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Woord vooraf
van gebouw en inrichting gerealiseerd, vooral
mogelijk gemaakt door inzet van vrijwilligers.
De publieke belangstelling voor het museum
was in 2014 weer groeiende, iets wat zeker
ook te danken is aan het evenementenen tentoonstellingsprogramma dat met
behulp van subsidiegevers, sponsors
en samenwerkingspartners kon worden
gerealiseerd. Zo mochten we bij het ‘Groningse
werk’ van Cornelis Jetses en WinterWelvaart vele
bezoekers verwelkomen.
Financieel gezien was 2014 een minder goed
jaar. Ondanks de stijgende belangstelling
waren het vooral enkele onvoorziene en
onontkoombare tegenvallers die er de oorzaak
van waren dat er een groter beroep op de
reserve van het museum gedaan moest worden.
Al met al is in 2014 een stevige basis gelegd om
de toekomst van het museum met vertrouwen
tegemoet te zien. Daar hoort ook dit jaar weer
een woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers bij. Het is aan hun inzet,
betrokkenheid en creativiteit te danken dat het
goed gaat met het museum. Ze dragen bij aan
de samenwerking met een groot aantal partners
bij het verder concretiseren van een inspirerend
toekomstprogramma.

In 2014 is goede voortgang geboekt met de
toekomstplannen van het museum. Samen
met het Groninger Museum en de Groninger
Archieven brachten we een ‘Manifest’ uit waar
wordt aangegeven dat deze partners samen
werken bij het presenteren van de Groninger
Historie, een functie waar het Forum van heeft
aangegeven hier niet langer aan bij te dragen.
Door het Gemeentebestuur van Groningen
is voorts gekozen voor het ontwikkelen van
een ‘Historisch Kwartier’ in het gebied van het
Scheepvaartmuseum. Een heel goede stimulans
voor ons om het programma in en rond het
museum verder ter hand te nemen waarbij de
bewoningsgeschiedenis van onze panden en de
binnenstad centraal staat.
Het zeer aansprekende en bij het publiek
in de smaak vallende evenement ‘Drama
achter de gevel’ is een eerste resultaat van
deze samenwerking, en ook die met het ons
omringende A kwartier.
Ook de plannen met het Pomphuis zijn meer
concreet geworden en samen met architect
en projectleider uitgewerkt. Zodra het gehele
pand is ontruimd, wat naar verwachting
begin 2015 kan gebeuren en de nodige
vergunningen zijn verkregen, kan met de
uitvoering worden begonnen. En dan zal het
museum de beschikking krijgen over een eigen
horecavoorziening. De kade is inmiddels door de
gemeente ingericht als een aantrekkelijk terras.
In het museum zelf zijn de nodige verbeteringen

Pieter Westra
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging
Noordelijk Scheepvaartmuseum.

De gebouwen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum nagebouwd in Madurodam
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Jaarverslag 2014
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2014 telde de vereniging 358 leden, waaronder 27 bedrijfsleden en 33 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2013 gedaald met 25 personen.
De vereniging kende op bovengenoemde datum twee ereleden, de heren R.G.E.G. Martens en F.J. Bolt
te Groningen. In 2014 overleed ons erelid L.H. Siertsema. Kort daarvoor in hetzelfde jaar was ook zijn
echtgenote al overleden. De heer Siertsema was vanaf 1968 tot 1991 secretaris van het bestuur en
daarna erelid van de vereniging.
Het bestuur kende in 2014 de volgende samenstelling:
voorzitter
De heer P. Westra
secretaris
Mevrouw M.J. Schouwenaar
penningmeester
De heer J.H. Teekman
leden
De heer P. Kooij
Mevrouw T. van der Veen

Adviseur van het bestuur was:
De heer T. Bouman

Hanzevast, Groningen
Installatiebedrijf P.B. Vos
Marine Insurance International B.V.
Notariskantoor Plas & Bossinade
Quiverté
Scheepsverzekeringsmaatschappij Compact
‘DOV’ N.V.
Scheepsverzekering SON
Seatrade Groningen B.V.
Traiteur Service s’Amuse

Het gehele bestuur vergaderde in 2014 op
22 januari, 5 maart, 21 mei, 3 september en
5 november. De vergaderingen van het bestuur
in kleine samenstelling – voorzitter, secretaris,
penningmeester en incidenteel andere
bestuursleden in aanwezigheid van de directeur
en adjunctdirecteur – vonden regelmatig plaats
gedurende het hele jaar. De jaarlijkse algemene
ledenvergadering vond plaats op
26 maart 2014.
Onder de leden van de vereniging bevindt zich
een aantal bedrijfsleden. Deze leden droegen
per jaar tenminste € 100,- contributie bij en
een aantal steunde incidenteel en desgevraagd
het museum met extra donaties.
De bedrijfsleden die in 2014 lid waren worden
hieronder, onder dankzegging voor hun
ondersteuning, genoemd:

te Haren:
Scheepvaart Groningen B.V.
Noord Nederlandse P&I Club
te Harlingen:
Rederij G. Doeksen en Zn. B.V.
te Hoogezand:
Bodewes Scheepswerven B.V.
Volharding Shipyards

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.

te Groningen:
Anker Redersverzekeringen
Aon Risk Services
Bout & Overes Advocaten
Suiker Unie, Vierverlaten
D&U groep accountants
Feederlines B.V.
Freia B.V.
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Het algemene beeld van het museum in
2014
Uitvoering Toekomstplannen
In 2014 zijn de toekomstplannen van het
museum verder ontwikkeld en ook versneld.
Uit het coalitieakkoord 2014-2018 en de
gemeentebegroting voor 2015 blijkt dat de
Gemeente veel waarde hecht aan het ontstaan
van een historisch kwartier rondom het
Noordelijk Scheepvaartmuseum en ook dat
zij streeft naar een ‘Huis van de Groninger
Geschiedenis’. Deze gemeentelijke ambitie
wordt door het museum van harte ondersteund.
Omdat het Scheepvaartmuseum zich al een
aantal jaren ontwikkeld van een puur maritiem
museum naar een meer algemeen historisch
museum is het een voor de hand liggende stap
om actief mee te werken aan de plannen voor
een ‘Huis van de Groninger Geschiedenis’ en
een ‘Historisch Kwartier’. De toekomstplannen
van het museum zijn in 2014 reeds aangepast
aan deze veranderende uitgangspunten en
zullen in het volgende jaar verder worden
uitgewerkt en gepresenteerd.
De plannen rond het pomphuis en de beoogde
museale horecavoorziening zijn het afgelopen
jaar verder uitgewerkt. Een kleine projectgroep
van externe deskundigen bestaande uit een
architect, een bouwkundige, een horecaexpert
en een projectleider hebben een verbouwingsen inrichtingsplan gemaakt en bereiden alle
procedures voor om de transformatie van
het pand tot horecafaciliteit soepel te laten
verlopen. De huurder die nog in het pand
woont hoopt snel een passend nieuw huis te
vinden en bereid zich voor op zijn verhuizing.
Het is de hoop van het museum dat in 2015
de financiële middelen voor de transformatie
gevonden zullen worden en dat een start met
de verbouwing kan worden gemaakt.

Omslag van het boek Lagen in de Stad

zijn verdwenen verwacht het museum dat ook
in de nabije toekomst regelmatig een beroep op
de financiële compensatieregeling van de NAM
zal worden gedaan.
Museumschip
In het voorjaar van 2014 heeft de Emma
een grondige onderhoudsbeurt, inclusief
hellingbeurt, ondergaan.
Met dank aan de inzet van de bemanning
ziet de Emma er nu weer prachtig uit. Begin
april was ze klaar voor een nieuw, druk, 4e
vaarseizoen.

Gebouwen
Het museum heeft in 2014 de gevolgen
ondervonden van de gaswinning in de
Groningse bodem. De Stad bleef niet gespaard
voor de schokken en trillingen die Noord
Groningen hebben geteisterd. Als gevolg van
de aardbevingen ontstonden al in 2013 de
eerste scheuren in de muren van het museum.
In 2014 namen de bevingen substantieel toe
waardoor er voor vele tienduizenden euro’s
aan schade aan de museumgebouwen werd
aangericht. De NAM heeft deze schade gelukkig
volledig vergoed. Omdat de aardbevingen niet

Dagtochten
Er werd negen keer gevaren met betalende
groepen (families, bedrijven) en er waren vier
tochten met relaties van het museum.
Sinterklaas mochten wij drie keer aan boord
verwelkomen.
De beurtvaart naar Bedum en Onderdendam
was ook dit jaar weer een groot succes. Vijf
volgeboekte afvaarten met enthousiaste
passagiers.
De organisatie van de Beurtvaart was in
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68 personen het museum. Andere externe
activiteiten van het museum trokken 2.811
bezoekers en 34 bezochten een kinderfeestje.
Het aantal aanvragen om informatie over
schepen, familie, bouwtekeningen en overige,
meest historische onderwerpen was, evenals in
voorgaande jaren, aanzienlijk. In 2014 werden
ruim 204 informatievragen door het museum
beantwoord. De website van het museum kreeg
42.568 unieke bezoeken van een totaal van
80.045 bezoeken en kreeg in totaal 2.631.786
hits.

handen van Da’s ja goud, het VVV Bedum en
het museum.
Evenementen rond de Emma
2014 was ook het jaar van de vele
evenementen en samenwerking met andere
partijen. Van 3 tot en met 5 mei nam de EMMA
deel aan het Nationale Bevrijdingsfeest in
Assen.
In juni was zij, voor de 3e keer op rij, present
bij de driedaagse Pinksterfeesten in Delfzijl.
In het kader van het themajaar Mobiel 2014
was er ook samenwerking met de Verhalen van
Groningen. Zowel tijdens de Pinksterfeesten in
Delfzijl als in het tweede weekend van oktober
waren er afvaarten met deelnemers van de
Historische Busritten die in het kader van
Mobiel 2014 waren georganiseerd..
Tijdens het monumentenweekend, thema
‘Op reis’, konden bezoekers van het museum
opstappen voor een tochtje.
Tevens werd er gevaren bij de Lichtjesweek in
Bedum, bij de Historische Motorendag bij Brons
in Appingedam en bij de Havendagen in Delfzijl.
In de Stad namen we deel aan de 1e
Waddendag en aan de Dag van De Groninger
Geschiedenis (in samenwerking met de
Groninger Archieven).
Het jaar werd traditiegetrouw besloten met
WinterWelVaart waarbij de Emma drie dagen
lang rondvaarten verzorgde langs de historische
vloot in de Hoge der A.
In totaal heeft de Emma in 2014 een aantal van
1115 passagiers vervoerd.

Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht
Tot en met 26 januari 2014 was in het museum
nog de in 2013 geopende tentoonstelling ‘Dit is
mijn Stad. Groninger Stadsgezichten’ te zien.
De tentoonstelling bood een prachtig overzicht
van Groninger stadsgezichten, samengesteld
aan de hand van een selectie uit het boek
Album van Oud-Groningen, waarin al het
bekende 18e en 19e eeuwse beeldmateriaal van
Groningen, zoals schilderijen, aquarellen en
etsen is verzameld.

Bezoekersaantallen
Het museum werd in 2014 bezocht door 29.052
personen, een flinke toename in vergelijking
met 2013 toen 26.334 personen het museum
bezochten.
Ruim 6.000 bezoekers van WinterWelvaart
2014 werden voor het museum meegeteld van
de ruim 20.000 personen die dit evenement
in totaal bezochten. Van de bezoekers in 2014
betaalden 3.937 volwassenen de volledige
toegangsprijs. Er kwamen 666 kinderen van
zeven jaar en ouder, 1281 senioren en 71
CJP-bezitters. In groepen bezochten 700
volwassenen en 1.565 kinderen het museum.
Voorts bezochten 599 kinderen onder de 7
jaar het museum en kregen 197 leden en
3.172 andere bezoekers vrije toegang, evenals
7904 bezoekers met een Museumkaart en
47 bezoekers met een Stadjerspas. Tijdens
enkele speciale bezoekersacties bezochten

Schoenen uit de 19e eeuw, archeologische vondsten
uit Groningen, bruiklenen Gemeente Groningen

Op zaterdag 15 februari 2014 werd in twee
zalen in het achterhuis van het Gotisch Huis
de archeologische tentoonstelling ‘Lagen
in Stad’ geopend. Deze semi-permanente
tentoonstelling zal in ieder geval tot en met
2015 te zien zijn en vertelt het verhaal van
Groningen aan de hand van archeologische
vondsten uit de stad Groningen. Deze vondsten
illustreren de bewoning in de stad Groningen
door de eeuwen heen; van de prehistorie tot
in de negentiende eeuw. De tentoonstelling
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Ingang van Het Engelse Kamp met Nederlandse
bewakers

Historische schoenen in de museumopstelling

terrein van de huidige DUO, was ingericht
voor 1500 Engelse militairen. Zij waren hier
geïnterneerd na de val van Antwerpen in 1914.
De tentoonstelling vertelde het verhaal van
deze Engelse soldaten, hun relatie met de Stad
en hun plek in het grote verhaal van de Eerste
Wereldoorlog.
Bij de opening van de expositie werd een boek
van Menno Wielinga gepresenteerd over het
Engelse Kamp en de Eerste Wereldoorlog.
Ook ging er gelijk met de tentoonstelling een
documentaire in première over het Engelse
Kamp en in het bijzonder over de ‘Timbertown
Follies’, de cabaret- en muziekgroep die was
opgericht door de Engelse matrozen. Deze
‘Timbertown Follies’ behoorde tot de eerste
muziekgroep die in Nederland een voorloper
van jazz speelden en introduceerden.
Bij deze tentoonstelling werd een uitgebreid
lespakket ontwikkeld. In dit kader bezochten
een aantal klassen deze tentoonstelling en
maakte zo kennis met de verhalen van het
Engelse kamp.

kwam tot stand in samenwerking met de
stadsarcheoloog Gert Kortekaas en Stichting
Monument en Materiaal.

Affiche tentoonstelling
Het Engelse Kamp

Van 22 maart tot
en met 6 juli 2014
was in het museum
de tentoonstelling
‘Gedwongen
vrijheid. Het Engelse
Kamp in Groningen
1914-1918’ te zien.
In augustus 2014
was het honderd
jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog
uitbrak. Nederland
was neutraal tijdens
de oorlog, maar dat
betekende niet dat
er geen gevolgen

Sneeuwballengevecht
in Het Engelse Kamp

Barakken in het Engelse Kamp

van deze oorlog voor ons land waren. Sterker
nog: Groningen was direct betrokken bij de
gevolgen van de oorlog door het Engelse Kamp.
Dit kamp, gelegen op de Kempkensberg, het

Een barak vol met Engelse matrozen

6

Van 19 juli tot en met 7 september toonde het
museum een selectie werken van Kunstkring
De Ploeg uit eigen collectie. Deze werken, die
doorgaans niet te zien zijn in het museum,
werden tijdens de zomermaanden aan het
publiek getoond onder de titel ‘De Ploeg uit
eigen collectie’.

hij als de tekenaar van ´Ot en Sien´ en het
welbekende leesplankje met ´Aap, Noot, Mies´.
Cornelis Jetses overleed te Wassenaar in juni
1955.

Vogelvluchtzicht op de Eems en de haven van
Termunterzijl, olieverf op doek door Jannes de Vries

Op 11 en 12 september vond in het museum
de try-out van de theatervoorstelling ‘Zie Dali’
plaats.

Affiche tentoonstelling Het Groningen van Cornelis
Jetses

Jetses werd geboren in een arme buurt
(Hortusbuurt) in Groningen, de stad waar hij
ook opgroeide. Vanaf zijn dertiende volgde
hij tekenlessen in de avonduren, terwijl hij
overdag werkte in een steendrukkerij. In 1951,
vier jaar voor zijn dood, heeft Cornelis Jetses
zijn jeugdherinneringen opgeschreven. In deze
memoires vertelt hij hoe hij opgroeide als kind,
met wie hij omging, hoe hij en zijn vriendjes
zich vermaakten en hoe feestdagen werden
gevierd in het arme gezin Jetses. Door deze
tekst krijgen we een prachtig beeld van de stad
Groningen tussen 1873 en 1894.
In de tentoonstelling vormde het Groningen
van Cornelis Jetses het centrale thema.
Naast de prenten en tekeningen waarin
Groningen nadrukkelijk als decor en onderwerp
fungeert, werden ook onder andere vijf

Affiche ‘Zie Dali’

Van 4 oktober 2014 tot en met 1 februari 2015
was de tentoonstelling ‘Het Groningen van
Cornelis Jetses’ te zien in het museum. Cornelis
Jetses, geboren in 1873 te Groningen, was
een illustrator. Zijn gedetailleerde illustraties
in schoolboeken, zijn schoolplaten en zijn
historische prenten zijn zeer bekend geworden
bij een breed publiek. Het meest bekend is

7

‘promotieplaten’ getoond die Jetses tekende
voor net afgestudeerde studenten. Daarnaast
waren er ook veel onbekende schetsen te
zien, die als studiemateriaal de basis vormden
voor de gepubliceerde platen. Ook werd het
´schoolgaan´ ten tijde van Jetses getoond
waarbij de vergelijking werd getrokken met het
huidige onderwijs.
Bij de tentoonstelling verscheen het boek ‘Dicht
bij Huis. Het Groningen van Cornelis Jetses,
geschreven door Bob Verschoor die tevens de
gastconservator van de expositie was.
De tentoonstelling kwam tot stand
in samenwerking met het Nationaal
Onderwijsmuseum te Dordrecht, de Cornelis
Jetses Stichting, het Openluchtmuseum Het
Hoogeland te Warffum en Uitgeverij Profiel te
Bedum.

Schoolplaat, dorpstafereel door Cornelis Jetses

en aan het Hoge en Lage der A. Het Noordelijk
Scheepvaartmuseum, de Vereniging Historische
Zeilvaart Groningen en wijkvereniging Het
A-Kwartier bundelden opnieuw en met veel
succes hun krachten. Tientallen schepen
waren gratis toegankelijk. Er was veel muziek,
poëzie en literatuur, een gezellige kerstmarkt
aan het Hoge der A met hapjes en drankjes.
Ook dit jaar was er in het museum zelf een
uitgebreid kinderprogramma te vinden,
waarbij kinderen kennis konden maken met
de verschillen tussen vroeger en nu. Ook kon
er ouderwets geknutseld worden aan boord
van de Onderneming. Door de mengeling van
cultuur, historie, eten & drinken en gezelligheid
brachten veel mensen een bezoek aan
WinterWelvaart. Tussen de 15.000 en 20.000
personen bezochten WinterWelvaart. Een groot
deel hiervan bezocht ook het museum.

Van 19 tot en met 21 december 2014
vond voor de achtste keer het bijzondere
winterevenement ‘WinterWelVaart’ plaats in
en rond het Noordelijk Scheepvaartmuseum

Speciale of jaarlijks terugkerende evenementen
Het museum deed ook weer mee aan het
Nationaal Museumweekend dat dit jaar op 5 en
6 april plaatsvond. Het museum was gedurende
dit weekend vrij te bezichtigen.
In de zomer vond rond het museum het
bijzondere evenement ‘Drama Achter
de Gevel’ plaats. Dit unieke theater- en
verhalenspektakel, waarvan het concept
werd bedacht door het museum, en dat in
samenwerking met de Groninger Archieven en
het Groninger Museum is gerealiseerd, werd
tussen 26 juni en 6 juli verschillende keren
opgevoerd.
Drama, rampspoed en tegenslag zijn van alle
tijden. Ook in Groningen was het altijd wat.
Verboden liefde dreef mensen tot wanhoop,

Het Reitdiep vanaf de Plantsoenbrug, tekening door
Cornelis Jetses

8

Kromme Elleboog tijdens ‘Drama Achter de Gevel’, foto A. Steegstra

Er kwam ook een verhalenverteller, Nathalie
van Eerden, en een dichter, Kasper Peters,
op bezoek, die de kinderen meenamen in de
wereld van piraten.

geheimzinnige epidemieën tergden de
stadsbevolking, stadsbranden bedreigden huis
en haard en gruwelijke moorden joeg inwoners
de stuipen op het lijf.
Stadshistoricus Beno Hofman selecteerde
negen onwaarschijnlijke verhalen die zich de
afgelopen eeuwen achter historische gevels
hebben afgespeeld. Bekende Groningers
waaronder Arno van der Heyden, Meindert
Talma en Beno Hofman brachten deze drama’s
tot leven in een bijzondere voorstelling.
Stadse drama’s uit de zestiende tot en met de
twintigste eeuw stonden daarbij centraal. Op
vijf geheime locaties in en om het Noordelijk
Scheepvaartmuseum kwamen deze tragedies
voorbij tijdens een spannende stadswandeling
boordevol theater, muziek, film en poëzie.
Elke wandeling eindigde op de binnenplaats
van het museum die voor het evenement tot
theaterlocatie was omgevormd.
‘Drama Achter de Gevel’ werd door het publiek
bijzonder gewaardeerd. De uitvoeringen waren
volledig uitverkocht en het museum kijkt samen
met de partners naar de mogelijkheid om in
2015 of 2016 een vergelijkbaar evenement te
organiseren.
In de zomervakantie was er op elke
woensdagmiddag speciaal iets voor kinderen
georganiseerd. De kinderen konden een echt
piratenschip bouwen op de binnenplaats. Met
hout, spijkers en hamers gingen de kinderen
hard aan de slag en na 6 weken stond er een
heel mooi piratenschip op de binnenplaats.

Affiche ‘Drama Achter de Gevel’
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Arno van der Heyden tijdens de voorstelling van
‘Drama Achter de Gevel’

Beno Hofman tijdens de voorstelling van ‘Drama
Achter de Gevel’

Op 13 en 14 september 2014 was het weer
Open Monumentendag met als thema ‘Op
Reis’. Het museum was gratis toegankelijk
en verzorgde om niet rondleidingen voor de
bezoekers.
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het
Visserijmuseum Zoutkamp en de Stichting
het Groninger Landschap organiseerden
tussen mei en september 2014, evenals
voorgaande jaren, in totaal 12 vaartochten
(6 heenreizen en 6 terugreizen) over het
Reitdiep met de historische garnalenkotter ZK4,
het museumschip van het Visserijmuseum,
onder de titel ‘Beurtvaart’. Een gids van
Stichting Het Groninger Landschap gaf
tijdens de tocht deskundig uitleg over het
bijzondere Reitdiepdal. Ook stond er een lunch
in Café Hammingh en een rondwandeling
door Garnwerd op het programma. Met dit
arrangement werd tevens een bezoek gebracht
aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het
Visserijmuseum te Zoutkamp.
In het kader van Oktobermaand Kindermaand
konden kinderen meespelen in het interactieve
verteltheaterstuk van Nathalie van Eerden,
die speciaal een voorstelling rondom Cornelis
Jetses had gemaakt. Daarnaast konden
kinderen zelf aan de slag: ze maakten een
modern leesplankje!

Meindert Talma tijdens de voorstelling van ‘Drama
Achter de Gevel’

participant in de organisatie maar was ook
aanwezig met een informatiestand die druk
werd bezocht. De Emma voer gedurende de
dag met passagiers.
Bestuur
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. Deze
onderwerpen kregen veel aandacht van het
bestuur.

Op zaterdag 4 oktober vond in het RHC
Groninger Archieven weer de jaarlijks
terugkerende Dag van de Groninger
Geschiedenis plaats. Dit jaar stond de dag in
het teken van het thema ‘Vriend en Vijand’.
Evenals voorgaande jaren was het Noordelijk
Scheepvaartmuseum niet alleen weer

Personeel
Eind november 2014 overleed onverwacht
onze zeer gewaardeerde vrijwillige
medewerker Michel Mensing. Michel
hield zich vanaf 2007 vooral bezig met
allerlei onderhoudswerkzaamheden aan
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met de contactambtenaar en incidenteel met de
wethouder van Cultuur.
Museale organisaties
In 2014 had het museum op geregelde basis
contact met een groot aantal musea, archieven
of andere erfgoedinstellingen in Nederland.
Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2014 kwam het Gronings
Maritiem Museaal Overleg, bijeen. Dit
samenwerkingsverband van alle Groningse
musea met een geheel of deels maritieme
collectie, in de wandelgangen ‘Grommo’
genoemd, werd in 2007 geïnitieerd door het
Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het Grommo
bestaat uit: Muzeeaquarium Delfzijl; Historische
Scheepswerf Wolthuis; Abel Tasman Kabinet;
Kapiteinshuis Nieuwe Pekela; Stichting
Gebroeders Luden, Oostmahorn; Veenkoloniaal
museum; Museum De Verzamelaar;
Visserijmuseum Zoutkamp. Momenteelzijn de
deelnemende instellingen bezig met pogingen
om het ‘Grommo’ te revitaliseren met het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Museumschip ‘Emma’ op de helling voor een onderhoudsbeurt

de museumpanden en de verbouwing van
het trappenhuis. Het museum zal zijn
betrokkenheid en inzet missen.
Eind 2014 trad de heer L. Sietsma, die in het
kader van een M-baan vanaf december 2012 in
het museum werkte, uit dienst.
Ook in 2014 werd weer veelvuldig een beroep
gedaan op vrijwilligers en incidentele krachten.
Het jaarlijkse personeelsuitje op 26 mei ging dit
jaar naar Harlingen en werd aldaar afgesloten
met een gezellig etentje. Tijdens de afsluitende
kerstbijeenkomst op 11 december, waren
de meeste medewerkers en enkele relaties
aanwezig.
Het aantal betaalde medewerkers op 31
december 2014 bedroeg 13 personen, waarvan
één persoon een participatiebaan vervulde, één
persoon een M-baan had en één persoon in
een zogenaamde seniorenbaan bij het museum
werkzaam was. Al deze medewerkers werkten
in deeltijd. Het aantal vrijwilligers bestond op
deze datum uit 42 personen.
Externe contacten en activiteiten
Overheid
Gedurende het hele jaar had de directie,
enkele keren 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 zijn naaste medewerkers. Met de Gemeente
Groningen werd regelmatig overleg gevoerd

Kinderen bouwen een piratenschip op de binnenplaats
van het museum
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Bruiklenen
Het museum had in 2014 verschillende
voorwerpen uit de collectie in bruikleen
afgestaan aan andere musea of
erfgoedinstellingen.
Bruiklenen voor lange duur bevonden zich in:
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
IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De
Visserijschool’, IJmuiden
Visserijmuseum, Zoutkamp

in Emden. Ons bestuurslid dr P. Kooij gaf op
deze dag een inleiding bij de ingebruikstelling
van de tour. De komende jaren werken beide
musea verder aan een verdere uitbreiding van
de smartphonetour.

Samenwerkingsverbanden ten behoeve van
evenementen en arrangementen
Het afgelopen jaar had het museum regelmatig
contact met een aantal organisaties of
bedrijven in het kader van mede door het
museum georganiseerde evenementen of
arrangementen.
Dit waren:
Wijkvereniging ‘Het A Kwartier’
Marketing Groningen
’t Pannekoekschip
Rondvaartbedrijf Kool
Stichting Groninger Landschap
Stichting Historische Zeilvaart Groningen
Visserijmuseum Zoutkamp

Promotioneel
Het museum presenteerde zich in 2014 ook
regelmatig buiten de museummuren. Zo
namen museummedewerkers actief en/of met
een stand deel aan de Dag van de Groninger
Geschiedenis op 4 oktober in de Groninger
Archieven.
Daarnaast kwam het museum verschillende
malen aan bod tijdens uitzendingen van de
regionale omroepen zoals OOG tv/radio, RTV
Noord en kreeg het museum veel aandacht in
de pers.

Educatieve samenwerkingsverbanden
In 2014 werd er een nieuwe samenwerking
gestart met de Pedagogische Academie van
de Hanzehogeschool. In de colleges voor
de eerstejaars een aantal objecten van ons
museum getoond om zo de geschiedenis tot
leven te wekken en de studenten het nut van
artefacten bij te brengen. Vervolgens bezoeken
de tweedejaars studenten ons museum
en geven tips over hoe we ons museum
aantrekkelijker kunnen maken voor scholen
en leerlingen. De vierdejaars maken in het
kader van hun specialisatie cultuureducatie
een lespakket rondom een thema uit ons
museum. Momenteel worden de mogelijkheden
onderzocht om deze samenwerking jaarlijks te
herhalen.

Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2014 een groot aantal
groepen. In totaal 700 volwassenen en 1565
kinderen brachten in groepsverband een bezoek
aan het museum. Verschillende betalende
groepen kregen een rondleiding, verzorgd door
een van de rondleiders van het museum.

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal
Internationale samenwerkingsverbanden
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft het
afgelopen jaar hard gewerkt aan de in 2010
gestarte samenwerking met het Ostfriesische
Landesmuseum in Emden. Beide musea hebben
een gezamenlijke ‘smartphone tour’ ontwikkeld.
Met de eigen smartphone of geleende IPodtouch konden bezoekers vanaf half maart 2014
op een eigentijdse manier kennis maken met
de collecties van beide musea. Op 13 maart
vond feestelijke presentatie en ingebruikstelling
van de eerste 20 objecten per museum plaats

Ontvangsten		
Gedurende het jaar vonden een aantal speciale
ontvangsten in het museum plaats. Dit waren
bijvoorbeeld boekpresentaties, recepties en
vergaderbijeenkomsten.
Er is in 2014 één bruidspaar getrouwd in het
museum.
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Mutaties collectie
In 2014 is de museumcollectie verrijkt met de volgende aanwinsten:
Schenkingen:
Mevrouw Baarda-van der Laan,
Odoorn

Oostzeelepel met aan de voorzijde de stippelgravering ‘F.J.D’
en aan de achterzijde de stippelgravering ‘J.P. Retzlaff & Co.
A Danzig r 22 Julij 1824 (mogelijk J.P. Reijloff)

M. Bakker, Groningen

Herdenkingstegel Vereniging Oranje 1905-1955

Mevrouw E. ten Berge, Groningen

Groot messing bakboordlicht

S.L. van der Boom, Groningen

Twee halfmodellen, één van een sleepboot en één van een
motorkustvaarder, vervaardigd vóór 1940 door de heer S. van
der Boom, de grootvader van de schenker voor de scheepswerf
van de Scheepsbouwunie/Noord Nederlandse Scheepswerven

A. Flonk, West Terschelling

Vierenzestig oostzeelepels en één oostzeevork afkomstig van
diverse scheepsbevrachters uit het Oostzeegebied.
Scheepsjournaal van het smakschip De Jonge Flonk van
kapitein L.B. Flonk uit de eerste helft van de 19e eeuw
De lepels en het journaal zijn opgenomen als bruikleen tot het
verscheiden van schenker, waarna ze overgaan in eigendom
van het museum

Schenking: Twee halfmodellen van een sleepboot en
een motorkustvaarder

Schenking: Oostzeelepels uit 1824 en 1825 afkomstig
uit Danzig

Schenking: Oostzeelepels

Schenking: Oostzeelepels
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A.J. de Graaf, Malinska, Kroatië

Archiefstukken betreffende het overlijden van matroos Okko
Meijer uit Veendam op 27 juni 1897 in St. Petersburg a/b ss
Danae van de KNSM

C. Hofsteenge, Groningen

Een niet gesigneerd schetsboekblad met aan de ene zijde
een tekening in inkt en gekleurde crayons van de uit hout
gestoken en vergulde leeuw die het roer van de Alida siert
en aan de andere zijde een tekening in inkt en rood krijt
van de binnenzijde van een gotisch raam in een niet nader
geïdentificeerde Groninger kerk, beide circa 1930-1935

N. van Huizen, Borger

Foto met toelichting van het personeel van Woldring & Idema
in 1948, genomen in het Tehuis aan de Lutke Nieuwstraat ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de firma

K. Huizenga, Groningen

Scheepsjagerspenning met randopschrift ‘Groningen
Scheepsjager’ en met het nummer ‘3388’, oorspronkelijk
uitgegeven door de gemeente Groningen aan scheepsjager
Nanno Ganzeveld uit Slochteren, oud 37 jaar

F. Inden, Meppel

Prismacirkel met bijbehorende documentatie, vervaardigd
begin 20 eeuw en gebruikt bij het navigatieonderricht op de
zeevaartschool in Den Helder.

R.G.E.G. Martens, Groningen

Aquarel van de hand van Anco Wigboldus uit oktober 1957
voorstellend een detail uit de roef van de Alida met daarop de
kachel en de schouw

Mevrouw G. Rijks, Finsterwolde

Scheepsbel van de Silvia Delta uit 1978 VHF zender DEBEG
6330

Schenking: Scheepsjagerspenning

Schenking: Prismacirkel
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Mevrouw E.A.D. Schuiten,
Groningen

Herdenkingstegel Vereniging Oranje 1905-1955

H.R. Sissing, Oude Pekela

Model van een snikke in vitrine, oorspronkelijk gemaakt voor
dorpshuis De Snikke in Oude Pekela door de vader van de
schenker

Mevrouw J. Spaans, Assen

Breeuwhamer met vijf breeuwijzers, gebruikt door Jan Spaans,
in fraai ophangkastje

J. Stoffels, Coevorden

Monsterboekje van de schenker en een ingelijste foto van de
kustvaarder Erebus waarop hij als bemanningslid voer

J.D.B. Vos, Groningen

Messing vetpot

Mevrouw M.F. Vos, Harderwijk

Documentenbus (groen) met opschrift Jan van Galen, kapt.
L. Vos van Amsterdam, Browne V…. (niet leesbaar)
Foto kapitein Vos gemaakt door fotograaf H. Loman, Veendam
Bootsmansfluitje van zwart been Leren bestekkoker (gevuld
met houden opvulklos)
Messing verrekijker in zwarte ijzeren foudraal, zonder
inscripties
Zwarte lange kijker (eenoog), inschuifbaar in zwartleren
foudraal
Zeemansmodel driemastbark Jan van Galen in vitrine (dit
betreft geen bestaand schip)
Scheepsportret brik met opschrift ‘Jan van Galen van
Amsterdam, kapt. L.O. Vos’, aquarel met in goudverfaangezette letters, getekend door E. Schuur (vermoedelijk
een bemanningslid) op de achterzijde van een Jugenstil
reclameposter van het Nieuwsblad van het Noorden circa 1900

Schenking: Roef van de ‘Alida’, aquarel
door A. Wigboldus 1957

Schenking: Model snikke
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Schenking: Model driemastbark ‘Jan van Galen’

Schenking: Verrekijker met foudraal

Scheepsportret van het kofschip met opschrift ‘Margina
Willemina gevoerd door kappityn O.L. Vos’, nabij Dover
Bamboe koker met daarin het stuurmansdiploma op linnen
van kapitein Lammert Vos, afgegeven door de ‘ ‘Komisie van
Bestuur over de Inrigting tot het examineren van Varenslieden’
te Veendam, 3 mei 1865 en twee documenten gedateerd 10
mei 1882 en 1 februari 1875
Mevrouw R. Zelvelder, Nagle

Oostzeelepel met aan de voorzijde de stippelgravering ‘F.J.D’
en aan de achterzijde de stippelgravering ‘J.P. Retzlaff & Co. A
Danzig r 23 Aug. 1825 (mogelijk J.P. Reijloff)

K. Zimmerman, Groningen

Tonnenhaak, een touw met metalen haken en oog voor het
ophijsen van tonnen in een pakhuis, afkomstig uit het huis
Kattenhage 2

Mevrouw K. Zuidema-Lubberts

Pet van de heer Lubberts die de laatste sluiswachter was van
de Westerhavensluis in Groningen

Het museum kreeg voorts, via het Dagblad van het Noorden, drie dagboeken aangeboden door
de heer R. Aardema uit Zuidhorn van Klaas Lubberts uit Delfzijl, de scheepskok van de
kustvaarder De Ransel. Deze dagboeken zijn nog in het bezit van de auteur van het eerste
artikel in dit jaarboek en zijn derhalve nog niet vermeld in bovenstaande lijst.
De bibliotheek van het museum ontving in 2014 enkele maritieme naslagwerken.
Giften:
In 2014 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 schonken:
De semi-permanente tentoonstelling ‘Lagen in Stad’ werd mede mogelijk gemaakt door de afdeling
Stadsbeheer van de gemeente waardoor de kosten van de vormgeving werden betaald.
De tentoonstelling ‘Het Engelse Kamp’ werd mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen en L Únion Provinciale’.
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Schenking: Bestekkoker, lange kijker,
boorsmansfluitje, bamboekoker met
stuurmansdiploma en een foto van kapitein L. Vos

Schenking: Documentenbus ‘Jan van Galen’, kapt.
L. Vos, 19e eeuw

Het evenement ‘Drama Achter de Gevel’ werd mogelijk gemaakt door de Commissie van
Spijsuitdeling en de Gemeente Groningen.
De tentoonstelling ‘Het Groningen van Cornelis Jetses’ werd mede mogelijk gemaakt door het Huis
van de Groninger Cultuur en door Stichting Het Roode- of Burgerweeshuis.
‘WinterWelVaart 2014’, dat georganiseerd werd door het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische
Zeilvaart Groningen en wijkvereniging het A-Kwartier, werd mogelijk gemaakt door bijdragen
van: Gemeente Groningen, Provincie Groningen (evenementenbudget), Stichting De Verhalen van
Groningen, Ankerfonds, Marketing Groningen,
Gasunie, Stichting Het Fonds, losse donaties
van bezoekers.
Zowel voor WinterWelvaart als voor het
museum zelf zijn er diverse bedrijven geweest
die werkzaamheden niet berekend hebben, dus
sponsoring in natura hebben gedaan.
Donaties van het Diakenfonds en van D&U.
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.
Bestuur Vereniging Noordelijk
Scheepvaartmuseum
Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum
Schenking: Tonnenhaak
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Personeelsorganisatie 31 december 2014
		
directeur
		
J.W. van Veen
hoofd projecten

hoofd educatie/
adjunct-directeur
hoofd administratie
medewerker admiconservator
nistratie
mevrouw. S.K.J. van Slooten*
mevrouw M. Kind*
W. Kerkmeijer*
mevrouw C.W.M.E. de
			Groot*
hoofd communicatie / PR		
mevrouw M.P. Schipperheijn		

medewerker museumbeheer
S.M. Franswa*

projectmedewerker		
mevrouw F. de Jongh		

conciërge
E.V. Koopman*

		
		
		

facilitair medewerkers
mevrouw J. van den Berg*
L. Sietsma

		
		

Meubelmaker (gedetacheerd)
G. Fikkers (meubelmaker)

baliemedewerker
mevrouw Z. Muyres

					
Vrijwilige medewerkers
mevrouw L. Bakker (p.r.)
mevrouw A. Koning (educatie)
mevrouw D. van den Berg (papierrestauratie)
mevrouw C. Koopmans, (museumschip/balie)
G.J. ten Berge (bibliotheek)
T. Mars (registratie)
Mevrouw J. Bodewes (collectie)
R.G.E.G. Martens (collectie)
mevrouw M. Bouman (balie)
S. van der Meij (evenementen/museumschip)
H. Brugman (timmerman)
M. Mulder (p.r. en communicatie)
L. Derksen (p.r. en collectie)
mevrouw W. Noppert (balie)
H.G. van Diepen (scheepsbouwtekeningen)
mevrouw F. Oenema (educatie)
H. Dost (museumschip)
P. Ronner (fondsenwerving)		
H. Egberts (museumschip)
mevrouw M. Spijkerman (collectie)
mevrouw D. Geling (balie)
mevrouw W. Stadwijk (balie)
mevrouw J. de Groot (educatie)
P. Spits (p.r.)
K. Hartmans (bibliotheek)
mevrouw H. Steenhuis (educatie)		
mevrouw R. Hiemstra (educatie)
M. Strojenga (kustvaartarchief)
mevrouw S. Hofman (balie)
J. Veldman (museumschip)
mevrouw L. Holscher (webwinkel boeken)
mevrouw M. Vermeer (rondleidingen)
F. Westra (collectie)
mevrouw G. Weitjens (educatie)
mevrouw T. van Huis (balie)
H. Westenberg (elektricien)			
B. Jonas (motorenhal)
mevrouw B, Wolters (balie)
J. de Jong (museumschip)
J. Zoethout (rondleidingen/collectie)
J. de Jong (registratie/fotoarchief/informatieaanvragen)
A. Zuidema (educatie)

*= bedrijfshulpverlener
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Financieel Jaarverslag Penningmeester2014
Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort.
In plaats van het begrote tekort van
€ 22.070,- is het tekort opgelopen tot
€ 56.856,-. Het onvoorziene tekort van
€ 34.786,- is vooral terug te vinden in de
personeelskosten. Deze post is € 21.279,hoger dan het begrote bedrag. Dit is
verklaarbaar door o.a. verlenging van een
contract, het aanpassen van lonen door
het verzwaren van de functie van twee
medewerkers en de afkoop van vakantie uren
van de medewerker die werkzaam was op een
maatschappelijke baan in het museum. De
subsidiebijdrage is gestopt per 31 december
2014 en door dat de betrokken medewerker
ziek uit dienst is gegaan moesten de uren
uitbetaald worden.

noodzakelijke vervangingen geweest zoals de
kassa, een printer en computers. Hierdoor is er
meer geïnvesteerd dan begroot is.
Als laatste is ook in 2014 een reservering voor
de overuren opgenomen om te kunnen voldoen
aan de verplichtingen als deze uren uitbetaald
zouden moeten worden. Dit is een aanvulling
op de reservering die in 2013 is opgenomen.
Het evenement “Drama achter de gevel” is zeer
succesvol gebleken en heeft het museum veel
opgeleverd. Het was een project dat door drie
partijen georganiseerd werd, het Groninger
museum, de Groninger Archieven en het
Noordelijk Scheepvaartmuseum. De benodigde
financien zijn beschikbaar gesteld door de
Gemeente, door een bijdrage van de Commissie
van Spijsuitdeling en de entreegelden van de
verschillende voorstellingen. Omdat de subsidie
hiervoor door de Gemeente beschikbaar is
gesteld zal de Gemeente gevraagd worden
om het overschot in de toekomst te mogen
gebruiken voor een volgend evenement.

Aan de inkomstenkant is te zien dat ook daar
een tekort is ontstaan van € 4.853,-. Er is,
vooral op de post entreegelden, erg scherp
begroot. Dit is ook gedaan op verzoek van
de subsidiegevers. De entreegelden stijgen
jaarlijks en in de begroting is daar voorzichtig
mee omgegaan omdat het moeilijk te
voorspellen is hoe zich dit ontwikkeld. Meer
bezoekers in het museum wil niet automatisch
zeggen dat de entreegelden daarmee in
de pas lopen. Het aantal bezoekers met
een museumkaart stijgt jaarlijks maar de
vergoeding die het museum hiervoor krijgt is
gebaseerd op een gemiddelde toegangsprijs.
Ook de bezoekers aan de externe activiteiten
stijgen maar dit zijn vaak gratis evenementen,
zoals bijvoorbeeld WinterWelvaart.

Het jaar 2014 is een bewerkelijk jaar geweest.
De gebouwen zijn her getaxeerd tegen de
nieuwbouwwaarde. Hierdoor is de premie voor
de brandverzekering fors duurder geworden.
Ook moesten er veel aanpassingen aan o.a de
elektriciteitsvoorzieningen gedaan worden om
aan de eisen voor de verzekering te voldoen.
Gelukkig zijn veel van deze werkzaamheden
verricht door vrijwilligers die over de benodigde
vakkennis beschikten om dit uit te voeren.

In het jaar 2013 is gekozen voor het opnemen
van de post investeringsrekening in plaats
van de post afschrijvingen om duidelijker te
laten zien dat het museum pas investeert als
er geld voor is. In 2014 zijn er een aantal

In 2014 is een projectgroep samengesteld
die zich bezighoudt met de plannen voor het
Pomphuis. De kosten voor de verschillende
partijen waaruit deze projectgroep bestaat
is niet in de begroting opgenomen, maar zal
worden gedekt door de daarvoor gevormde
reserve.
Voor de komende twee jaar van de huidige
subsidieperiode die loopt van 2013 tot en met
2016 is het belangrijk om de begroting en
de uitgaven strak te bewaken. De opgestelde
begroting 2015 is aangepast omdat ook in 2015
de personeelskosten hoger zullen uitvallen door
het verdwijnen van de participatiebanen.
De heer J.H. Teekman, penningmeester

Museumschip ‘Emma’ in de A nabij het museum
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Staat van Baten en Lasten over 2014
Werkelijke
cijfers over
2014

Begroting
voor
2014

Werkelijke
cijfers over
2013

€

€

€

279.900
81.800
13.036
38.000
22.000
9.000
5.000
6.200
5.200
5.000
0
2.250
3.500
________
470.886
=======

311.000
81.800
54.250
36.943
19.951
7.144
8.399
3.204
4.974
4.780
2.942
650
3.979
_______
540.016
========

369.437
2.500
46.920
10.000
5.466
7.640
5.814
4.000
4.500
4.500
500
19.551
2.448
1.530
7.500
650
6.000
0
4.000
_______
502.956

365.972
1.653
41.924
23.063
5.466
7.646
5.790
3.514
927
6.710
0
33.524
4.908
1.818
8.903
756
5.705
2.941
3.667
_______
524.887

Baten
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen
Subsidie maatschappelijke banen
Entreegelden
Museumjaarkaarten
Contributies
Donaties
Winst op verkopen
Consumpties en zaalverhuur
Baten museumschip
Baten pomphuis
Donaties Jaarboek
Rente deposito en spaarrekening

279.900
80.900
15.000
34.903
23.556
7.343
3.846
5.746
5.678
5.121
2.316
688 2.412
________
466.033
=======

Lasten
Personeelskosten
Opleidingskosten personeelskosten
Huisvestingskosten
Groot onderhoud
Erfpacht
In stand houden collectie
Huur extern depot
Beveiligingskosten
Educatie
PR
Bestuurskosten
Bureaukosten
Systeembeheer
Lidmaatschappen
Investeringsrekening
Rente en kosten banken
Lasten museumschip
Lasten pomphuis
Tentoonstellingen en evenementen

Exploitatiesaldo
Mutatie bestemmingsfondsen
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie overige reserve

390.716
1.276
53.526
7.616
5.466
5.624
5.865
4.182
4.168
4.152
53
18.948
5.882
2.863
11.412
805
5.780
21.221
10.918
________
538.637
72.604 13.019 28.767
________
56.856 =======
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32.070 10.000
0
________
22.070
=======

15.129
281
30.472 ________
15.062 =======

Balans per 31 december 2014
(na verwerking bestemming exploitatiesaldo)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Museumschip
Overige vaste bedrijfsmiddelen

Museumcollectie

31 december 2014

31 december 2013

€

€

407.562
63.387
17.082
______

407.562
71.073
12.564
______

488.031

491.181

PM

PM

7.708

7.085

64.179

47.657

295.412
________
855.330
========

416.547
________
962.470
=======

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
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PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

31 december 2014

31 december 2013

€

€

99.463
35.167
25.316
_______
159.946

156.319
63.934
12.297
________
232.550

217.421
			
		
Toekomstfondsen

109.544

134.544

Egalisatierekening

488.031

491.181

10.951

8.927

86.858
_______
97.809

95.223
________
104.195

_______

________

855.330
=======

962.470
=======

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva
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Maritiem Groningen ten tijde van Wereldoorlog I - een bewogen
periode
Inleiding
In de vijver van een plantsoen in Veendam,
ingericht als een lieflijk park in de romantische
Engelse landschapsstijl, dreef omstreeks 1915
een onklaar gemaakte zeemijn. Dit tafereel,
vastgelegd op een ansichtkaart heeft op degene
die de kaart nu bekijkt een vervreemdende
werking. De oorlog leek in Veendam
ongetwijfeld veraf; de vreedzame wereld,
gekarakteriseerd door de romantische groene,
‘natuurlijke’ parkaanleg, vormde echter een kil
contrast met de metalen mijn.
Wat had Nederland eigenlijk met de Eerste
Wereldoorlog te maken? In ons land is daar bij
het grote publiek maar weinig over bekend.
Mensen vroegen en vragen zich af wat er
eigenlijk over Nederland in de oorlogsjaren
1914-1918 valt te vertellen. Wie er iets
van weet, merkt op: ‘Daar waren wij toch
niet bij betrokken?’ Bij ons staat de Tweede
Wereldoorlog sterk in de belangstelling, zoals
ondermeer blijkt uit vele publicaties die nog
daarover verschijnen. Voor de Engelsen is de
Eerste Wereldoorlog daarentegen The Great
War en voor Fransen La ste Grande Guerre.
Jaarlijks zijn er nog herdenkingen in deze
landen. Nu de Eerste Wereldoorlog een honderd
jaar geleden is, was vormde dit een aanleiding
om aandacht te besteden aan deze ‘vergeten’
periode van de Nederlandse geschiedenis.
Bij een recentelijk georganiseerde
tentoonstelling over de Engelse
Kamp in Groningen, in het Noordelijk
Scheepvaartmuseum, waren mensen verrast
over wat er in Groningen allemaal gebeurd is
in de jaren 1914-1918. Evenals in de Tweede
Wereldoorlog waren in deze periode heel
wat artikelen op de bon; honderdduizenden
Belgen ontvluchtten de oorlog en kregen
onderdak in Nederland. Daarnaast waren er
ook Britse krijgsgevangenen. Zo waren in het
‘Engelse Kamp’ bij de stad Groningen 1500
manschappen geïnterneerd van de First Royal
Naval Brigade. Zij hadden in het begin van de
oorlog het Belgische leger geholpen de door de
Duitsers aangevallen haven van Antwerpen te
verdedigen.

Nederland, in het bijzonder voor Groningen.
Deze provincie had omstreeks 1914 al een
belangrijke maritieme geschiedenis. De uit de
Veenkoloniale zeevaart voortgekomen vloot was
nog steeds een belangrijke economische factor.
De Groninger koopvaardijvloot maakte toen nog
bijna de helft uit van de Nederlandse, maar was
qua tonnage zeer bescheiden. Daarnaast was
er de niet onbelangrijke scheepsbouw, vooral
geconcentreerd langs het Winschoterdiep,
met name bij Hoogezand en Sappemeer. En
dan was er nog de visserij die in deze periode
een kwijnend bestaan leidde. Kortom: over
maritiem Groningen ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog valt heel wat te vertellen!
Een eerste belemmering voor de scheepvaart
was de aanleg van mijnenvelden in de
Noordzee. Vanuit Nederland waren er slechts
smalle corridors richting Scandinavië en
het Kanaal. Ook de neutrale Nederlandse
koopvaardijschepen kregen op zee met
de oorlog te maken. De eerste Groninger
schepen die in 1915 slachtoffer werden,
vormden raadsels: noch van de opvarenden,
noch van die schepen is iets teruggevonden.
Van verschillende andere schepen zijn de
wederwaardigheden bekend. Zo werd een schip
gebombardeerd door een Duits luchtschip,
oftewel een Zeppelin. Heel wat andere werden
in de grond geboord door torpedoboten en
onderzeeërs, of liepen op een mijn.
Scheepsbouw
De scheepsbouw vertoonde in deze periode een
uitermate wisselend beeld omdat deze zeer
conjunctuurgevoelig is. In de eerste decennia

Maritieme gevolgen
Daarmee zijn we aangeland bij de maritieme
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor

De ‘Dollart’ in aanbouw op de helling
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De voltooide ‘Dollart’ bij de helling

op andere opdrachtgevers. De vrachtvaart
bleek echter in de tweede helft van de oorlog,
de jaren ’16-’18, zeer lucratief. Vanwege de
Nederlandse neutraliteit bood de koopvaardij,
ondanks beperkingen, goede kansen. Daardoor
gleden er vele schoeners van de werven. Zo
bouwde Van Diepen in 1916 de driemaster
zeilschoener Dollard met een lengte van 33,5
meter en een breedte van bijna 7,5 meter.
In 1916 kwam de Schepenuitvoerwet tot stand
die de verkoop aan banden legde. Men moest
een aanvraag indienen bij het speciaal daartoe
benoemde ‘Rijksbureau voor het uitvaren
van schepen’, te Den Haag, dat viel onder
het Departement van Nijverheid en Handel.
Reden was dat de Nederlandse overheid zelf
voldoende scheepsruimte wilde houden voor de
in- en export, onder meer voor de distributie
van graan en meel. Vanaf het einde van 1917
werd het voor de Nederlandse scheepsbouwers
bovendien moeilijker om schepen te verkopen
of uit te voeren naar het buitenland ten gevolge
van Duitse maatregelen.

van de 20ste eeuw was de scheepsbouw in
Noord-Groningen voor een belangrijk deel
gericht op de Duitse markt. Nederland kon
goedkoper bouwen en zo werkten heel wat
noordelijke werven voor Duitse opdrachtgevers.
De Scheepswerf van Van Diepen te Waterhuizen
was zelfs grotendeels gericht op de Duitse
markt. Er werden heel wat zogenaamde ‘ewers’
(tjalkachtige vracht- en vissersschepen)
gebouwd voor kapiteineigenaren rond de
Elbemonding. Ook gleden jaarlijks vele
tientallen ‘lichters’ van deze werf. Dergelijke
schepen brachten vooral in Hamburg de lading
over van de grote vrachtschepen naar de
pakhuizen of het wachtende vervoer in en bij
de stad zelf. Met de grootschalige bouw van
dergelijke vaartuigen was Van Diepen al min of
meer actief in de massaproductie van schepen
die gebouwd worden als een standaardmodel,
dat nog enigszins aangepast kon worden aan
de eisen van de opdrachtgever.
Door de oorlog vielen Duitse klanten echter
massaal weg: kapiteineigenaren moesten
het leger in; reders konden niet meer met
Nederland handelen. Van Diepen kreeg zo vele
dubieuze debiteuren in Duitsland en moest
evenals andere scheepsbouwers overstappen

Koopvaardij
Vanouds had Groningen een grote zeevarende
vloot. Die was vooral voortgekomen uit de
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De ‘Velox’ op de helling

De Velox’ bij de kust

Veenkoloniale zeevaart. De vloot was vooral
groot qua aantal; niet qua tonnage. Bovendien
was het gros van de schepen omstreeks het
begin van de 20ste eeuw ook verouderd. Het
waren voornamelijk zeilschepen: tjalken,
koftjalken, schoeners, gaffelschoeners. Er
waren ook heel wat schepen van kleine reders,
de hierboven al genoemde kapiteineigenaren
die het schip zelf bezaten, of familieleden en
vrienden als medefinanciers hadden.
In oorlogstijd voeren de schepen vooral op
de Noordzee: richting Scandinavië, maar ook
naar Middellandse Zee. Op die route voer
bijvoorbeeld het schoenerschip Velox, van reder
B.G. Mulder en kapitein H. Mulder. Het schip
vertrok op 30 januari 1915 met steenkolen
van het Engelse Swansea naar het Portugese
Oporto. Er werd nadien niets meer van het
schip en de vier opvarenden vernomen. Zo
waren er meer van dergelijke gevallen; men
ging er dan vanuit dat het schip met man en
muis was vergaan.
Een bijzondere ontmoeting had de schoener
Weldaad van kapiteineigenaar B. Bosma. Hij
werd op 5 juli 1916 met een bom aangevallen
door een Duits luchtschip, een ‘Zeppelin’. Er
ontstond geen schade. De Nederlandse regering
protesteerde. Volgens een Duitse reactie was
het een incident. Het zou niet gaan om een
aanval, maar ongeluk: de bom zou door een
gebrek aan de loslaatinrichting zijn gevallen.
Wat vervoerden de Groninger schepen? In
veel gevallen ging het om hout uit Scandinavië
en steenkolen uit Engeland. Het hout diende
meestal tot mijnstutten en werd ook als
zodanig vervoerd naar Engeland, onder meer
naar West Hartlepool. Van Engeland namen
de schepen dan weer kolen terug, richting
Noorwegen of Zweden.
Ondanks de hoge staalprijzen, door schaarste

vanwege de oorlogsindustrie, verdienden de
reders die deze relatief grote, dure schepen
lieten bouwen toch ruim voldoende aan de
vrachtvaart. In Groningen werd zelfs een
maatschappij opgericht om daaraan mee te
doen. De ‘neutrale’ was zeevaart zonder meer
lucratief.
Wederwaardigheden van de Groninger
koopvaardij
Op 17 mei 1915 werd bij de Ierse kust het
Britse passagiersschip Lusitania onderweg
van New York naar Engeland door een Duitse
onderzeeboot werd getorpedeerd, werd het
grote publiek met de neus gedrukt op de
gevaren die de oorlog voor de scheepvaart met
zich meebracht.
Groninger zeevarenden hadden ook daarmee
te maken, maar het lijkt een enigszins
vergeten hoofdstuk te zijn. Om aan te
geven wat de Groninger Koopvaardij in de
oorlogsjaren meemaakte, volgt hier een tweetal
voorbeelden. Daarbij moet worden bedacht dat
de deze vloot, zoals hiervoor al is opgemerkt,
hoofdzakelijk bestond uit zeilschepen, terwijl
elders motorschepen al decennia eerder
ingang hadden gevonden. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog had echter deze zeilvloot, gezien
de brandstofschaarste wel voordelen. Meteen
al uit het eerste voorbeeld blijkt tevens hoe
betrekkelijk die waren.
De Neerlandia was begin juli 1916 op weg
van het Zweedse Nordsundet met een lading
hout naar Rotterdam. Ze werd in de Oostzee
driemaal aangehouden door duikboten.
De eerste maal door een Rus die zonder
waarschuwing begon te schieten. Daarbij werd
de deklading getroffen en ontstonden er twee
gaten in de zeilen. De scheepspapieren werden
per sloep naar de onderzeeboot geroeid en daar
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De Noordzee was een [kof]tjalk van reder
J. Buisman, bevaren door kapitein B.H. Visser,
onderweg van Waterweg naar Le Havre met
melk op 2 mei 1917. In de Noordzee werd
de Noordzee aangehouden door een Duitse
duikboot. De tjalk eerder nog varend onder
vol zeil, werd tot zinken gebracht door de
Duitsers, vier zeemijl buiten Hoek van Holland.
De bemanning was inmiddels al overgestapt in
een reddingboot en dobberde vervolgens twee
dagen rond, om daarna te worden opgepikt
door een Franse destroyer. De bemanning werd
in Frankrijk geïnterneerd op beschuldiging van
spionage voor de Duitsers. Een antwoord van
de Nederlandse consul, die was aangeschreven,
liet lang op zich wachten vanwege
oorlogshandelingen. De bemanning was
ondertussen tot driemaal toe aangezet om een
eigen graf te graven. Na vervolgens daarvoor
geblinddoekt een positie te hebben ingenomen
loste een Frans vuurpeloton een salvo over
de hoofden van de bemanning, die daarop
bewusteloos in het graf viel. De bemanning
werd uiteindelijk na vele maanden vrij gelaten
na bemiddeling van de consul. Met moeite wist
men door bezet België de thuisbestemming

in orde bevonden. De sloep keerde terug met
twee Russen die het schip doorzochten. Daarna
mocht het verder. De tweede ontmoeting was
met een Duitse onderzeeër. Deze loste één
waarschuwingsschot. Vervolgens werden de
scheepspapieren naar de duikboot geroeid. De
Duitsers gedroegen zich hoffelijk en wensten
opvarenden goede reis. De derde maal was
op 5 juli 1916, om vijf uur in de ochtend.
Een Russische onderzeeër bleef onder het
bijdraaien en bij het vieren van de sloep
vuren. De schoten troffen de mast, die ernstig
beschadigd werd, en het want. De Neerlandia
mocht na controle van de papieren verder.
Toen de gezagvoerder de vraag stede waarom
ze beschoten waren, was het antwoord dat de
zeilen niet neergelaten waren. Daar bracht de
kapitein tegenin dat de piek met het grootzeil
wel gevierd werd. De stuurman wees op de
hulpeloosheid door gebroken tuig! Hij werd
uitgelachen door de Russen, die riepen:
‘Had er dan maar motor in gezet’. Na deze
gebeurtenissen werd Stockholm aangedaan
als noodhaven, waar de nodige reparaties
plaatsvonden.

De ‘Noordzee’ aan de wal
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bot, panharing en sprot. Voorts behoorde nog
een hoeveelheid aal, en schelpdieren: mosselen
en oesters tot de vangst.
Ook werd tijdens de Eerste Wereldoorlog nog
gevist op zeemos. Deze op boompjes lijkende
poliepenkolonies (dus zeedieren) werden in
gedroogde en geprepareerde vorm gebruikt
in de mode en voor de sier. In 1915 werd het
zeemos nog in grote hoeveelheden opgevist
en bracht het hoge prijzen op (bijna evenveel
als complete garnalenvangst in Zoutkamp),
terwijl de garnalenvisserij – verhoudingsgewijs
– weinig meer voorstelde en de besomming
daarvan laag was. In 1916 werd er echter
weinig meer gevangen, waarschijnlijk doordat
er voordien te vroeg in het seizoen op gevist
werd, waardoor de voortplanting grotendeels
werd verhinderd. Daarna was de hausse in
de zeemosvisserij voorbij. De oorlogsperiode
zelf bracht weinig verandering in de Groninger
visserij, die sinds 1880 werd gekenmerkt door
achteruitgang.
In 1919 herleefde echter de visserij buitengaats
op schol en schelvis, tong en tarbot. Er werd
toen voor maar liefst ruim 85.000 gulden
aan zeevis binnengehaald en de eerste
stoomtrawler werd in gebruik genomen.
Er zouden meerdere volgen. Naast alle
achteruitgang liet deze tak van zeevaart al vlak
na het einde van de oorlog een positief beeld
zien.

te bereiken. De jonge Jan Buisman – toen
begin twintig – durfde risico te nemen met
contrabande (smokkel) die veel geld opbracht.
Daarom werden risico’s genomen.
Tegen het einde van de oorlog zakte deze
handel bovendien als een pudding ineen
vanwege het almaar groeiende gevaar
dat loerde op zee. Steeds meer schepen
vielen ten prooi aan mijnen. Naast mijnen
waren er ook de duikboten die loerden en in
mindere mate de torpedoboten die schepen
tot zinken brachten. Verreweg de meeste
gezonken Groninger koopvaardijschepen
waren een prooi van Duitse onderzeeërs.
Toen de onbeperkte duikbootoorlog werd
afgekondigd door Duitsland, in 1917, liepen
de molestverzekeringen zo hoog op, dat varen
vrijwel niet meer lonend was.
Aan het einde van de oorlog viel de
internationale handel grotendeels weg.
Daardoor kelderden de vrachtprijzen enorm.
Tientallen motorschoeners, gebouwd voor de
eigen vloot vonden geen eigenaar meer en
werden opgelegd. Zo lag er ook een aantal
in het Groninger Eemskanaal. Vanaf 1918
was de misère in de zo conjunctuurgevoelige
scheepsbouw groot. Herstel zou pas langzaam
volgen.
Visserij
Tenslotte was er nog de visserij. Ook
deze kende grote verliezen. Vooral grote
vissersschepen als haringloggers uit het
westen. Maar dit gold niet zozeer de Groninger
visserij. De kust- en waddenvisserij werd
uitgeoefend vanuit Beerta en Termunten op
de Dollard en de Eems, en in belangrijker
mate op de Lauwerszee door vissers vanuit
Zoutkamp. De visserij op de Waddenzee stelde
al lang niet veel meer voor. ‘Buitengaats’ (op
de Noordzee) werd deze helemaal niet meer
uitgeoefend. Daar domineerden de Engelsen
die met hun grote stoomtrawlers, die alles
wegvisten; de Zoutkampers zagen in de laatste
decennia van de 19de eeuw aan de horizon
al de rookpluimpjes van deze schepen, die
grootschalig visten.
Vanaf 1880 liep de Zoutkamper zeevisserij
sterk terug. Na 1901 doken de opbrengsten
onder de 1000 gulden en in 1909 was er in het
geheel geen sprake meer van zeevisserij. De
Nederlandse Dollardvissers ondervonden zware
concurrentie van hun Duitse buren die visten
vanuit Pogum en Dyksterhusen. Vanuit de
Groninger havens werd nog gevist op garnalen,

Albert Buursma
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De Ransel en het raadsel van de scheepskok
standhouder drie stokoude albums uitstalt.
Mijnheer Aardema, gezegend met een meer
dan brede, historische belangstelling, pakt
er eentje op en slaat het open. Hij ziet een
ouderwets handschrift, maar de zinnen
zijn duidelijk leesbaar. Pagina na pagina is
volgeschreven. De albums bevatten verder
foto’s en ansichtkaarten van exotische oorden,
programmaboekjes van opera’s en operettes
en, niet onbelangrijk, vergeeld krantenpapier.
De schrijver van de dagboeken had in de jaren
vijftig ook een rubriek van de Eemsbode:
Brieven van een zeeman. Hij informeert naar
de prijs 15 euro. Niet echt een belemmering.

Een geologische expeditie naar Trinidad in
1953.
Dagblad van het Noorden schonk in september
2014 drie dagboeken van scheepskok Klaas
Lubbers uit Delfzijl aan het Noordelijk
Scheepvaartmuseum1. Mijnheer Rieks Aardema
(75) uit Zuidhorn ontdekte de dagboeken
drie jaar geleden tijdens een bezoek aan een
vlooienmarkt in de veilinghallen in Eelde. Hij
las over een geologische expeditie in 1953 naar
Trinidad. Hij las over bezoeken aan musea en
opera’s. Maar over K. Lubbers zelf las hij maar
weinig. Opera en scheepskok? Daar wilde hij
meer van weten. Dus zocht hij contact met
Dagblad van het Noorden. Gelukkig maar.

Thuis gaat hij er eens goed voor zitten. Het
eerste album dat hij openslaat beschrijft de reis
van scheepskok K. Lubbers uit Delfzijl over een
geologische expeditie in 1953 naar Trinidad aan
boord van de Ransel.

Mijnheer Aardema brengt die zondagochtend
in 2011 één van zijn vaste bezoekjes aan de
vlooienmarkt in de veilinghallen in Eelde. En
laat hij nou net aan komen lopen als die ene

De ‘Ransel’. Hout laden in een onbekende haven.
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Een aantal meende in hem een bakkersknecht
uit Appingedam te herkennen die uiteindelijk
voor het ruime sop koos. Weer anderen
dachten dat hij jammerlijk aan zijn einde was
gekomen nadat hij in een scheepsruim was
gevallen.

,,Zaterdag 21 februari ‘s middags half 5 was
het dan eindelijk zover dat de draden werden
losgegooid en de grote reis een aanvang nam.
De hele dag veel mensen aan boord,
familieleden die afscheid kwamen nemen. De
ouders en verloofden van de beide geologen
wilden graag zien op wat voor schip hun zoons
en aanstaanden de reis meemaakten en waar
of ze hun troost gedurende de reis moeten
zoeken …. Breng maar eens iemand naar een
trein; afscheid is er al genomen, te zeggen
valt er niets meer en allen zijn blij als dan het
vertreksein gegeven wordt. Zo ging het ook
met ons. Blij dat we eindelijk weg waren.’’

Maar oud-loods Jaap Boxma uit Delfzijl kende
de scheepskok persoonlijk. Hij herinnert zich
vooral zijn grote handen. Hij voer in 1950 mee
als werkend passagier. Geen loon dus, maar de
scheepskok was nooit te beroerd Boxma een
slof toe te steken. Maar hij kreeg niet alleen
sigaretten: de liefde voor opera kreeg hij er
gratis bij.

Mijnheer Aardema blijft lezen. En zich
verwonderen. Een leven op zee gevangen in
drie albums. Hoe komt dat nu in vredesnaam
op de rommelmarkt terecht? Hij besluit
Dagblad van het Noorden te benaderen. Dit is
toch wel een bijzondere vondst. Kan de krant
daar niet iets mee?

Neef Wim Lubbers herkent in de omschrijving
zijn oom. Hij weet nog meer te vertellen. Hij
bewaart nog altijd een beeldje dat zijn oom
uit Egypte meenam. Hij bevestigt dat de
scheepskok inderdaad als bakkersknecht is
begonnen. Na zijn trouwen gaat hij varen. Het
echtpaar kreeg één zoon.

Ondergetekende vindt van wél, al is het
alleen maar dat hij een groot afnemer was
van de avonturen van Kapitein Rob en zijn
avonturen met het zeilschip de Vrijheid.
Maar of de albums echt bijzonder zijn? Geen
idee. Dus zoekt de krant contact met dé
deskundige op het gebied van de maritieme
geschiedenis in het Noorden. Het Noordelijk
Scheepvaartmuseum dus en wel in de persoon
van conservator Wicher Kerkmeijer. Ook die is
enthousiast. Zoveel geschreven bronnen over
deze periode in de Nederlandse zeevaart zijn
er ook weer niet. Kortom, de albums worden in
dankbaarheid aanvaard.

Maar Klaas Lubbers kreeg geen zeemansgraf.
De Ransel verging in 1970, maar de
scheepskok was niet aan boord. Hij moest
vanwege zijn gezondheid het varen er aan
geven. De grote handen van de scheepskok
werden door een ziekte veroorzaakt. Deze
wordt hem uiteindelijk fataal. Volgens de neef
is hij rond 1970 overleden.
En hiermee eindigt dan het verhaal van de
scheepskok. Zomaar een fragment uit de rijke
geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart.
Of komt er toch nog een verhaal? Ja dus.
Dagblad van het Noorden typt de dagboeken
over. Het resultaat wordt in overleg met het
museum aan het publiek getoond.

Maar daarmee is het verhaal nog niet uit. Want
wie was nou precies deze scheepskok waarvan
zelfs de voornaam niet duidelijk wordt. Okay,
een oud passagiersbiljet meldt Klass K. Lubbers
dus het vermoeden is dat de kok Klaas heet. Bij
het verhaal in Dagblad van het Noorden wordt
daarom ook een oproep geplaatst. Wie o wie
weet iets over de scheepskok?

Mijnheer Aardema is meer dan tevreden. De
albums blijven voor het nageslacht bewaard.
Maar toch heeft hij nog steeds weinig inzicht
gekregen in de belevingswereld van de
scheepskok.
Gelukkig maar. Een raadsel is ook wat waard.

Nou, er bleken toch nog een hoop mensen te
zijn die de kok hebben gekend of, en dat moet
ook worden benadrukt, meenden te weten
om wie het ging maar vervolgens de plank
behoorlijk missloegen. Maar over één ding
waren alle betrokkenen het eens: de voornaam.
Die was toch echt Klaas.

Frank von Hebel
Dagblad van het Noorden
Noot
1. De drie dagboeken zijn ten tijde van de publicatie van dit
jaarboek nog in het bezit van de auteur.
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Reizen van de Jonge Flonk
lading vertoont de Leekster zeevaart sterke
overeenkomsten met de veenkoloniale
scheepvaart. Leekster schippers voeren naar
diverse bestemmingen in Frankrijk, Engeland,
Duitsland en Noorwegen en ook de Oostzee
was voor hen een belangrijk vaargebied. De
lading was heel divers en kon bijvoorbeeld
bestaan uit vis en hout uit Noorwegen, wijn
en zout uit Frankrijk en granen, zaden en
potas uit het Oostzeegebied. Over de lading
en de bestemming van de Leekster schepen
die op de Oostzee voeren is meer bekend
dankzij de tolregisters van het Kanaal door
Sleeswijk Holstein. Over de jaren 1823-1840
hebben tenminste acht Leekster schippers van
dit kanaal gebruik gemaakt waaronder Luitje
Bartelds Flonk. Leek kende gedurende de
achttiende en negentiende eeuw een groeiend
aantal schippers. Deze waren vrijwel allemaal
lid van een Compact, een vereniging van
schippers en schippersknechten, opgericht met
het doel elkaar hulp en bijstand te verlenen.
Deze onderlinge verzekering was in 1764 als
‘Leekster Schippersgilde’ door de gezamenlijke
schippers uit Leek opgericht.1

In 2014 ontving het Noordelijk
Scheepvaartmuseum een interessante
schenking: het scheepsjournaal van smakschip
de Jonge Flonk uit de eerste helft van de
negentiende eeuw van schipper Luitje Bartelds
Flonk die afkomstig was uit Leek.
Leek als scheepvaartdorp
Leek ligt ver landinwaarts en wordt daarom
niet snel geassocieerd met zeevaart. Toch kent
deze plaats in het Groningse Westerkwartier
een actief kustvaartvaartverleden. De aanleg
van het Leekster Hoofddiep en het Hoendiep,
respectievelijk in de 16e en 17e eeuw, was
van groot belang voor de ontwikkeling
van de scheepvaart en het ontstaan van
een schippersklasse. In Leek heeft deze
ontwikkeling echter nooit een grote vlucht
genomen. Zowel scheepsbouw als scheepvaart
zijn er altijd kleinschalig gebleven.
In Leek en het naastgelegen Nietap bouwde
men in de 18e en 19e eeuw vooral pramen,
schuiten en kleine tjalken, schepen met weinig
diepgang. Grotere schepen zoals zeetjalken
en smakken kocht men voornamelijk in de
Groningse veenkoloniën en vooral in
Hoogezand, Sappemeer en Veendam.
Er werd door de zeevarende Leekster
Schippers zoals Luitje Bartelds Flonk
voornamelijk gevaren met tjalken en
smakschepen, kleine doch stevige
vaartuigen die zowel voor de
binnenvaart als ook voor de kustvaart
konden worden gebruikt. Op tochten
naar het buitenland voer men zoveel
mogelijk langs de kust en bij normale
omstandigheden verliepen deze reizen
voorspoedig. Toch gingen er wel eens
schepen verloren door bijvoorbeeld
stormen, ijsgang, lekkages en
ongelukken van diverse aard. In
dat soort gevallen kon het Leekster
Schippersgilde enige financiële steun
bieden.
De belangrijkste route vanaf Leek
naar zee liep over het Leekster
Hoofddiep, het Leekstermeer en de
Munnikesloot en Gave. Van daar
kon men óf via het Hoendiep en
Groningen, óf via het Aduarderdiep
en vervolgens over het Reitdiep naar
Zoutkamp.
Wat betreft het vaargebied en het soort

Pagina uit het journaal van ‘de Jonge Flonk’, 18351843
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Schipper Luitje Bartelds Flonk
Luitje Bartelds Flonk was tussen 1823-1845 één
van de meest actieve Leekster schippers. Hij
maakte in die periode ruim honderd reizen met
vier verschillende schepen met als laatste het
smakschip de Jonge Flonk. Flonk maakte vaak
lange reizen naar bijvoorbeeld St.Petersburg en
de Baltische havens en voer ook op Engeland
en Noord-Frankrijk.
Aan de hand van het bewaard gebleven
handgeschreven scheepsjournaal van de
Jonge Flonk komt een prachtig beeld naar
voren van de reizen die schipper Flonk
maakte tussen 1835 en 1843. Aan de hand
van scheepvaartberichten uit de verschillende
kranten uit die tijd kon dit overzicht nog verder
worden aangevuld tot eind 1846. Hieruit blijkt
dat hij doorgaans al vanaf het vroege voorjaar
tot ver in het najaar bleef doorvaren en achter
elkaar van haven naar haven ging, ladend en
lossend en regelmatig dezelfde bestemmingen
aandeed en vaak dezelfde trajecten aflegde.
Een nauwkeurige schematische weergave van
alle reizen die vermeld staan in het journaal,
aangevuld met de scheepvaartberichten
over de Jonge Flonk in de diverse eigentijdse
kranten, maakt dit heel inzichtelijk.

Detail uit het journaal met het stempel van de
Scheepvaartcommissie uit Swinemunde 1835

Uit de lijst blijkt dat Flonk jaar in jaar uit op
een grote variatie aan bestemmingen voer.
Zijn meeste reizen gingen naar de Oostzee
en Duitsland en af en toe naar Frankrijk en
Engeland. Voor reizen naar de Oostzee maakte
hij altijd gebruik van het Kanaal door Sleeswijk
Holstein en lag daarom zeer regelmatig in
Rendsburg. In de periode 1835-1842 reisde
Flonk hoofdzakelijk naar de Oostzee, Frankrijk

Reizen smakschip de Jonge Flonk gevoerd door kapitein Luitje Bartelds Flonk 1835-1843 en aangevuld tot 1846
Datum

Afvaarthaven

Lading

Datum

Bestemmingshaven

2 jul 1835

Groningen

ballast

13 juli

Assens nabij Holtenau

20 jul

Assens

978 ton rogge

7 aug

Annas bij Borgo

16 aug

Annas (Borgo)

deelen en ijzer

8 sept

Rotterdam

21 okt

Rotterdam

stukgoed, o.a.

10 nov

Rostock

		

30 balen koffie			

12 mrt 1836

Rostock

ballast

22 mrt

Stettin

5 apr

Stettin

7532 platen zink en

2 mei

Rouaan

		

6 last hout			

Bijzonderheden

28 aug. te Rendsburg
de koffie gelost op 30 okt.
te Rendsburg

27 apr. de giek slaat in
stukken, gelast, 28 apr.

					

door de stoomboot van

					

Havre naar Vielekeur

					

getrokkens

16 mei

Rouaan

66 last gips

14 jun

Wismar

					
23 aug

Wismar

46 last en 15 schepel weit 17 sep

Bremerhaven

					

9 juni in Rendsburg, krijgen
nieuwe giek op 10 juni
roer in stukken geslagen,
4 sep. in Rendsburg,

					

reparatie op 7 sep.

24 okt

32 kisten suiker en 16020

Bremerhaven

		

koopmanswaren, o.a.

6 dec

Stettin

suiker en hout			

stukken roodhout; 20 okt.

					

veel sneeuw, 9

					

nov. te Rendsburg

25 mrt 1837

Stettin

gerst, weit, lijnzaad

26 apr

Amsterdam

13 apr. In Rendsburg

9 jun

Amsterdam

stukgoed

20 jun

Rostock

32

6 jul

Rostock

ballast

27 jul

Danzig

3 aug

Danzig

40 last weit

19 aug

Hamburg

10 aug. te Rendsburg

13 sep

Hamburg

silment (cement)

9 okt

Danzig

konden niet varen tot

					

29 okt. wegens stijve koelte

					

uit de verkeerde richting

16 okt

Danzig

		

12 last weit, 29 last zaad

11 dec

Amsterdam

en 23 zak erwten		

28 mei 1838 Amsterdam

koopmansgoederen

8 jun

Rostock

22 jun

Rostock

ballast

26 jun

Stettin			

6 jul

Stettin

11 vijfzesde last hout en

26 sep

Rouaan

		

4028 platen zink			

26 juli -5 sept. te Tonningen
wegens tegenwind 21 sept.

					

geen wind, met de 		

					

stoomboot getrokken naar

					

Villekeer

5 okt

Rouaan

gips

3 nov

15 nov

Rostock

36 last koolzaad/raapzaad 19 mrt 1839

Rostock
Amsterdam

					

Rostockse maat; 8 dec. in
Tonningen, veel drijfijs;

					

lading zaad moet gelost

					

worden wegens broei

					

8 dec-4 maart overwinterd

					

te Tonningen

15 apr 1839

Amsterdam

koopmansgoederen

21 apr

Hamburg

4 jun

Hamburg

koopmansgoederen

26 jun

St.Petersburg

8 aug

St Petersburg

43 balen hennep en

14 sep

Dordrecht

		

32 vaten talk			

					
-

Groningen

21 mei 1840 Niestad

via de Sont, 29 aug te
Elseneur ,waarschijnlijk
overwinterd te Groningen

-

-

Oostzee (Niestad)*

4 mei te Rendsburg		

950 ton weit

5 jul

Havre

7 juni te Tonningen

8 jul

Havre

weit

10 juli

Rouaan*			

25 jul

Rouaan

-

18 aug

Warnemunde (Stralsund)* 13 aug. te Rendsburg

-

Stralsund

-

-

Rostock*

-

Rostock

(raapzaad)

9 oktober

Vlie (Amsterdam)*

-

21 sept. te Rendsburg

1841

Amsterdam

21 april

Hamburg*

16 april Ameland

15 juni

Cuxhaven (Hamburg) -

-

Rostock*

22 juni te Rendsburg

-

Rostock

-

De Maas (Rotterdam)*

21 juli te Rendsburg,

-

					

binnengelopen in ‘t Vlie

-

Rotterdam

-

-

Danzig (wordt Londen)*

10 sept Brielle

-

Londen

-

-

Oostzee*

7 okt te Rendsburg

11 mrt 1842

Rendsburg

ballast

26 mrt

Windau

10 apr

Windau

zaad

27 apr

Rotterdam

dederzaad (huttentut) en

					

hennepzaad; 15 april in

					

Rendsburg

3 jun

Rotterdam

stukgoed

13 jun

Hamburg

18 aug

Hamburg

suiker

4 sep

Koningsbergen

17 sept

Koningsbergen

46 last lijnzaad

6 nov

Amsterdam

30 mrt 1843

Zoutkamp

-

-

Larvik*

13 apr

Larvik

hout

24 apr

Groningen

3 mei

Groningen

ballast

-

23 aug. in Rendsburg

ca 25 april te Lyngoer

Oosterisoer

op 9 mei op een positie van

				

(Risør, Noorwegen)

57 graden en 27 minuten

mei

Zoutkamp (Groningen)*

Noorwegen (Risør)

-

26 mei

33

4 juli

Zoutkamp

-

-

Noorwegen*

-

Noorwegen

-

26 juli

Zoutkamp (Groningen)*

23 aug

Zoutkamp

-

31 aug

Danzig*

29 sep

Danzig

hout

4 nov

Vlie*

					
1844

Groningen

-

april

Risør*

-

Risør

-

ca.25 april

Zoutkamp*

26 aug. te Rendsburg
17 okt. te Rendsburg; 6 nov.
in Edam

5 jun

Zoutkamp

-

-

Brevig*

-

Brevig

-

-

Groningen

-

Groningen

-

29 juli

Danzig*

20 jul. in Rendsburg

-

Danzig

-

5 sep

Harlingen*

27 aug.in Rendsburg

19 sep

Harlingen

-

-

Shields (Newcastle)*

4 okt

Shields (Newcastle)

-

okt

Rotterdam

28 april 1845 Zoutkamp

-

4 mei

Hull*

-

-

vòòr 4 juni

Zoutkamp (Groningen)*

Sunderland

28 juni

Zoutkamp

-

6 jul

Hull*

-

Newcastle

-

30 jul

Zoutkamp*

7 okt. in het Vlie

ca. 19 aug

Zoutkamp

-

-

Faaborg (Fanoe)*

26 aug. te Rendsburg

-

Faaborg

-

24 sep

Zoutkamp *

11 sep. te Rendsburg

10 okt

Zoutkamp

-

14 okt

North Shields (Newcastle)*

-

Newcastle

-

29 okt

Zoutkamp*

laatste reis. Op 19 januari

					

1846 wordt De Jonge Flonk

					

verkocht

* Uit: Groninger Courant, Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad en de Opregte Haarlemsche Courant, gevonden op de website
www.delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek
			

Kaart van de Oostzee (detail) uit de ‘See-Atlas’ van Justus Perthes 1899
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Verkoopadvertentie van ‘de Jonge Flonk’ uit de Groninger Courant, januari 1846

en Engeland. Op deze reizen vervoerde hij
grote diversiteit aan goederen zoals diverse
soorten graan als weit, gerst en rogge maar
ook gips, zink koolzaad en raapzaad. In 1843
voer hij uitsluiten op Noorwegen waar hij hout
laadde voor Groningen. Vanaf eind 1844 tot de
laatste reizen eind 1845 maakte Flonk minder
lange reizen.
Gedurende wintermaanden, meestal al vanaf
circa eind september tot circa eind maart voer
hij niet en overwinterde de Jonge Flonk in de
haven. Soms was dat een buitenlandse haven
maar meestal organiseerde Flonk het zo dat
hij tegen het einde van het vaarseizoen in
Amsterdam of Groningen lag. Met de beurtman
en de trekschuit kon kapitein Flonk dan terug
naar Leek.

Met dank aan Koos de Jong die de reizen van de Jonge Flonk
uit het journaal heeft aangevuld met scheepvaartberichten
over de Jonge Flonk uit de kranten en de complete lijst
nauwgezet heeft gecontroleerd.
Noot
1. Een uitgebreide artikel over het Leekster Schippergilde
van de hand van de auteur werd in 1995 gepubliceerd in:
Stad en Lande, jaargang 4, nummer 3 (Groningen 1995),
p. 2-7.

‘de Jonge Flonk’ wordt verkocht
In oktober 1845 maakte Luitje Bartels Flonk
zijn laatste reis met de Jonge Flonk van
Newcastle naar Zoutkamp. Op 19 oktober 1846
werd de Jonge Flonk verkocht. Luitje Bartelds
was toen 72 jaar oud. Hij overleed op 14 april
1863.
W. Kerkmeijer
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Kaart van de Noordzee uit de ‘See-Atlas’ van Justus Perthes 1899
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S’amuse

BuitenSociëteit

Café de Sleutel

S’amuse Cateraar en Traiteur
Pottebakkersrijge 8
9718 AE Groningen
Tel : 050-3129213
www.samuse.nl
info@samuse.nl

BuitenSociëteit Paterswoldsemeer
Meerweg 227
9752 XD Haren
Tel : 050-3129213
www.buitensocieteitpaterswolde.nl
info@samuse.nl

Café de Sleutel
Noorderhaven 72
9712 VM Groningen
Tel : 050-3181454
www.cafedesleutel.nl
info@samuse.nl

Lekker geregeld!
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LEKKER GEREGELD

Pottebakkersrijge 8

Meerweg 227

Noorderhaven 72

Pottebakkersrijge 8

Coendershaag 1

9718 AE Groningen

9752 XD Haren

9712 VM Groningen

9718 AE Groningen

9722 LS Groningen

samuse.nl

buitensocieteitpaterswolde.nl

cafedesleutel.nl

voorwaartsvoorwaarts.nl

decoendersborg.nl

info@samuse.nl

info@buitensocieteitpaterswolde.nl

info@vafedesleutel.nl

info@voorwaartsvoorwaarts.nl

info@decoendersborg.nl

Tel.: +31 (0)50 312 9213

Tel.: +31 (0)50 312 9213

Tel.: +31 (0)50 318 1454

Tel.: +31 (0)50 312 9213

Tel.: +31 (0)50 312 9213
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