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De tribune bij het wedstrijdbad
bood tijdens (internationale)
zwemwedstrijden plaats aan 900
toeschouwers. De tribunewand
kreeg kleurige wandschilderingen.
Deze zijn in de jaren erna vele
malen overgeschilderd. Tijdens de
restauratie in 2018 werd besloten
de originele figuren weer op de
wand aan te brengen. Na uitgebreid
kleuronderzoek ter plekke en met
behulp van archiefmateriaal konden
de figuren worden gereconstrueerd.

Henk
Nijboer

2

Rechts zijn de daken van de arbeiders
woningen uit 1740-1744 te zien. Tussen
de huisjes en de laan lagen diepe tuinen.
Daarin zetten bewoners in de loop der
jaren allerlei houten bouwsels. Links,
aan de overzijde van de laan, lagen de
moestuinen en kwekerijen. Een deel
ervan is op de foto nog net te zien.
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“In de herfst en
de winter was de
Papiermolenlaan
een modderpoel.
Wij liepen dan naar
school op onze
klompen. Pas aan de
Hereweg trokken we
onze schoenen aan.
De klompen lieten
we achter bij men
sen die we kenden.”

- Grietje Jager
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Deze expositie neemt je mee naar het verleden van de plek waar nu
misschien wel het mooiste openluchtzwembad van Nederland ligt. Hij
vertelt het verhaal van de drie verschillende lagen van De Papiermolen:
fabriek, buurtschap en zwembad. Elk met zijn eigen opmerkelijke, en soms
verrassend onbekende geschiedenis.
Volg de route, ervaar het bijzondere karakter van het monumentale zwembad
en herontdek het buurtje dat zich hier bevond. Je treft bijzondere foto’s,
precies op de plek waar ze rond 1950 genomen zijn. Ze geven je een beeld
van hoe het hier ooit was.
Krappe arbeiderswoningen, boerderijen, modderige paden, een winkeltje
– herbeleef de geschiedenis van De Papiermolen, en voel het bijzondere
karakter van deze plek. De volgende keer dat je hier een duikt neemt, bekijk
je het zwembad gegarandeerd met een andere blik.

4
3

Henk woonde als kind in het rijtje
arbeiderswoningen, op nummer 3.
Op de plek van deze woningen ligt nu
het noordelijkste deel van het zwembad,
naast de begraafplaats. Hij ging graag met
Grietinus Jager vissen in het Helperdiep.

“Met de andere kinderen
sliep ik op zolder. We
konden zo door de kie
ren tussen de planken
naar beneden kijken,
de woonkamer in.”

i
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In 1881 bouwde Mulder de werkplaats
om tot kamerwoningen. De voormalige
opzichterswoning werd opgesplitst in
een kamerwoning en een winkeltje.
Vanuit het weiland is goed te zien dat
de eenkamerwoningen aan de achterzijde een hofje vormden. De boom in
het midden van het hofje is dezelfde
esdoorn die we eerder tegenkwamen
op de locatie van foto 3.

Het opgemeten huisje was feitelijk niet
meer dan twee ruimtes, gescheiden door
een bedstede en een inbouwkwast. Wel
was de detaillering van het timmerwerk
bijzonder. Tegenwoordig zouden we van
zo’n rijtje een monument maken, maar in
1953 ging het genadeloos tegen de vlakte.
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In het gebouw op de voorgrond,
gebouwd in 1882 door Rijkwert Harms
Mulder, zaten zes kamerwoningen.
Het langwerpige gebouw erachter
is de voormalige werkplaats van de
papiermolen. De dwarskap rechts geeft
de plek aan van het woonhuis dat erbij
hoorde. Na de sloop van de molen
deed de werkplaats nog enkele jaren
dienst als lijmfabriek.

Op de plek van zwembad De Papier
molen lag zo’n schans, rondom
voorzien van een gracht. Na de
ontmanteling van de Helperlinie in
1878 bleef een deel van de gracht
bewaard als het Helperdiepje. Je
kunt het tussen de bomen door zien
liggen. Aan de hoekige loop ervan
zie je dat het ooit deel was van een
verdedigingswerk.

Een opmetingstekening uit 1953 toont het
interieur van een van de woningen. De
gedetailleerde weergave laat zien dat in
ieder geval één huisje nog grotendeels
het 18e-eeuwse interieur had.

De Papiermolenlaan, 1937. Door de
onverharde weg was het buurtschap
in regenachtige maanden minder
goed te bereiken. Het leidde tot grote
ergernis bij de bewoners. Ze bleven
de gemeente verzoeken de weg te
verharden, zonder succes.
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Kamer-
woningen

Mevrouw Hindriks-Nijboer werd geboren
aan de Papiermolenlaan, groeide er op en
bleef er wonen. Aan de voorgevel van haar
huis is de oorspronkelijke opzet van de
arbeiderswoningen goed te zien, met hoge
smalle vensters en een lage ingang.

ILD

Rond 1950 woonde Grietinus Jager hier
met zijn gezin en zijn ouders. Links op de
foto is nog net de boom te zien waarbij
de waterpomp van het buurtschapje
stond. In verband met de herinrichting
van het park is deze onlangs gekapt.

In 1672 werd Groningen voor de
zoveelste keer belegerd vanuit het
zuiden, deze keer door Bommen
Berend. Hoewel zijn aanval mislukte,
was de schade groot. De stad had
dringend behoefte aan een zuidelijke
verdedigingslinie. Het ontwerp
hiervoor kwam in 1698 van Menno
van Coehoorn: drie grote driehoekige
bastions (lunetten) bovenop de
Hondsrug en drie aarden schansen
(redoutes) op de flanken.
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Met op de achtergrond de skyline van
de stad staan rechts de kamerwoningen uit 1882. Daarachter zie je de tot
kamerwoningen verbouwde werk
plaats. Links staat de boerderij van de
familie Jager, in de basis een overblijfsel van de molen. Oorspronkelijk waren
er twee woningen en de lompenkamer
in ondergebracht.

Stel je voor dat je te horen krijgt dat je pas gebouwde
boerderij tegen de vlakte moet om plaats te maken voor
een groot zwembad. Sterker nog, dat je hele buurt van
de kaart wordt geveegd! Het overkwam de bewoners
van buurtschap De Papiermolen. Van het buurtje is
tegenwoordig dan ook eigenlijk niets meer over. Hoe zag
het er eigenlijk uit? En hoe zit het met die molen waar het
zijn naam aan dankte?

EN

1733-1843

voetpad

gras

1740 - 1953

zwembad

bomen

gebouwen
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Deze expositie is gemaakt in het kader van Open Monumentendag door de
gemeente Groningen, in samenwerking met GRAS.
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Kaart van het zwembad uit 1953 door J. Koolhaas

Goed
draaiende
papierfa
briek
In 1733 kreeg Wessel(us) Sevensteern van
het Groningse stadsbestuur toestemming
een papiermolen te bouwen. Dat
mocht hij doen aan de gracht van de
Westerredoute in de Helperlinie. De
waterkwaliteit was hier erg goed. Door
de opkomst van boekdrukkerijen, de
handel en het groeiend aantal studenten
was in Groningen op dat moment veel
behoefte aan papier.

Er werd in de papiermolen vaak ’s nachts
gewerkt. Omdat de stadspoorten dan
gesloten waren, konden arbeiders uit de
stad niet op tijd bij de molen zijn. Rond
1740 werd dat probleem opgelost met de
bouw van de eerste arbeiderswoningen
op het terrein zelf. Het rijtje kwam ten
oosten van de papiermolen te staan,
richting de Hereweg. De jaren erna
kwamen er meer woningen bij.
De molen, die aan het begin van de 19e
eeuw ‘Werklust’ werd genoemd, zou
geen toekomst hebben in Groningen. De
uitvinding van de papiermachine zorgde
dat het handgeschepte, uit lompen
vervaardigde papier te duur werd.

Buurt
schap
buiten
de stad
Het verdwijnen van de molen in 1843
maakte de bijna honderd papiermakers
werkloos. Een groot deel trok weg, maar
het inmiddels ontstane buurtje werd niet
van de kaart geveegd. Op vier plekken
bleven delen staan, hier en daar werd
wat verbouwd. Het meest herkenbare deel
was de rij arbeiderswoningen aan de
Papiermolenlaan (Papiermolen 1 t/m 13).
De papiermolen en bijbehorende bebouwing

Ten noorden van de Helperlinie
moest een windmolen komen ‘sooals
in Holland gebruikt wordt’. Bij de
papiermolen hoorden werkhuizen,
pakkamers, droogschuren, meerdere
woningen, een paardenstal en een
‘welgereguleerd hof’ met een gracht
eromheen. In 1772 was het aantal
mensen dat bij de papierfabriek werkte
gegroeid tot negentig. Ze hadden
bepaald geen luizenleventje. Mannen,
vrouwen en kinderen sorteerden,
scheurden en maalden lompen, waarvan
vervolgens papier gemaakt werd.

Hoewel de fabriek het tot op dat
moment goed deed, werd de
papiermolen in 1843 afgebroken.

Kaart van de papiermolen door K. Nijenhuis

de cultuurgeschiedenis, kreeg het zwembad
in 2010 de status van rijksmonument.

Ondernemer, timmerman en pandjesbaas
Rijkwert Harms Mulder verbouwde
de oude werkplaats tot acht rugaan-rug-kamerwoningen. Hij splitste
de kopwoning op in een winkel met
kamerwoning. Het winkeltje zou gerund
worden door weduwe De Brock. Ze
verkocht er kruidenierswaren en de
hoogst noodzakelijke huishoudelijk
artikelen als petroleum, spiritus en
groene zeep.
Direct ten oosten van de kopwoning
bouwde Mulder in 1881 een nieuwe
woning met werkplaats voor zichzelf.
Ten zuiden van de verbouwde werkplaats
zette hij tenslotte een tweede blok van
zes rug-aan-rug-kamerwoningen neer.

Op foto’s van het net opgeleverde zwembad
is nog de boerderij van de familie Kuipers te
zien. Hij staat als een Gallisch dorpje naast
Romeinse kampementen. Op de plek van
de boerderij ligt nu een speeltuin, grenzend
aan het peuterbad.

Het meest westelijke bouwdeel van de
molen zelf werd in 1873 gesloopt en op
de oude fundamenten vernieuwd. Op
deze plek stond later de boerderij van de
familie Jager. De Papiermolenlaan, die
oorspronkelijk naar de fabriek voerde,
liep tussen de bebouwing door en
vormde zo het hart van het buurtje.

Monu
mentaal
openlucht
zwembad
In 1953 werd de plek waar het buurt
schapje zich bevond aangewezen voor de
bouw van een gloednieuw zwembad. Net
als bij de bouw van de molen speelde de
goede kwaliteit van het water een rol bij
de locatiekeuze.
De inmiddels ruim twee eeuwen oude
buurtschap ging tegen de vlakte.
Piet Kuipers, bewoner van de in 1943
gebouwde boerderij, weigerde tot
groot ongenoegen van de gemeente te
vertrekken. Pas in 1958 werd hij onteigend
en werd de boerderij als allerlaatste
overblijfsel van het buurtje gesloopt.
De Papiermolen was een van de eerste
moderne openluchtzwembaden van Nederland. Het kostte bijna anderhalf miljoen
euro. Jacobus Koolhaas, werkend voor
de Groningse dienst Openbare Werken,
ontwierp het zwembad. Hij liet zich inspireren door grote buitenlandse zwembaden.

In het hoofdgebouw van het drie hectare
grote zwembadcomplex plaatste Koolhaas
de kleedruimten. Het gebouw kreeg
een betonskelet en werd bekleed met
cementen platen. Aan de gevel kwamen
rood-witte betonnen hellingbanen.
In een kring lagen vijf verschillende bas
sins: van wedstrijdbad tot kleuterbadje.
Een speelveld en een zonneweide maakten
de moderne recreatieplek af. Aan de
zuidkant van het hoofdgebouw plaatste
Koolhaas een groot, hoog terras. Tussen
de baden plaatste Koolhaas betonnen
boogbruggen.
De tribune bij het wedstrijdbad bood
tijdens (internationale) zwemwedstrijden
plaats aan 900 toeschouwers. De tribune
wand kreeg kleurige wandschilderingen.
Deze zijn in de jaren erna vele malen
overgeschilderd. Tijdens de restauratie in
2018 werd besloten de originele figuren
weer op de wand aan te brengen. Na
uitgebreid kleuronderzoek ter plekke en
met behulp van archiefmateriaal konden
de figuren worden gereconstrueerd.
Het hoofdgebouw werd aan het eind van
de vorige eeuw niet meer gebruikt als
kleedruimte, en bood na een verbouwing
plek aan kantoren en ateliers. Om de
ateliers van genoeg licht te voorzien, werd
de voorheen volledig dichte noordgevel
voorzien van driehoekige erkers.

Plek van
plezier
Zwembad De Papiermolen is bij uitstek een
plek van plezier. Hoewel de arbeiders van
de papierfabriek en de bewoners van het
latere buurtschapje niet altijd een plezierig
leven hadden, is deze locatie wel altijd
verbonden geweest met ontspanning.

1
Elekriciteitsmast
Hier boog de doorgaande weg af richting
de buurtschap. Links van het rijtje
woningen liep een zandpad naar het
Hoornsediep. Vooraan staat het huis dat
timmerman en pandjesbaas Rijkwert
Harms Mulder in 1881 bouwde.
Hoewel de buurtschap geen riolering
had, was er vanaf 1922 wel elektriciteit.
Langs de weg stond een kenmerkende
elektriciteitsmast, die tegelijkertijd diende
als lantaarnpaal.
Veel bewoners hadden een houten
schuurtje in de tuin, dat ze gebruikten
als kippen- of varkenshok, werkplaats
of opslag. Rechts is het voorhuis van de
boerderij van de familie Kuipers te zien,
gebouwd tussen 1943 en 1946.

2
De eerste
woningen

3
De familie
Kuipers

Opgepropt

4

6
Papiermolen
‘Werklust’

7
Buurtje
met moestuinen

De allereerste arbeiderswoningen bij
de molen werden gebouwd in 1740 en
1744. Ze werden in de loop der jaren
behoorlijk verbouwd, dat zie je aan
de dakkapellen en aanbouwsels. Toch
was na tweehonderd jaar bij sommige
huisjes nog goed de oorspronkelijke
opzet te herkennen.

In 1953 werd het splinternieuwe zwembad
De Papiermolen opgeleverd. De boerderij
van de familie Kuipers, linksboven op
de foto, bleef nog een paar jaar staan.
Hij werd met een eenvoudig hekje
afgescheiden van het zwembadterrein.
Toen de boerderij in 1958 gesloopt
was, kwam op de plek van het erf een
speeltuintje te liggen.

De kamerwoningen waren met zo’n 20m2
krap. In de woonkamer zaten twee bedste
den. Hele gezinnen woonden in een kleine,
donkere ruimte. De woning links aan het einde werd opgedeeld in een kamerwoning en
een winkel. Helemaal aan het eind staat de
woning van Rijkwert Harms Mulder. Met zijn
bouwwerkzaamheden drukte hij een flinke
stempel op het buurtschapje.

In de lompenkamer scheurden
vrouwen lompen in repen. Door die
te laten rotten, kwamen de vezels
los. Via een gang tussen twee
inpandige woningen kwam je in
het bedrijfsgedeelte. Hier werden
lompen met een achtkantige molen
tot pulp vermalen. Papiermakers
schepten met zeven het papier uit
roerbakken. Na gedroogd te zijn
in de lange droogschuur kreeg het
in de lijmkamer een laagje lijm,
zodat het de inkt niet direct op zou
zuigen. Naast de lijmkamer zaten een
schrijfkamertje, een weegkamertje en
een pakhuis. Haaks op het gebouw
stond de woning van de boekhouder.

Vanaf het zandpad naar het Hoornse
diep kijk je over de moestuinen
richting de buurtschap. Links zie je de
achterzijde van de boerderij van de
familie Kuipers. Rechts van de boerderij
staat de voormalige werkplaats met
daarin de kamerwoningen, met ernaast
het blok van zes kamerwoningen.
Tussen beide gebouwen liep een steegje
dat naar de kamerwoningen leidde die
erachter lagen. Helemaal rechts is op de
achtergrond nog net de zijgevel te zien
van de arbeiderswoningen uit 1740.

De woning op de voorgrond werd rond
1950 bewoond door Noeme Mennes. We
zien hem rechts op de foto in een lichte
overall. Zijn vrachtwagen was een oude
Canadese legertruck. Op de achtergrond
zijn de bomen van de Verlengde Hereweg
en het Sterrebos te zien, met daartussen
de in 1970 gesloopte watertoren.

Sinds mensenheugenis zochten Stadjers
bij mooi weer de randen van de stad op.
Vanaf de 18e eeuw werden de Hereweg
met de Helperlinie en het Sterrebos
geliefd wandelgebied. Ten noorden van
de Helperlinie bevond zich een lugubere
attractie: de justitieplaats met galg en rad.
In de 19e en 20e eeuw liepen veel
wandelaars van de Hereweg en het
Sterrebos naar het jaagpad langs het
Hoornsediep. Ze doorkruisten dan het
buurtschapje bij de papiermolen. Dat ze
daarbij wel eens wat verloren, blijkt uit de
vele gevonden voorwerpen die bewoners
in de loop der jaren meldden bij de
politie. Ze verschenen in een wekelijkse
rubriek in de krant. (bron: rapport van
Bert Tuin: historische ontwikkeling
Papiermolenbuurt Groningen)

Op de foto hierboven rijdt Rijkwert
Harms Mulder op een door hem
gebouwde driewieler. Het paardenhoofd
monteerde hij er ter versiering op, zoals
kinderdriewielers in die tijd hadden.

De Papiermolen (tekening) - gift fam. Jager

Grietje is de dochter van Grietinus
Jager en de kleindochter van Siemen
Jager. Haar opa was moesker, hij
kweekte onder meer groente. Zijn
huis stond op de meest westelijke
fundamenten van de oude papier
molen. Grietje woonde met haar
twee broers en hun vader bij haar
grootouders in.

Helperdiepje - Schilderij W.B. van Marle

5
Onbewoonbaar
Deze steeg leidde naar het hofje waaraan
meerdere kamerwoninkjes stonden. De
staat van de huisjes was door achterstallig
onderhoud uitzonderlijk slecht. Het was
dan ook geen verrassing dat ze in 1938
onbewoonbaar werden verklaard. Opvallend is dat één van de woningen tot vlak
voor de sloop nog door een gezin werd
bewoond. De overige huisjes dienden op
dat moment als opslag.

Greet
(Grietje) Jager

“De schilders van
De Ploeg kwamen
hier veel. Mijn vader
vond dat wel aardig,
die mocht ook graag
schilderen.”

De Papiermolen is na de recente
opknapbeurt weer volop in gebruik.
Jaarlijks zoeken tienduizenden bezoekers
er hun heil. Vanwege de belangrijke
rol die het complex speelt in zowel de
Nederlandse architectuurgeschiedenis als

Tussen het groepje bomen tegenover
je staat een zilveresdoorn met een lint
om de stam (zie rode pijl op foto). Deze
boom stond op een binnenpleintje bij de
kamerwoningen tegenover de boerderij.
Na de sloop van de woningen werd hij
opgenomen in de parkaanleg van het
zwembad. Daarmee is deze esdoorn de
enige tastbare herinnering aan
het buurtschapje.

“De directeur van het
zwembad vroeg of wij
het net gestorte beton
nat wilden houden. Dat
deden we ook nog. Nu
zou dat nooit meer
zo gaan.”.

Fotograaf
Ab Sipkes †
Ab Sipkes maakte de foto’s uit deze
expositie rond 1953. Hij woonde zelf
in de Rabenhauptstraat. Sipkes had
een scherp en, met recht, fotografisch
geheugen. Hij herinnerde zich nog veel
van wat hij in het buurtje meemaakte.

Sia
Cornelissen
Sia’s moeder Margreet trouwde met
Piet Kuipers. Haar halfbroertjes en
zusjes woonden op de ‘knappe’
boerderij in 1958 als laatste gebouw
van De Papiermolen afgebroken werd.

Gerda
Jager

Frederik
Jager
Frederik is de zoon van Grietinus Jager
en de broer van Greet. Hij herinnert zich
dat ‘naoberschap’ hoog in het vaandel
stond in het buurtje dat officieel bij de
stad hoorde, maar eigenlijk toch niet.

“Ik maakte deze
foto’s in opdracht
van de politie, vlak
voor het buurtje werd
afgebroken. Ik heb tien
afdrukken weggegeven
aan de bewoners. Ze
vonden het vreselijk
om weg te moeten,
dat wist ik.”

Gerda kwam elke zondag bij haar opa
en oma op bezoek in De Papiermolen.
Ze weet nog dat ze steevast een koekje
uit het grote kabinet van opoe kreeg.

“Gerrit Jager, mijn
vader, is hier geboren.
Ze plaagden hem wel
eens: ‘Jij bent achter
die dikke boom in het
Sterrebos gevonden.’
Dat heeft hij heel lang
geloofd.”
Woning dhr. Mennes - Schilderij
W.B. van Marle
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