
10 JAAR NOORDERBREEDTE
Jan Abrahamse

Zoals bekend bestaat Noorderbreedte tien jaar.
Dat houdt een reeks van aktiviteiten in die, nu hal-
verwege het jaar, als zeer geslaagd beschouwd mo-
gen worden.

In januari zijn we begonnen met het uitgeven van een
schitterende zeefdruk van Han Jansen voor slechts
ƒ 210,— in een genummerde en gesigneerde oplage
van 100 stuks. Voor liefhebbers is er nog een exem-
plaar aanwezig.
In maart kondigde de redaktie een exkursie aan op het
Ballooërveld door Gerrie Koopman. Dit werd een suc-
ces en moest zelfs een paar keer worden herhaald. De
redaktie overweegt om dergelijke exkursies ook naar
andere gebieden te houden.

In het water
Een hoogtepunt van het tienjarig bestaan was het ver-
schijnen van twee bijzondere publikaties op 23 mei.
Het themanummer over kleinschalige rekreatie, met
12 full-page kleurenluchtfoto's van karakteristieke
Noordnederlandse landschappen wordt door Noor-
derbreedte voorzitter Jan Stellema aangeboden aan
de drie gedeputeerden van rekreatie te weten D. van
As-Kleijwegt van Drente, G. Beukema van Groningen,
D. van der Til van Friesland en Commissaris van de
Koningin in Groningen H. J. L. Vonhoff.
Een groep genodigden was met een bus van de Ossen-
markt vertrokken naar café Hamingh in Garnwerd. Op
het terras met uitzicht over het Reitdiep sprak Jan Stel-
lema over de inhoud en redenen waarom dit thema-
nummer is verschenen.

Namens de 3 gedeputeerden wenste mevrouw Van
As-Kleijwegt Noorderbreedte geluk met zijn tienjarig
bestaan. Naast de vele informatie over natuur, land-
schap en milieu in Noord-Nederland prees zij de om-
slagenvan Han Jansen. Van het themanummer kende
ze alleen haar eigen interview, maar een snelle blik
deed haar zichtbaar smullen van luchtfoto's. Na haar
toespraak, waar ze te weinig tijd voor had, moest het
gezelschap zich inschepen op de Volendammer kwak
'De Swarte Haen' en de Groninger tjalk 'De Christof-
fel'.
Een nauwgezet tijdschema was nodig omdatveel brug-
gen gepasseerd moesten worden en het kruciale punt
was de spoorbrug bij Groningen die slechts 6 minuten
open is. Was het aanvankelijk droog, eenmaal op het
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Reitdiep begon het zachtjes te regenen. Het was wind-
stil, hapjes en drankjes, akkordeonmuziekvan Wouter
de Koning envooral het varen langs de boorden van
het Reitdiep zorgden voor een bijzonder goede stem-
ming aan boord.
Die werd zelfs uitbundig toen de zingende sluiswachter
Koos Huizenga op de flets kwam aanrijden bij de sluis
in Dorkwerd. Begrepen velen aanvankelijk niet wat hij
kwam doen, met het eerste lied, de vertolking van de
Hogelandster ballade, hing het gehele gezelschap
ademloos aan zijn lippen. Tijdens de uitvoering van
het Anti-Fries lied dreigde er tweespalt in de groep toe-
hoorders. Konden de Friezen onder het gezelschap
aanvankelijk nog lachen, later bleek dat een aantal van
hun grappen moesten maken over andere noordelijke
landgenoten.

Ketelbinkie
Na het optreden in de sluis zorgden de muzikanten
voorvertier aan boord van beide schepen. Verdwaal-
de toeristen, een enkele visser en kanovaarder konden
uit menige keel 'Ketelbinkie' horen en dan met van die
lange uithalen aan het eind van ieder couplet. Een wa-
re konfrontatie tussen stedelijke kuituur en landelijk
verlangen. De spoorbrug werd op tijd gepasseerd en
rond half vijf meerden de boten af langs hetproeflo-
kaal 'De Sleutel'. Hier overhandigde John Smal van
uitgeverij De Walburg Pers, mede namens Noorder-
breedte het eerste exemplaar van de 'Rivieren in
Noord-Nederland' aan de heer Vonhoff. De enige
plaats waar alle rivieren van Noord-Nederland samen
stromen is in dit boek, aldus Smal.
Vervolgens sprak Commissaris Vonhoff over het wa-
ter dat als verbinding tussen mensen en nederzettin-
gen van belang is. En ook over de strijd tegen het water
die van oudsher een verbindende faktor is geweest. In
het noorden is plaats voor samenwerkende krachten,
een goed voorbeeld vond Vonhoff de Stichting Noor-
derbreedte. Het is veelbetekenend dat juist Noorder-
breedte bij het 10-jarig bestaan een boek over rivieren
uitbrengt in het licht gezien van het belang van water
en de strijd tegen het water. Nog eenmaal vertolkte
Koos Huizenga Ketelbinkie en daarmee werd het of-
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ficiële gedeelte van deze zeer geslaagde dag met de
auteurs van het boek en andere genodigden afgeslo-
ten. Informeel werd daarna gegeten in restaurant De
Twee Gebroeders waar Koos Huizenga en Wouter de
Koning a late night concert gaven waarbij de toehoor-
ders rond de vijver van het Noorderplantsoen in ver-
voering kwamen en zo begon en eindigde de dag met
het element wat mensen scheidt en vaak ook bindt: wa-
ter.
Het boek is verkrijgbaar bij Noorderbreedte door
ƒ 19,50 over te maken op girorek. 37.33.929van
Noorderbreedte.

Stadsbussen
In juni zijn op een aantal stadsbussen van Groningen
grote reklame stickers verschenen over het tijdschrift.
Samen met posters in alle stadsbussen en advertenties
in het Nieuwsblad van het Noorden probeert Noorder-
breedte meer bekendheid en meer abonnees te krij-
gen. Verder in dit jaar komt ernog een extra nummer
uitvan Noorderbreedte over bodem in Noord-Neder-
land.
Allemaal redenen om abonnees te werven. Ooku als
lezer kunt daar veel aan doen. Ook in dit nummer zit-
ten twee opgavekaarten. Vul ze in en stuur ze op.
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