
Hij noemde zich Van der Tuin 

 
 

Inleiding 
Harm Tonnis (1765-1828) is de eerste in onze familie die de naam Van der Tuin gebruikt. 
 
Per keizerlijk decreet moest iedereen voor 31 december 1811 een achternaam aannemen of, als men 
al een achternaam had, deze bevestigen. Velen hebben stilzwijgend een familienaam aangenomen en 
zijn niet terug te vinden in de akten van naamsaanneming. In de provincie Groningen zijn ook nog 
eens veel akten verloren gegaan. Wat over gebleven is kan men terug vinden in het boekje van P.J.C. 
Elema, Naamsaanneming in Groningen, 1811-1826. 
Omdat de aanname van familienamen in 1811 lang niet compleet was, werd in 1826 landelijk een 
herkansing geboden (Koninklijk Besluit van 8 november 1825). 
We hebben geluk, Harm Tonnis registreert een achternaam in 1826. We mogen wel aannemen dat 
Harm Tonnis het niet echt nodig vond om veel eerder een achternaam te kiezen. 
 

Naamsaanneming Groningen 
datum 31 maart 1826 
Harm Tonnis te Groningen 
hij ondertekent als H.T. van der Teun 
Zoons : Tonnis Harms, 25 jr. te Wirdum, Jan Harms 20 jr., Harm Tonnis 19 jr., Cornelis Harms 16 jr. 
Dochters : Grietje Harms 26 jr., Zwaantje Harms 14 jr., Trientje Harms 11 jr. 

 

Levensloop uit akten 
Harm wordt gedoopt, zoon van Tonnis Abels en Jansje Harms, echtelieden buiten de Boteringe Poort, 
op 19 september 1765 in de Nieuwe Kerk. 
 

 
 

   
De Nieuwe Kerk ex- en interieur, gebouwd tussen 1660 en 1664 

 



Op donderdag 26 mei 1796 is de kerkelijke bevestiging van het huwelijk tussen Harm Tonnis (Harm 
Tonnis van der Tuin) en Baugje Jans (Bougjen Jans Zuidhof) in de Nieuwe Kerk door ds Swijghuisen

1
. 

 
 
Bij alle doop inschrijvingen worden genoemd Harm Tonnis en Bougien Jans. Begrijpelijk, want het is 
nog geen 1811 en achternamen waren in Groningen niet zo in gebruik. Het gebruik van patroniemen 
(in dit geval Tonnis en Jans) waren voldoende om iemand te identificeren. 
 
Doop zoon Tonnis op zondag 15 januari 1797 in de Nieuwe Kerk 

 
 
Doop dochter Grietien op donderdag 23-8-1798 in de Nieuwe Kerk 

 
 
Doop zoon Tonnis op donderdag 21 augustus 1800 in de Nieuwe Kerk 

 
 
Doop van dochter Jantien op woensdag 5 januari 1803. 

 
 
Doop van zoon Jan op donderdag 16 mei 1805. 
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 ds Martinus Swijghuisen, geb. Scheemda 31 aug. 1748, predikant te Farmsum 1771-1772, Noorddijk 

(Gr.) 1772-1777 en Groningen 1777-1813, † Groningen 24 mei 1813, zoon van ds Cornelius 
Hermannus en Engelina Johanna Busch 



 
Doop van zoon Harm Tonnis op donderdag 11 juni 1807 in de Nieuwe Kerk. 

 
 
Doop van zijn zoon Kornelis op donderdag 3 augustus 1809. 

 
 
Maar ook de geboorteakten van na 1811, gaan door op de oude voet : de ouders zijn Harm Tonnis 
en Bougien Jans. Terwijl achternamen toch verplicht waren. 
 
Geboorte dochter Zwaantje op maandag 4 november 1811, waarvan Harm Tonnis zelf aangifte doet 
en de akte tekent met H. Tonnis. 

 
 
Geboorte jongste kind, dochter Trientien, op 14 april 1814, tekent de vader als aangever met 
H.Tonnis. 

 
 
Bij het overlijden van zijn dochter Jantien op woensdag 7 april 1819, wordt zij Jantien Tonnis 
genoemd en hij Tonnis Harms.

 
 
  



Op zondag 28 mei 1820 is Harm Tonnis getuige bij het huwelijk, als oom in de derde graad, van 
Tonnis Lammerts van der Tuin en Anna Tjarks van Leer. En hoewel Tonnis Lammerts al wel de 
achternaam Van der Tuin hanteert, staat Harm Tonnis nog steeds zonder achternaam te boek. 

 
 
Op zondag 31 dec 1820 is hij, “in gene grade van maagschap”, weer getuige van een huwelijk, dit 
maal tussen Jan Lammerts en Atje Weening, en ook dan wordt hij genoemd Harm Tonnis en tekent 
hij met H.Tonnis. 

  
 
Op donderdag 21 maart 1822 huwt zijn dochter Trientje Harms van der Tuin met Jakob Wolters. 
Hier wordt voor het eerst voor de vader en voor de dochter de achternaam Van der Tuin gebruikt. 

 
 
Op donderdag 15 augustus 1822 is hij getuige, als zwager van de bruid, van het huwelijk van Trientje 
Zuidhof en Paulus Muller. Dan noemt hij zich weer. 

 
  
  



Op dinsdag 22 mei 1827 overlijdt zijn vrouw Bouchien Zuidhof, maar zoals gebruikelijk in die tijd, 
wordt de aangifte van het overlijden gedaan door de buren, Jan Mangelaars en Gerard Severwien, 
Zij noemen als echtgenoot, Harm Tonnis van der Tuin. 

 
 
Als hijzelf overlijdt op donderdag 17 januari 1828 wordt hij, door de buren, Jan Mangelaars en 
Andries Velthuis ook weer Harm Tonnis van der Tuin genoemd. 

 
 

  



Uit de couranten 
 
In maart 1799 biedt zijn moeder, Jantje Harms, als weduwe van Tonnis Abels (1728-1783), “haare 
behuizinge en groote moestuin aan de Westkant van de straat buiten Boteringe Poort” te huur aan. 
Haar kinderen zijn dan allemaal getrouwd en hebben blijkbaar hun eigen huizen. 
 

 
 
Januari 1813 worden te huur aangeboden 12 grazen kostelijk groenland, gelegen “buiten de Boteringe 
Poort achter de Ryskampen zoo als by Bouke Lubbers en Harm Tonnis in losse hure wordt 
gebruikt”. 

 
 
In de Groninger Courant van 23 januari 1821 vinden we: 
Mr. HERMAN TRIP, openbaar Notaris, residerende te Groningen, zal, ten verzoeke van de 
EXECUTEUREN TESTAMENTAIR van wylen TONNIS MECKES, in leven oud-Policiemeester van 
Der A-Kerk, op Woensdag den 24 January 1821, des avonds precies te 5 uren (in plaats van des 
nademiddags te 3 uren, zoo als by vorige Annonces was bepaald), ten huize van den 
Logementhouder L. VAN DER MOLEN, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek Verkoopen, de 
door genoemde overledene nagelatene VASTE GOEDEREN, bestaande in : 
 
En dan onder punt VII vinden we : De EIGENDOM van eene ONBEHUISDE RYSKAMP, buiten de 
Boteringe-poort, onder Groningen, by HARM TONNIS en Vrouw in gebruik, des jaars voor f 6 - : - : - 
 

 
 
  



Na het overlijden van Harm Tonnis van der Tuin en zijn vrouw Bougjen Jans Zuidhof wordt op 28 
januari 1829 hun huis met daarbij behorende moestuin verkocht, samen met een los stuk grond. 
Het huis met de moestuin, bekend als ‘buiten de Boteringepoort letter V nummer 19”, wordt door hun 
zoon Jan Harms van der Tuin gekocht, die het tot zijn overlijden heeft bewoond. 

 
 
Ook al gaat hun eigen zoon Jan Harms van der Tuin in hun huis wonen, blijkbaar was er toch nog 
huisraad overbodig. Op 21 april 1829 wordt, zo te zien, de hele inboedel en vee, verkocht. 
 

 
 

  



Buiten de Boteringepoort 
 
Als adres wordt meestal genoemd “buiten de Boteringepoort”. 
Via de Boteringepoort kon je de stad verlaten. Deze foto is van omstreeks 1877. Via deze poort kwam 
je in het gebied dat bekend staat als ‘Buiten de Boteringepoort’. 
 

 
 
Linksboven op dit deel van de kaart van Huguenin uit 1819-1829 zijn duidelijk de groene moestuinen 
te zien buiten de Boteringepoort met hun rode behuizingen. 
 

 
  



Huis Letter G no 125 - Letter V no 19 
 
Tot circa 1822 worden de huizen buiten de Boteringepoort aangeduid met “Letter G” en een nummer, 
daarna met “Letter V” en ook gevolgd door een nummer. De oostzijde van de Moesstraat werd 
aangeduid met de letter W. In het bevolkingsregister van december 1822 vinden we zowel de nieuwe 
als de oude nummering : 

Kadaster BS < 1822 BS > 1822 Eigenaar 1834 

272 G 126 V 20 Jakob Ariaans Wolters 

274 G 125 V 19 Jan Harms van der Tuin 

275 G 123 V 18 Hinderk Weening 

278 G 122 V 17 Gerard Severein 

  W 4 Jan Mangelaars 

  W 6 Andries Velthuis 

 
Op het kaartje zijn de gebieden aangegeven met de nummering van na 1822 

 
 
Het volgende speelt zich af in het huis “buiten de Boteringepoort Letter V nummer 19”.  

1811 geboorte Zwaantje  
1814 geboorte Trientien 
1819 overlijden Jantien Tonnis  
1827 overlijden van Bougjen Jans Zuidhof; aangevers Jan Magelaars en Gerard Severein 
1828 overlijden van Harm Tonnis van der Tuin; aangevers Jan Mangelaars en Andries Velthuis 
1829 verkoop van huis en moestuin, koper zoon Jan Harms van der Tuin 
1829 geboorte Engeltje van der Tuin 
1831 geboorte Bouwgien van der Tuin 
1832 geboorte Harm van der Tuin 
1835 geboorte Bougien van der Tuin 
1837 geboorte Trientje van der Tuin 
1840 geboorte Klaas van der Tuin 
1843 geboorte Teunis van der Tuin 
1846 geboorte Jan van der Tuin 
1848 geboorte Johanna van der Tuin 
1850 geboorte Knelssien van der Tuin 
1852 geboorte Grietje van der Tuin 
1865 overlijden Jan Harms van der Tuin 
1886 bij overlijden Knelssien Noorman : geen vermelding woning 



 

Uit de Volkstelling 1830  



 

 
pagina Bevolkingsregister 1850-1860  



Moeskers en koemelkers 
 
Op een gravure in de Hofsnijder’s kroniek van Groningen uit 1743 zie je de moestuinen links voor, 
buiten de stad. 

 
 
Bij de grote stadsuitbreiding van Groningen aan het begin van de 17

e 
eeuw kwamen de moestuinen, 

die direct ten noorden van de oude vestinggracht lagen, binnen de nieuwe vesting te liggen. De 
'moeskers' (tuinders) werden in de daarop volgende jaren gedwongen hun activiteiten te verplaatsen. 
Buiten de nieuwe Boteringepoort, aan weerszijden van de huidige Moesstraat, werden nieuwe 
moestuinen aangelegd. Al snel werden hier huisjes gebouwd, ondanks het algehele 
bebouwingsverbod voor het gebied buiten de stadspoorten. Sinds ongeveer 1750 werden ook enkele 
huisjes gebouwd langs de inmiddels ontstane 'weg naar de rijskampen' (vermoedelijke betekenis van 
rijskampen: wilgenhout). Deze liep ter plaatse van de huidige Grachtstraat en Zwarteweg vanaf de 
Moesstraat eerst in zuidwestelijke richting en boog vervolgens naar het noordwesten af. Later 
ontstonden hieruit de Zwarteweg en de Kerklaan.  
 
Sinds de tweede helft van de 18

de 
eeuw werd het gebied bewoond en bewerkt door 'moeskers' 

(tuinders) en 'koemelkers'. Langs de Moesstraat ontstond lintbebouwing van kleine 
huizen/boerderijtjes met achtergelegen, diepe en langgerekte moestuinen. De ligging op het uiteinde 
van de Hondsrug zorgde voor een natuurlijke afwatering. De wat lager gelegen gronden ten westen 
van de (huidige) Kerklaan werden door de koemelkers als weidegrond gebruikt.  
 

Aanvankelijk woonden in het gebied hoofdzakelijk moeskers. De koemelkers bleven over het 
algemeen nog binnen de stadswallen wonen. Toen vanaf ongeveer 1860 in het gebied buiten de 
Boteringepoort steeds meer nieuwe woningen gebouwd, gingen ook de koemelkers meer en meer 
buiten de vestingwal wonen, voornamelijk aan de Kerklaan, de Zwarteweg, de Grote Grachtstraat en 
de Kleine Grachtstraat. De enige bedrijvigheid in de buurt, naast de agrarische functies, bestond uit 
enkele lakstokerijen die zich in de tweede helft van de 19

e
 eeuw in het gebied vestigden, omdat zij uit 

de overvolle binnenstad moesten vertrekken vanwege brandgevaar en stankoverlast. 
 
Rond 1910 was de veedichtheid rond de stad opmerkelijk. Dit hangt samen met de groei van de stad 
en de vraag naar consumptiemelk. In de omgeving van de stad werd veel melk door koemelkers 
geproduceerd. Koemelkers bezaten geen land en geen jongvee. Ze huurden jaarlijks een stuk 
groenland ten noorden van de stad en kochten goedkope melkkoeien op de veemarkt. In Adorp, 
Sauwerd en Hoogkerk woonden veel koemelkers. Na het melken trokken ze naar de stad om hun 
melk uit te venten (het waren letterlijk "melkboeren”).  Veel koemelkers woonden overigens gewoon in 
de stad (vooral in de Moesstraat). Groenten kwekende  boeren (de moeskers) hadden hun  akkertjes 
aan de noordkant van de stad op het uiterste puntje van de Hondsrug. De groenten werden in de stad 
uitgevent en zo stonden zij aan de basis van het begrip "groentenboer”. Ook de combinatie 
koemelker-moesker kwam voor.  
 



Gezondheid 
In Epidemieen die van 1806 tot 1866 te Groningen heersten van dr. D. de Vries Reilingh kunnen we 
lezen dat in 1849 de cholera epidemie vanaf juli in dat jaar de dood betekende voor 700 mensen. 
 
En hij schrijft dan : 

Van de moeskers en warmoezeniers buiten de boteringepoort zijn bijna geene ziek geworden. 
Van de 4 daar voorgekomene gevallen waren althans twee in de stad ziek geworden en daar heen 
gebragt. Dit is opmerkelijk omdat de bevolking daar nog al talrijk is en door de heerschende Cholera 
zeer in hare kostwinning, die alleen in het verkopen van groenten en ooftvruchten bestaat, werd 
benadeeld, vermits vele ingezetenen moeijelijk te bewegen waren , nu bij het heerschen der Cholera, 
ooft of groenten te nuttigen, zoodat men dan ook dagelijks de kinderen der moeskers onder de kruis- , 
aalbessen-, appel- en peereboomen konde vinden, zich te goede doende aan de nu voor hen ruim 
verkrijgbare vruchten, zonder daar eenig nadeel van te ondervinden. 

 
Mest 
Op de website van het Veenkoloniaal Museum in Veendam kunnen we lezen
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 : 

De beste mest was de stratendrek uit de stad Groningen. Buiten haar poorten werd het vuil in 
zogenaamde drekstoepen opgeslagen. Het stadsbestuur deed zijn best om de stad zo schoon 
mogelijk te houden. En dat viel niet mee. De meeste straten en stegen waren niet meer dan 
zandlanen vol bulten en kuilen. Ze lagen vol vieze troep. Toch werd het 'uitveegsel' , net als de 
uitwerpselen van paarden, ossen, koeien, kippen 
en ganzen verzameld. Alles wat er maar aan dierlijk 
afval op de markten en wegen terecht kwam, werd 
opgehaald. Strontkarren brachten de vruchtbare 
viezigheid naar de drekstoepen buiten de poorten. 
De inhoud van de kakstoelen uit de schijthuizen, de 
varkenshokken en wat er thuis zoal aan vuil bij 
elkaar gezwabberd en geschrobd werd, ging in 
grote tonnen naar dezelfde plekken. Het waren 
echte stinkbulten die je bij een ongunstige wind ook 
binnen de wallen goed kon ruiken.  
De Stadjers hadden al snel in de gaten dat de drek 
wel stonk, maar als mest prima voldeed. Vooral de 
moeskers, die in hun tuinen voedsel verbouwden, 
strooiden het stadsvuil met succes over hun grond. 
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 www.veenkoloniaalmuseum.nl/educatie/bruine-goud/h15/  

http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/educatie/bruine-goud/h15/


Klederdracht 
 
Hoe onze voorouders eruit zagen is lastig te zeggen. Maar misschien kunnen wat algemene 
illustraties een beeld geven. 
 

 
Groninger klederdracht ca 1850 

 

 
Moeskers aan het werk ca 1915 

  



De Moesstraat te Groningen 
Nieuwsblad van het Noorden, 15 december 1928 
 

 
 
 

De Moesstraat is ontstaan ongeveer in 
het midden der 17e eeuw. Voor ons ligt 
de kaart van Haubois van 1643. In het 
noordelijk deel der stad, direct bij de 
oude vestinggracht, zijn op die kaart vrije 
terreinen aangeduid als „Moes-Thuynen", 
terwijl ook reeds eenige moeskers- en 
koemelkershuizen er op voorkomen. Bij 
de moeskershuizen vindt men grootere 
tuinen dan bij de koemelkerswoningen. 
Deze zijn van grootere afmetingen, daar 
ze ruimte moesten hebben voor de 
veestallen.  
De Moesstraat is in haar oorsprong als 't 
ware de voortzetting van de 
„moeskersbuurt", die men voor den uitleg 
der stad in de eerste helft der 17e eeuw 
aantrof ten noorden van de eerste 
vestinggracht, het Loopende Diep en de 
Noorderhaven. Daar vond men in die 
dagen uitgebreide moes- en 
vruchtentuinen. Van de Boteringepoort 
liep toen nog een weg over het 
tegenwoordige Guyotplein naar het 
westen, terwijl op de plaats, waar zich 
thans de Kleine- en de Groote Leliestraat 
bevinden, eveneens een weg naar het 
westen liep, evenwijdig aan den eersten. 
Beide wegen waren omgeven door 
tuinen en boomgaarden; aan 
weerskanten der wegen stonden 
moeskers- en melkboerhuizen.  

De omgeving der Moesstraat was bijzonder geschikt voor groententeelt. Men vindt hier een 
noordelijken uitlooper van den Hondsrug, bedekt met een kleilaag. Omgewerkt geeft deze bodem 
Hinken tuingrond. De natuurlijke afwatering naar het westen en het oosten was, zooals vanzelf 
spreekt, een groot voordeel.  
Dat men hier reeds vroeg moestuinen aantrof, blijkt ook uit eenige verzen van den 17en eeuwschen 
Groningschen dichter Johan van Nyenborch. Deze bezat in de noordelijke voortzetting van de 
Moesstraat, in de Paddepoel, een buitenverblijf, Hofstede, ook wel Nyenborg genoemd. In 1659 
verscheen bij „I. S. Boekdrucker op de Hogestraet" te Groningen van Johan van Nyenborch een 
bundel gedichten en proza „Hofstede", waaruit we eenige gegevens meedeelen. De dichter woonde in 
de stad; wanneer hij zijn buitenverblijf in De Paddepoel bezocht, moest hij door de Moesstraat. Hij 
dicht daaromtrent:   
 
  



Als ick belustet ben nae myn Hoff-steed te gaen, 
Dat is maer een half uyr van ons woningh vandaen, 
Omtrent twee hondert Roe, van huys af, tot de Poort, 
De Bottringer genaemt, van daer aff, gae ick voort, 
Den wech langhs, tot dat ick aen myn Hoff-steed belendt, 
Dat is vierhondert en vijftich Roeden omtrent. 
De eerste helft gaet men door de Moestuynen heenen, 
En d' ander door het groen en grasryck veldt meteenen; 
Daer slet men, hoe het volck, om die kost slooven moet, 
En spit het aertryck om, en 't onderst boven wroet; 
Waer in, dat sy alsdan, gaen uytwerpen haer zaet, 
Van wortels, moes en kruydt, radijs ende salaet. 
 

Van zijn buitenverblijf daar in De Paddepoel vertelt Nyenborch: 
 

Dit Huys en dees Hoff-steed is gesticht in het jaer 
Van Sestien-hondert, driemael tien, en vier daer naer: 
En dat op 't vlacke veldt, alwaer te voor niet stonde, 
Dan Haver ende Gras, doet men dit eerst begonde. 
Men cint op dees Hoff-steed oock Fruyten veelerhande, 
Des Somers, op 't gheboomt, ghelyck als een warande; 
End' in den Vijver meed' men den Vis swemmen siet, 
Dewelck rondtom dit Hoff en onder t Huys door vliet; 
End op den Singel, daer staen aen de waterkanten, 
Veel Wilgeboomen. Yperen en Else planten. 
En als men syn ghesicht gaet nae het Westen keeren, 
Daer siet men op 't Reyd-diep de scheepen dan héén swieren, 
Maer in het Zuyden, daer magh men de Stadt beschouwen, 
Met hooge Toorens, en veel deftige ghebouwen. 
Noch soo kan men aldaer acht Dorpen en de kercken, 
Als Wierurn en Dorquert, Adorp en Beem bemercken, 
Met Zuyd' en Noordwolde, en Sawert oock daer by, 
End over het Reyd-diep, legt Leegh-kerck aen die sy. 
Voorts ziet men daar rondtom veel Landouwen geleegen, 
Een schoon en vrughtbaer lant, zeer grasryck allerweegen: 
Waer op het weeligh Vee sijn kost en voedsel heeft. 

 
Johan van Nyenborch was uit een deftig burgerlijk geslacht te Groningen geboren in 1621. Hij schijnt 
als de meeste leden van zijn geslacht koopman te zijn geweest, maar in 1659 noemt hij zich „gewezen 
negotiant". Waarschijnlijk leefde hij toen stil en hield zich uitsluitend bezig met zijn letterkundige 
liefhebberijen, deels in de stad, deels op de hofstede Nyenborg, door zijn vader in 1634 gebouwd en 
aangelegd. Op Nyenborg schijnt hij een soort Vriendenkring vereenigd te hebben. Sybille van 
Griethuisen, de niet onbegaafde apothekersvrouw van Appingedam, was daarvan de Tesselchade.  
De Moesstraat is langen tijd — tot zelfs in de vorige eeuw —een straat voor wandelaars geweest. Men 
wandelde deze straat door naar een uitspanning in De Paddepoel, waar men indertijd heerlijk roeien 
kon. Toen in 1827 het Noorderkerkhof bij de Moesstraat werd aangelegd, en rondom van een 
wandelpad tusschen hagen was voorzien, wilde men dit wandelpad graag in verbinding brengen met 
een ander naburig wandelwegje, de Bessemoersteeg. Prof. Theodorus van Swinderen schonk voor 
dat doel aan de stad een strook land, welke thans het noorderuiteinde van de Bessemoersteeg met 
het wandelpad om de begraafplaats verbindt. De Bessemoersteeg — we hebben hier een geschikte 
gelegenheid het even mee te deelen — heette ook wel Maaikemenkesteeg. „Bestemoer" was de 
eeretitel van de echtgenoote van een der Friesche Stadhouders. Daarop wijst ook de naam 
Maaikemenkesteeg. Deze roept ons de edele vrouw voor den geest, die in de bange dagen na het 
jammerlijk verdrinken van haar echtgenoot, Stadhouder Jan Willem Friso (1711) met vaste hand de 
teugels van het bewind voor haar onmondigen zoon aanvaardde. Deze vrouw, Maria Louisa, was 
buitengewoon populair in Friesland en Groningen: het volk noemde haar Maaikemeu of Bestemoer.   
't Was — en 't is nóg — een aardige wandeling: door de Bessemoersteeg en om het kerkhof. Sinds 
1834 kon men het tochtje voortzetten langs het zoogenaamde Studentenpad. In dat jaar namelijk werd 
door „commissarissen van het feest ter herdenking van den academischen leeftijd in 1830 te 
Groningen gevierd, aan de stad geschonken een streep land van de Moesstraat tot aan het 



Selwerderdiepje, om daar aan te leggen een wandelwegje en dit te noemen het Oud-Studentenpad. 
Vandaar, dat de namen der nieuwe straten, hier door de vroegere moestuinen aangelegd, herinneren 
aan „onze Groningsche studentenwereld.”   
Door de Moesstraat, en later langs het Studentenpad, wandelde men vroeger eveneens naar de 
uitspanningsplaatsen „De Koekkoek" en „Het Nettelboschje" aan den Adorperweg, waar men zich 
tracteerde op zuren room en „dikke soepen" of wrongel. Bij het Nettelboschje, — thans een 
boerderijtje —was een koepel, waar men een aardig, gezellig zitje vond.  
De Moesstraat was oorspronkelijk — de naam zegt het ook reeds — een straat, een buurt van 
groenteboeren en koemelkers, die daar een wereldje op zich zelf vormden. Wij allen hebben de 
Moesstraat als zoodanig, als een dorpje bij de stad gelegen, gekend. Thans evenwel is het 
eigenaardige, het typische dorpskarakter dezer straat geheel verdwenen. De bewoners zijn niet meer 
uitsluitend moeskers en melkboeren, maar gewone stadsmenschen. De Moesstraat is een straat als 
alle andere straten.   
Het dorpskarakter, dat de Moesstraat tot voor kort nog eigen was, dankte ze aan verschillende 
omstandigheden. De buurt lag altijd buiten de poorten en de grachten. Officieel lag het tot ongeveer 
1880 steeds buiten de stad, vandaar dat de taal der Moesstraters meer met het Hooglandster dialect 
overeenkwam dan met het stadsdialect. Langen tijd vormden de Moesstraters een wereldje op zich 
zelf. Ze zochten hoegenaamd geen anderen omgang met de „stadjeders" dan alleen om hun 
producten aan den man, of liever aan de vrouw te brengen. Ambachtslui beweerden, dat er weinig 
voor hen in de Moesstraat te verdienen viel: men „bekneutiede" alles zooveel mogelijk zelf. De 
„stadjeders" en andere „vremden" verkregen niet licht omgang met een schoone uit de Moesstraat. De 
Moesstrater-schoonen zagen er in heur zwarte jakken, hun vijfschaften rokken, de heldere 
bandschorten, en met de dikke kralen om den welgevormden hals, lang niet onaardig uit. Als ze achter 
de melkkarren of naast de groentewagens, getrokken door een flink gehoornden bok, de stad intogen, 
maakten ze een wat flink figuur!  
Het dorpskarakter der straat, spreekt ook uit de aardigheden, soms baldadigheden, die de 
opgeschoten jongens er uithaalden, om zich de lange avonden wat „gezellig" te maken …. 's Morgens 
waren van de putten heel vaak zwengel met stang en zuiger verdwenen. Later op den dag zag de 
eigenaar bedoelde putdeelen boven in een lindeboom bij een der buren ….  
De mestkruiwagens, die des avonds in ruststand op de mesthoopen lagen, waren 's morgens soms 
zoo maar verdwenen. Op heel eigenaardige plaatsen vond men ze in een groot aantal terug! Bij een 
huwelijksplechtigheid waren eenige jongelui er steeds op uit - volwassenen deden soms ook wel mee 
- het laatste rijtuig van den vroolijken stoet te „versieren" met koolstronken of ander groente-afval. Ook 
gebeurde het wel, dat op kosten van „onbekenden" den heelen trouwdag een straatorgel voor het 
bruidshuis de lustigste deuntjes liet hooren. Een enkelen keer was een „welmeenende" vriend zoo 
„aardig" geweest, een heusche wieg op het schuurdak van de bruidswoning te deponeeren.... 
Vroeger, toen het café „Zoutkamp" nog niet verbouwd was, woonde in den ouden herberg een zekere 
Mensinga, in den tijd van de landverhuringen was het bij Mensinga zeer druk en gezellig. Daags na 
een verhuring kwam men weer samen bij Mensinga: het strijkgeld „mos dan in waik legd wörr'n".... 
Later kwam men veelal samen in het café „De Tuinbouw", gelegen midden in het eerste gedeelte der 
straat. Vooral des Zondagsmorgens kan het daar nog gezellig druk zijn.   
De typische huizen en huisjes in de Moesstraat, huizen met kleine vensters, met schilderachtig 
aangebouwde schuren, met klimop begroeide gevels, waarvoor een „kruudhofke" en bleekveld met 'n 
witlatten hekje, in 't kort geheel het dorpskarakter der Moesstraat is grootendeels verdwenen. Enkele 
van die huizen treft men er nog aan. De gevels, die tamelijk breed zijn, geven mooie stoere daklijnen. 
Onze afbeelding, een reproductie van een keurige penteekening van den heer P. Sennema, 
teekenleeraar hier ter stede, is het oude moeskershuis, dat tot voor eenige jaren in de Moesstraat 
stond, direct bij den overweg. Dit oud, aardig Moesstraathoekje moest bij den aanleg van de 
Fruitstraat worden afgebroken, 't Was een mooi type van een boerenwoning, zooals er maar weinige 
meer zijn. De blauwgrijs gepleisterde muren van het voorhuis, de schuine daklijnen, de helderroode 
pannen gaven het boerenhuisje een bijzonder warme bekoring. Lange jaren, van ongeveer 1850 tot 
ruim 1880, woonde hier de familie Severien, aan wie ook de groote achterliggende tuin behoorde. 
Vóór 1880 reeds werd de schuur als woning ingericht. Bij het leggen van den spoorweg Delfzijl- 
Groningen moest de kruin van den Hondsrug voor een deel worden weggegraven, zoodat het scheen, 
of het huis op een hoogte was gebouwd. Daarom werd het dan ook „'t huis op de hoogte" of alleen “de 
hoogte" genoemd. In de achterkamer van dit huis woonde een dertigtal jaren geleden een oude 
turfventer —  “Pait Zand”. Hij was wel is waar arm, maar was toch in 't gelukkig bezit van een geit. die 
gestald was in een der hokken bij 't huis. De jongens van de Moesstraat — jongelui kunnen in hun 
overmoed soms zoo wreed zijn — plaagden steeds maar weer het arme dier van Zand. ..Pait en 
vrouw" besloten daarom de geit in de woonkamer, in een leege bedstede te stallen...  



Hoe is alles hier in 't noorden der stad veranderd! De uitspanningen in De Paddepoel en aan den 
Adorperweg ziln reeds lang als zoodanig verdwenen. Het Studentenpad ls omgetooverd in 'n straat 
waarvoor een flink loopbruggetje vanuit het Stationsplein toegang verleent. De Moesstraat heeft haar 
dorpskarakter geheel verloren, is een moderne stadsbuitenwijk geworden. De tuinen der moeskers, 
die zich bevonden tusschen de Noorderstationstraat, Studentenpad en de Bessemoersteeg, ze zijn 
verdwenen, omgetooverd in straten met ettelijke moderne  huizen.... 
 

 
Nieuwsblad van het Noorden 7 december 1929



Moesstraat eens schilderachtig 'dorp' binnen de stad Groningen 
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Moesstraat rond 1900 

 
Toen in de eerste helft van de 17e eeuw de stad Groningen haar beroemde grote uitleg had voltooid, 
ontstond er buiten de Nieuwe Boteringepoort geleidelijk aan een kleine buitenwijk, een gehucht, in 
hoofdzaak bewoond door moeskers en koemelkers. De Moesstraat herinnert daar nog aan.  
Dat was niet toevallig, dat zich juist daar de warmoezeniers en tuinders vestigden. Het land om de 
stad is grotendeels laag en was in die dagen, door de hoge waterstand, nog vochtiger dan 
tegenwoordig. Alleen aan de zuidzijde buiten de Here- en Oosterpoorten vormde de Hondsrug een 
betrekkelijk smalle verheffing van het terrein. De bodem was daar evenwel zandig en leende zich 
minder goed voor het tuindersbedrijf. De noordelijke uitloper van de Hondsrug was evenwel voor het 
aanleggen van moestuinen uitermate geschikt. Niet alleen omdat de kleilaag daar betrekkelijk dun 
was en dus met het onderliggende zand tot goede tuingrond verwerkt kon worden. Maar ook gaf de 
zachte helling in oostelijke en westelijke richting aan het terrein een natuurlijke afwatering.  
Ik las over de Moesstraat in Groningen een beschouwing in het blad „Mooi Groningen", dat zestig jaar 
geleden werd uitgegeven en dat het twee jaar lang heeft volgehouden, aanvankelijk onder redactie 
van J. Frima en J. Kunst, later met Josef Cohen, letterkundige en bibliothecaris in Groningen als 
eindredacteur. De uitgever was H. H. Fongers in Uithuizen. De bedoeling was om in woord en vooral 
in beeld te laten zien hoe mooi Groningen eigenlijk wel is. Een poging om het negatieve beeld van 
Groningen wat in evenwicht te brengen. “Een streek, die" — zo staat er in het voorwoord van het 
eerste nummer — „tot dusver door overig Nederland beschouwd werd als een land, vrijwel geheel 
verstoken van alles, wat het oog en het aesthetisch gevoel zou kunnen strelen. Het tegendeel hiervan 
te demonstreren, schijnt ons een aanlokkelijke taak".  
Ik kreeg die bladen ter inzage. Er staan verhalen in over de Martinitoren, over Midwolde en Nienoord, 
over Rottumeroog, het Paterswoldsemeer en Delfzijl. Beschouwingen over wierden, het Hogeland, het 
Groninger wad, de borgen en allerlei bijdragen over zaken die destijds de aandacht trokken of de 
moeite waard werden geacht.  
Er was in die tijd zelfs een speciale vereniging „ter bevordering van den bloei van Groningen". 
Voorzitter was de heer J. E. Scholten en secretaris Dr. J. A. Schutter.  
Om terug te keren tot de Moesstraat, op oude plattegronden van voor de uitleg zien we ook al de 
terreinen onmiddellijk ten Noorden van de vestinggracht (het tegenwoordige Lopende Diep en de 
Noorderhaven) voor groenten- en vruchtentuinen bestemd. Er liep toen een weg van de Boteringe 
poort over het tegenwoordige Guyotplein in westelijke richting naar de landerijen bij het Reitdiep. lets 
meer noordelijk, ongeveer ter hoogte van de Kleine en Grote Leliestraat, was een weg in evenwijdige 
richting. Beide wegen liepen door tuinen en boomgaarden naar de lager gelegen weilanden. De 
woningen die op de oude kaarten langs die 
wegen voorkomen, Ie veren het bewijs, dat de 
gebruikers van die erven, moeskers en 
koemelkers, er ook woonden.  
Geleidelijk aan is die toestand daar 
veranderd.  
Op de beroemde kaart van Haubois van 1643 
worden grote terreinen in het noordelijke deel 
van de stad nog door tuinen ingenomen, maar 
het eerste begin van de Moesstraat is er toch 
al op te zien Links en onmiddellijk ten 
Noorden van de vestinggracht zijn gedeelten 
van het terrein in kleinere percelen verdeeld 
en als „Moes-Thuynen" aangegeven. Zelfs de 
eerste moeskershuizen en verderop de niet 



door tuinen om geven woningen van koemelkers — wegens de stallingen voor het vee van grotere 
afmetingen — kan men op die kaart vinden. De Moesstraat is ongeveer in 1650 ontstaan.  
Van de oude sfeer is nu niet veel meer over. Die dreigde zestig jaar geleden al verloren te gaan. 
Vandaar dat er in „Mooi Groningen" aandacht werd besteed aan de Moesstraat als „dorp" in de stad. 
De huisjes met de kleine vensters, de aangebouwde schuren, hier en daar een hooimijt, de door 
hekjes en hagen van de straat en onderling gescheiden erven, de hutten en loodsen naast en achter 
de huizen en vaak met klimop, wingerd en kamperfoelie begroeid. Spelende kinderen bij een jong 
geitje op de bleek voor een der woningen. Dat was het schilderachtige beeld van de Moesstraat in 
Groningen rond de eeuwwisseling.  
 

   
Moesstraat ca 1930 

 

 
Moesstraat gezien richting Noord met laatste stadboerderijen, circa 1960 


