 

 

Bouwtekeningen en werkomschrijving 

Urban Climate Architects, project 1455: 

- bestaande situatie BEST-02 d.d. 28-07-2011, 

- nieuwe situatie B-04, revisie D d.d. 18-02-2013, 

- nieuwe situatie B-05, revisie B d.d. 18-02-2013, 

W2N Engineers 16-1472: 

- palenplan, nr. 101-1 d.d. 27-03-2017, 

- balkenrooster en vloerenplan, nr. 102-1 d.d. 27-03-2017. 
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On-line databases en websites 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ (actueel hoogtebestand Nederland v. 2) 

www.allegroningers.nl (doop-, trouw- en begraafgegevens bewoners panden) 

www.archieven.nl (relevante verwijzingen naar archiefbronnen en soms scans van bronnen) 

http://data.cultureelerfgoed.nl (archeologische complextypen)  

https://zoeken.cultureelerfgoed.nl/ (relevante archeologische zaken in de omgeving) 

www.delpher.nl (opgenomen krantenberichten en advertenties) 

www.dinoloket.nl (geen relevante data) 

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/bestemmingsplannen/ (bestemmingsplan informatie) 

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/monumenten/ (cultureel erfgoed plangebied, oude kaarten) 

https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/nationale-onderzoeksagenda-archeologie-20 
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Bijlage 1: historische vermeldingen van de panden Nieuwe Ebbingestraat 31 en 33 

 
De gegevens betreffende eigendom, bewoning en gebruik uit de periode voor invoering van het 

kadaster (1832) en de Bevolkingsregisters (rond dezelfde tijd) zijn gebaseerd op vermeldingen van 

kopers en verkopers in transportakten (‘verzegelingen’) en de daarin genoemde eigenaren van de 

belendende panden. Om akten te traceren is de voornaam van een handelende partij de primaire 

zoeksleutel. Een ‘&’ betekent dat de genoemde personen een echtpaar zijn. In de opmerkingen zijn een 

enkele maal gegevens uit genealogisch onderzoek betreffende de personen opgenomen. Belendingen 

(‘zwetten’) zijn niet in alle akten vermeld. De westelijke zwet is, tenzij anders vermeld, de Nieuwe 

Ebbingestraat. Voorts zijn de koopsom in hele carolusguldens, eventuele details van het object en 

vermeldenswaardige details ten aanzien van personen, bewoning of verhuur van het huis opgenomen. 

Een belangrijke bron zijn voorts de registers van erfpachtbetalingen van de stad Groningen 

(GrA: T1605-3r.n.r.) Andere bronnen die informatie geven over panden en hun gebruik zijn boedel-

inventarissen opgemaakt door de Weeskamer (GrA: T1462).  

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31? 

Datum:  1633 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1633 

Pachter: de weduwe van Roelof Bastiaans 

pachtkavel: ten Z van Warner gortemaker 

Pachtsom: p.m. 

Opmerkingen: onzeker of dit nummer 31 betreft; pacht werd als pro memorie geboekt zolang de pachter 

(tijdelijk) vrijgesteld was van betaling, wegens bouw opstal of uit coulance.  

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31? 

Datum:  1636- na 1650 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1636-1650 

Pachter: Jan Roebers smid; in 1637: Rotmer Hollink smid, nu Jan Roebers 

Pachtkavel: ten Z van Hans Wulf [die mogelijk nummer 27 en 29 pachtte!] 

Pachtsom: 6-6-7, na 1640 6-4-7 

Opmerkingen: onzeker of dit nummer 31 betreft. 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  na 1650-1667 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1650~1667 

Pachter: Cornelis Eissens 

Pachtsom: 6-4-7 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  1668-1678 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1668-1678 

Pachter: Harmen Tamkes (smid) 

Pachtsom: 6-4-7 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  1679- na 1690 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1679-1690 [pachtboekhouding 1691-1719 niet bewaard gebleven] 

Pachter: de weduwe van Berend Stevens 

Pachtsom: 6-4-7 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  (voor) 1720-[1725] 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1720, [pachtboekhouding 1691-1719 en 1721-1730 niet bewaard gebleven] 

Pachter: Thomas Abrahams [Langerhuisen] 

Pachtsom: 6-4-7 
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Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  28-5-1725 

Bron:  transport RA III x 103 (T1534-4037), p. 54  

Verkoper(s): Thomas Abrahams Langerhuisen   

Koper(s): zijn zoon Abel Thomas Langerhuisen & Tjitske Lammerts Knijpinga 

Koopsom: niet vermeld, voldaan 

N-zwet: Hindrik Peters (33) 

O-zwet: Jan Harms van den Velde 

Z-zwet:  de weduwe van Jan Ennens (29) en kapitein Tekelenborg (27) 

Details object: de behuizing met de boekweitenmolen daarin aan de Nieuwe Ebbingestraat Oz op stadsgrond 

tegen 6-4-7 pacht; ‘welke huis en molen door de koperen tot volle genoegen is angevaart’ 

Opmerkingen: tevens verkocht ⅓ deel van de pelmolen bij Noorderhogebrug voor 1.200-0-0 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  [1725]-1752 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1731~1752 

Pachter: Abel Thomas Langerhuisen 

Pachtsom: 6-4-7 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  16-8-1751 

Bron:  cessie RA III x 136 (T1534-4070), p. 181  

Verkoper(s): Abel Langerhuisen & Tjitske Lammerts Knijpinga met representanten van de crediteuren  

Koper(s): Gildrechtsheer H. Werumeus namens predikant R. Ottinga 

Koopsom: 2.100-0-0, voldaan 

Details object: restant koopschat met de gereserveerde eigendom van de behuizing Nieuwe Ebbingestraat Oz 

zijnde een boekweitenmaalderij, voor 2.857-0-0 door Abel Langerhuisen verkocht aan 

Albartus Isebrants & Margaretha Bruins 

Opmerkingen: Langerhuisen had schulden en stond de opbrengst van de verkoop af aan zijn crediteuren 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  1753-1757 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1753~1757 

Pachter: Albertus Isebrands 

Pachtsom: 6-4-7 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  25-6-1755 

Bron:  cessie RA III x 142 (T1534-4076), p. 58  

Verkoper(s): Gezworen H. Werumeus namens predikant R. Ottinga  

Koper(s): Hindrik Schutte & Johanna Stevens 

Koopsom: 2.100-0-0 

Details object: restant koopschat met de gereserveerde eigendom van de behuizing Nieuwe Ebbingestraat Oz 

zijnde een boekweitenmaalderij, bij verzegeling d.d. 6-3-1751 door Albartus Isebrants & 

Margaretha Bruins gekocht van Abel Langerhuisen en zijn vrouw 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  12-5-1757 

Bron:  transport RA III x 144 (T1534-4078), p. 108  

Verkoper(s): Hindrik Schutte & Johanna Stevens, hypotheeknemers van Albartus Isebrants & Maria Bruins 

Koper(s): Harmannus Schmaal & Elsien van Berg 

Koopsom: 2.780-12-0 

Details object: behuizing en boekweitmaalderij Nieuwe Ebbingestraat Oz op pachtgrond tegen 6-4-7 

Opmerkingen: verkopers waren door het gerecht weer in bezit gesteld van het onderpand (huis en maalderij)   
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Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  10-4-1758 

Bron:  transport RA III x 145 (T1534-4079), p. 46  

Verkoper(s): Harmannus Schmaal & Elsien van Berg († dec. 1760) 

Koper(s): haar ouders koopman Frerik van Berg & Antje Pieters 

Koopsom: 2.780-12-0 voldaan 

Details object: behuizing en boekweitmaalderij Nieuwe Ebbingestraat Oz op pachtgrond tegen 6-4-7 

Opmerkingen: ouders hadden de koopsom van huis en maalderij in 1757 aan hun dochter geleend; 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  1758-1784 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1758~1784 

Pachter: Harmannus Schmaal 

Pachtsom: 6-4-7 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  11-5-1775 

Bron:  boedelinventaris Weeskamer (T1462-131, boedel 1775.13)  

Erflater: Harmannus Schmaal († januari 1774) 

Erfgenamen: weduwe Martje Tonnis + kinderen, waaronder dochter Engelina (1767-1809) 

Details boedel: behuizing Nieuwe Ebbingestraat Oz op pachtgrond tegen 6-4-7; 

  indeling b.g.: kruidenierswinkel, gang, middelkamer, voorkeuken, achterkeuken, stal (+ paard); 

    1 et.: bovenkamer 

Opmerkingen: grutterij niet gespecificeerd in de activa: buiten de huwelijksgemeenschap gebleven, 

ontmanteld, of eigendom gebleven van de schoonouders uit eerste huwelijk van de erflater? 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  1785-1790 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1785~1790 

Pachter: Geert Huising 

Pachtsom: 6-4-7 

Opmerkingen: Martje Tonnis was in 1775 als weduwe van Harm. Schmaal hertrouwd met Geert Huising 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  29-6-1790 

Bron:  transport RA III x 190 (T1534-4124), p. 162  

Verkoper(s): monsieur Geert Huisingh &2 Margien Tonnis  

Koper(s): Jan Boelens & Engelina Schmaal (haar dochter uit eerste huwelijk) 

Koopsom: 4.000-0-0, w.v. 1.000-0-0 voldaan, de rest tegen 4% huur i.p.v. rente 

N-zwet: Jan van Borsum (33) 

O-zwet: Jan van Borsum (33) 

Z-zwet:  doctor Homan 

Details object: behuizing in de Nieuwe Ebbingestraat Oz op stadsgrond tegen 6-4-7 pacht, met al het losse 

goed zoals boekweitenmuldersgereedschap en winkel, zoals door verkopers achtergelaten 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  18-12-1806 

Bron:  transport RA III x 220 (T1534-4154), p. 65v  

Verkoper(s): Jan Boelens & Engelina Schmaal  

Koper(s): Marten Bakker & Hillegien Koiter 

Koopsom: huis: 4.000-0-0 + boekweitmaalderij 2.000-0-0; w.v. 2.000-0-0 voldaan, rest tegen 4½% 

N-zwet: de weduwe van Jan van Borsum (33) 

O-zwet: de weduwe van Jan van Borsum (33) 

Z-zwet:  Sibold Balkema (29) 
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Details object: behuizing Nieuwe Ebbingestraat Oz op stadsgrond tegen 6-4-7 pacht met alles wat tot 

de boekweitmaalderij behoort, benevens de winkelgereedschappen en het uithangbord 

Opmerkingen: verkoopster Engelina Schmaal was de dochter van Harmannus Schmaal; na de verkoop  

overleed zij in 1809 in het huis (H 218). 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 31 

Datum:  21-7-1823 

Bron:  Groninger Courant 11-11-1823  

Debiteur: Jan Boelens, koopman te Groningen  

Crediteur: koopman A. Bastiaans te Amsterdam 

Details object: executoriaal beslag op de onroerende goederen van Jan Boelens, o.a. de behuizing in 

de Nieuwe Ebbingestraat Oz H 218, in huur bewoond door Johannes Hermans en het 

bleekveld erachter H 205V. 

Opmerkingen: Jan Boelens was gehuwd met Engelina Schmaal en na 1806 kennelijk weer in bezit van het 

huis gekomen; huis en bleekveld ter veiling ingezet op 600 gulden 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1632 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1632 

Pachter: Jan Coerts of These Berends? 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1633-1655 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1633, 1636-1655 

Pachter: These Berends (1636: “These Berents in Ebbingestrate”) 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  24-1-1638 

Bron:  executoriaal beslag RA III x 17 (T1534-3951), p. 289v  

Debiteur: de weduwe van These Berends schoenmaker in de Nije Ebbingestrate  

Crediteur: vrouw Vinkenborg 

Schuld:  69 daler (103-10-0) excl. gerechtskosten 

Details object: beslag op een kist, een tafel, een bed, een spinde, een schotelkast en het woonhuis 

Opmerkingen: beslag 22-1-1638 op verzoek van crediteuren met vonnis van het gerecht 18-1-1638; 

Het huis is niet executoriaal geveild en de pacht bleef tot 1656 op naam van These Berends 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1656-1666 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1656-1666 

Pachter: Elisabeth Ritzema, later haar schoonzoon Jacob Helmholt 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  6-12-1666 

Bron:  transport RA III x 48 (T1534-3982), p. 59v  

Verkoper(s): Jacob Helmholt & Renske Louwens  

Koper(s): Peter Hendricx & Jantien Jacobs 

Koopsom: 1.500-0-0, te voldoen in twee termijnen 

N-zwet: de weduwe van Willem Punt (35) 

O-zwet: Jan Ridder 

Z-zwet:  de erfgenamen van Cornelis Eissens 

Details object: het huis in de Nieuwe Ebbingestraat Oz met het hof daarachter, op stadsgrond, zoals 

al enige jaren door kopers gehuurd 
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Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1667- na 1690 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1667-1690 [pachtboekhouding 1691-1719 niet bewaard gebleven] 

Pachter: Peter Hindrix 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1720~1742 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1720, 1731-1742 

Pachter: Hendrik Peters 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1743-1752 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1743-1752 

Pachter: Sjabbe Hindriks 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 en twee kamerwoningen daarachter aan het Boterdiep Wz 

Datum:  11-5-1751 

Bron:  transport RA III x 136 (T1534-4070), p. 102v  

Verkoper(s): Sjabbe Hindriks & Geesje Harms  

Koper(s): Aaltje van Marum, wed. v. raadsdienaar Egbert Hamming 

Koopsom: 2.362-0-0, w.v. 525-0-0 voor de twee kamers aan het Boterdiep 

N-zwet (33): Pieter Hindriks ten Cate c.s. (35) 

O-zwet: verkopers met twee kamers aan het Boterdiep 

Z-zwet:  Albertus Isebrants (31) 

Details object: 1. behuizing met hof en verfhuis erachter in de Nieuwe Ebbingestraat Oz op stadsgrond 

  tegen 7-6-0 pacht, en 

  2. twee kamers onder een dak aan het Boterdiep Wz op vrij, eigen grond, de ene voor 26-0-0 

  verhuurd aan Cornelis Jans en de andere voor 24-0-0/jaar aan Geesje Jans, met een mandelige 

  muur en vrij in- en uitgang ter weerszijden in de beide gangen en recht op de mandelige put, 

  N: de weduwe van Albert Meuge, Z: Albertus Peters Vorenkamp, W:verkopers 

Opmerkingen: koopschat gecedeerd aan koopman Jan Tonkes Modderman c.s. ter gedeeltelijke aflossing 

van een vordering van 6.300-0-0 van Modderman c.s. op verkopers; 

Sjabbe Hindriks was zoon van Hindrik Peters & Frouke Sjabbes en kleinzoon van 

Peter Hindriks & Jantien Jacobs; het huis is van 1666 tot 1751 door deze drie generaties 

bewoond en vererfd.    

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1753-1764 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1753-1764 

Pachter: de weduwe van raadsdienaar Hammink [Aaltje van Marum] 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  10-5-1764 

Bron:  transport RA III x 152 (T1534-4086), p. 116  

Verkoper(s): vrouw Aaltje van Marum, wed. v. raadsdienaar Egbert Hamming  

Koper(s): juffrouw Margaretha Radijs, wed. v. Hopman Claas Smith 

Koopsom: 3.000-0-0 k.k., waarvan 2 termijnen voldaan, restant onder gereserveerde eigendom 

N-zwet: Pieter Hendriks ten Cate (35) 

O-zwet: verkoperse (met haar woning aan het Boterdiep Wz) 

Z-zwet:  Harmannus Schmaal (31) 
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Details object: haar behuizing met hof daarachter in de Nieuwe Ebbingestraat Oz op stadsgrond tegen 

7-6-0 pacht, met vrije uitgang in een mandelige gang naat het Boterdiep, waarin een 

deur en venster in de huidige staat mogen blijven, al aanvaard op 1 mei j.l. 

Met de vestiging van een erfdienstbaarheid waarbij verkoperse het recht heeft om bij 

‘manquement’ van een put in de hof van het verkochte te mogen graven, mits in oude 

staat herstellende, gevende verkoperse voorts koperse het recht om een loden pijp in 

de put te leggen om te kunnen pompen, zodat de put mandelig zal zijn en zal worden 

onderhouden; voorts zullen de wijnstokken aan de gevel en op het dak blijven en zal 

koperse de eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt, herstellen. 

Opmerking: De wijnstokken maakten als gewas deel uit van de verkochte tuin, maar groeiden tegen de 

westelijke (achter)gevel van het pand van verkoopster aan het Boterdiep Wz en bleven daar 

vermoedelijk op verzoek van de koopster staan, zodat deze de aansprakelijkheid voor 

eventuele schade op zich nam. 

 

Grondpacht Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  1765-1769 

Bron:  T1605-2r.n.r. 1765-1769 

Pachter: de weduwe van hopman Claas Smit [Margaretha Elisabeth Radijs] 

Pachtsom: 7-6-0 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  2-5-1769 

Bron:  transport RA III x 160 (T1534-4094), p. 81  

Verkoper(s): juffrouw Margaretha Radijs, weduwe van hopman Klaas Smit  

Koper(s): apotheker Abraham Deknatel & Sara de Boser 

Koopsom: 3.750-0-0 w.v. de helft voldaan, de andere helft te voldoen op mei 1770 

N-zwet: Pieter Hindriks ten Cate (35) 

O-zwet: vrouw Aaltje van Marum, wed. raadsdienaar Egbert Hamming 

Z-zwet:  Harmannus Schmaal (31) 

Details object: behuizing Nieuwe Ebbingestraat Oz op stadsgrond tegen 7-6-0 pacht, met een hof erachter 

  met vrije uitgang door een mandelige gang naar het Boterdiep; deur en venster mogen blijven 

zoals ze nu zijn; inclusief losse planken in bedsteden en kastjes en met (het recht op) de put 

in het hof, zoals bij koopbrief d.d. 10-5-1764 bedongen en toegestaan 

Opmerkingen: de gang had in 1832 kadastraal nummer F 213; kennelijk waren de wijnranken uit 1764 

  inmiddels opgeruimd. 

 

Huis: Nieuwe Ebbingestraat Oz 33 

Datum:  23-4-1778 

Bron:  transport RA III x 174 (T1534-4108), p. 204v  

Verkoper(s): de erfgenamen van Abraham Deknatel & Sara de Boser  

Koper(s): Gregorius de Vries & Maria Folkers 

Koopsom: 3.155-0-0 w.v. 655-0-0 voldaan, de rest tegen 3½% voldaan door kolonel C. Baron van Maneel 

N-zwet: Pieter H. ten Cate c.s. (35) 

O-zwet: Jan Tonnis c.s. 

Z-zwet:  G. Huising (31) en W. Cremer (27) 

Details object: behuizing Nieuwe Ebbingestraat Oz op grondpacht van 7-6-0 van de stad 

Opmerkingen: Gregorius de Vries † in 1781; zijn weduwe hertrouwde in 1782 met Jan van Borsum uit Emden; 

  de pacht stond van 1784 tot na 1810 op naam van (de weduwe van) Jan van Borsum.  
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Bijlage 2: belasting, kadaster, bevolkingsregister en adresboeken 19e en 20e eeuw 

 

Nieuwe Ebbingestraat 31: 

 
(k=kind(eren), kk=kleinkind(eren), p=bediende(n), dm=dienstmeid, st=student, com=commensaal) 

 
jaar bron nr. bewoner/gebruiker/eigenaar 

1806 T1605-582rood H 218 eigenaar grond: stad; eigenaar opstal: Martin Bakker 

1822 T1399-6537 Bev.lijst O 34 bewoner: koopman Johann Hermans & Maria Cornelia Velkers 

1830 T1399-6540 BevReg O 34 bewoner: koopman Johann Hermans & Maria Cornelia Velkers (+7k) 

1832 Kadaster F 208 eigenaar: koopman Johannes Hermans 

1840 T1399-6543 BevReg O 34 bewoner: schrijnwerker Albert Melles & Elgie Tuuk (+1k+1com) 

1850 

 

T1399-6560 BevReg 

 

O 34 

 

bewoner: winkelier Jan Hekkema & Elsje Harkema (+2k+1dm),  

en, of later: Edo Cornelis Frieswijk (†1855) 

1860 T1399-6599 BevReg O 34 bewoner: timmerman Jan Tjalkens & Trijntje Bakker (+gezin zoon+com)  

1870 

 

T1399-6639 BevReg 

 

O 34 

O 34a 

bewoner: broodbakker P.J.Bouman & A.Rijkens (+5k+1p+1dm+com) 

bewoner: commissionair J.P.Amshof (+gezin+1dm+com) 

1880 

  

T1399-6680 BevReg 

  

O 34 

O 34a 

bewoner tot 1886: koopman P.J.Bouman (+7k+1dm+com) 

bewoner: wisselend 

1890 

 

 

T1399-6727 BevReg 

 

 

O 34 

 

O 34a 

bewoner: koopman Dirk Rijpstra & Berber Bijlenga (+dm?) 

en/of later: boekhouder Klaas Last & L.H.Boer +dochter 

bewoner: reiziger HJ Diepenbrock & C.M. Siepe (+k+dm+com) 

1900 

 

T1399-6768 BevReg 

 

31 

31a 

bewoner: verlakker Tjerk Reijenga (+gezin+1dm+st) 

bewoner: divers 

1910 

 

T1399-6850 BevReg 

 

31 

31a 

bewoner: reiziger Menne Lever & modiste Grietje Koopmans (+3k+1dm) 

bewoner: reiziger Eildert Miljoen & Gesina Hansens (+2k) 

1920 

 

Adresboek 1920 

 

31 

31a 

hoedenmagazijn G. Lever-Koopmans en handelsreiziger M. Lever 

Eildert Miljoen, agenturen (tot 1940 of later) 

1930 Adresboek 1930 31 o.a. dameshoeden mej. T. Reuter en H.W.C. Reuter groothandel in klompen 

1940 Adresboek 1940 31 filiaal banketzaak C. Jamin (1939-1958), filiaalhoudsters mej. Hegen 

1950 

 

Adresboek 1950 

 

31 

31a 

filiaalhoudsters mej. Hegen (C. Jamin, tot 1958) 

schilder K. Kraak 

1961 

 

Adresboek 1961 

 

31 

31a 

Tijdschriftenhal F. Schepel (sedert 1958) 

chef glas-in-loodzetter G. Meijering 

1972 

 

Adresboek 1972 

 

31 

31a 

Lectuurhal F. Schepel 

kleermaker P. Huiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Nieuwsblad van het Noorden 27-11-1957 

 

 
   Nieuwsblad van het Noorden 17-3-1933. 
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Nieuwe Ebbingestraat 33: 

 
(k=kind(eren), kk=kleinkind(eren), bed=bediende, dm=dienstmeid, st=student, com=commensaal) 

 
jaar bron nr. bewoner/gebruiker/eigenaar 

1806 T1605-582rood H 219 eigenaar grond: stad; eigenaar opstal: wed. van Jan van Borsum 

1822 T1399-6537 Bev.lijst O 33 bewoner: koopman Harm Prenger  

1830 T1399-6540 BevReg O 33 bewoner: koopman Harm Prenger & Aaltje Goedhuis (+6k+1p+1dm+1st) 

1832 Kadaster F 214 eigenaar: koopman Harm Jans Prenger 

1840 T1399-6543 BevReg O 33 bewoner: koopman Harm Prenger & Aaltje Goedhuis (+7k+1dm+1st) 

1850 T1399-6560 BevReg O 33 bewoner: commissionair Harm Jans Prenger & Aaltje Goedhuis (+7k) 

1860 

 

T1399-6599 BevReg 

 

O 33 

O 33a 

bewoner: commissionair Harm Jans Prenger (+7dochters+2kk) 

bewoner: commensalen 

1870 

 

 

T1399-6639 BevReg 

 

 

O 33 

 

O 33a 

bewoner: modiste Helena Pothof (+personeel of comm),  

vanaf 1876: onderwijzeres  Gerritdina Rijkens (+zus+1dm+comm) 

bewoner: zilversmidsgezel J.G.Smit & E.P.Sintel (+gezin+comm)  

1880  T1399-6680 BevReg  O 33 bewoner: Otilina Beukema (+Gerritdina Rijkens +dm+com)  

1890 T1399-6727 BevReg O 33 bewoner: Gerritdina Rijkens (†1899; +dm+kwekelingen?)  

1900 

 

T1399-6768 BevReg 

 

33 

33a 

bewoner: winkelier H.Dik + gezin, later anderen 

bewoner: divers 

1910 

 

T1399-6850 BevReg 

 

33 

33a 

bewoner: fabrikant H. Kamminga 

bewoner boven: niet bekend 

1920 

 

Adresboek 1920 

 

33 

33a 

J. Spruit, vertegenwoordiger Blikman & Sartorius kantoorinrichting 

H. Smith 

1930 

 

Adresboek 1930 

 

33 

33a 

K. Vegter, grossier in manufacturen en kleermakersfournituren 

als 33 

1940 

 

Adresboek 1940 

 

33 

33a 

K. Vegter, grossier in manufacturen en kleermakersfournituren 

koopman H.J. Vegter 

1950 

 

Adresboek 1950 

 

33 

33a 

NV Groninger Confectiebedrijf ‘Union’, directeur K. Vegter 

koopman H.J. Vegter 

1961 

 

Adresboek 1961 

 

33 

33a 

J.H. Rademaker, arts 

mw. T. Vegter-Oranje en NV Groninger Confectiebedrijf 

1972 Adresboek 1972 33 Lab. v. Klinisch-Chemisch Onderzoek/Huisartsenlaboratorium (1962-1993) 
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