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Woord vooraf
Nog nooit konden we het hoge aantal van
bijna 39.000 bezoekers verwelkomen. De
vaartochten van de Emma en de samenwerking
met verschillende partners maken van het
Noordelijk Scheepvaartmuseum een goede
bekende in Stad en Ommeland.
Werken aan de toekomst vraagt om goede
plannen, samenwerken met het Groninger
Museum, de Groninger Archieven, de Gemeente
en Provincie Groningen en diverse andere
partners. Het vraagt ook om veel inzet van
medewerkers, vrijwilligers en bestuur. En
tenslotte ook om het nodige overleg en
volharding. De zoektocht naar een duurzame
opzet van het museum dat ons voor de
toekomst voor ogen staat vraagt veel van alle
betrokkenen, waaronder geduld. Hopelijk wordt
dat in 2018 beloond door besluiten, afspraken
en het verkrijgen van de benodigde financiën,
die de uitvoering van aansprekende plannen
voor de toekomst van het museum mogelijk
kunnen maken.

Een bijzonder jaar was het, het inmiddels
achter ons liggende 2017. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering in het voorjaar nam de
Vereniging twee heel belangrijke besluiten, die
de toekomst van het museum mede bepalen.
Zo is besloten om het Pomphuis te verkopen
aan het Groninger Monumentenfonds. Daarmee
wordt het mogelijk een wens die we al heel
lang hebben – een goed lopend Museumcafé –
te realiseren. Een onontbeerlijke voorziening
voor een museum met toekomst, iets dat we
immers graag willen zijn. Belangrijker nog was
het besluit dat unaniem genomen werd om
de koers van het museum te verbreden: we
gaan ons door ontwikkelen naar een Historisch
Museum, een trekker in het Historisch Kwartier
dat ook Gemeente en Provincie voor ogen
staat.
Met de activiteiten die het museum in 2017
uitvoerde zijn medewerkers en vrijwilligers
druk doende en maken ze de goede keuzes. Zo
vinden de bezoekers steeds gemakkelijker en
in grote getale de weg naar een aantrekkelijk
programma van tentoonstellingen en
evenementen.

Pieter Westra
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging
Noordelijk Scheepvaartmuseum

Hoge der A. Collectie Groninger Archieven
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Jaarverslag 2017
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2017 telde de vereniging 317 leden, waaronder 27 bedrijfsleden en 22 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2016 met 16 gedaald.
Op 11 augustus 2017 overleed ons erelid de heer R.G.E.G. Martens. De vereniging kende derhalve
op 31 december 2017 één erelid, de heer F.J. Bolt te Groningen.
Het bestuur kende in 2017 de volgende samenstelling:
voorzitter
De heer P. Westra
secretaris
Mevrouw M.J. Schouwenaar
penningmeester
De heer F.J. Bolt (interim)
leden
Mevrouw E. ter Hofstede
Mevrouw L. Vermeer
Mevrouw T. van der Veen
De heer J.W. Veluwenkamp

Adviseur van het bestuur was:
De heer T. Bouman (bouwzaken)

Te Groningen:
Anker Redersverzekeringen
Aon Risk Services
Bout Advocaten
Suiker Unie, Vierverlaten
D&U groep accountants
Feederlines B.V.
Freia B.V.
Hanzevast, Groningen
Installatiebedrijf P.B. Vos
Marine Insurance International B.V.
Notariskantoor PlasBossinade
(tot 21 maart 2016)
Quiverté
Scheepsverzekeringsmaatschappij Compact
‘DOV’ N.V.
Scheepsverzekering SON
Schepen Onderlinge Nederland U.A.
Seatrade Groningen B.V.
Traiteur Service s’Amuse

Het gehele bestuur vergaderde in 2017 negen
keer. De vergaderingen van het bestuur in
kleine samenstelling – voorzitter, secretaris,
penningmeester en incidenteel andere
bestuursleden in aanwezigheid van de directeur
en adjunct-directeur – vonden regelmatig
plaats gedurende het hele jaar. De jaarlijkse
algemene ledenvergadering vond plaats op 29
maart 2017.
De belangrijkste onderwerpen tijdens de vele
vergaderingen van het bestuur gedurende het
afgelopen jaar waren de financiële situatie,
de toekomstplannen van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum en de ontwikkeling van
het Pomphuis aan het Kleine der A.
Bedrijfsleden
Onder de leden van de vereniging bevinden
zich 27 bedrijfsleden. Deze leden droegen per
jaar tenminste €100,- contributie bij en een
aantal steunde incidenteel en desgevraagd het
museum met extra donaties.

Te Haren:
Scheepvaart Groningen B.V.
Noord Nederlandse P&I Club

De bedrijfsleden die in 2017 lid waren worden
hieronder, onder dankzegging voor hun
ondersteuning, genoemd:

Te Harlingen:
Rederij G. Doeksen en Zn. B.V.
Te Hoogezand:
Bodewes Scheepswerven B.V.

Te Bedum:
Scholma Druk B.V.

Te Ten Boer:
Emmius Notarissen

Te Delfzijl:
Groningen Seaports
Koninklijke Wagenborg Shipping B.V.
Marin Ship Management B.V.

Te Winschoten:
Reider Shipping B.V.
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Het algemene beeld van het museum in
2017
Uitvoering toekomstplannen
Wij werken aan de plannen voor de
thematische verbreding van ons museum.
Uitgangspunt hierbij is de doorontwikkeling
van het Scheepvaartmuseum naar een meer
algemeen historisch museum van Groningen.
Met de wisseltentoonstellingen van de
afgelopen jaren lopen wij hierop al vooruit.
De gemeente treedt faciliterend op bij de
ontwikkeling van de plannen. Het proces
bleek taaier dan gedacht. Vanaf maart 2017
is het museum in gesprek met Gemeente,
Provincie en de twee belangrijkste partners,
het Groninger Museum en het RHC Groninger
Archieven om tot overeenstemming te komen
over de toekomstige rol, positie en inhoud van
ons museum. De verwachting is dat er midden
2018 duidelijkheid zal zijn over de hoofdlijnen
waarlangs het museum zich zal ontwikkelen.
Meer bezoekers
Ons museum sloot 2017 zeer succesvol af
met in totaal 38.757 bezoekers, bijna 3.000
meer dan in 2016. We kwamen regelmatig
in het lokale en landelijke nieuws met de
wisseltentoonstellingen, de vaste collectie, de
evenementen en activiteiten, de beurtvaart
op de ZK4 in samenwerking met het
Visserijmuseum in Zoutkamp en natuurlijk ons
eigen museumschip de Emma. Publiekstrekkers
het afgelopen jaar waren de tentoonstellingen
Land van Belofte, Noorderhaven // Gezichten,
De Pelgrim en de dame en Koffie, vers(ch)
gebrand!. In de laatste weken van 2017
zorgden Kerstvloed 1717 en Abel Tasman,
welkom aan boord! voor grote drukte in het
museum.
Jaarlijkse evenementen als ZomerWelVaart en
WinterWelVaart trokken ook dit jaar meer en
nieuw publiek.
Dagtochten met museumschip ‘Emma’
Op vijf dagen voer de Emma de exclusieve
‘Handelsvaart’ over het Reitdiep. Bij dit speciale
vaarevenement voeren de aangemelde gasten
via Onderdendam naar Winsum. Partners
bij deze handelsvaart waren het magazine
Da’s ja goud en restaurant In de Molen in
Onderdendam.
De ‘Emma’ bij de plaatsing van de nieuwe spoorbrug
in Zuidhorn
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Bezoekers museum 2017
WinterWelVaart meegeteld door NSM
Volwassenen, volledige toegangsprijs
Kinderen >7 jr
Senioren
CJP
Volwassenen in groep
Kinderen in groep
Kinderen < 7 jr
Leden
Vrije toegang
Museumkaart
Stadjerspas

10.000
4.985
616
1.194
74
499
1.430
696
68
4.921
8.865
55

Bezoekersactie
Externe activiteiten
Kinderfeestje

599
4.702
80

Totaal aantal bezoekers

38.757

Bezoekers sociale media 2017
Aantal unieke bezoeken aan de website 88.575
Aantal vrienden op Facebook
910
Volgers op twitter
2119

Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht tentoonstellingen
17 december 2016 – 2 april 2017
Land van belofte. Prostitutie in het A-kwartier
(incl. stadjersnight) In samenwerking met Maria Koijck en
Ron Glasbeek
22 april 2017 – 18 juni 2017
Noorderhaven // Gezichten (inclusief stadjersnight).
In samenwerking met kunstenaars van de NoorderAteliers
2 juli 2017 – 17 september 2017
Pelgrim & de dame – 20 jaar hervonden stad
8 juli 2017 – 12 november 2017
Koffie vers(ch) gebrand
(inclusief stadjersnight en lezingen).
In samenwerking met Museum het Behouden Blik
1 oktober 2017 – 17 december 2017
Toyism takes over! (Op de binnenplaats)
25 november 2017 – 18 februari 2018 Abel Tasman. Welkom aan boord!
In samenwerking met Abel Tasman Museum
9 december 2017 – 11 maart 2018
Kerstvloed 1717

De panda
van Toyism
op de
binnenplaats
‘Noorderhaven // Gezichten’

‘Kerstvloed 1717’
Noordelijk
Scheepvaart
museum

kerstvloed 1717
9 december 2017 t/m 11 maart 2018

het
behouden
blik
in het
Noordelijk
Scheepvaart
museum

8 juli t/m 12 november 2017

‘Abel Tasman’

www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl

9711 HZ | Brugstraat 24 | GRONINGEN

info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl

050 3122202

www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl | info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl | 9711 HZ Brugstraat 24 GRONINGEN | 050 3122202

Het affiche van
‘Koffie vers(ch)
gebrand’
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Het affiche van
‘Abel Tasman,
welkom aan boord!’

Het affiche van
‘Kerstvloed 1717’

In de zomer van 2017 werkte het Noordelijk
Scheepvaartmuseum mee aan verhalentournee
van Spinbarg. Van 18 t/m 21 augustus
lag de Familietrouw, het schip waarop de
volksverhalen van het Spinbarg-project te
zien waren, aan de kade van de Kleine der A
en waren er aansluitend rondleidingen in het
museum. Daarna ging Spinbarg op tournee
door de provincie, onder begeleiding van het
museumschip Emma. Hierbij deed Spinbarg
met de Familietrouw Sappemeer, Briltil en
Stadskanaal aan.

Speciale of jaarlijks terugkerende evenementen
In het voorjaar deden 45 nieuwsgierige
kinderen van 8 t/m 12 jaar mee aan de vier
colleges van de MuseumJeugdUniversiteit.
De reeks had een divers karakter, er waren
lezingen over pooldieren, Sontvaarders, Abel
Tasman en de rechten en plichten van kinderen.
Partners: MuseumJeugdUniversiteit.

Tijdens de Vestingsdag Bommen Berend op 28
augustus werd het verleden tot leven gebracht:
re-enactors (naspelers van historische
gebeurtenissen) sloegen hun kampement
op op de binnenplaats van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum en demonstreerden hoe
het kampleven er in de zeventiende eeuw
uitzag. Bezoekers konden in de ‘taveerne’
kennismaken met de historische figuren,
trainen met een bataljon soldaten, een
hagenpreek beluisteren, een lezing bijwonen of
vuurdemonstraties bekijken.
Partners: Koninklijke Vereeniging van
Volksvermaken in Groningen en Stichting
Vestingdagen Noord-Nederland.

Museumjeugduniversiteit in het museum

In juli 2017 vond de derde editie van
ZomerWelVaart plaats. Het evenement trok
circa 10.000 bezoekers. In het museum
was van alles te doen; er was een speciale
Hanzespeurtocht, in het kader van de
tentoonstelling Koffie vers(ch) gebrand werd er
verse koffie gebrand en geschonken en op de
binnenplaats was er kindertheater.
Partners: Marketing Groningen, de Verhalen
van Groningen

Vestingsdag Bommen Berend op de binnenplaats

Op 8 september 2017 vond de allereerste
Groninger Museumnacht plaats. Samen met
het GRID Grafisch Museum, het Groninger
Museum, het Nederlands Stripmuseum en
het Universiteitsmuseum bood het museum
een avondvullend programma aan. In het
museum was er een koffieproeverij, speciale
rondleidingen van gastconservator Carin
van der Wal en optredens van indierockband
Vera’s Charm. Bovendien konden mensen een
vaartochtje maken met het museumschip

Suppen tijdens ZomerWelVaart

6

en Winschoten, op 9 en 10 december in
Zoutkamp. Tussenstops op weg naar de stad
werden op 13 december gemaakt in Garnwerd
en Werf Wolthuis. In Groningen kwamen maar
liefst ruim 30.000 getelde bezoekers naar
dit sfeervolle weekend met feeëriek verlichte
historische schepen. Het museum rekende
daarvan, als één van de drie organiserende
partijen, 10.000 tot museumbezoekers.
Partners: De Verhalen van Groningen,
Gemeente Groningen, Provincie Groningen,
Gemeente Oldambt, Gemeente Appingedam,
Stad Appingedam, Gemeente de Marne,
SPAA, Het Ankerfonds, Groningen City
Club en Stichting Vrienden van het Beatrix
Kinderziekenhuis

Emma. De museumnacht was een groot
succes, vooral internationale studenten
maakten kennis met de Groninger musea. In
totaal bezochten 1570 mensen het Noordelijk
Scheepvaartmuseum.
Partners: GRID Grafisch Museum, Groninger
Museum, Nederlands Stripmuseum,
Universiteitsmuseum

De eerste Groninger Museumnacht.

Op 8 en 9 september 2017 was het weer Open
Monumentendag. Op de kop af 105 bezoekers
namen een kijkje in onze monumentale
panden.
De ZK4, de historische garnalenkotter van het
Visserijmuseum in Zoutkamp, voer dit jaar
weer zes weekenden de beurtvaart over het
Reitdiep. In totaal genoten 125 mensen van
deze tocht. Na een mooi groot artikel in het
Dagblad van het Noorden waren de tochten
binnen mum van tijd volgeboekt.
Partners: Visserijmuseum Zoutkamp en
Stichting het Groninger Landschap

WinterWelVaart

Ook in 2017 organiseerden we drie keer een
zogeheten Stadjersnight. Een laagdrempelige,
gratis avond vol gezelligheid in en rond het
museum met lezingen, een drankje, muziek en
bij het weggaan een gratis schiere kadopuut! In
totaal trok dit 206 personen.

Op 14 oktober 2017 vond de Dag van de
Groninger Geschiedenis plaats in het RHC
Groninger Archieven. Met elf Groninger
muntschatten was de Schatkamer het
hoogtepunt van de dag. Mensen verwonderden
zich over de goed uitgelichte munten, die voor
één keer samen te zien waren. De andere
activiteiten stonden ook in het teken van geluk
en werden goed bezocht: de Dag trok in totaal
ruim 2500 bezoekers.
Partners: Groninger Archieven
In december 2017 vond voor de elfde keer het
bijzondere winterevenement ‘WinterWelVaart’
plaats. Naast de Stad werd WinterWelVaart ook
georganiseerd op 9 december in Appingedam

Stadjersnight bij ‘Land van Belofte’.
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Op 21 maart 2002 werd hij vanwege zijn
grote verdiensten voor het museum tot erelid
benoemd.
Rob, een echte ‘Stadjer’ met zijn wortels in
de praktijk (zeevaartschool, kustvaart), had
een uitgebreid netwerk onder schippers,
scheepvaartbedrijven en werven. Na een tijd
gevaren te hebben werkte hij bij de Sociale
Dienst in Groningen. Liefde en een scherp
oog voor kunst kreeg hij van huis uit mee, als
zoon van de Ploegschilder George Martens en
kunstenares Alida Pott.
De bekende publicaties die Martens samen met
Lieuwe Westra en Frits Loomeijer uitbracht, zijn
decennia later nog steeds standaardwerken voor de liefhebbers van
scheepvaartgeschiedenis. Daarnaast verzorgde
hij jarenlang de rubriek Die goede oude tijd in
weekblad Schuttevaer en was hij corrector en
redacteur voor andere auteurs. Hij was een
vraagbaak en baken voor velen die werkzaam
zijn op maritiem-historisch gebied.
Rob wist zijn kennis en manier van kijken
op enthousiaste en geduldige wijze over
te brengen op anderen. Hij is 93 jaar oud
geworden. (Dit memoriam voor R.G.E.G.
Martens werd in 2017 geschreven door oudmedewerker van ons museum Marja Goud, als
voorzitter van de Landelijke Vereniging van Het
Zeilend Bedrijfsvaartuig)

Personeel en vrijwilligers
In 2017 besteedden 61 vrijwilligers en
incidentele krachten weer veel tijd en energie
in het museum. Vooral het aantal vrijwilligers
in de teams tentoonstellingen, communicatie
en collectie was in 2017 flink gegroeid. Het
jaarlijkse personeelsuitje op 8 mei ging dit
jaar naar Utrecht en werd afgesloten met
een gezellig etentje. Tijdens de afsluitende
kerstbijeenkomst op 21 december waren
de meeste medewerkers en enkele relaties
aanwezig.
Het aantal betaalde medewerkers op 31
december 2017 bedroeg 13 personen, waarvan
één persoon in een participatiebaan bij het
museum werkzaam was. Alle medewerkers
werkten in deeltijd. Het aantal vrijwilligers
bestond op deze datum uit 61 personen.
Overleden
Het jaar 2017 was een verdrietig jaar voor het
museum. Er overleden vier vrijwillige medewerkers van het museum:
Menno Mulder (†18 januari). Menno werkte
vanaf 2006 als medeweker bij de afdeling
PR en Communicatie. Daarnaast verrichte
hij werkzaamheden voor de bibliotheek van
het museum. Menno was een vriendelijke en
betrokken medewerker.

Externe contacten en activiteiten

Koos de Jong (†20 mei). Koos werkte vanaf
2003 drie dagen per week in ons museum.
Hij was vraagbaak voor alle scheephistorische
zaken en grote kenner van de binnenvaart.
Koos beantwoordde alle schriftelijke en
mondelinge vragen over de scheepvaarthistorie
vakkundig en met veel enthousiasme. Koos was
een vriendelijke en behulpzame collega.

Overheid
Gedurende het hele jaar had de directie, vaak
terzijde gestaan door één of meer leden van
het bestuur, regelmatig contact met politici
en vertegenwoordigers van de Gemeente en
Provincie Groningen. Met de Provincie werden
de meeste contacten onderhouden met de
contactambtenaren en incidenteel met de
gedeputeerde van Cultuur en haar naaste
medewerkers. Met de Gemeente Groningen
werd regelmatig overleg gevoerd met de
contactambtenaren en incidenteel met de
wethouder van Cultuur.

Sam Boorsma (†24 juli). Sam werkte vele jaren
in ons museum als medewerker onderhoud en
techniek. Hij was een vriendelijke en betrokken
collega die altijd voor het museum klaarstond.
Rob Martens (†11 augustus). R.G.E.G. (Rob)
Martens, erelid van het museum, was een groot
kenner van de geschiedenis van de Groningse
binnenvaart en kustvaart. Van jongs af aan
verzamelde hij zelf objecten en foto’s. Al in de
jaren veertig werd hij lid van de Vereniging
Noordelijk Scheepvaartmuseum en hij bleef
meer dan 75 jaar betrokken bij het Noordelijk
Scheepvaartmuseum.

Museale organisaties
In 2017 had het museum op geregelde
basis contact en samenwerkingen met een
groot aantal musea, archieven of andere
erfgoedinstellingen in heel Nederland.
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PR
Het museum richt zich - met succes – op
free publicity. We zijn regelmatig in het
nieuws geweest in uitzendingen van regionale
omroepen zoals OOG tv/radio, RTV Noord en
Drenthe Toen. Vooral het persoonlijk contact
met lokale journalisten van het Dagblad van het
Noorden en de Gezinsbode werpt zijn vruchten
af. Minimaal een keer per maand krijgen
tentoonstellingen en activiteiten flinke aandacht
van de schrijvende pers. Voor Stadjers is een
artikel in de Gezinsbode vaak een trigger voor
een museumbezoek.

Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2017 kwam het Gronings Maritiem
Museaal Overleg (GROMMO) bijeen.
Partners: Muzeeaquarium Delfzijl; Historische
Scheepswerf Wolthuis; Abel Tasman Kabinet;
Kapiteinshuis Nieuwe Pekela; Stichting
Gebroeders Luden, Oostmahorn; Veenkoloniaal
museum; Museum De Verzamelaar;
Visserijmuseum Zoutkamp.
Samenwerkingsverbanden ten behoeve van
evenementen en arrangementen
In 2017 werkte het museum samen met de
volgende instellingen en organisaties:
De Verhalen van Groningen
Gemeente Groningen
Groningen City Club
Groninger Archieven
Groninger Museum
Gemeente Oldambt
Gemeente Appingedam
Gemeente de Marne
GRID Grafisch Museum
Het Ankerfonds
Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken
in Groningen
Marketing Groningen
Nederlands Stripmuseum
’t Pannenkoekschip
Provincie Groningen
Rijksuniversiteit Groningen
Rondvaartbedrijf Kool
Stad Appingedam
Stichting Promotionele Activiteiten Appingedam
(SPAA)
Stichting Groninger Landschap
Stichting Historische Zeilvaart Groningen
Stichting Vestingdagen Noord-Nederland
Wijkvereniging ‘Het A Kwartier’
Stichting Vrienden van het
Beatrix Kinderziekenhuis
Universiteitsmuseum
Visserijmuseum Zoutkamp

‘Herinnerings in beeld’
Vanaf mei heeft het museum samen met de
Groninger Archieven een vaste tweewekelijkse
fotorubriek in de Gezinsbode (oplage 110.00).
De rubriek is zo populair dat het vanaf 2018
een wekelijkse rubriek wordt.
Landelijke aandacht
Er verscheen een recensie in de Elsevier over
de tentoonstelling Land van belofte. Prostitutie
in het A-kwartier. Aan het eind van het jaar
trok Kerstvloed 1717 veel landelijke aandacht
in onder andere de Volkskrant, National
Geographic en Trouw, wat voor veel bezoekers
de aanleiding was om naar het museum te
komen.
Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2017 een aanzienlijk
aantal groepen. In totaal 499 volwassenen
en 1430 kinderen brachten in groepsverband
een bezoek aan het museum. Verschillende
betalende groepen kregen een rondleiding,
verzorgd door een van de enthousiaste en
deskundige rondleiders van het museum.

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal (www.maritiemdigitaal.nl)
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Schenkingen
In 2017 is de museumcollectie verrijkt met de volgende aanwinsten:
Dhr. B. Glazenburg (Lauwersoog)

Sleepanker zonder bladen, gebruikt door binnenvaartschepen
wanneer deze met andere schepen tegelijk door een
stoomsleepboot getrokken werden

Dhr. B.C.M. Grijpma (Groningen)

Kerkelijke collectezak met stok
Geldkist, 17e eeuw (reeds jarenlang aanwezig in de hal van het
museum)
Twee ingelijste blauwdrukken van een salonboot en een
beurtschip

Dhr. W.G.R. Hofman (Workum)

Negen Oostzeelepels, alle 19e eeuw

Mw. T. van Huis (Garnwerd)

Philips radio type BX290U van bruin bakeliet, 1949

Dhr. G. Kortekaas (Groningen)

Metalen trommel met Groningse stadsgezichten

Nalatenschap
de heer R.G.E.G. Martens
(Groningen)

Model van de tjalk Alida
De Alida op weg naar het scheepvaartmuseum,
aquarel door J. Jansen, 1991
Buste van R.G.E.G. Martens, door A. Pot-Hilverda
Twee roerkoppen van een zeemeermin

Dhr. P. Mulder (Zuidbroek)

Zeven VOC duiten

OD Investments B.V (Delft)

Een eikenhouten beschilderd plafond, gedateerd 1637,
bestaande uit balken en plafonddelen, afkomstig uit het pand
Herestraat 42 te Groningen

Dhr. E. Wardenburg (Harkstede)

Zes originele foto´s in lijst, gemaakt ter gelegenheid van de
tewaterlating van ms. Prinses Juliana in 1931

Dhr. J. Willems (Groningen)

Affiche van de Rotterdamse Lloyd met daarop de tekst
´Agentschap Groningen N.V. Wijnne & Barends´

Oostzeelepel

Collectezak
aan stok

Metalen
trommel met
Groninger
stadsgezichten

Buste van R.G.E.G. Martens
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Aankopen:
Dhr. B.C.M. Grijpma
(Groningen)

Schilderij van de
olieverf op doek
Schilderij van de
olieverf op doek
Schilderij van de
olieverf op doek
Schilderij van de
olieverf op doek

Model van de
tjalk Alida

coaster Tinda door Klaas Koster;
coaster Tjerk Hiddes door Klaas Koster;
coaster Adele door Klaas Koster, 1961;
coaster Reliable door Klaas Koster, 1961;

Aquarel van de Alida op weg naar het
Scheepvaartmuseum

Bakelieten radio

Zeven VOC duiten

Affiche van de
Rotterdamse
Lloyd

Detail eikenhouten beschilderd plafond

11

Bruiklenen voor lange duur
In 2017 had het museum 122 voorwerpen uit de collectie in langdurige bruikleen uitstaan in
andere musea of erfgoedinstellingen. Bruiklenen voor korte duur (minder dan een jaar) zijn niet in
dit overzicht opgenomen. In 2017 hadden de volgende instellingen objecten in bruikleen van ons
museum:
Abel Tasmankabinet, Lutjegast
Fraeylemaborg, Slochteren
Freia B.V., Groningen
Gemeentelijke Havendienst, Groningen
Groninger Audiovisueel Archief (GAVA), Groningen
Muzeeaquarium, Delfzijl
Museum het Tromp’s Huis, Vlieland
Museum Wierdenland, Ezinge
Nationaal Reddingmuseum, Den Helder
Noord Nederlandse P & I Club, Haren
Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
Stichting Groninger Landschap
Visserijmuseum, Zoutkamp
IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’, IJmuiden

Giften
In 2017 werden verschillende giften met bepaalde bestemming of voor algemene ondersteuning
ontvangen. Onder dankzegging voor de geboden hulp worden hier personen en instellingen genoemd
die donaties en giften aan het museum deden:
-

-

De tentoonstelling Kerstvloed 1717 werd mogelijk gemaakt door de Stichting Emmaplein
Foundation
WinterWelVaart 2017 werd georganiseerd door het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische
Zeilvaart Groningen en de wijkvereniging het A-Kwartier, en werd mogelijk gemaakt door
bijdragen van Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Oldambt, Gemeente
Appingedam, Gemeente de Marne, SPAA, Het Ankerfonds, Groningen City Club en Prins Bernhard
Cultuurfonds, SNS Fonds Eemsmond, NNPC en Stichting Emmaplein Foundation
Zowel voor WinterWelVaart als voor het museum zelf en voor de Emma zijn er diverse bedrijven
geweest die werkzaamheden niet berekend hebben, dus sponsoring in natura hebben gedaan
Van mevrouw A. Boer-Boerema ontving het museum een legaat van € 10.000,Van Stichting Jonkheer Rhijnvis Feith ontving het museum een gift van € 5.000,Donaties gestort in de schatkist bij de entree van het museum
Extra donaties (buiten de contributie) door derden of door leden van de vereniging het
Noordelijk Scheepvaartmuseum
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Personeelsorganisatie 31 december 2017
Vast personeel
Directeur
Adjunct directeur /conservator
Administratie
Projecten
Educatie en tentoonstellingen
Communicatie/ PR
Medewerker projecten
Medewerker beleidsondersteuning
Medewerker museumbeheer
Medewerker educatie/tentoonstellingen
Conciërge/depotmedewerker
Facilitair medewerker
Baliemedewerker

Jan Wiebe van Veen
Wicher Kerkmeijer
Carla de Groot
Sieuwke van Slooten
Michèlle Corbier-Kind
Karlijn Donders
Gert Kortekaas
Emma de Jong
Schato Franswa
Rob Poort
Roel Castelijns
Hanneke van den Berg
Zakina Muyres

Vrijwillige medewerkers en stagiairs
Beurtvaart
Communicatie

Balie

Timmerman
Museumschip/techn.dienst
Museumschip

Collectie

Kustvaartarchief

Lucienne Bakker
Stephanie Bennet-Suurd
Rienk Berends
Antrude Oudman
Daniël Schneider
Annemarie Vermaesen
Hilde v/d Berg - Kerssies
Martie Bouman
Tineke van Huis
Wonnie Noppert
Wilma Stadwijk
Bea Wolters
Frandely Raven
Hans Brugman
Rudolph Dirksen
Jan Moed
Harry Drost
Hans Egberts
Carin Koopmans
Remke de Vries
Kristel Fraase Storm
Kees Hartmans
Emma de Jong
Sascha de Jong
Marten Ketelaar
Femke Knoop
Saskia Koops
Eline Zwijnenburg
Gijs-Job ten Berge
Martin Strojenga

Educatie

Wilma Hammenga Pasma
Heleen van der Ham
Kees Huizinga
Marja Kuiper
Theo Tent
Jelleke Vermeer
Gabriëlle Weitjens
Abel Zuidema
Educatie/tentoonstellingen Jaline Hut - de Groot
Tentoonstellingen
Harrie Groen
Anne van den Heuvel
Simone den Hoedt
Annemieke Huisman
Marcel Keurentjes
Tamara Leenhouts
Karin Walsweer
Charlotte van der Woude
Annelies van Zwol
Riemke Scharff
Secretariaat
Nanne Heeringa
Saskia van der Veen
Jan Zoethout
Evenementen/museumschip Sjoerd van der Meij
Facilitair
René Stuut
Rondleidingen/bel.onderst. Mimi Vermeer
Elektricien
Hans Westenberg
Technische dienst
Wybe Wijnja
Jaap Wolthuis
Administratie (stagiair)
Rowin Zijlstra
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Financieel Jaarverslag 2017
In augustus 2017 heeft het bestuur van het
Noordelijk Scheepvaartmuseum mij gevraagd
het penningmeesterschap van de vereniging
tijdelijk waar te nemen. Ik heb, als oudpenningmeester, gevolg gegeven aan deze
oproep, op voorwaarde dat zo snel mogelijk
een geschikte kandidaat door de algemene
ledenvergadering kan worden benoemd. Het
penningmeesterschap is kennelijk een moeilijk
te vervullen vacature. Dat lijkt mij niet nodig:
ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat het een
zeer interessante en dankbare functie is.

der jaren een aanzienlijk deel van het eigen
vermogen hebben aangetast. Bovendien is in
2016 een lening afgesloten ten bate van het
groot onderhoud van het pand aan de Kleine
der A 5. De aflossing van €55.000,- heeft
het bestuur gemeend in één keer – dat wil
zeggen in 2017 – ten laste van de exploitatie
te brengen en niet, wat ook mogelijk was
geweest, uit te smeren over vier of vijf jaar. Als
waarnemend penningmeester kan ik dat besluit
ten volle onderschrijven.
Op deze wijze komt goed tot uitdrukking
dat een koerswijziging, zoals het bestuur
voorgestaan heeft en door de leden in
de algemene ledenvergadering in 2017
onderschreven is, niet zonder financiële
gevolgen is. Bovendien wordt op deze manier
inzichtelijk en transparant duidelijk gemaakt
dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de actuele financiële situatie van het
museum. De grenzen van wat het museum
financieel kan dragen, zijn naar mijn opvatting
bereikt.

In de afgelopen jaren heeft het bestuur
zich sterk gemaakt voor een koerswijziging
en gestreefd het museum een bredere
basis te geven door met behoud van
waardevolle elementen van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum het museum (nog)
aantrekkelijker te maken voor een nieuw
publiek. In eerste aanleg is daarbij aangehaakt
bij de ontwikkeling en programmering van
het Forum. Nadat het vertrouwen bij het
Scheepvaartmuseum wegviel dat het museum
in dat concept voldoende tot zijn recht zou
kunnen komen, zijn opnieuw de bakens
verzet. Daarbij is gezocht naar een museale
opzet waarin het vertellen van het ‘verhaal
van Groningen’ en het verbinden van actuele
ontwikkelingen met historische gebeurtenissen
ruim aandacht kan krijgen. Een inhoudelijk
planontwikkeling en samenwerking met de
Gemeente en de Provincie enerzijds en het
Groninger Museum anderzijds, is hierbij
nadrukkelijk nagestreefd.

Ten slotte nog een formeel punt: dit verslag
schrijf ik als waarnemend, niet door de ALV
benoemde, penningmeester. Dat betekent
ook dat ik geen beleidsverantwoordelijkheid
aanvaard voor het gevoerde financiële beleid.
Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van het
zittende, door de algemene ledenvergadering
gekozen, bestuur.
De waarnemend penningmeester,
Frits Bolt

Dit soort processen zijn naar hun aard
stroperig. Het verbaast dan ook niet dat er
veel en intensief overleg plaats moet vinden,
voordat een begin van een gezamenlijke, door
alle betrokken partijen gedragen samenwerking
ontstaat. Ook in 2017 is daaraan door bestuur
en directie hard getrokken en zijn er slechts
kleine stapjes gemaakt. Soms een stapje
vooruit, dan weer onverwacht een stap
achteruit.
Bovendien doet een koerswijziging, naast
de lopende exploitatie van het museum, een
beroep op de financiële middelen van de
organisatie. Om een koerswijziging voor te
bereiden zijn investeringen gedaan in onder
meer onderzoek, verbouw en verbetering
onroerende zaken. Investeringen die in de loop

Tabaksblik van
Niemeijer
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Staat van baten en lasten over 2017

Normale bedrijfsuitoefening
Baten
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen
Entreegelden, museumschip en presentaties
Verkopen en verhuur
Contributies
Legaat
Overige baten
Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Collectie en presentatiekosten
Educatie en voorlichting
Beheerkosten

Werkelijke

Begroting

Werkelijke

cijfers over

voor

cijfers over

2017
€

2017
€

341.415
115.000
73.016
8.608
6.938
10.000
1.538
470.445

340.000
115.000
70.600
12.284
7.000
0
6.500
475.248

2017
€

303.600
79.800
63.854
12.360
7.130
0
3.701
482.573

98.124
405.116
374.322
67.818
64.168
62.517
32.024
30.700
39.041
13.638
9.000
5.135
26.584
29.000
24.872
538.188
538.384
505.887
			
Saldo baten en lasten
18.327
13.000
35.442Bestemmingsfondsen
0
0
0
Bestemmingsreserve
1.1330
10.414
Naar resp. uit overige reserves
17.194
13.000
25.028Projecten
Baten
Stimuleringssubsidie Gemeente Groningen
Investeringsbijdragen
Specifieke donaties
Bijzondere baten

0
68.307
3.045
0
71.352

Lasten
Investeringen
Ontwikkeling toekomstplannen
Bijzondere lasten

0
0
0
0
0

25.000
0
2.000
22.577
49.577

110.368
13.000
11.568
3.045
0
25.000
10.210
0
47.000
123.623
13.000
83.568
				
		
Saldo baten en lasten projecten
52.27113.00033.991Toekomstfonds
0
0
0
Bestemmingsfondsen
0
0
2.650
Uit overige reserves
52.27113.00031.341-

Totaal uit overige reserves

35.077-
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0

56.369-

Balans per 31 december 2017
(na verwerking bestemming exploitatiesaldo)
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2017

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
537.863

446.182

Museumschip

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

40.330

48.015

Overige vaste bedrijfsmiddelen

23.000

30.316

601.193

524.513

PM

PM

6.306

6.792

Debiteuren

17.908

8.012

Overige vorderingen en overlopende activa

89.487

58.653

107.755

66.665

185.338

274.128

900.592

872.098

Museumcollectie
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

Liquide middelen
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ACTIVA

31-12-2017

31-12-2017

€

€

Eigen vermogen
Overige reserves

1.766

36.844

Bestemmingsreserves

16.593

15.460

Bestemmingsfondsen

15.012

15.012

67.316

67.316

51.148

51.148

601.193

524.513

0

43.000

55.558

59.767

Toekomstfonds

Egalisatierekening1
Voorzieningen
Overige voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulden
Aflosverplichtingen komend verslagjaar
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

4.210

4.189

45.705

12.386

9.037

18.016

100.368

91.763

159.322

126.354

900.592

872.098

1
De egalisatierekening is dat deel van het vermogen dat vast ligt in materiële vaste activa en bij realisatie ten
gunste komt van de overige reserve
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De vruchtenwijnen- en likeurstokerij in het Canterhuis
moeilijker. Cultura woei als een frisse wind door
de vruchtenwijnenbranche. De branche had
een wat stoffig imago: vruchtenwijnen hadden
weinig elegante namen en werden simpelweg
‘bessenwijn’ of ‘appelwijn’ genoemd. Woldring
& Idema zag de potentie van deze branche
en bracht deze mede tot bloei. Onder wettig
beschermde namen werden vruchtenwijnen
op de markt gebracht. Datzelfde jaar bracht
Woldring & Idema een alcoholvrije wijn op
de markt, Abstinent. Een passende en bijna
nuchter te noemen naam aangezien ‘abstinent’
simpelweg zoiets betekent als ‘zich onthoudend
van alcohol’.

Op 17 augustus 1908 was de nieuw opgerichte
vennootschap onder firma (V.O.F.) Woldring
& Idema een feit. In de notariële akte
hadden Roelf Woldring en Marten Idema
hun vennootschap ten doel gesteld ‘het
inleggen van vruchten, het fabriceeren van
vruchtensappen, vruchtenwijnen, advocaat,
siropen, limonades en likeuren, met en
zonder alcohol, het distilleeren van bitters
en likeuren met alcohol, en den handel in
wijnen, gedistilleerd en al de bovengenoemde
zaken in den uitgebreidsten zin des woords’.1
De V.O.F. Woldring & Idema zou – kort
gezegd – zich bezighouden op het gebied van
vruchtenproducten, van limonadesiropen en
vruchtenwijn tot likeur en advocaat.

Een firma met koninklijke allure
Terwijl de concurrentie in de branche toenam
kwam ook een politieke discussie op gang
over de manier waarop accijns geheven
werd op vruchtenwijn. In de Tweede Kamer
werd aangetekend dat het alcoholpercentage
van diverse vruchtenwijnen boven de
normale maximale 11% kwam. In een
kamerstuk werd de niet bij naam genoemde
Cultura als voorbeeld aangehaald dat een
alcoholpercentage van 15% had, maar dit niet
vermeldde in haar reclamevoering. De vraag
werd gesteld of vruchtenwijn met een dergelijk
alcoholpercentage tot sterkedrank moest
worden gerekend.2 In 1927 werd vastgesteld
dat vruchtenwijn met een percentage
van maximaal 15% alcohol tot de ‘zwak
alcoholische drank’ werd gerekend.3
Woldring & Idema produceerde door terwijl
de discussie op gang was. De afdeling
vruchtenwijnen zou de motor van succes voor
Woldring & Idema blijken te zijn. Cultura won
in 1927 een gouden medaille als ‘eere-wijn’ op
een grote tentoonstelling. Prinsgemaal Hendrik,
de man van toenmalige koningin Wilhelmina,
was aanwezig op deze tentoonstelling en
bestelde ook Cultura na te hebben geproefd.4
Cultura kreeg een bijna letterlijke koninklijke
allure. Door de jaren heen zou de firma
diverse vruchtenwijnen aan haar assortiment
toevoegen en het zogenaamde ‘Nederlandse
Wigco-zestal’ promoten: haar zes meest
bekende en meest geliefde vruchtenwijnen.

Een frisse wind in de vruchtenwijnbranche
Woldring en Idema, beide boerenzonen,
begonnen hun onderneming in een Nederland
waarin de alcoholconsumptie dalende was. De
consumptie van sterkedrank was in de laatste
decennia van de negentiende eeuw afgenomen,
mede door een groeiend aantal verenigingen
ter drankbestrijding. De productie van en
handel in wijn en sterkedrank werd wettelijk
geregeld met de Drankwetten van 1881 en
1904. De alcoholconsumptie in Nederland
nam af, maar de firma Woldring & Idema
scheen hiervan geen schade te ondervinden.
Hun assortiment beviel, zo bleek. Al na een
paar jaar moest worden uitgekeken naar
meer ruimte. In 1912 werd Brugstraat no. 26
aangekocht, het middeleeuwse pand dat nu
het Canterhuis wordt genoemd, maar toen
logischerwijs bekend kwam te staan als het
Woldring & Idemapand.
Het etaleren van producten bij
tentoonstellingen was een belangrijk onderdeel
van de promotie van Woldring & Idema. In
1910 won de firma een zilveren medaille voor
‘diverse likeuren’ bij een tentoonstelling. De
focus van de firma verschoof echter naar
limonades en vruchtenwijnen, de zilveren
medaille voor de likeuren ten spijt. In 1917
werd het product op de markt gebracht dat
de firma de grootste faam op zou leveren:
de vruchtenwijn Cultura. Het was midden
in de Eerste Wereldoorlog en de import van
buitenlandse wijnen werd hoe langer hoe

De noordelijke provincies vormden eerst
veelal het afzetgebied voor de firma, maar
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Weten wat er speelde en wat de gemoederen
van (potentiële) klanten bezighield, was deel
van het succesrecept van Woldring & Idema.
Een voorbeeld hiervan was kandeel. Al sinds
de zeventiende eeuw was het drinken van
kandeel bij kraamfeesten een traditie en het
alcoholdrankje werd dan ook in 1938 bij de
geboorte van prinses Beatrix op Paleis Soestdijk
geschonken. Prompt sprong Woldring & Idema
in op de actualiteit met een eigen variant
van de traditionele kraamdrank, in klinkende
bewoordingen als ‘de herboren attractieve
geboort-, verjarings- en feestdrank’. Datzelfde
jaar vierde het bedrijf haar dertigjarig bestaan.
Kopers van de producten uit het Wigcoassortiment kregen bij hun aankoop een
wijnglas of schenkkurk cadeau.6

gaandeweg vonden de wijnen van Woldring
& Idema landelijk en zelfs buiten de grenzen
van Nederland hun aftrek. Het bedrijf begreep
het belang van reclame en pronkte steevast
met haar bijzondere dranken op een mooi
aangeklede stand bij tentoonstellingen.
Bezoekers kregen een gratis drankje, kopers
een surprise. Vanaf 1924 verspreidde de firma
jaarkalenders. Het bedrijf was zich bewust van
de allure van haar dranken en introduceerde
in lijn daarmee de slogan ‘Wie Woldring en
Idema’s dranken kent, wil nooit iets anders,
is verwend.’ In 1926 merkte het Nieuwsblad
van het Noorden ironisch op dat Woldring &
Idema het spreekwoord ‘goede wijn behoeft
geen krans’ een letterlijke interpretatie gaf
op een Groningse reclametentoonstelling met
een reusachtig Cultura-fust van 15.000 liter in
‘frissche sterke kleuren’.5
Nationaal uithangbord van Nederland
Wijnland
De firma groeide uit haar jasje en werd in 1933
omgezet in een naamloze vennootschap. Het
bedrijf werd in drieën gedeeld en Woldring
en Idema werden beiden eigenaar van een
slijterij – Idema van die in de Poelestraat en
Woldring van die in het Canterhuis – terwijl de
zakenmannen gezamenlijk de stokerij in de
Brugstraat in bezit hielden. Woldring & Idema
kreeg de reputatie het levende bewijs te zijn
dat Nederland goede wijn kon produceren,
een idee dat het bedrijf zelf ook propageerde
in haar advertenties. Nederland bezat wel
degelijk een wijncultuur, beleerde zij in haar
reclame, en stond niet ‘in het minst’ achter
‘welk land ter wereld ook’. Wie zijn twijfels
had bij deze ferme uitspraak, werd door het
bedrijf uitgenodigd een proefname te nemen
van het ‘Nederlandsche zestal’. Er werd
ingespeeld op vaderlandsliefde met slogans
als ‘Koopt Nederlandsche waar, dan helpen
wij elkaar’. Toen de Nederlandse regering
in 1932 de accijns op buitenlandse wijnen
verhoogde, beargumenteerde het bedrijf rap
in haar reclamevoering dat ‘het gebruik van
Cultura meer gemotiveerd dan ooit’ was.
Naast de smaak- en geurkwaliteiten werd
aan voordelen opgesomd dat het ging om
een ‘zuiver Nederlandsch product’ en ‘minder
werkeloosheid’ bewerkstelligde. Reclame voor
de zogenaamde ‘nationale wijn’ Cultura was
simpelweg reclame voor gans Nederland: ‘van
Nederlandschen grond voor Nederlandschen
mond’.

Provinciale Drentsche en Asser Courant, 4 juni 1929

19

flessen wijn bleken te zijn ontvreemd en op de
zwarte markt verkocht.8
Ondanks het feit dat de oorlog op diverse
manieren een sta-in-de-weg was voor de
wijnbranche, schoot de totaalproductie van
vruchtenwijn in Nederland in de jaren veertig
omhoog. Begin twintigste eeuw lag het
productieniveau op enkele honderdduizenden
liters wat rond 1940 was gestegen tot twee
miljoen liter. Binnen tien jaar verdriedubbelde
dat echter tot maar liefst zes miljoen liter.9
Woldring & Idema weet deze stijgende
vraag naar vruchtenwijn, waardoor het geen
onbelangrijke onderdeel van de alcoholindustrie
werd, voornamelijk aan het prijsniveau. De
oorlog kwam de importprijzen van buitenlandse
wijnen bepaald niet ten goede. Met dat de
burger in de oorlog minder te besteden
kreeg, gaf deze logischerwijs de voorkeur

En toen: crisis en oorlog
De economische malaise van de jaren dertig liet
Woldring & Idema niet onberoerd, maar toen
het bedrijf in een jubileumuitgave ter ere van
het veertigjarig bestaan terugblikte, haalde zij
voornamelijk de oorlogsjaren aan als zijnde een
moeilijke periode. Een periode waarin ‘vooral
aan de leiders buitengewone eisen werden
gesteld’. De drankindustrie werd flink getroffen
door de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen liters
alcohol gingen naar Duitsland wat de prijzen
sterk deed stijgen. Eind 1941 werd een
wijnbelasting ingesteld op ‘ingevoerde of te
lande vervaardigde’ vruchtenwijnen van maar
liefst anderhalve gulden per liter.7 In 1944
deed een inbraak Woldring & Idema op de
voorpagina’s van landelijke kranten belanden
toen er een sluikhandel in suiker en wijn boven
water kwam. Maar liefst 1600 kilo suiker en

R. Woldring. 1908 - 1948.
(Uit het jubileum boekje ‘40 jaar Woldring & Idema N.V. 1908-1948’)
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aan goedkopere vruchtenwijn boven dure
buitenlandse wijn. De bijzondere wijnbelasting
voor vruchtenwijn van eigen bodem was na
de oorlog weliswaar anderhalve gulden per
liter, maar geïmporteerde wijn was dubbel
zo zwaar belast met drie gulden per liter.10
Toen Nederland, België en Luxemburg in
augustus hun invoerrechten gelijkschakelden,
werd bovendien overeen gekomen dat de
in Nederland vervaardigde vruchtenwijn
accijnsvrij was.11 In de Benelux zouden te hoge
invoerrechten geen belemmering voor de koop
van Woldring & Idema’s vruchtenwijn meer
kunnen zijn.

De naamgevers van Woldring & Idema waren
met het vertrek van Woldring uit het bedrijf
verdwenen, maar de naam bleef. Het bedrijf
werd voortgezet en rond de jaren zeventig
langzaamaan afgebouwd. In 1974 werd het
monumentale pand in de Brugstraat verkocht
aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Daarmee verdween ook de naam ‘Woldring
en Idemapand’, want het veertiende-eeuwse
gebouw kreeg een veel historischer naam:
het Canterhuis. Het bedrijf Woldring & Idema
zelf was niet verdwenen: de bottelarij bleef
behouden tot 1991, toen werd ook dit laatste
onderdeel van Woldring & Idema opgeheven.

Het einde van vruchtenwijnglorie
Het veertigjarig bestaan van Woldring &
Idema in 1948 was een moment om bij stil te
staan. In veertig jaar tijd was veel gebeurd en
verkregen, maar ook verloren. Vijf jaar eerder
was Marten Idema overleden en Woldring
verkondigde zelf nu het stokje over te willen
dragen. De boerenzoon had het geschopt tot
een ondernemer die op nationaal niveau in
groot aanzien stond en tot ridder in de orde
van Oranje-Nassau was benoemd voor zijn
inzet voor de gezondheidskolonie Elim op
Schiermonnikoog.

Antrude Oudman
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Schildpaddensoep en huwelijkskranten: huwelijksjubilea van
Brugstraatstellen
19 mei 1895 het jubileum gevierd van Ena
Dallinga en Pieter Roelfs Roelfsema – ‘geliefden
tot in den dood’. Die zondag zaten zij samen
met familie en vrienden aan tafel om te
vieren dat zij elkaar veertig jaar eerder in
Nieuwolda het jawoord hadden gegeven. Zij
als 21-jarige dochter van een landbouwer,
hij als graanhandelaar en commissionair. Nu,
veertig jaar later, was hij de eigenaar van een
succesvolle olieslagerij aan de Brugstraat,
had hij enkele jaren zitting gehad in de
gemeenteraad en was hij voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken. Een
klein, opvouwbaar kaartje vertelt ons anno
2018 over het verloop van de feestelijke dag.
Ena en Pieter werden op deze bijzondere dag
verwelkomd met een welkomstlied (‘op de wijze
van Die wacht am Rhein’):

Geboorten en sterfgevallen, dopen,
verjaardagen, verlovingen en bruiloften: in
de vele eeuwen dat de museumpanden er al
staan, waren het ongetwijfeld gebeurtenissen
die vaak voorkwamen binnen de muren van het
Gotisch Huis en het Canterhuis. De vele families
die er in de loop van de eeuwen gewoond en
gewerkt hebben, deelden lief en leed binnen
de muren van hun huis, te midden van het
altijd woelige Groningen. Getuigenissen hiervan
worden na (archief)onderzoek gevonden, of
komen sporadisch in het bezit van het museum.
Zo bleek er in de Groninger Archieven zich
een menu- en programmakaartje ter ere van
het veertigjarig huwelijksjubileum van de
Roelfsema’s in 1895 te bevinden; een ‘krant’
ter ere van het vijfentwintigjarig jubileum van
het echtpaar Woldring in 1931 werd recentelijk
aan het museum geschonken.1 Beide hebben
een vrolijke toon en geven ons niet alleen een
interessant inkijkje in de feesten, maar ook
in het leven en de familierelaties van deze
echtparen die in de Brugstraat hebben gewoond
en gewerkt.

“Aan allen, in deez’ zaal vergaard, Zijt gij, o
bruidspaar! lief en waard! Want na een leven,
wel besteed, als men voor ’t goede werkte en
streed, dan ziet men, achting niet alleen, ook
liefde en vriendschap om zich heen.”

‘Een leven, wel besteed’
Een groot feest met een bijzonder programma
en een uitgebreid menu, zo werd op zondag

De afgelopen veertig jaar waren zowel privé als
zakelijk ‘goed besteed’ geweest, waarbij Ena
en Pieter wel enige tegenslagen te verwerken

Het menu- en programmaboekje
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Toch was de Brugstraat een belangrijke plek
voor de familie Roelfsema. De kinderen waren
er opgegroeid, gingen weg om elders een
opleiding te volgen, maar keerden even vaak
weer terug. Rudolf Roelfsema was zelfs de
buurman van Waalko Jan. Na enige tijd in
Londen te hebben verkeerd, ging ook hij aan
de Brugstraat wonen. Daardoor werden hij en
zijn vrouw Geesje en hun gezin de buren van
oudere broer Waalko Jan. En net als bij hem
viel ook bij Rudolf de appel niet ver van de
boom: ook hij werd ondernemer. Naast zijn
houthandel zette hij de kalkzandsteenfabriek
Albino op. Zowel Waalko Jan als Rudolf
behoorde in 1913 tot de hoogst aangeslagenen
in de provincie.6

kregen. Na hun trouwen stichtten ze een gezin;
helaas stierven vijf van de tien kinderen als
peuter of zelfs nog jonger. Samen met hun vijf
kinderen, namelijk Waalko Jan (1858), Anna
(1860), Nantko Jan (1862), Rudolf (1866) en
Hebelina (1867), bouwden zij een leven op in
Groningen.2 Als graanhandelaar verging het
Pieter na zijn huwelijk voorspoedig. Het telkens
uitbreidende gezin verhuisde diverse malen
binnen Groningen, naar panden die werden
uitgebreid en verbouwd door Roelfsema. Vanaf
1871 was het leven van het gezin Roelfsema
sterk verbonden met de museumpanden aan
de Brugstraat; in dat jaar kocht Pieter namelijk
Pakhuis ‘New York’, tegenwoordig beter bekend
als het Gotisch Huis. Behalve commissionair
werd Pieter ook olieslager. Financieel ging
het hem daarna voor de wind (zoals blijkt
uit onder andere de kohierenbelasting), tot
1875. Na enkele jaren van financiële malaise
ging Roelfsema failliet. Toch zat hij niet bij de
pakken neer en wist hij anderen te interesseren
voor zijn bedrijf. De concurrentie was gezonder
en de fabriek in de Brugstraat had het
voordeel op ‘puiken stand’ te liggen, nabij de
aanlegplaats van schuiten en schepen die voor
het vervoer van lijnkoeken over water konden
zorgen. Enkele jaren later, in 1877, werd
Roelfsema daarom al weer gerehabiliteerd. Het
verging Roelfsema nu zelfs zo goed, dat hij
in 1882 ook het Canterhuis aankocht en met
de familie naar de hoofdwoning verhuisde.3
Naast het Gotisch Huis en het Canterhuis zou
Roelfsema later ook nog beschikken over de
pakhuizen Hannover, Eendragt, IJzersterk,
Groot-Brittannië (een derde deel), Goideu Arm,
Meeba, Slochteren, Albion, een petroleumloods
en een petroleumbewaarplaats aan de stadswal
bij de Steentilpoort (voor de helft eigenaar).4
Rond de tijd dat Roelfsema het Canterhuis
kocht, werd ook de oudste zoon, Waalko Jan,
actief binnen het bedrijf. Hij zou langzaamaan
de leiding overnemen. Toen het jubileumfeest
van zijn ouders plaatsvond in 1895, woonde
Waalko Jan alweer vijf jaar samen met zijn
vrouw Elisabeth Petri en hun gezin in de
hoofdwoning van het Canterhuis. Tijdens het
jubileumfeest keek men dus terug op een roerig
verleden en vooruit naar een veelbelovende
toekomst. In 1900 werd Waalko Jan namelijk
volwaardig partner in het bedrijf. Onder zijn
leiding zou het bedrijf verplaatst worden van
de Brugstraat – waar het bedrijf rond de
eeuwwisseling uit zijn voegen barstte en het
stank- en lawaaioverlast gaf – naar Hoogkerk.5

Blijkbaar waren de Roelfsema’s een gezin
dat zaken en familie niet per se gescheiden
hielden: Rudolf begon de kalkzandsteenfabriek
samen met zijn broer Nantko Jan. Hoe intensief

Het welkomstlied
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Nantko zich met de fabriek bemoeide, is
niet duidelijk, maar de afstand waarop hij
zich bevond, bemoeilijkte dit zeker. Hoewel
het bevolkingsregister doet vermoeden dat
Nantko Jan een landverhuizer was, die naar
Batavia vertrok en niet meer terugkwam, is het
tegendeel waar. In 1880 vertrok hij naar Delft
en slaagde daar voor zijn examen, waarna hij
nog eenmaal terugkeerde naar de Brugstraat
om vervolgens zeil te zetten naar NederlandsIndië. Bijna dertig jaar lang, van 1884 tot 1911,
werkte Nantko Jan daar en klom langzaam op
in de hiërarchie. De hoogste functie die hij zou
bekleden, was die van inspecteur accijnzen. In
de tussentijd kwam hij enkele malen terug naar
Groningen. De eerste keer dat hij terugkwam
na zijn vertrek in 1884, was hij bijna negen
jaar niet in Nederland geweest; hij kwam
speciaal voor het jubileum van zijn ouders
over naar Groningen. Maar hij had nog een
missie. Toen hij in 1896 terugkeerde, was hij
niet alleen. Zijn kersverse vrouw, Margaretha
Johanna van Assen, ging met hem mee. Samen
woonden zij onder andere in Weltevreden, een
voorstad van Batavia waar meer Europeanen
woonden.7

“Indien g’een plaats zoekt aan deez’ disch, van
uwen stoel nog ongewis, en daarbij op deez’
beeltnis let, en die herkent als uw portret, zoo
zet u dan onmiddellijk neer, ge hebt uw plaats,
dus: zoek niet meer”

Een oomzegger van Roelfsema en Ena vertelt
ons dat het zijn neef Rudolf is geweest die dit
heeft bedacht. Blijkbaar was Rudolf een ‘zeer
goed amateur-photograaf’ en heeft hij van alle
gasten ‘het portret van den gast, benevens een
portret van denzelfde op jeugdige leeftijd (…)
op de verschillende menu’s aangebracht’. De
oomzegger kon het niet laten commentaar te
leveren op zijn eigen jeugdfoto, genomen toen
hij zestien was: “typisch, die kleeding van de
toenmalige jongelui: het adelborst-buis”.9
Veertig jaar hard werken had de Roelfsema’s
voorspoed gebracht. Er werd dan ook goed
uitgepakt tijdens de feestelijkheden, met een
in het Frans opgesteld menu met vele gangen.
Er stonden twee soorten soep op het menu
(à la Tortue en à la Reine), er was zowel vis
(tongfilet) als zeefruit (kreeft) en er waren twee
soorten rundvlees (stoof en ossentong). Elke
gang werd vergezeld door een andere wijn,
waarvan de Steinwijn bij de kreeft en salade
bovendien een zeldzame was. Na twee soorten
toetjes, chipolatapudding en vanille-ijs met
marasquin-wijn, werd er afgesloten met ‘fruits,
desserts’ en natuurlijk champagne.
Tijdens dit overdadige menu had men dus
genoeg om over te praten; of misschien was
dat niet eens mogelijk, getuige het programma.
Het entertainment kwam vanuit een heel
ander deel van de wereld dan het menu,
namelijk Nederlands-Indië, en bestond uit acht
onderdelen. Het werd afgesloten met ‘Ballet. –
Apotheose. – Bengaalsch vuur, enz.’. Helemaal
toevallig was deze Indische invalshoek
natuurlijk niet, met Nantko Jan als Oost-Indisch
ambtenaar. Het programma stond onder
directie van ‘een controleur en een olieslager’
– de gebroeders Nantko Jan en Waalko
Jan? Het werd uitgevoerd door ‘het woestschoone Indisch gezelschap, samengesteld
uit echte Javaanse en Maleische Ronggengs,
Wajangpoppen, Widadarens en andere
beroemdheden, direct van de Soekartasche en
atjesche hoven geïmporteerd, mitsgaders uit
eenige europeesche bijloopers.” Dat kon bijna
niets anders zijn dan een humoristische prik
richting Nantko Jan: ‘europeesche bijloopers’
waren Europese ambtenaren die eigenlijk
niet veel deden... Het zevende onderdeel van

Terwijl de jongens uit het gezin Roelfsema
nationaal en internationaal ondernemende
mannen waren, zaten de twee dames ook
niet stil, hoewel hun spoor in de geschiedenis
minder makkelijk te reconstrueren is. Een
krantenberichtje uit 1879 helpt hierbij:
oudste dochter en kwekelinge Anna Frederika
haalde in het najaar van dat jaar haar akte
als hulponderwijzeres. Zo kwam ze op
verschillende plekken in Nederland terecht.
Na een korte tijd in Zuidhorn vestigde ze zich
in Breda, maar na ruim een jaar keerde ze
weer terug naar de Brugstraat in Groningen,
om na twee jaar Groningen in te ruilen voor
Amsterdam en later Haarlem. Ten tijde van het
jubileum van haar ouders was Anna weer terug
in Groningen en woonde ze bij hen, net als haar
jongere zusje Hebelina.8 Beide dames bleven
ongehuwd, voor zover we weten.
Schildpaddensoep met Indisch gamalang
De vijf Roelfsema-telgen hadden zich met veel
enthousiasme gestort op het samenstellen
van de bijzondere dag voor de jubilarissen,
getuigende het menu- en programmaboekje.
Elk programmaboekje had zelfs een eigen
rijmpje en foto, waarmee men zijn plaats aan
tafel zou kunnen vinden:
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het programma, ‘De Indische gamalang’, was
‘kersversch aangebracht per de ss. Wilhelmina’,
dezelfde boot waarmee Nantko Jan was
teruggekeerd naar Nederland. Niet alleen was
er daarnaast een bijdrage van een ‘wiskundige
juffrouw’ – Anna Frederika? – die als vierde
programmaonderdeel een solovoordracht gaf;
een ‘Lange Likeurstoker’ had een ‘trreffend
rridderrmelodrrama’ geschreven dat als derde
werd opgevoerd. Dit zou zomaar neef Waalko
Jan Hzn geweest kunnen zijn, oomzegger van
Pieter en (gelijknamige) neef van Waalko Jan,
Anna, Nantko Jan, Rudolf en Hebelina.
Het was echter niet alleen maar Indië wat
de klok sloeg. Ook het huwelijksleven stond
centraal, bijvoorbeeld in onderdeel twee en
zes. De jubilarissen waren na veertig jaar door
de wol geverfd qua huwelijksleven, maar deze
onderdelen verwijzen duidelijk naar stellen die
nog maar net getrouwd zijn of zelfs nog moeten
trouwen: ‘door aanstaande beginners van het
huwelijksleven’ en ‘hulde van een wittebrood
etend paar’. Tijdens het jubileum was Roelof
nog geen jaar getrouwd met Geesje – het
wittebrood etend echtpaar? – en liep Nantko
Jan rond met trouwplannen. Een maand na dit
grote feest trouwden hij en Margaretha (de
aanstaande beginners van het huwelijksleven?).

‘Middaghoogte. Geïllustreerd huwelijksblad’

In 1906 had Roelf Woldring zich met
‘schoonklinkende woorden meester gemaakt
van het hart van’ Harmina Korringa; zij
waren vervolgens op 12 april van dat jaar
getrouwd. Ter gelegenheid van hun zilveren
huwelijksjubileum verscheen er in 1931 een
huwelijkscourant, gemaakt door familie en
vrienden: het ‘geïllustreerde huwelijksblad
Middaghoogte’. De naam Middaghoogte
verwees naar het feit dat het echtpaar nu op
het hoogtepunt van zijn leven stond. Familie en
vrienden konden door middel van advertenties
– betaald met ‘twee maatjes geestigheid per
regel’ – een boodschap overbrengen aan
de jubilarissen. De huwelijkskrant biedt een
klein inkijkje in het leven van het echtpaar
Woldring na hun huwelijk in 1906 en de situatie
vijfentwintig jaar later.

Een krant voor een fabrikant
Toen de panden aan de Brugstraat voor de
Roelfsema’s te klein werden en zij hun bedrijf
naar elders verplaatsten, maakte de olieslagerij
plaats voor een stokerij. Waalko Jan bleef tot
1920 aan de Brugstraat wonen, maar al in 1911
was het Canterhuis verkocht aan Woldring &
Idema. Woldring & Idema werd gerund door de
compagnons Marten Idema en Roelf Woldring,
die in 1908 aan de Kostersgang begonnen
waren met het produceren van en handelen
in fruitproducten, limonades, likeuren en
fruitwijnen.10
Niet alleen voor de Roelfsema’s nam de
Brugstraat een belangrijke plaats in hun
leven in, dit was ook het geval voor Roelf
Woldring en zijn familie. Dat blijkt uit het
‘huwelijksblad’ uit 1931, dat ter gelegenheid
van Roelfs vijfentwintigjarig huwelijksjubileum
met Harmina Korringa werd uitgegeven. Deze
krant – van vier pagina’s op A3-formaat – werd
recentelijk aan het museum geschonken en
geeft een mooi en zeer uitgebreid, maar ook
cryptisch inkijkje in het leven van de Woldrings.

Een fictief politiebericht uit 1906 vertelt hoe
Roelf en Harmina elkaar hadden ontmoet: Roelf
– ‘signalement: gestalte kort maar krachtig,
aankomend kneveltje, trekt met het achterbeen
en zwaar verliefd’ – werd destijds gezocht door
de politie, omdat hij het hart van Harmina

25

een likeurstoker zowel pieken als dalen:

had gestolen. Met het slachtoffer Harmina
geconfronteerd legde Roelf een volledige
bekentenis af. Vol goede moed stapten ze in
het huwelijksbootje en pakten het leven aan als
‘twee flinke jonge menschen’. De foto die op de
voorkant prijkt, laat zien hoe het hen privé is
vergaan: vader Roelf staat in het midden, aan
zijn linkerhand zit zijn echtgenote Harmina.
Ze worden omringd door hun kinderen, twee
jongens en vier meisjes: in 1907 was Betsie
geboren, gevolgd door Corry in 1909 en Dirk
in 1911. Drie jaar later volgde Koos, drie jaar
daarna Dia. Als laatste volgde het meisje in
het midden van de foto, in haar wit gebloemde
jurkje: Amke werd in 1923 geboren.11 Zowel
privé als zakelijk verging het hun goed:

‘Hij leidt een leven vol zorgen,
’t Begint al in den vroegen morgen,
Nooit kent hij rust, nooit kent hij vreugd,
Nooit krijgt hij loon voor zooveel deugd. (…)
Maar …. eens in de vijfentwintig jaren,
Doet hij of er geen zorgen waren.
Dan zijn de hekken van de dam,
Dan is het feest met brood en ham,
In ’t groote huis van Roelfien
En fuift hij danig met zijn Mien (…)’

2 maatjes geestigheid per regel, voldaan per
gulle lach
De advertenties met berichtjes van familie,
vrienden, buren uit de Jozef Israelsstraat (waar
het stel woonde) en andere relaties zijn zowel
anoniem als met naam en toenaam. Ze laten
goed zien met wie de familie zowel privé als
zakelijk te maken had. Sommige berichtjes
zijn helaas niet meer te begrijpen, omdat
ze zo toegespitst zijn op gebeurtenissen of
liefhebberijen van toen. Allemaal zijn ze vrolijk
van toon.

‘Van keuterboer-kinderen hebben zij zich thans
een plaats veroverd in de rij der fabrikanten.
Hun huwelijk werd gezegend met zes flinke
kinderen, die frank en vrij de wereld inkijken.’

De kinderen waren echte kinderen van ‘melk
en bloed’; ze verloochenden hun afkomst niet.
Hun ouders Roelf en Harmina waren namelijk
geboren als kinderen van een landbouwer en
een veehouder en hadden zich na vijfentwintig
jaar huwelijk behoorlijk opgewerkt. Dat kwam
doordat Harmina’s ‘handen niet verkeerd
stonden’ – zoals ze in de melkhandel al had
bewezen – en Roelf een ijverig zakenman was.
Het volgende rijmpje karakteriseert hen dan
ook beide:

Voor velen werd de huwelijkskrant aangegrepen
om zelf ook een huwelijkskandidaat te
zoeken. Ene ‘Krid W., jongen flinken reiziger
in spiritualiën’ zoekt een aardige jonge dame
te huur, met recht op koop. Roelfs zoon Dirk
zocht blijkbaar een dame die hem op reis kon
bijstaan en ‘goed flesschen’ kon spoelen. Zeven
jaar na het jubileum van zijn ouders vond hij
de ideale vrouw en verloofde hij zich, maar
helaas overleed hij op achtentwintigjarige
leeftijd, nog voordat hij getrouwd was. Ook

‘Met kleine pasjes loopt hij,
’n Massa wijn verkoopt hij,
Hij ‘s populair in heel het land,
Bij handelaar en fabrikant.
Met steev’ge passen loopt zij,
’n Massa melk verkocht zij
Zij is bekend in stad en land
Ja, ja, tot aan het noorderstrand!’

De culturawijnen van Woldring & Idema
speelden een belangrijke rol in hun leven, en
dus ook in dit huwelijksblad. Het is dan ook
niet vreemd dat er vele verwijzingen in staan
naar Roelfs activiteiten als likeurstoker. Al in
het voorwoord wordt de ‘bloedroode Cultura’
aangehaald en op de tweede pagina staat zelfs
een advertentie die een kwart van de pagina
vult: ‘Weg met alle buitenlandsche wijnen. Wij
hebben zelf Cultura, wijn van in Nederland
gegroeide vruchten’. Toch kende het leven van

De dag na het feest zouden er vele lege flessen zijn..
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zijn zusje Elizabeth – Betsie – was op zoek
naar een ‘knappe jonge man’, ‘zoo mogelijk
nog langer dan ikzelf ben’. Daarnaast vroeg ze
samen met een aantal andere dames ‘grondig
onderricht in degelijk scharrelen’. Roelfs broer
Reinder (onderwijzer van beroep) was blijkbaar
de verstokte vrijgezel van de familie; hij zou
in Buitenpost vele harten van jonge dames
hebben gebroken – die hij niet had zien staan
– en er werd in het huwelijksblad dan ook een
oproep gedaan voor een ‘flinke jonge dame, in
staat een verstokte vrijgezel te bekeren’. Een
strenge onderwijzer was hij wel: brieven met
meer dan vijf fouten zouden ter zijde worden
gelegd.

‘Jonge dame te huur gevraagd’ door Krid W.

Groninger fabrikant in drop- en suikerwerken
Jévé (van Jurriën Veldman, Jévé Confectie). Dat
de familie Woldring dol was op zoetigheid en
een ondernemende familie was, is wel duidelijk.
Koos hield zich bezig met kleverige dingen en
vader stookte likeur. Daarnaast vroeg de ‘Firma
Dia-Ammy’ (dochters Dia en Amke?) speentjes,
zuigertjes, toffees en andere lekkernijen te
koop. Het snoepgoed moest geschikt zijn voor
zowel kinderen (Amke, bijna 8 jaar) als een
‘aankomende bakvisch’ (Dia, 13 jaar). Samen
met de huisvrouwen in Groningen hadden
Dia en Amke er blijkbaar al voor gezorgd dat
de stenen spaarvarkens uit de mode waren
geraakt; die waren niet meer nodig, omdat
zij al hun spaargeld al hadden uitgegeven aan
pepermunten, zuurtjes en de zeer populaire
VEKA-koekjes. Maar niet alleen voor zoetigheid
en drank kon men bij de Woldrings terecht.
Ook voor de ‘moeilijkheden van de Eng. taal’
hadden Harmina en Roelf tips, aangezien ze
door ‘ervaring wijs’ waren geworden.

Maar wellicht kwam men een geschikte partij
tegen op het jubileumfeest. Het beloofde
namelijk een groot feest te worden. Fa.
Woldring & Idema was daarom niet in staat
om op de feestdag champagne te leveren,
‘daar alles gereserveerd is voor het feest’. De
volgende dag ging men echter gewoon weer
aan het werk en zouden de ‘ledige flesschen’
publiek worden verkocht (anders dan die van
Kaapsche wijnen en Cultura hoefde men echter
niet te verwachten). Binnen het bedrijf van
Woldring & Idema blijkt, volgens de krant,
de ‘schrijfmachine’ van het merk ‘BETSIE’
zeer belangrijk te zijn. Ze is altijd gereed
voor gebruik, weigert nooit ‘den dienst’, loopt
geruisloos en is zuinig en voordelig in gebruik.
Daardoor trekt ze zowel binnen als buiten
kantoorkringen vele bewonderaars. Woldring
en Idema zal dit ‘geheel enig en kostbaar
exemplaar niet gaarne’ afstaan. Zou dit een
speelse verwijzing zijn naar dochter Elizabeth,
of Betsie, en haar werkzaamheden in het
bedrijf? Het is zeker niet de enige keer dat
ze voorbijkomt in de krant. Het vermoeden
dat het om de oudste dochter van Roelf en
Harmina gaat, wordt sterker wanneer er ene
Betsie in een andere contactadvertentie op
zoek is naar een knappe jonge man, die net
als haar administratief onderlegd is. Zoon
Koos was als leerling aan de christelijke hbs
– waar vader Roelf voorzitter van het bestuur
was en in die hoedanigheid onder andere de
geslaagden van eindexamens toesprak – ook
op zoek, maar dan naar eeuwige roem. Hij
had zich belangeloos beschikbaar gesteld voor
een experiment om alles wat hij had geleerd
‘vast’ te kunnen houden. Op de ‘bijzondere
kleefstof’ waarmee dit zou moeten lukken,
was inmiddels al patent aangevraagd door de

Woldring & Idema, spin in het web van
Groninger bedrijvigheid
Roelf Woldring was naast ondernemer actief
betrokken bij allerlei andere Groninger
organisaties. Niet alleen was hij voorzitter
van het bestuur van de christelijke hbs,
hij was ook oprichter-voorzitter van de
Vereniging tot Stichting en Exploitatie van
Chr. Gezondheidskolonies, voorzitter van de
Bond van Slijters te Groningen, bestuurslid
van de Christelijke Werkgeversvereniging én
bestuurslid van de Kamer van Koophandel.
Een bekende figuur dus in het Groninger
bedrijfsleven, wat ook blijkt uit de speech van
de vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel
op Roelfs begrafenis: ‘de heer Woldring stond
midden in het bedrijfsleven’, ‘had een warm
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Wigboldus – in de volksmond omgedoopt tot de
Etna en de Vesuvius – al sinds 1888 een stank
over de naastgelegen wijken.13

hart voor Groningen’
en zette zich in
voor ‘de belangen
van handel en
industrie’.12 Het
is dan ook niet
verwonderlijk dat
er naast berichtjes
van familieleden ook
ludieke advertenties
van andere
Groninger bedrijven
in het huwelijksblad
staan. Dit geeft
een mooi overzicht
Eén van de vele vrolijke
van hoe Woldring
advertenties
(net als Idema) als
boerenzoon was opgeklommen tot succesvol
industrieel met een groot netwerk. Vele andere
bedrijven en relaties plaatsten daarom ook
een berichtje in het huwelijksblad; in één
berichtje laten ze goed zien in welke sectoren
ze werkzaam zijn:

Bijzonder inkijkje
Het programma- en menukaartje
en de huwelijkskrant zijn voor de
museummedewerkers bijzondere stukken
om te mogen ontvangen. Beide bieden een
bijzonder inkijkje in de gebeurtenissen in het
leven van de bewoners en de fabrikanten van
de Brugstraat, en houden de geschiedenis van
de museumpanden levend: panden, gebruikt
als woonhuis en als bedrijfsruimte, die door
hun ouderdom en vele functies onlosmakelijk
verbonden zijn met de geschiedenis van de
stad Groningen.
Emma de Jong
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‘(…) Na het sluiten van het huwelijk zullen
zij zich op Fongers rijwielen naar Winschoten
begeven en hun intrek nemen in hun nieuwe
woning, opgetrokken van Wig bouwmaterialen
(…) Het schilderwerk in hun woning is ‘Doff’.’

Fongers presenteert in het huwelijksblad zelfs
een ‘nieuw model’, nota bene met zijspan.
Daarnaast biedt Bouw-Wig moderne rechtlijnige
schalen aan, waarvan zij menen dat die
gebruikt kunnen worden bij het feest: ‘zelfs
bij de varkens maakten ze veel opgang. Voor
bowl-mengen zeer geschikt’. Voor de ‘napret’
bieden zij hun ‘snoezig’ afgewerkte wc’s aan.
Doff’s schilderwerken maakt handig gebruik van
zijn naam en de verwarring die daaromtrent
kon ontstaan met betrekking tot zijn
schilderwerken: die schilderwerken waren niet
dof, maar ván Doff. Zwager Freerk Berghuis
– getrouwd met Harmina’s zus – probeert via
een cryptische advertentie over een ‘huis’ op
een ‘berg’ (Berghuis) zijn isolerende materialen
Insulite aan de man te brengen. Hij verwijst
duidelijk naar de vroegere activiteiten van zijn
schoonzuster Harmina wanneer hij zegt dat
Insulite geen vocht doorlaat, en dus ook geen
melk. Wigboldus benadrukt nog maar eens
dat hoewel het plaatsje Kostverloren inmiddels
niet meer bestaat, de ‘prachtig gebouwde
kalkovens’ er nog wel degelijk staan. Overigens
verspreidden deze kalkovens van de N.V.
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Een opmerkelijke ontdekking: Bloemen, vruchten en vogels op een
17e-eeuws plafond aan de Herestraat
In september 2016 kwam bij sloopwerkzaamheden in het pand Herestraat 42 een bijzonder
geschilderd plafond uit 1637 tevoorschijn. Deze
ontdekking kreeg veel aandacht in de media.
Omdat vanaf de straat een glimp van de schildering kon worden opgevangen werd het pand
korte tijd vanwege de grote bezienswaardigheid
een soort bedevaartsoord. De verbazing was
algemeen, hoe is het mogelijk dat zo’n bijna
400 jaar oude schildering compleet bewaard is
gebleven en dat nog wel in de Herestraat. De
Herestraat heeft door de vestiging van talrijke
grote landelijke winkelketens de naam inwisselbaar te zijn voor ieder andere hoofdwinkelstraat
in een grote stad in Nederland. Maar met zo’n
ruilactie zouden wij onszelf met deze drukste
winkelstraat van Groningen toch ernstig te kort
doen. Achter de voorgevels zijn in deze straat
de afgelopen decennia al vaker belangwekkende bouwhistorische ontdekkingen gedaan.
Hoe modieus
en tijdelijk veel
van de tegenwoordige verbouwingen ook
zijn, een flink
deel van de
oude bouwsubstantie is nog
altijd aanwezig
tussen de grote panden van
onder andere
de Hema, C&A
en Zara. Omdat
de Herestraat
historisch gezien
zo belangrijk
is, is van deze
voorname status
Opname van de
plafondschildering uit
het nodige in de
1637, de voorgevel bevindt
bebouwing terug
zich onderaan de foto, de
te vinden. Deze
vroegere gang rechts. Deze
schildering is
afbeelding is samengesteld
daar een prachuit meerdere foto’s. Foto’s:
tig voorbeeld
Taco Tel, collectie gemeente
van.
Groningen, samenvoeging tot
één afbeelding: Marianne van
In dit artikel
Voorn, BDM Groningen.
wordt niet al-

Herestraat 42 tijdens de ingrijpende verbouw in
2017. De buurpanden Herestraat 44 links en 44
rechts zijn dan al gesloopt. Let op de bouwschutting
waar de aannemer niet alleen reclame maakt voor
zichzelf maar ook de plafondschildering laat zien.
Foto: Taco Tel, collectie gemeente Groningen

leen de schildering gepresenteerd maar wordt
ook ingegaan op bouwgeschiedenis van het
huis. Dit deel van het verhaal zal op hoofdlijnen worden gegeven en heeft een voorlopig
karakter omdat nog niet alle onderzoeken zijn
afgerond. De bouwhistorie van dit huis is opmerkelijk omdat zo’n gave schildering de indruk
wekt dat het huis zonder al te grote ingrepen
de tijd is doorgekomen. Het tegendeel blijkt
het geval. De schildering zelf is onderdeel van
een ingrijpende verbouwing van dit in aanleg
wellicht 14e-eeuwse huis. Nog ingrijpender was
een verbouwing omstreeks 1840 toen de gehele linker zijgevel en voorgevel nieuw werden
opgetrokken. Een volgende bedreiging vormde
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Het was voorname Ommelander adel die onder
de fraaie plafonds woonde. In de tweede helft
van de 17e en gedurende de hele 18e eeuw
was het pand in bezit van de regentenfamilie
Smit. De drie opeenvolgende generaties zijn
raadsheren in het stadsbestuur geweest. In de
19e eeuw bleef het pand lange tijd woonhuis.
In 1886 wordt er voor in het huis een winkel
ingebouwd. Een ontwikkeling die kenmerkend
is voor veel huizen in deze straat. Rond 1900
is de Herestraat veranderd van een voorname
woonstraat in een belangrijke winkelstraat.

de ombouw van de begane grond tot winkel
in 1886, maar ook dat liep goed af. Verlaagde
plafonds ontnamen het zicht op alle bloemen
en vogels. En zoals dat gaat met onzichtbare
zaken: uit het oog, uit het hart. Na verloop van
jaren weet niemand meer van het bestaan van
een plafondschildering.
Verder aandacht voor soortgelijke plafondschilderingen in de stad. In de 17e eeuw waren er
meer van dergelijke schilderingen die echter
in later tijd bijna allemaal zijn overgeschilderd. Wanneer dergelijke inmiddels versteende
verflagen afbrokkelen is alleen nog het patroon
te herkennen, van de kleurenpracht resteert
nagenoeg niets meer. Door de patronen goed te
bekijken is de hoofdopzet van de schildering te
zien en dat is een belangrijk aspect bij het onderling vergelijken van de schilderingen.

Bouwhistorie in vogelvlucht
Herestraat 42 maakt onderdeel uit van de oostelijke gevelwand en ligt naast (ten zuiden van)
Herestraat 40 op de hoek met de Hoogstraat.
Herestraat 42 is zoals bijna alle huizen aan
deze straat een diephuis en staat met de smalle
gevel aan de straat. Het pand heeft links een
drup en had rechts, tot de nieuwbouw in 2017
van het rechter buurpand (Herestraat 44),
vooraan een gemeenschappelijke muur en achteraan eveneens een drup.

Van woonhuis naar winkelpand
De Herestraat is samen met de Oude Boteringestraat de belangrijkste straat in de binnenstad en is onderdeel van de pre-stedelijke route
die over de Hondsrug loopt en de kleistreken
Herestraat 42 telt twee bouwlagen en bestond
in het noorden verbindt met de Drentse zandtot de verbouwing in 2017/2018 uit een voorgronden. Tot ver in de 19e eeuw was het een
en achterhuis onder één asymmetrisch zadelwoonstraat waar vooral de stedelijke elite ondak haaks op de straat. Dit dak heeft aan de
derdak vond. Het bebouwingsbeeld is divers
voorzijde een wolfseind en had aan de achtermet relatief veel grote huizen zoals Herestraat
kant een eindschild. In 2018 is het dak van het
40 (13e eeuw) en Herestraat 67 (1382). Heachterhuis gesloopt ten behoeve van het nieuwrestraat 42 is minder fors en dateert wellicht
bouwplan achter en naast het pand. Achter het
uit de 14e euw. Er zijn onvoldoende gegevens
huis was tot 2017 een eenlaagse aanbouw met
om de bewoningsgeschiedenis tot en met de
daarachter een tuin die ook vanuit de Gelkinge16e eeuw te achterhalen.1 In de 17e en de 18e
straat bereikbaar was via een gang.
eeuw woonden in het huis notabele families.
Personen met een militaire achtergrond waren in
de eerste helft van de 17e
eeuw eigenaar en zij hadden een uitbundige levensstijl. Eigenaar van 1626 tot
1659 was Bernard Entens.
Hij was ritmeester (hoge officier) ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. In het jaar
nadat hij zijn huis ingrijpend
had laten verbouwen en
verfraaien met onder andere uitbundig beschilderde
Plattegrondtekening van de begane grond met daarop aangegeven het
balkenplafonds, hertrouwde
voor- en achterhuis en de plaats van de plafondschilderingen. De overige
hij met Catharina Alberda.2
balkenplafonds zijn met lijnen en kleuren aangegeven. De witte vlakken zijn
Zij was een kleindochter
open, o.a. trapgaten. Tekening aan de hand van opmeting door Frank van der
van de bastaarddochter van Waard en Taco Tel, uitwerking Marianne van Voorn, BDM Groningen. Collectie
gemeente Groningen.
de graaf van Ostfriesland.
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Wanneer Herestraat 42 gebouwd is kan niet
met zekerheid gezegd worden. Gezien de
dendrochronologische datering van de verdiepingsbalklaag in het voorhuis zou het huis kort
voor het midden van de 15e eeuw gebouwd
kunnen zijn.3 Maar de bakstenen die gebruikt
zijn voor het muurwerk lijken nogal fors voor
de 15e eeuw4 en in de kap zijn enkele daksporen aangetroffen die eveneens op een vroegere
datering lijken te wijzen. Daarom kan niet uitgesloten worden dat de bouw al in de 14e-eeuw
plaats vond. Het pand had vanaf de bouw een
kelder die gedeeltelijk onder de grond lag zodat
de begane grondvloer duidelijk hoger lag dan
thans, een verdieping en een kap tussen twee
topgevels. Het rechter buurpand dateert uit
1441 zo blijkt uit het jaarringonderzoek van de
balken.5 Dit huis is staat tegen de noordgevel
van het rechter buurpand. Deze datering ligt
erg dicht bij de datering van de verdiepingsbalklaag van Herestraat 42 en wellicht is dit
gelijktijdig uitgevoerd. Het aanzien van dit
deel van de Herestraat veranderde in korte tijd
ingrijpend want ook bij het huis links van Herestraat 42 waren metselaars en timmerlieden
aan de slag. Hier kreeg het 13e-eeuwse hoekpand Herestraat 40 tussen 1440 en 14506 een
onderkelderd eenlaags zijhuis met een dwars
geplaatst zadeldak.

De zolder met de middeleeuwse eikenhouten
kapgebinten. Foto: Taco Tel, collectie gemeente
Groningen.
Detailfoto van de
balkenzoldering boven de verdieping
waarop de restanten van de rankenschilderingen te
zien zijn die onder
de witte verflaag
tevoorschijn kwamen. Foto: Taco
Tel, collectie gemeente Groningen.
Foto van een herplaatste balk boven
de begane grond
in het achterhuis.
Foto: Taco Tel,
collectie gemeente
Groningen.

Herestraat 42 werd omstreeks 1480 verlengd
met een even hoog en even breed achterhuis.
Bij die gelegenheid kreeg de kap zeven eiken
gebinten die zowel het dak van het voor- als
het achterhuizen dragen.7 De gebinten zijn van
zogenaamde telmerken voorzien: I, II, III, IIII,
V, VI en VII. Het ziet ernaar uit dat de bestaande daksporen werden hergebruikt, maar omdat
hiervan nog maar weinig resteert is dit moeilijk
na te gaan. Hierin zijn de resten gevonden van
een oud type houtverbinding uit de tijd dat het
slechts een sporenkap was zonder gebinten.

De twee tegels met
tulpen die uit de
eerste verdieping
afkomstig zijn.
Foto: Taco Tel,
collectie gemeente
Groningen.

Het jaartal 1637 dat zo prominent op het geschilderde plafond prijkt dateert niet alleen
deze schildering maar waarschijnlijk de hele
ingrijpende verbouw die in de eerste helft van
de 17e eeuw plaatsvond. Tot de wijzigingen
behoren het aanleggen van een gang op de begane grond langs de linker zijgevel en het vernieuwen van de zolderbalklaag in grenenhout.
De middeleeuwse kapconstructie werd evenwel
gehandhaafd hoewel de gebinten op deze vloerbalken staan! Ook de voorkamer op de verdieping onder deze balklaag werd van prachtige

Reparatie in het
plafond door middel van een vastgespijkerd houtje
dat vervolgens in
de bijpassende
kleur is geschilderd. Foto: Taco
Tel, collectie gemeente Groningen.
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plafond onder de balken moet zijn aangebracht.
In de onderkanten van de balken zitten nog
altijd vele roestige nagels waarmee dit plafond
bevestigd was. De verbreding van het pand
was aanleiding om de voorgevel eveneens te
vernieuwen tot een lijstgevel. Uiteraard hadden
deze ingrijpende aanpassingen aan het casco
grote gevolgen voor het interieur en dat werd
grotendeels of geheel vernieuwd.
In 1886 werd het pand omgebouwd tot woonhuis met winkel. De vroegere voorkamer werd
verbreed door de gang erbij te voegen zodat
de winkel meer ruimte kreeg. Om deze ruimte
op straatniveau te krijgen werd de vloer van
dit deel aanzienlijk verlaagd wat ten koste ging
van de kelderruimte. De verdieping werd gemoderniseerd met o.a. het aanbrengen van een
geornamenteerd stucplafond in de voorkamer.
In 1897 werden Herestraat 42 en Herestraat
44 (links) samengevoegd en werd de begane
grond van beide panden tot één winkelruimte
omgebouwd met in de tussenmuur een brede
deuropening. Later is deze samenvoeging weer
ongedaan gemaakt. In de 20e eeuw werd de

geschilderde versieringen voorzien. Omdat dit
later met vele lagen verf is overdekt resteert
slechts het patroon, te zien op die plaatsen
waar de versteende verflagen eraf zijn gesprongen. Bernard Entens moet een grote voorliefde
voor geschilderde flora hebben gehad omdat
enkele herplaatste balken achterin eveneens
van rankenschilderingen zijn voorzien. Dit duidt
erop dat tenminste nog één vertrek een dergelijk plafond heeft gehad. En alsof dat nog niet
genoeg is zijn er bij de verbouw op de verdieping twee tulpentegels gevonden die een (deel)
van een wand, of waarschijnlijk nog een plint,
een al even fleurig aanzien hebben gegeven.
Voor zover we konden nagaan zijn de gestucte
wanden in het huis wit geweest.
Tijdens het beleg van de bisschop van Münster
in 1672 liepen de huizen in het zuiden van de
stad veel schade op en dat gold ook voor Herestraat 42. In de kapconstructie zitten hier
talrijke sporen van. Te zien zijn diverse sporen
en gebinten met afgesplinterd hout ontstaan
door binnenvliegende bommen. De schade is
direct na de beëindiging van het beleg (provisorisch) hersteld.8 Een aantal van deze reparaties
is nog altijd zichtbaar. Het is goed denkbaar dat
het beschilderde plafond in de voorkamer op
de begane grond door deze oorlogshandelingen
schade heeft opgelopen, gezien de aanwezigheid van kleine reparaties.
Waar nu een drup is tussen het dwars geplaatste zijhuis van Herestraat 40 en Herestraat 42 was vroeger een gang. Omstreeks
1840 werd Herestraat 42 verbreed door de
linker zijmuur te slopen en deze iets noordelijker weer op te bouwen waardoor slechts een
geringe ruimte tussen de panden overbleef.
Omdat de nieuwe muur dunner werd dan de
oude werd er in het huis extra ruimtewinst geboekt. Hierdoor waren de vloerbalken van de
verdiepings- en zolderbalklaag veel te kort;
deze werden niet vernieuwd maar verlengd met
houten balken die aan de zijkanten van ieder
oude eiken vloerbalk werden bevestigd. Omdat
op de begane grond aan deze zijde de gang
loopt had dit nauwelijks gevolgen voor het geschilderde plafond terwijl vernieuwing van de
balken het geschilderde plafond zou hebben
geruïneerd. Duidelijk is dat de gang in zijn geheel wat naar links opschoof zodat nu ook een
stuk van het groen geschilderde balkenplafond
van de oude gang in de kamer zichtbaar werd.
Uit het feit dat het geschilderde plafond hierop
niet is aangepast blijkt dat er toen een verlaagd

Herestraat 42 en 44 links aan het begin van de 20ste
eeuw. De panden zijn samengevoegd met daarin de
winkel voor complete meubilering van B. Gerner.
Foto: P. Kramer, collectie Groninger Archieven
(1785-3301).
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worden beoordeeld. Omdat het nieuwe bestemmingsplan veel minder bouwmogelijkheden
biedt zou van het vergunde plan niet veel meer
terecht komen. Dat was duidelijk een te grote
stap voor het goede doel.
Behoud van het plafond in het pand had de grote voorkeur van de gemeente en hierop is aanvankelijk ingezet. Door de architect werd een
plan gemaakt hoe dit zou moeten worden uitgevoerd. Later in het bouwproces werd echter
duidelijk dat dit zeer ingewikkeld zou worden.
Omdat het balkenplafond als dragende balklaag
van de nieuwe vloer ongeschikt was zou het
als een verlaagd plafond onder de nieuwe vloer
komen te hangen. Toen duidelijk werd dat de
aanstaande huurder het plafond niet in het winkelconcept vond passen begon er twijfel te ontstaan over de terugplaatsing. Het plafond zou
in dat geval achter een verlaagd plafond verdwijnen. Bijkomend nadeel was dat de eigenaar
de beoogde plafondhoogte in de winkel niet kon
realiseren en ook dat was een probleem.
Hierna is door de gemeente contact gezocht
met het Scheepvaartmuseum omdat deze instelling aan het begin staat van een transformatieproces naar een museum waar ook de
Groningse geschiedenis verteld gaat worden.
Binnen deze plannen zou het plafond goed
een permanente plaats in het museum kunnen
krijgen. Dit idee kon al snel ieders instemming
krijgen en vervolgens werd de overdracht geregeld.
Het voorzichtig verwijderen van het plafond
vergde een aparte operatie die door specialisten is uitgevoerd in opdracht van de eigenaar
en met financiële ondersteuning van de gemeente. Het werk bestond uit het van de bal-

winkel meermalen gemoderniseerd. Voor het
beschilderde plafond hadden deze bouwactiviteiten geen consequenties omdat men steeds
verlaagde plafonds bleef toepassen. Voor het
laatst werd het verlaagde plafond vernieuwd
in 1967. Een inscriptie markeert deze vernieuwing: “S.A. Goossen 1967 Middelstum Vele
uren hier vertoefd maar nooit een drup geproefd. P. Huizing 23.2.67 stucadoor”.
Ontdekking van het plafond en het besluit
tot demontage
De hoge ouderdom van het pand was onbekend
en daarom had het pand nooit een monumentenstatus gekregen. Hoewel de voorgevel uit de
19e eeuw dateert verraadt de bijzonder hoge
begane grond dat er sprake kan zijn van een
aanzienlijk ouder huis. In 2014 werd daarom
door de gemeente een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Toen werd de 15e-eeuwse
eikenhouten kapconstructie ontdekt en was duidelijk dat het pand de status van gemeentelijk
monument verdiende. Aanwijzing geschiedde in
2015 maar omdat in 2014 al een bouwaanvraag
was ingediend voor dit pand (en de twee naastgelegen panden nrs. 44 links en 44 rechts) was
het effect van de aanwijzing gering. Helaas
betrof het een zeer ingrijpend bouwplan met
nieuwbouw ter plaatse van de twee buurpanden
en een omvangrijke verbouw van nr. 42. Omdat
op de begane grond en de eerste verdieping
één grote winkel was gepland ter plaatse van
de drie panden moest de verdiepingsvloer van
Herestraat 42 gesloopt worden. De oude vloer
zat namelijk veel te hoog. Met de architect was
afgesproken dat de ontmanteling van het interieur voorafgaand aan de sloop door de gemeente bouwhistorisch begeleid zou worden.
Op 8 september 2016 kwam door de sloop van
het verlaagde plafond het beschilderde plafond
tevoorschijn. Nadat iedereen van de eerste
verbazing was bekomen volgde overleg met
de eigenaar en zijn architect. Hoewel zij het
recht hadden de bouwplannen onverkort door
te voeren en de balklaag met de daarop aanwezige schilderingen in de container te laten
verdwijnen waren zij er snel van overtuigd dat
behoud noodzakelijk is. Maar dat bracht grote
dilemma’s met zich mee. Behoud in situ door
de balklaag te laten zitten en de rest van het
plan hierop aan te passen stuitte op allerlei
bezwaren. Belangrijk daarbij was dat dit bouwplan nog onder het oude bestemmingsplan
was ingediend; een aangepast nieuwbouwplan
zou volgens de nieuwe bestemmingsplanregels

Een van de beschilderde vloerdelen is net los
gemaakt door medewerkers van het bedrijf Rescura
B.V. om ingepakt te worden. Foto: Taco Tel, collectie
gemeente Groningen.
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doorsnede en meten ongeveer 30 × 30 cm. De
schildering is aangebracht tegen de onderkant
van deze middeleeuwse eikenhouten balkenzoldering en dekt vermoedelijk een oudere schildering af9. Niet alleen de onderkanten van het
vloerhout zijn beschilderd maar ook de drie zijden van de balken. De ranken zijn in een lichte
kleur geschilderd op een donkere achtergrond.
Deze lijkt nu bijna zwart maar moet oorspronkelijk minder donker zijn geweest omdat sommige details nu nauwelijks meer te onderscheiden zijn. Vermoedelijk was de achtergrondkleur
groen. Nader onderzoek is noodzakelijk om
hierover meer zekerheid te krijgen. Zowel op de
balken als in de balkvakken zijn sterk krullende ranken geschilderd van hetzelfde type. Op
de balken zijn de ranken aangebracht binnen
witte en zwarte kaderlijnen die diepte moeten
suggereren. Hierbij is rekening gehouden met
de lichtval in de kamer, het licht viel binnen via
twee vensters in de voorgevel.
In ieder schildering zit één doorgaande dunne
sterk meanderende lijn waaraan vele krullende zijtakken vastzitten geschilderd in dezelfde dunne lijnen. Aan de takken zitten veelal
druppelvormige bladeren en af en toe grotere
krullende vormen die aan hellebaarden doen
denken. De takken worden soms onderbroken
door oranje bolletjes met in ieder bolletje een
witte stip. De ranken eindigen in een sterke
krul waaraan een bolletje zit of een reeks bolletjes of een meer opvallend element in de vorm
van een bloem of een vrucht. De reeksen boltjes zijn ‘cosse-de pois’-motieven (rijtje erwtjes
in een peultje) en komen ook los tussen de ranken voor. Deze ‘cosse-de-pois’-motieven en de
hellebaardachtige vormen verraden een Franse
invloed.10
Wisselend van positie zit in ieder balkvak
steeds één vogel. Het is nog niet gelukt om
de vogels te herleiden tot een bepaalde soort,
waarschijnlijk gaat het om fantasievogels.11
Tussen de vruchten zijn oranjeappeltjes te vinden die uiteraard verwijzen naar de Oranjes.
Verspringend ten opzichte van elkaar komt
in ieder balkvak één tulp voor, een bloem die
soms ook op de balken is afgebeeld.
De tulpen zijn eveneens een nationaal symbool
en herinneren aan de tulpenmanie die vanaf
1634 woedde. Tulpenbollen waren enorm kostbaar en werden voor extreme prijzen verkocht.
Het was vooral speculatie waardoor de prijzen
werden opgedreven en in februari 1637 kwam
daar abrupt een einde aan. Of het plafond toen
al geschilderd was is onbekend. Het ligt echter

klaag behoedzaam losmaken van de beschilderde vloerdelen, inpakken en voorzichtig op een
vrachtwagen plaatsen en hetzelfde gold voor de
enorme eikenhouten vloerbalken. Het hele pakket is daarna bij een gespecialiseerd bedrijf in
Cruquius drie weken lang de vriescel ingegaan
om ongedierte (houtworm e.d.) te doden. Via
een tijdelijke opslag is het vervolgens verhuisd
naar het depot van het Scheepvaartmuseum.
Het geschilderde plafond nader bekeken
Het beschilderde plafond bevond zich in de
vroegere voorkamer op de begane grond. Deze
kamer lag vanwege de half verdiept gelegen
kelder ongeveer een meter boven het straatniveau. Links van de kamer was de gang die
tot de achtergevel doorliep. Het plafond is zes
balkvakken groot en is 4 m breed en 6 m lang.
De balken hebben een min of meer vierkante

Detailopname van het plafond met boven de zijkant
van het beschilderde gedeelte. Onder de later
toegevoegde lange bladslinger is een felle rode kleur
zichtbaar die een vroegere schildering verraadt.

Een foto waarop goed te zien is dat de zijkanten van
de balken op dezelfde wijze zijn geschilderd. Foto:
Taco Tel, collectie gemeente Groningen.
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gebruikt. Zoals hierboven is opgemerkt is in de
toegepaste motieven Franse invloed merkbaar.
Belangrijk voor de culturele ontwikkeling in de
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën was
het Stadhouderlijk hof in Den Haag. Omdat
Groningen sinds 1594 deel was van de Republiek nam de invloed hiervan op het culturele
leven toe. Het Haagse hof wedijverde in levensstijl en uitstraling met andere hoven in Europa.
Grote invloed had daarbij Frankrijk waar nieuwe ideeën over inrichting en aankleding van
interieurs ontstonden.12
Rankenschilderingen uit de eerste helft van de
17e eeuw zijn in heel Nederland aangetroffen
en worden ingedeeld in twee typen. Herestraat 42 behoort tot het type dat is ontleend
aan renaissancevoorbeelden, de ranken zijn
geometisch en gestileerd. Voorbeelden hiervan
zijn behalve in Groningen gevonden in Utrecht,
’s-Hertogenbosch en Sliedrecht.13 De bron voor
renaissancevormen ligt -in dit geval via Frankrijk- in Italië.
Bij een wijziging van
de indeling op de
verdieping in de 18e
eeuw is de voorkamer minder diep
geworden en was
het noodzakelijk de
haard van het zesde naar het vierde
balkvak te verplaatsen. Hiervoor werd
een nieuw haardgewelfje gemaakt
Voorbeeld van een luxe
waarvoor een stukje interieur in Venetië. De
lezenaar is rijkelijk versierd
van het vloerhout
met gestileerde ranken.
met de schilderinSchilderij van de annunciatie
gen verdween. Het
door Giovanni Bellini uit de
dwarsbalkje, waarop
jaren 90 van de 15e eeuw.
het gewelfje rust, is Uit: Tornthon 1991.
in de kleur van het
plafond geschilderd waarmee duidelijk is dat
men de schilderingen nog steeds zichtbaar waren en vermoedelijk ook waardeerde.
Opvallend zijn de later aangebrachte geschilderde ranken langs de vroegere gangmuur. Dit
zal zijn gemaakt nadat de gangmuur op enig
moment zo’n 10 cm is verplaatst. Eigenlijk is
het één lange rank die over balken en balkvelden doorloopt. Deze lange slinger is geschilderd
door een minder vaardige hand en heel anders
uitgevoerd met alleen maar blaadjes aan de
lange steel die bovendien veel natuurgetrouwer
zijn dan die van de schildering uit 1637.

niet voor de hand
omdat dit in de
koude en donkere
wintermaanden een
moeilijk te klaren
opdracht is.
Midden in het tweede vak vanaf de
voorgevel zit de
belangrijkste schildering met onder
andere het jaartal
1637. Waarom voor
deze plaats is gekozen en niet meer
naar het midden is
onbekend. Door het De belangrijkste schildering
in het midden van het
even aantal balktweede balkvak vanaf
vakken is er geen
de voorgevel. Foto: Taco
middelste balkvak
Tel, collectie gemeente
en misschien heeft
Groningen.
Entens daarom
besloten om dan maar het licht op te zoeken
en dichter bij de vensters in de voorgevel zijn
symbolische bedoelde boodschap te laten aanbrengen. Wat hij wilde vertellen is nog niet
opgehelderd maar het heeft wellicht te maken
met zijn aanstaande huwelijk met Catharina
Alberda. Rond het jaartal 1637 zien we een
zonnebloem, een achterom kijkende vogel en
een vlinder. Doordat de achtergrond sterk is
nagedonkerd valt de vlinder met moeite te herkennen en dat geldt in mindere mate voor het
achterom kijken van de vogel. Om het jaartal
te kunnen lezen moet de beschouwer naar het
noorden kijken, dus in de richting van de gang.
Dat is opmerkelijk omdat de kijker dan met zijn
rug naar de haard staat, het belangrijkste element in de kamer.
Achteraan aan de zuidkant zit een haardgewelfje dat hoort bij de vroegere stookplaats op
de verdieping. Het balkje, waar het gewelfje
op rust, is eveneens van rankenschilderingen
voorzien.
Opvallend goed bewaard is het grootste deel
van de schildering in het achterste balkvak. Het
heeft een helderheid en scherpte die de overige
schilderingen niet meer hebben. Onduidelijk is
de reden hiervoor.
Wie de schilder is geweest die de plafonds in
het huis zo’n uitbundige afwerking heeft gegeven is onbekend. Zoals dat gebruikelijk was
zal hij gewerkt hebben naar voorbeeldprenten
die eveneens bij andere kunstvormen werden
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waarschijnlijk uit de periode 1607-1627 dateert14 is compleet aanwezig en voor wat betreft
de schilderingen op de onderkant van de vloerdelen gelijksoortig. Ook hier ranken van dunne
lijnen en gestileerde bladeren, bloemen, vogels
en ‘cosse-de pois’-motieven. Helaas is de voorstelling slecht zichtbaar, alleen met sterk licht
is er iets van te zien. Dit wordt veroorzaakt
door de vergeelde laklaag die ter bescherming
tijdens de restauratie van 1913-1917 over de
schildering is aangebracht.15
In het Hinckaertshuis (Oude Kijk in ’t Jatstraat
6) is tijdens de restauratie in 1985/1986 het
patroon vastgelegd van een soortgelijke schildering die waarschijnlijk uit 1633 dateert. De
opzet van de schildering is echter ingewikkelder. De ranken zijn rond drie grote bloemen in
de middenas spiegelsymmetrisch aangebracht
en zijn in de breedte-as eveneens gespiegeld.
Dit plafond is later (vóór 1835) monochroom
overgeschilderd. Door de verflagen heen is bij
strijklicht het patroon te zien en in 1985/86
overgetekend.16 Destijds is waargenomen dat
de ranken eveneens een lichte kleur hadden,
maar het fond was veel lichter (licht blauw).17
Het is best mogelijk dat door de overschildering
een rondfladderende vogel niet is opgemerkt.
De balken bij deze schildering waren voorzien
van moresken die mogelijk al in de 16e eeuw
zijn aangebracht.
Fragmenten van soortgelijke 17e-eeuwse rankenschilderingen zijn verder aangetroffen in het
tweede achterhuis van Herestraat 40, Akerkhof
22 (het Armhuiszittend Convent)18, Oosterstraat
3319 en Pelsterstraat 1920. Een geval apart zijn
de beschilderde vloerplanken die boven het
stucgewelf van de kerk in het Pepergasthuis
liggen. Ze zijn ongetwijfeld uit het gasthuis afkomstig. Omdat de planken door elkaar liggen
hebben we geen zicht op de hoofdopzet van de
schildering. Tussen diverse soorten bloemen
is een vogel afgebeeld en die lijkt sterk op de
vogels van het plafond in Herestraat 42. Het

Links op de foto het 17e-eeuwse haardgewelfje in
het zesde balkvak en rechts het in de 18e-eeuw
toegevoegde haardgewelfje in het vierde balkvak.
Foto: Taco Tel, collectie gemeente Groningen.

Overzicht van de plafondschildering van de
voorkamer op de eerste verdieping in de Oude
Rechtbank. Foto: Taco Tel, collectie gemeente
Groningen.

Soortgelijke plafonds in de stad Groningen
Plafondschilderingen uit de eerste helft van de
17e eeuw zijn bijzonder zeldzaam in Nederland
en wat ervan over is bestaat doorgaans uit
fragmenten. Dat is in de stad Groningen niet
anders. Alleen een plafond in de oude rechtbank aan de Oude Boteringestraat 36-38 dat

Het patroon van de rankenschildering in de kleine voorkamer van het Hinckaertshuis gereconstrueerd aan de
hand van verschillende foto’s. Reconstructietekening: Arjan Oosterhof.
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kan dus heel goed van dezelfde maker zijn. Of
er meer dan één schilder in Groningen rondliep
die zich in het decoratief beschilderen van balkenplafonds had gespecialiseerd is ook maar de
vraag.

9. Ter plaatse van de vroegere gangmuur zijn resten van rode
verf zichtbaar.
10. De Haan 2005, 118.
11.Vriendelijke mededeling Louis Witte.
12. Fock 2001, 18.
13. Breedveldt Boer 1991, 43.
14. De Haan 2005, 117.
15. Raangs 2002, 33.
16. Gedaan door Arjan Oosterhof tijdens de restauratie van
het huis in 1985/1986. Zie verder Tel 2012, 96.
17. Vriendelijke mededeling Arjan Oosterhof.
18. Bastmeijer, Van der Hoeve en Wierts 1999, 29
19. Alma, R., en A. De Goojer 1997, 70.
20. Goojer, A., en J. van Haaften 1996, 28

De vondst van dit schitterende plafond geeft
ons een hoogst zeldzaam beeld van een luxe
plafond uit de eerste helft van de 17e eeuw in
Groningen. Vooral omdat het compleet is, van
hoge kwaliteit, gedateerd en niet gerestaureerd, is het van nationaal belang. Dankzij het
bouwhistorisch onderzoek, dat geregeld door de
gemeente wordt uitgevoerd als er panden in de
binnenstad wordt verbouwd, is het niet alleen
ontdekt maar kon ook direct actie ondernomen
worden om het te behouden. Dat begon al direct met het advies aan de aannemer om heel
voorzichtig te zijn met de verdere werkzaamheden. Uiteindelijk bleek uitplaatsen naar het
Scheepvaartmuseum de beste optie en het ligt
nu te wachten in depot. Hopelijk laat plaatsing
in het museum niet lang op zich wachten. Zo’n
feestelijk plafond verdient dit niet alleen, het
heeft ongetwijfeld flinke aantrekkingskracht op
de bezoekers.
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Taco Tel
NOTEN
1. Tuin 2015. Alle gegevens over de bewoningsgeschiedenis
zijn aan dit rapport ontleend.
2. Vriendelijke mededeling Egge Knol.
3. Pressler 2017a. Uit vier balken zijn drie monsters genomen
waarvan drie dateerbaar bleken. Vanaf de voorgevel gerekend:
2e balk 1444 ± 1 jaar, 9e balk 1445 F/S, 10e balk 1444 H/W.
Dendrochronologisch onderzoek van de kapconstructie moet
nog plaatsvinden en kan eventueel tot vroegere datering van
het pand aanleiding geven.
4. De tienlagenmaat bedraagt 98,0-100,0 cm en het baksteenformaat is 29,0-31,5 × 15,5-16,0 × (7,5) 8,0-9,0 cm.
5. Pressler 2017b, van drie balken uit de verdiepingsbalklaag
zijn monsters genomen en daarvan leverde twee een betrouwbare datering: 1442 ± 4 jaar en 1441 H/W. Het derde monster
heeft een onzekere uitkomst en komt op 1444 ± 6. Omdat de
balken tijdens de sloop vrij kwamen was het helaas niet mogelijk de precieze plaats in het huis te noteren.
6. Reinstra 1994, 74.
7. Pressler 2018. In de kap is dendrochronologisch onderzoek
gedaan. Drie gebinten en één dakspoor komen op deze datering: Het linker spantbeen van het 1e gebint vanaf de voorgevel: 1480 ± 2 jaar, het rechter spantbeen van het eerste gebint:
1481 ± 2 jaar, het linker korbeel van het tweede gebint: 1482 ±
1 jaar en een dakspoor links voor: 1480 ± 8 jaar.
8. Drewes 2015, 59.
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