Mijn herinneringen aan het Hinckaertshuis
Het huis kende ik al tijdens mijn studietijd (vanaf 1962) in Groningen, aangezien het schuin
tegenover de toenmalige ingang van de geregeld door mij bezochte universiteitsbibliotheek
stond. De meest illustere en langjarige bewoner van dat moment, Jaap Stienstra, had ik leren
kennen via het Groninger studentenpastoraat en in dat kader hadden we ook wel eens bij hem
thuis vergaderd. De gedachte ooit dit huis enige tijd te bewonen, was bij mij nog nooit
opgekomen. Toen in 1970 mijn toenmalige hospes en hospita in de schildersbuurt gingen
verhuizen, moest ik ook een ander onderkomen zoeken. Het was dus een hele uitkomst toen
Jaap St. mij attendeerde op een vrijkomende kamer in de Kijk in ’t Jatstraat nr. 6. Ik heb er
bijna twee jaar met veel plezier gewoond. Ik heb echter nooit begrepen waarom ik als nietVindicater onderdak kon krijgen in een pand dat van oudsher eigenlijk alleen door leden van
het corps werd bewoond.
Binnenkomst en eerste indrukken
Mijn entree was heel apart: er diende eerst een stijlvolle en gedegen sollicitatiebrief te worden
geschreven aan mevrouw Heldring, weliswaar hoogbejaard en helemaal krom gegroeid, maar
desondanks geestelijk nog zeer actief (ze las op dat moment onder andere nog zeer complexe
Engelstalige boeken over het Bahai-geloof e.d.). In zo’n brief moest zorgvuldig, omstandig en
met redenen omkleed worden aangegeven waarom men juist voor bewoning van háár huis in
aanmerking meende te kunnen komen. Daarna volgde eventueel een nader gesprek in de grote
zaal om mijn ‘geloofsbrieven’ te testen. Na deze ‘beproeving’ succesvol te hebben
doorstaan, werd ik aldus mede-bewoner. Later volgde bij haar nog wel eens een theevisite, in
de zaal danwel in haar woonvleugel (beneden achter het voorhuis), grenzend aan de tuin van
het naastgelegen Mepschengasthuis.
Het was een huis waar de geschiedenis je omgaf: van de kelderverdieping aan de voorzijde, met nog de stenen bak waarin (volgens Jaap St.) ooit een vroegere bewoner/hoogleraar
anatomie bij colleges aan huis zélf de lichamen ontleedde – tot de zolder, waar onder de
eeuwenoude hanebalken planken doorbogen onder een geweldige verzameling in kalfsleer
gebonden oude boeken.
Het’historische gevoel’ begon in de praktijk al vanaf de straat via de opgang, bordes en de
grote hal, waarna ik via de trap en de galerij naar mijn kamer kon gaan. Het was op de tweede
etage de achterkamer aan de zijkant links, met uitzicht, door twee smalle hoge diepliggende
vensters, op de tuin van het gasthuis en daarboven – over de vele historische daken heen – de
toren van de Der Aa-kerk. Apart was het geschilderde linnenbehang, met in een hoek tegen de
zoldering nog de schel, waarmee ‘mevrouw’ vroeger het personeel placht op te roepen.
Behalve een grote kabinetkast en een wandkast, kon ik er beschikken over een zeer degelijke
gaskachel, een kleine kookgelegenheid en natuurlijk een wastafel.
Over enkele medebewoners
Behalve aan mevrouw Heldring, bood het woongedeelte van het huis ruimte aan zes
bewoners: beneden waren dat de beide kamers links (voor en achter) en de kamer rechts van
de hal, boven waren de kamers links voor (aan de straatkant) en links achter (de mijne),
alsmede de vertrekken van Jaap Stienstra.
Mijn uiterst vriendelijke eerste voorbuurman had er al jaren gewoond: eerst als student,
inmiddels was hij (toen) als anesthesist verbonden aan een ziekenhuis in Heerenveen. Later
werd deze kamer bewoond door Derk Josephus Jitta, die erg muzikaal was en er ook een grote
vleugel liet plaatsen. Dit was alleen mogelijk via een spectaculaire kunstgreep: aangezien
transport via de voordeur niet mogelijk was, werd het instrument met behulp van een grote
kraanwagen (die de hele straat blokkeerde) op kamerhoogte door de voorgevel naar binnen
getakeld, nadat eerst het complete raam was verwijderd! Daarbij stonden de zenuwen
gespannen, want elk moment zou mevrouw Heldring kunnen verschijnen die altijd via de

benedendeur aan de voorzijde de stad inging om boodschappen te doen ,- zij wist van dit alles
niets. Gelukkig was de actie net met succes afgesloten - al stond de kraanwagen er nog wel
pontificaal voor de deur - toen zij nietsvermoedend om de hoek van de Zwanestraat
verscheen. Dat de kraanwagen niet voor niets juist voor háár huis stond, heeft ze toen niet
beseft en vermoedelijk is ze de ware toedracht nooit te weten gekomen.
De kamer daaronder was aanvankelijk bewoond door een vaak langdurig afwezige zéér
ouderejaars student oceanologie, die vaak op pad (d.w.z. op zee) was voor bijhorend
onderzoek. Toen hij tussendoor eindelijk gelegenheid vond af te studeren werd hij passend
van het Academiegebouw afgehaald: aan de Spilsluizen had hij al tijden een nauwelijks meer
bruikbare oude Franse auto staan, een Panhard. Jaap St. regelde via zijn hippische contacten
een paard met gerei, zodat de nieuwbakken academicus na het behalen van zijn bul, voor de
trappen van het Academiegebouw zijn auto zag staan, gespannen achter de genoemde
viervoeter. Aldus werd hij met ‘paard en wagen’ via ons pand aan de Kijk in ’t Jatstraat waar wij tijdig het bordes bevolkten voor een aubade -, verder de stad ingereden richting het
gebouw van Vindicat aan de Grote Markt, waar de rest van de festiviteiten zou plaatsvinden.
Later werd deze kamer bewoond door Quintus van Mastrigt
Jaap Stienstra - over wie zoveel valt te vertellen dat daarvoor hier de ruimte ontbreekt bewoonde het achterdeel van het hoofdgebouw, onder andere in een kamer met fraaie
beschilderde wandversieringen. Hij had via zijn ramen uitzicht op de wat verwilderde tuin van
het huis, welke grensde aan de Kromme Elleboog/hoek Turftorenstraat.
Mijn onderbuurman was Binnert Heldring. Hij speelde (en oefende) geregeld op zijn
clavecimbel, wat zeker bij mooi weer – als de ramen open stonden – voor mij een groot
genoegen was.
Eenmaal had ik een merkwaardige ervaring toen ik op een morgen uit het raam keek: een
ochtend met heel rustig weer met een egaal wolkendek. Toch was er het gevoel, dat er iets
niet klopte.. Het duurde even voor ik in de gaten had dat de laaghangende bewolking wel de
omringende daken vrijliet, maar precies daarboven de toren van de Der A-kerk volledig
afdekte.
Zo nu en dan werd ook gemeenschappelijk gegeten.
Afloop
Hoewel het huis zelf zeer rustgevend was en dus ideaal om te studeren, ging ik toch vaak naar
de UB aan de overkant, om daar in de grote oude studiezaal volgende stappen te zetten
richting de afronding van mijn studie. Die zou overigens nog even uitblijven en pas later
worden voltooid, vanwege een inmiddels gestarte werkkring in het voortgezet onderwijs.
Mijn huwelijk in de zomer van 1971 betekende verhuizing naar een moderne flat in
Paddepoel, een wel heel andere ambiance dan het statige huis in de Oude Kijk in’t Jatstraat.
Ik heb met veel plezier gewoond op nr. 6 en voelde mij daarin zeer bevoorrecht. Het is goed
te horen dat eindelijk de geschiedenis van het huis (en de bewoners die het heeft gehad) is
vastgelegd. Mede gezien de betrekkelijk korte tijd dat ik er verbleef, zal ik in het boek zeker
niet figureren onder de daarin beschreven meer illustere medebewoners, die het pand in de
loop der eeuwen heeft gekend en waarnaar ik overigens zeer nieuwsgierig ben.
Met deze herinneringen hoop ik niettemin iets terug te geven van wat het wonen in dit huis
mij heeft gebracht.
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