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Woord vooraf
samenwerking met diezelfde gemeente in 2016
tevens ook verdere stappen gezet worden op
onze uitbreidingsplannen. Die zijn immers
noodzakelijk om het museum van een stevige
toekomstbasis te voorzien.
Financieel gezien was 2015 een beter jaar
dan de vorige. Het stijgende bezoekersaantal
en het aantrekkelijke programma zullen
daar mede debet aan zijn geweest. Dit geeft
ons veel vertrouwen voor de toekomst en
is een bevestiging van de door museum en
samenwerkingspartners gekozen weg.
Al met al kunnen we de toekomst van het
museum met vertrouwen tegemoet zien en
zullen 2016 en 2017 “oogstjaren” kunnen
worden. 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 inspirerende
programma’s die we in samenwerking met een
groot aantal partners kunnen realiseren. Het
museum heeft door hun inzet voor velen heel
veel te bieden!

De volhouder wint. In 2015 is het museum
gestaag doorgegaan op de ingeslagen weg: naar
een Historisch Museum, met een groot accent op
de maritieme geschiedenis. Die is immers juist
voor Stad en Ommeland zo bepalend geweest.
Dat we op de goede weg zijn mag al blijken uit
de mijlpaal die dit jaar is gepasseerd: voor het
eerst vonden meer dan 30.000 bezoekers de
weg naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum
en zijn prachtige panden op een van de mooiste
plekken van de Stad.
Samenwerking loont. Samen met subsidiegevers, sponsors en samenwerkingspartners kon
ook in 2015 weer een aantrekkelijk programma
van tentoonstellingen en evenementen worden
gerealiseerd. Zo leverden we onder andere een
bijdrage aan het Mesdagjaar en was Winterwelvaart weer een belangrijke trekker voor velen.
Jammer genoeg kon met de voortgang van
de plannen met het Pomphuis – waar de zo
gewenste horecavoorziening gerealiseerd
zal worden – geen tempo gemaakt worden.
Bezwaren en vergunningsprocedures stonden
dit in de weg. We hebben er vertrouwen
in dat de hobbels alsnog genomen zullen
worden, ook al omdat we ons van een actieve
inzet van de Gemeente Groningen hebben
weten te verzekeren. Hopelijk kunnen er in

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

De middeleeuwenzaal op de eerste verdieping van het Canterhuis
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Jaarverslag 2015
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2015 telde de vereniging 361 leden, waaronder 27 bedrijfsleden en 33 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2014 gestegen met 3 personen.
De vereniging kende op bovengenoemde datum twee ereleden, de heren R.G.E.G. Martens en F.J. Bolt
te Groningen.
Het bestuur kende in 2015 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 (bouwzaken)

Installatiebedrijf P.B. Vos
Marine Insurance International B.V.
Notariskantoor Plas & Bossinade
Quiverté
Scheepsverzekeringsmaatschappij Compact
‘DOV’ N.V.
Scheepsverzekering SON
Schepen Onderlinge Nederland U.A.
Seatrade Groningen B.V.
Suiker Unie, Vierverlaten
Traiteur Service s’Amuse

Het gehele bestuur vergaderde in 2015 op
28 januari, 4 maart, 6 mei (extra), 27 mei,
9 september, 22 september, 11 november en
18 december (extra). 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 25 maart 2015.
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 2015 lid waren worden
hieronder, onder dankzegging voor hun
ondersteuning, genoemd:

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

te Groningen:
Anker Redersverzekeringen
Aon Risk Services
Bout & Overes Advocaten
D&U groep accountants
Feederlines B.V.
Freia B.V.
Hanzevast, Groningen
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Evenementen rond de Emma
In 2015 had museumschip Emma ook weer
een grote rol bij diverse evenementen in
Noord Nederland. Hierbij werd ook weer
samengewerkt met een goot aantal partijen.
Het museumschip nam deel aan de manifestatie
Swim Challenge op 28 augustus en bezocht
afgelopen zomer Musselkanaal.
De Emma bracht in 2015 een werfbezoek aan
IJlst voor reparatie aan een druklager en een
koppeling.

Het algemene beeld van het museum in
2015
Uitvoering toekomstplannen
In 2015 werd verder gewerkt aan de
toekomstplannen van het museum waarin nu
ook de door de gemeente gelanceerde plannen
voor een ‘Huis van de Groninger Geschiedenis’
en een ‘Historisch Kwartier’ zijn opgenomen.
Er zijn in 2015 afspraken gemaakt met een
financieel adviesbureau dat de financiële kant
van de toekomstplannen uitwerkt en ook zijn
er afspraken gemaakt met een bureau voor
museale conceptontwikkeling en vormgeving
dat in samenwerking met het museum de
toekomstplannen inhoudelijk zal uitwerken.
De plannen voor het Pomphuis hebben
enige vertraging opgelopen door juridische
procedures waardoor er naar verwachting
pas in 2016 een start met de verbouwing kan
worden gemaakt.

Bezoekersaantallen
Het museum werd in 2015 bezocht door 34098
personen, een flinke toename in vergelijking
met 2014 toen 29.052 personen het museum
bezochten.
Ruim 8000 bezoekers van WinterWelvaart 2015
werden voor het museum meegeteld van de
ruim 24000 personen die dit evenement in
totaal bezochten. Van de bezoekers in 2015
betaalden 4387 volwassenen de volledige
toegangsprijs. Er kwamen 777 kinderen van
zeven jaar en ouder, 1186 senioren en 73
CJP-bezitters. In groepen bezochten 884
volwassenen en 1504 kinderen het museum.
Voorts bezochten 780 kinderen onder de 7
jaar het museum en kregen 168 leden en
6426 andere bezoekers vrije toegang, evenals
8354 bezoekers met een Museumkaart en
54 bezoekers met een Stadjerspas. Tijdens
enkele speciale bezoekersacties bezochten
972 personen het museum. Andere externe
activiteiten van het museum trokken 433
bezoekers en 100 bezochten een kinderfeestje.
Het aantal aanvragen om informatie over
schepen, familie, bouwtekeningen en overige,
meest historische onderwerpen was, evenals in
voorgaande jaren, aanzienlijk. In 2015 werden
ruim 131 informatievragen door het museum
beantwoord. De website van het museum kreeg
40.323 unieke bezoeken van een totaal van
65.959 bezoeken en kreeg in totaal 2.279.606
hits.

De Emma in het Verbindingskanaal voor het
Groninger Museum

Museumschip
Dagtochten
Er werd 22 keer gevaren met betalende
groepen (families, bedrijven) en er waren
meerdere tochten met relaties van het
museum.
Sinterklaas mochten wij 3 keer aan boord
verwelkomen.
De beurtvaart naar Bedum en Onderdendam
was ook dit jaar weer een groot succes.
Er vonden in totaal 5 afvaarten plaats met
enthousiaste passagiers.
De organisatie van de Beurtvaart was in
handen van ‘Da’s ja goud’, het VVV Bedum en
het museum.

Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht
Tot en met 1 februari 2015 was in het
museum nog de op 4 oktober 2014 geopende
tentoonstelling ‘Het Groningen van Cornelis
Jetses’ te zien.
Van 14 februari tot en met 15 maart was
in het museum de tentoonstelling ‘Door de
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Tentoonstelling ‘Groningen 70 jaar bevrijd’, opening

Tentoonstelling ‘Groningen 70 jaar bevrijd’

ogen van Cees Drubbel’ te zien. Cees Drubbel
(1946, Amstelveen) maakt werken in diverse
genres en maakt daarbij gebruik van diverse
technieken zoals aquarel en olieverf. In de
tentoonstelling was een selectie te zien van zijn
stillevens, dorpsgezichten, figuren, abstracte
werken en scheepsportretten. Een bijzondere
plek namen hierbij de landschappen in, die
hij letterlijk vanuit het raam van zijn atelier in
Annen kon zien. Het leverde een bijzondere en
intieme reeks schilderwerken van het Drentse
landschap op.

op de inwoners van de stad. De expositie
werd samengesteld in samenwerking met
gastconservator Joël Stoppels van Battlefield
Tours uit Groningen. De heer Stoppels was
initiatiefnemer van de expositie en stelde de
collectie van Battlefield Tours ter beschikking.
De expositie maakte onderdeel uit van het
event dat de Stichting Liberation of Groningen
organiseerde op 10, 11 en 12 april 2015. Dit
bijzondere evenement bestond uit een mix van
reconstructie, theater, educatie, herdenking
en feest. Het doel van het evenement was het
delen van het besef dat vrijheid kwetsbaar is,
om begrip op te brengen voor de ontberingen,
om de kennis van de geschiedenis te vergroten
en de vrijheid te vieren.
Tijdens dit event werd ook een boek
gepubliceerd over de bevrijding van Groningen,
getiteld ‘Mijn bevrijding’ van auteur Frank von
Hebel.

Van 10 april tot en met 6 september was in
het museum de tentoonstelling ‘Groningen 70
jaar bevrijd’ getoond. Groningen heeft tijdens
de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog
hevige strijd gekend. De bevrijding van
Groningen duurde van vrijdag 13 april t/m
maandag 16 april 1945. De geallieerden
en de bevolking betaalden een hoge prijs;
110 Groningers kwamen om tijdens de
gevechten, 43 Canadezen sneuvelden. Naar
schatting 300 Duitse soldaten, Nederlandse
en Belgische SS’ers, SD’ers en NSB’ers vielen
in de strijd. In deze tentoonstelling werd
de bevrijding in april 1945 per dag belicht,
en de impact die de bevrijding heeft gehad

Van 7 november 2015 tot en met 28
februari 2016 was in het Noordelijk
Scheepvaartmuseum de tentoonstelling
‘Mesdag, Mesdag, Israëls de schildersbuurt’ te
zien, over het werk van de gebroeders H.W.
Mesdag en Taco Mesdag, Jozef Israëls, en de
band met hun geboortestad Groningen.
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H.W. Mesdagstraat, Groningen. Prentbriefkaart uit
circa 1910, collectie Groninger Archieven
Affiche tentoonstelling ‘Mesdag, Mesdag, Israëls en
de schildersbuurt’

In 2015 was het precies 100 jaar geleden dat
Hendrik Willem Mesdag in Den Haag overleed.
In het kader hiervan werd 2015 landelijk
uitgeroepen tot Mesdagjaar. H.W. Mesdag
is met name bekend geworden door het
Panorama Mesdag dat hij in 1881 schilderde.
Samen met De Fraeylemaborg te Slochteren
schonk het Noordelijk Scheepvaartmuseum
aandacht aan deze bijzondere kunstenaar. H.W.
Mesdag was een verwoed kunstverzamelaar.
In de Fraeylemaborg werd een deel van de
Mesdag Collectie geëxposeerd. De expositie
in het Noordelijk Scheepvaartmuseum richtte
zich meer op de schilder en zijn tijdgenoten
Taco Mesdag en Joseph Israëls, waar de
straten in de Schildersbuurt van Groningen
naar zijn vernoemd. Naast de werken van
deze kunstenaars was er in de tentoonstelling
aandacht voor de Schildersbuurt waarvan de
ontstaansgeschiedenis tot en met de huidige
bewoners werd belicht aan de hand van
architectonische bouwelementen uit het depot
van Stichting Monument en Materiaal.

De ‘Kleine Mesdag’, aquarel uit 1854 door H.W.
Mesdag, Nationaal Archief Den Haag

Speciale of jaarlijks terugkerende evenementen
Van 18 tot en met 20 december 2015
vond voor de negende keer het bijzondere
winterevenement ‘WinterWelVaart’ plaats in
en rond het Noordelijk Scheepvaartmuseum
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

Mottenberg, olieverf op doek door H.W. Mesdag,
Groninger Museum

Nettenwagen, olieverf op doek door H.W. Mesdag ,
Groninger Museum
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colleges gegeven over de Hanzeperiode, de
speciale eigenschappen van water, navigatie op
de sterren en stoere schipperstaal. De colleges
werden gevolgd door 45 kinderen.
Het museum deed ook weer mee aan het
Nationaal Museumweekend dat dit jaar op
18 en 19 april plaatsvond. Het museum was
gedurende dit weekend vrij te bezichtigen.
Op 25 en 26 juli 2015 vond de eerste editie van
ZomerWelVaart plaats. Deze zomerse variant
van WinterWelVaart stond in het teken van
het Stadskanaal. In 2015 was het 250 jaar
geleden dat de eerste spade in de grond werd
gezet voor de aanleg van het Stadskanaal. Het
Noordelijk Scheepvaartmuseum vierde deze
mijlpaal in samenwerking met De Verhalen
van Groningen met tal van activiteiten.

ZomerWelvaart, uitreiking Jan Catsprijs 2015

Zomerwerlvaart met ‘Emma’ en schepen in de A

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. Door het zachte weer werd
Winterwelvaart dit jaar door een recordaantal
van 24.000 mensen bezocht. Een groot deel
hiervan bezocht ook het museum. De directe
organisatie was dit jaar voor het eerst in
handen van projectbureau Elles Bulder.

MuseumJeugdUniversiteit

Het evenement werd met 5000 bezoekers
goed bezocht. In het museum waren er een
aantal leuke kinderactiviteiten, zoals de
theatervoorstelling ‘Mini Golf’ van Heisa, 3D
bootjes printen met FabLab en een heuse
Piepertocht!

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum
organiseerde in 2015 voor nieuwsgierige
kinderen van 8 tot en met 12 jaar
een speciale voorjaarsreeks van de
MuseumJeugdUniversiteit. Er werden vier

Op 12 en 13 september 2015 was het weer
Open Monumentendag met als thema ‘Kunst &
Ambacht’. 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 2015, 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

MuseumJeugdUniversiteit

7

Zomerwelvaart 2015

Zomerwelvaart 2015

weer participant in de organisatie maar was
ook aanwezig met een informatiestand die druk
werd bezocht. De Emma voer gedurende de
dag met passagiers.
In de kerstvakantie werden er door kunstenares
Anja Lofvers twee schilderworkshops gegeven
voor kinderen. Naar aanleiding van de
tentoonstelling ´Mesdag, Mesdag, Israëls en de
Schildersbuurt´ konden kinderen in de stijl van
Mesdag een eigen schilderij maken.
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.

Zomerwelvaart 2015

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 van 4 tot en met 12 jaar
de hele maand oktober schatzoeken in het
museum. Kinderen konden in de verschillende
zalen op zoek naar aanwijzingen. Op de
zaterdagen 17 en 24 oktober konden kinderen
bovendien een eigen schatkistje maken. De
activiteiten werden erg enthousiast ontvangen
door de kinderen.

Personeel
In 2015 overleed op hoge leeftijd onze oudvrijwillig medewerker mevrouw S. (Dien)
Veen –Heininga. Dien Veen verrichtte
werkzaamheden in de bibliotheek en was
jarenlang gastvrouw in de stuurhut van
de kustvaarder Erebus in het museum. Als
kapiteinsvrouw voer zij jaren op dit schip
Op 1 augustus beëindigde het hoofd
communicatie en PR van het museum mevrouw
M.P. Schipperheijn haar dienstverband
omdat zij zich volledig op haar eigen
communicatiebedrijf wilde richten.

Op zaterdag 11 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 ‘Tussen Droom
en Daad’. Evenals voorgaande jaren was het
Noordelijk Scheepvaartmuseum niet alleen

Ook in 2015 werd weer veelvuldig een beroep
gedaan op vrijwilligers en incidentele krachten.
Het jaarlijkse personeelsuitje op 18 mei
ging dit jaar naar het Gevangenismuseum
in Veenhuizen en werd afgesloten met een
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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.
Museale organisaties
In 2015 had het museum op geregelde basis
contact met een groot aantal musea, archieven
of andere erfgoedinstellingen in Nederland.
Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2015 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. Momenteel zijn de
deelnemende instellingen bezig met pogingen
om het ‘Grommo’ te revitaliseren met het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Schets van een Groninger Zeeman, aquarel
door Jan Ensing uit 1835, collectie Noordelijk
Scheepvaartmuseum

Bruiklenen
Het museum had in 2015 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

gezellig etentje. Tijdens de afsluitende
kerstbijeenkomst op 10 december, waren
de meeste medewerkers en enkele relaties
aanwezig.
Het aantal betaalde medewerkers op 31
december 2015 bedroeg 11 personen, waarvan
één persoon in een zogenaamde seniorenbaan
bij het museum werkzaam was. Al deze
medewerkers werkten in deeltijd. Daarnaast
was er één openstaande vacature. Het aantal
vrijwilligers bestond op deze datum uit 48
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
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Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2015 een groot aantal
groepen. In totaal 884 volwassenen en 1504
kinderen brachten in groepsverband een bezoek
aan het museum. Verschillende betalende
groepen kregen een rondleiding, verzorgd door
een van de rondleiders van het museum.

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
De Verhalen van Groningen
’t Pannekoekschip
Rondvaartbedrijf Kool
Stichting Groninger Landschap
Stichting Historische Zeilvaart Groningen
Visserijmuseum Zoutkamp

Ontvangsten
Gedurende het jaar vonden een aantal speciale
ontvangsten in het museum plaats. Dit waren
bijvoorbeeld boekpresentaties, recepties en
vergaderbijeenkomsten.
Er zijn in 2015 twee bruidsparen getrouwd in
het museum.

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal
Educatieve samenwerkingsverbanden
In 2015 werd er opnieuw samengewerkt
met de Pedagogische Academie van de
Hanzehogeschool. In de colleges voor de
eerstejaars werden een aantal objecten van ons
museum getoond om daarmee de geschiedenis
tot leven te wekken en de studenten het nut
van artefacten bij te brengen. Vervolgens
bezochten de tweedejaars studenten ons
museum en gaven tips over hoe we ons
museum aantrekkelijker kunnen maken
voor scholen en leerlingen. De vierdejaars
maakten in het kader van hun specialisatie
cultuureducatie een lespakket rondom een
thema uit het museum.
Promotioneel
Het museum presenteerde zich in 2015 ook
regelmatig buiten de museummuren. Zo
namen museummedewerkers actief en/of met
een stand deel aan de Dag van de Groninger
Geschiedenis op 10 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.
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Mutaties collectie
In 2015 is de museumcollectie uitgebreid met de volgende aanwinsten:
Schenkingen:
Bestuur St.Nicolaaskerk, Haren

Stalen kluis, witgeschilderd, in de vorm van een klassiek
dressoir met op de binnendeur het opschrift ‘Scheepswerf Smit
Foxhol’

D. Boersma, Sauwerd

Een aantal scheepsbouwtekeningen en scheepsfoto’s

J. Dick, Pesse

Waterlijnmodel of ‘scheepje-in-de-kast’ van een brik,
vervaardigd door Elle Onne Bruins, in 1880 matroos op de brik
Aurora
Fotoportret van Elle Onne Bruins, gemaakt in fotostudio William
C. Hirsch in Chicago, eind 19e eeuw

G.L. van Dijk, Scheemda

Platte bruine (patina) geverfde documentenbus met ronde
hoeken en scharnierend deksel met sluiting met op de
voorzijde de tekst ‘M.C. Rosenbeek / Roelina / Termunterzijl,
19e eeuw

L. Dohle, Groningen

Lange uitschuifbare kijker of ‘eenoog’, van messing met
zwartlederen bekleding, 19e eeuw
Kleine scheepsbel met haak en opschrift ‘1840’

A.J. van Dusschoten, Emmen

Lange uitschuifbare kijker of ‘eenoog’, van messing met
zwartlederen bekleding, en in hoes van zwarte stof, 19e eeuw

A. Flonk, Zevenhuizen

Grafsteen (fragment) met afbeelding van een schip en
opschrift: ‘Rustplaats van Luitje Bartelts Flonk [gebo]ren den 6
Mei [1863]’. Flonk was smakschipkapitein uit Leek.

A. Flonk, West Terschelling

Oostzeevork, aan de voorzijde met stippelgravering voorzien
van de initialen ‘RAH’, de steel aan de achterzijde heeft
trembleersteek, het getal ‘12’ en de initialen ‘HD’ [Carl

Stalen kluis in de vorm
Stalen kluis, met
van een dressoir afkomstig openstaande deur
van scheepswerf Smit in
Foxhol
Scheepje-in-de-kast, model van de brik ‘Aurora’
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Oostzeevork, voorzijde

Oostzeevork, achterzijde
met ingegraveerde tekst

Oostzelepel, voorzijde

Oostzelepel, achterzijde
met ingegraveerde tekst

Oostzelepel, voorzijde

Oostzeelepel, detail
achterzijde met
meestertekens

Fragment van de grafsteen van
Luitje Bartelts Flonk

Documentenbus van M.C.
Rosenbeek, kapitein op de
‘Roelina’ van Termunterzijl

Heinrich Dengel] en in stippelgravering de tekst ‘Gustav Möller
Schiffsmakler Konigsberg 1851’
Oostzeelepel, aan de voorzijde ongemerkt met aan de
achterzijde op de steel een trembleersteek, een merk van de
zilversmid ‘[onleesbaar] & Co. 12’ [IFK&Co.=Johann Friedrich
Krickhan&Co.], het wapen van Köningsberg [kroon, kruis,
12], een ‘C’ [jaarletter 1845] en in stippel-gravering de tekst
‘Gustav Moeller Schiffsmackler in Koenigsberg 1846’
Oostzeelepel, aan de voorzijde ongemerkt met een palmet (motief) aan de bovenzijde van het steeluiteinde. Op
de steel aan de achterzijde staan vier meestertekens: CGH
[Carl Gustaf Hauffe] ‘BΓ 1843’ 84 en een wapen. Daarnaast in
stippelgravering ‘Friederich Zeise 1808’

Mw. P.M. Galdermans, Groningen

Twee lederen kinderschoenen uit de periode 1890-1900
gevonden in een tuin aan de Rabenhauptstraat in Groningen

Mw. E. Hoogstra-Bodewes,
Uithuizen

Handgeschreven scheepsjournaal van stuurman en kapitein
Klaas van der Molen, ca. 1877-1899

ING Grootbedrijf & Instellingen,
Groningen

Scheepsmodel (werfmodel) van de Amstelborg
Scheepsmodel (werfmodel) van de Dollart Gas

A.J. van der Kloet, Groningen

Monsterboekje en motordrijversdiploma van H. van der Kloet,
en zes foto’s van de kustvaarder Hasewint
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Scheepmodel ‘Amstelborg’

Scheepsmodel ‘Dollart Gas’

Koudbeitel met tekst ‘Botje Ensink & Co’
Oorlogsherinneringskruis met certificaat, toegekend
aan Berend Drevel van de kustvaarder ‘Pia’

P. Krüger, Harkstede

Kasboeken en journalen van Geert Hindriks, kapitein van de
tjalk Confiance

H. Meter, Groningen

(Koud)beitel van 16,5 cm lang met ingeslagen tekst ‘Botje
Ensink & Co’ en aan de achterzijde de letter ‘B’

R.G.E.G. Martens, Groningen

Voorwerpen afkomstig uit de nalatenschap van kapitein H.J.
Ketelaar, 19e eeuw, te weten:
Oostzeelepel, geschonken aan kapitein H.J. Ketelaar op 7
september 1819 door D. Lieckfett&Co.uit Elbing, vervaardigd
door Ernst Daniël Christ
Houten Rigalepel
Houten opbergkistje
Mes en vork, gebruikt aan boord

T. Oppewal, Leeuwarden

Documenten betreffende de binnenvaart motorschepen Alpha
en Beta van G. Corporaal, 1925-1964

M. Ruiter, Assen

Oorlogsherinneringskruis met certificaat en bijlagen, postuum
toegekend aan Berend Drevel, geboren 14 december 1910 in
Slochteren. Berend Drevel was machinist op de kustvaarder Pia
die op 18 mei 1940 op een mijn liep nabij Gravelines waarbij
alle opvarenden omkwamen

De bibliotheek van het museum ontving in 2015 enkele maritieme naslagwerken.
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Giften
In 2015 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 tentoonstelling ‘‘Groningen 70 jaar bevrijd’ werd mede mogelijk gemaakt door Stichting
Liberation Groningen en de Philatelisten-Vereniging.
De tentoonstelling ‘Mesdag, Mesdag, Israëls en de schildersbuurt’ werd mede mogelijk gemaakt door
het Huis van de Groninger Cultuur
‘WinterWelVaart 2015’, dat dit jaar georganiseerd werd door Bureau Elles Bulder in opdracht
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische Zeilvaart Groningen en wijkvereniging het
A-Kwartier, werd mogelijk gemaakt door bijdragen van: Gemeente Groningen, Provincie Groningen
(evenementenbudget), en tal van particuliere fondsen en 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.
Donatie van Filmploeg Canada
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 2015
		
directeur
		
J.W. van Veen
hoofd projecten
hoofd educatie
adjunct-directeur
		conservator
mevrouw. S.K.J. van Slooten*
mevrouw M. Kind*
W. Kerkmeijer*
			

hoofd administratie

hoofd communicatie / PR		
vacature		

medewerker museumbeheer
S.M. Franswa*

baliemedewerker
mevrouw Z. Muyres

assistent-conservator		
mevrouw F. de Jongh		

conciërge
E.V. Koopman*

		
		

facilitair medewerkers
mevrouw J. van den Berg*

		
		

Meubelmaker (gedetacheerd)
G. Fikkers (meubelmaker)

Vrijwilige medewerkers
mevrouw N.A. Annema (communicatie)
mevrouw L. Bakker (beurtvaart)
mevrouw D. van den Berg (papierrestauratie)
G.J. ten Berge (bibliotheek)
Mevrouw J. Bodewes (collectie)
mevrouw M. Bouman (balie)
mevrouw P.A. Bos (educatie)
H. Brugman (timmerman)
L. Derksen (p.r. en collectie)
H.G. van Diepen (scheepsbouwtekeningen)
H. Dost (museumschip)
H. Egberts (museumschip)
mevrouw D. Geling (balie)
mevrouw J. de Groot (educatie)
K. Hartmans (bibliotheek)
mevrouw S. Hofman (balie)
mevrouw L. Holscher (webwinkel boeken)
mevrouw T. van Huis (balie)
B. Jonas (motorenhal)
mevrouw E. de Jong (collectie)
J. de Jong (museumschip)
J. de Jong (registratie/fotoarchief/informatieaanvragen)
M. Ketelaar (collectie)
mevrouw C.E. Klompmaker (collectie/communicatie)
mevrouw F. Knoop (educatie/collectie)

mevrouw A. Koning (educatie)
mevrouw C. Koopmans, (museumschip)
T. Mars (registratie)
R.G.E.G. Martens (collectie)
S. van der Meij (evenementen/museumschip)
M. Mulder (p.r. en communicatie)
mevrouw W. Noppert (balie)
mevrouw F. Oenema (educatie)
R. Poort (educatie)
P. Ronner (fondsenwerving)
mevrouw M. Spijkerman (collectie)
mevrouw W. Stadwijk (balie)		
mevrouw H. Steenhuis (educatie)
M. Strojenga (kustvaartarchief)
T. van Veen (communicatie)
J. Veldman (museumschip)		
mevrouw M. Vermeer (rondleidingen,
beleidsondersteuning)
mevrouw G. Weitjens (educatie)
H. Westenberg (elektriciën
F. Westra (collectie)
mevrouw B. Wolters (balie)
J. Zoethout (rondleidingen/collectie)
A. Zuidema (educatie)

*= bedrijfshulpverlener
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mevrouw C.W.M.E. de
Groot*

Financieel Jaarverslag Penningmeester 2015
Na uitgebreid overleg is in de jaarrekening
2015 in de staat van baten en lasten gekozen
voor een andere opzet.

Samenvattend: als we zo naar het resultaat
kijken was 2015 een goed jaar. De tekorten
vallen mee en lopen in lijn met de begroting.

In de staat van baten en lasten zoals we die
al jaren hanteren zou uit de exploitatie ook dit
jaar een groot tekort naar voren komen. In de
begroting van 2015 is dat echter niet terug te
zien en dat geeft een onzuiver beeld. Dit heeft
vooral te maken met de projecten waar het
museum bij betrokken is geweest en daarin
speelt vooral het Pomphuis een belangrijke rol.

In 2015 is gekozen voor een andere,
duidelijkere manier van rapporteren die meer
aansluit bij de situatie van het museum en
waardoor we ook in de toekomst sneller inzicht
zullen krijgen wanneer er bijgestuurd moet
worden.
De heer J.H. Teekman
penningmeester

Om dit soort extra projecten te scheiden van
de gewone bedrijfsvoering is voor deze nieuwe
manier van presenteren gekozen. In verband
hiermee is er voor gekozen om verschillende
posten samen te voegen. Dit is gedaan om de
leesbaarheid te vergroten en het is een logisch
gevolg van de gemaakte keuze. De posten zijn
nu onderverdeeld in de belangrijkste inkomsten en uitgaven in plaats van alles verder uit
te splitsen.
Nu valt uit de staat van baten en lasten te
zien dat de exploitatie over 2015 een zeer
gering tekort als resultaat heeft. Daarnaast
zijn de extra investeringen inzichtelijk gemaakt
zoals de kosten voor het Pomphuis en de
ontwikkeling van de toekomstplannen. Voor
deze kosten zijn in eerdere jaren reserveringen
gevormd die nu dus gebruikt worden.
Deze kosten hebben vooral te maken met de
plannen om het Pomphuis tot museumcafé in
te richten. Het zijn vooral onderzoekskosten
en kosten voor externe deskundigen die in de
aanloop naar de verbouw nodig waren.
Bij de projecten is ook te zien dat er een som
geld beschikbaar is gesteld door de Gemeente
Groningen om onderzoek te doen naar de
plannen die het museum heeft om zich in
de toekomst meer als historisch museum
te profileren in een historisch kwartier. De
uitwerking van dit onderzoek werd in 2015 door
het bureau Twijnstra&Gudde gedaan en zal in
2016 worden afgerond.

Blokken in de scheepsbouwzaal in het Gotisch Huis

In 2016 stelt de Gemeente nogmaals een som
geld beschikbaar om een herinrichtingsplan
voor het museum te laten maken door een
professioneel vormgevings- en conceptbureau.
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Staat van Baten en Lasten over 2015
2015

2015

2014

€

€

€

306.750
80.900
46.588
37.261
6.759
4.315
482.573

303.750
80.900
45.250
33.400
9.000
8.500
480.800

294.900
80.900
39.336
34.980
7.343
6.258
463.717

werkelijke cijfers

Normale bedrijfsuitoefening
Baten
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen
Entreegelden, museumschip en presentaties
Verkopen en verhuur
Contributies
Overige baten

Begroot			

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Collectie en presentatiekosten
Educatie en voorlichting
Beheerkosten

367.384
371.818
391.992
70.405
64.398
70.790
22.692
23.505
6.351
6.956
9.000
8.320
26.066
25.731
28.551
493.503
494.452
506.004
					

Saldo baten en lasten
Toekomstfonds
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Uit overige reserves

10.930 0
1.591
9.293
46 -

Projecten
Baten
Stimuleringssubsidie Gemeente Groningen
Donaties voor investeringen
Service vergoeding Pomphuis

25.000
4.000
586
29.586

13.652 0
0
10.000
3.652 -

0
0
0
0

42.287 0
13.0199.702
45.604 -

0
34.731
2.316
37.047

Lasten
Investeringen in het museum
11.473
3.000
21.143
Investeringen in het Pomphuis respectievelijk de Kade 38.500
0
25.000
Ontwikkeling toekomstplannen Pomphuis
13.410
0
18.469
Lasten Pomphuis
11.867
0
2.752
Ontwikkeling toekomstplannen
25.000
0
0
100.250
3.000
67.364
					
Saldo baten en lasten projecten
Toekomstfonds
Bestemmingsfondsen
Exploitatie pomphuis
Uit overige reserves
Totaal uit overige reserves
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70.664 58.396
6.063
0
6.205 -

3.000 0
0
0
3.000 -

30.717 0
19.065
0
11.252 -

6.251 -

6.652 -

56.856 -

Balans per 31 december 2015
(na verwerking bestemming exploitatiesaldo)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Museumschip
Overige vaste bedrijfsmiddelen

Museumcollectie

31 december 2015

31 december 2014

€

€

457.992
55.701
29.700

407.562
63.387
17.082

543.393

488.031

PM

PM

8.698

7.708

5.920
34.685

3.400
60.779

40.605

64.179

224.985

295.412

817.681

855.330

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
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PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

31 december 2015

31 december 2014

€

€

93.212
25.874
17.662

99.463
35.167
25.316

136.748

159.946

			
		
Toekomstfondsen
Egalisatierekening1
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

51.148

109.544

543.393

488.031

12.530
8.409
65.453

46.679
10.951
40.179

86.392

97.809

817.681

855.330

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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Kopstuk van het kwaad in het Canterhuis? Biografie van een
bewoner
Van de regen in de drup, van de Eems in de
Dollard. Dit Groninger spreekwoord is goed
toepasbaar op Frederick Moysteen, een van
de vele bewoners die het Canterhuis in de
loop der eeuwen heeft gekend. Voor de man
die vanwege zijn katholieke geloof uit Emden
was vertrokken, vormde de Reductie van
Groningen (1594) een radicale breuk in zijn
leven in Groningen. Een kleine biografie van
een bewoner.

was Groningen waarschijnlijk geen vreemde
keuze voor Moysteen; als handelsman moet hij
de stad (goed) gekend hebben en het was het
‘dicht bij huis’.
Het eerste bewijs van Moysteens aanwezigheid
in Groningen dateert van circa 1569 en ook
rond 1571 zijn er administratieve bronnen
die zijn aanwezigheid bewijzen.4 Zes jaar
later, in 1577, duikt Moysteen voor het
eerst op in de bronnen van de magistraat,
als burgergedeputeerde en raadslid.5 Voor
de Groninger gemeenteraad was het toch
wel bijzonder dat een buitenstaander als
Moysteen kon opklimmen binnen de politieke
gelederen; volgens sommigen was het zelfs
een ‘ongehoorde revolutie’. Moysteen zou –
samen met andere nieuwelingen – als homines
novi bestempeld kunnen worden.6 In de loop
van de zeventiende eeuw gebeurde het steeds
vaker dat nieuwelingen, rijk geworden door
bijvoorbeeld handel, werden toegelaten tot de
bestuurskringen en de adel. Moysteens naam
komt echter in 1569 voor op een inschrijving
voor een door de stad aangekondigde lening,
een teken dat Moysteen toen nog niet tot de
belangrijkste kooplieden behoorde.7 Maar
twee jaar later, in 1571, was Moysteen de
bezitter van het Canterhuis, het grootste huis
aan de Brugstraat.8 Twintig jaar later was hij
zelfs burgemeester van Groningen. Hoe was
hem dat allemaal gelukt? De gebeurtenissen
tussen 1569 en 1577 moeten zo succesvol
zijn geweest, dat ze de aanloop vormden voor
Moysteens politieke carrière.

Een balling uit Emden
De achternaam Moysteen wordt op vele
manieren gespeld, maar dat is vooralsnog
geen aanknopingspunt in verder onderzoek
naar zijn Emder of Duitse afkomst. De
bronnen zijn bovendien niet eenduidig over
de vraag hoe Moysteen in Groningen terecht
is gekomen: óf hijzelf, óf zijn vader, Luleff
Moysteen, ging in ballingschap vanwege
zijn katholieke overtuiging.1 De kroniek van
Abel Eppens beschrijft Moysteen als ‘in den
dorperie utgewesen’, hetgeen ‘snoodheid’
of ‘slechtheid’ zou betekenen.2 Emden was
sinds 1544 een gereformeerde stad. Waar
velen uit de Nederlanden naar Emden gingen
vanwege hun protestantse overtuiging, ging
Moysteen senior ofwel junior juist naar de
stad die vooralsnog katholiek was. Groningen
twijfelde lang over de vraag welke zijde men
moest kiezen in de Opstand. Daarbij was
Groningen als katholieke stad redelijk tolerant
ten opzichte van protestanten; ze mochten
zelfs een tijdje de Broerkerk gebruiken voor
hun erediensten. Ook sloeg de Beeldenstorm
hier niet zo genadeloos toe als in het midden
en zuiden van de Nederlanden, maar verliep
deze georganiseerd en rustig.3 De stad was dus
geen slecht oord voor een katholiek. Daarnaast

Emder wordt Groninger
Moysteen was goed onderlegd en een succesvol
zakenman; we mogen aannemen dat hij
daardoor vermogend is geworden. Waarin
hij handelde, is niet te achterhalen, hoewel
Moysteen zelf ons een kleine aanwijzing geeft
door van handel ‘met factorije unde anders’
te spreken.9 Daarnaast had hij blijkbaar
ook ruimte nodig voor opslag, waartoe het
Canterhuis kon dienen. De bijbehorende
grond strekte zich uit tot het Katrijp (nu de
Schuitemakersstraat) en de eigenaar had
recht op vrije uitvaart. Moysteen verwierf
de woning zelf, zoals nadrukkelijk staat
aangegeven in het testament van hem en zijn
vrouw. Hij kocht het uit eigen vermogen; het

De notities van het overlijden van Elletien (boven)
en Moysteen (onder) in de Naamlijst van gestorven
gildebroeders (RHC GrA Gilden 1317-1883, inv.
4.2.30)
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in de stad en zijn overlijden was hun vermogen
nogal gegroeid; ze lieten diverse onroerende
goederen na – het Canterhuis, een huis in de
rechte Jath of Stoel-draijerstraat, een kamer
in de Kromme Elleboog of Mennichfoldige
straetken – maar ook 164 grazen land, wat
ongeveer overeenkomt met 82 hectare. Deze
‘grazen’ bevonden zich niet alleen in Godlinze,
maar lagen verspreid over de huidige provincie
Groningen in ‘Nije- en Oldehove’, ‘Legekercke’,
‘Nordijck’ en ‘Tijamsweer’. In Groningen bezat
Moysteen land net buiten de Boteringepoort. Al
lang voordat zijn politieke carrière een vlucht
nam, had Moysteen land verworven. In de
archieven zijn diverse akten terug te vinden die
de verkoop van land van Moysteen (en Elletien)
laten zien. Omdat ze kinderloos stierven,
werden hun vele bezittingen verdeeld onder
Elletiens zussen en hun kinderen. Zij erfden
onder andere hun ‘landen’, ‘huysen’, ‘obligatien’,
‘huysrade’ en ‘golt’.15

was dus geen erfenis.10 Waarschijnlijk werd
hij echter enigszins bevoordeeld door Caspar
de Robles, de Spaanse stadhouder van de
noordelijke gewesten. Terwijl de bewoner
van de kelder elke maand een daalder moest
betalen, werd Moysteen hiervan gevrijwaard
door De Robles zelf.11 Bevoordeling van een
katholieke handelaar wiens contacten De
Robles nodig had? De exacte reden is niet
meer te achterhalen. Naast het Canterhuis,
dat waarschijnlijk (deels) dienst deed als
opslagruimte, huurde Moysteen in 1584 de
Apoort (waarschijnlijk de Binnen-Apoort) voor
het bewaren van graan.12
Maar niet alleen zijn succesvolle koopmanschap
gaf Moysteen status; een huwelijk was ook
een manier om zijn netwerk uit te breiden en
verwant te raken met de voorname families
uit de stad. Als nieuwkomer in Groningen,
vermoedelijk van geringe afkomst uit Emden,
was het voor Moysteen niet mogelijk binnen
de belangrijke adellijke families in de stad
te trouwen, maar zijn huwelijk met Elletien
Potter was wel een verbintenis van betekenis.
Over de vraag of zij verwant was aan de
burgemeestersfamilie Potter zijn de bronnen
niet eenduidig. De Potters waren in ieder
geval een stad-Groninger familie, maar niet
‘al te aanzienlijk’. Buiten de stad bezaten ze
heerlijkheden en gerechtigheden in Godlinze
en Elletien bezat een ‘edele heerd’. Ook in
het wapen van de familie Potter komt de link
met Godlinze terug. Via Elletiens zuster Jeye
raakte Moysteen verwant met andere families
in Groningen, zoals de Willema’s en de Ter
Braeckes. Deze laatste familie was ook nieuw
in de Groninger magistratuur en wist op te
klimmen door trouw katholiek te zijn en te
trouwen met belangrijke families. Via Elletiens
andere zus Aleyt bestond er verwantschap
met de bekende rector van de Aa-school,
Gerlacius Verrutius, en hun zoon Hieronymus,
die van 1574 tot zijn dood in 1601 de functie
van syndicus (pensionaris of adviseur) voor
de Ommelanden vervulde.13 Vóór zijn huwelijk
had Moysteen ongetwijfeld al een belangrijk
netwerk opgebouwd in de stad; na zijn huwelijk
werd dit nog uitgebreid met familieleden die,
net als hij, actief waren in de politiek en, net
als hij, wilden opklimmen.
Het testament van ‘Elletien weduwen
borgmester Moysteen’ laat zien hoeveel
bezittingen zij en Moysteen (al eerder
gestorven, in 1606), nalieten bij Elletiens dood
in 1615.14 Tussen Moysteens eerste verschijnen

Akte van scheiding en deling tussen de erfgenamen
van de nalatenschap van Elletien Potter wed.
Frederick Moysteen. (RHC GrA Familie VerrutiusEmmen, inv.nr. 08)

Voor een succesvol koopman als Moysteen, die
huizen bezat in de stad en land in en rondom
de stad, getrouwd was met een lid van een
stad-Groninger familie van enig aanzien en
daardoor verwant was met andere belangrijke
families, konden publieke functies niet
uitblijven.
Van balling tot burgemeester
Moysteen trad toe tot de Groninger
gemeenteraad in roerige tijden. De
Nederlanden waren in opstand gekomen
tegen de koning van Spanje en hoewel de
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en 1592 geloot als burgemeester. Zoals
gebruikelijk werd hij na zijn burgemeesterschap
hoofdman.18 De Reductie van Groningen
maakte een abrupt einde aan zijn politieke
carrière; ironisch genoeg was hij er zelf
medeverantwoordelijk voor.

Groningers de Pacificatie van Gent (1576)
hadden ondertekend, twijfelden ze nog lang
welke zijde ze zouden steunen. De stad wilde
namelijk het liefste haar onafhankelijke positie
handhaven en vrijelijk handel kunnen drijven.
Net nadat Caspar de Robles gevangen was
genomen en men na jaren van door Alva
samengestelde gemeenteraden weer zelf een
gemeenteraad mocht vormen, werd Moysteen
burgergedeputeerde en vervolgens raadslid. De
bewering van historici dat Moysteen zou hebben
geprofiteerd van het verraad van Rennenberg
– de stadhouder die in 1580 Groningen
definitief aan de zijde van de Spaanse koning
bracht – klopt dus niet helemaal.16 Het verraad
van Rennenberg had zonder meer tot gevolg
dat nieuwe families toegang kregen tot het
stadsbestuur en ook erna droeg het klimaat
ertoe bij dat de katholieke Moysteen politiek
actief kon blijven. Toch was het Moysteen
zelf al eerder gelukt toegang te krijgen tot de
magistratuur, in een tijd dat Alva zijn ijzeren
greep had laten vieren en ook protestanten
mochten deelnemen aan het stadsbestuur.
Desondanks was de politieke en religieuze
situatie ook voor Moysteen ingewikkeld.
Tot 1580 was de raad half katholiek en half
protestants en blijkbaar voelde Moysteen er
niet veel voor om in een dergelijke raad zitting
te nemen. Net als veel andere katholieke
raadsleden was hij langere tijd afwezig
– volgens hemzelf vanwege zaken in het
buitenland. Hij wilde zijn verkiezing als raadslid
begin februari 1580 niet accepteren, toen een
bode hem hierover kwam inlichten. Ook wilde
hij ontslagen worden van zijn taak als voogd
van het Armhuiszittend convent. Later dat
jaar werden Moysteen en enkele anderen door
middel van een brief aangespoord terug te
keren naar Groningen, nu het na Rennenbergs
verraad ‘veilig’ was. Hoewel er enkele
keren werd gedreigd met de confiscatie van
bezittingen, kon Moysteen het zich veroorloven
afwezig te blijven. Dat zijn zetel werd
opengehouden, is volgens historici een teken
van de waardering van Moysteens kwaliteiten
als stadsbestuurder.17
Na zijn terugkeer in de stad zou hij wel
weer actief hebben deelgenomen aan
het stadbestuur. Zeventien jaar lang was
Moysteen werkzaam binnen de Groninger
magistratuur. Hij oefende onder meer de
functie van burgergedeputeerde uit (1577),
was negen jaar lang raadslid, hij was ambtman
(van het Gorecht) en werd in de jaren 1591

Moysteen en de Reductie: kopstuk van het
kwaad?
Het verraad van Rennenberg en de aansluiting
bij de Spaanse koning garandeerden ook in de
jaren na 1580 geen rust en kalmte in de stad.
De Ommelanden hadden zich in 1579 wel bij
de Opstand aangesloten en de opstandelingen
waren vastbesloten ook Groningen in te
nemen. Een schansenoorlog begon, waarbij
Groningen stukje bij beetje werd afgesloten
van zijn aanvoerroutes. In 1594 bevonden de
troepen van de stadhouders Willem Lodewijk
en Maurits zich dan ook voor de poorten van
Groningen en waren de stadjers gedwongen
met hen te onderhandelen. Moysteen behoorde
tot de onderhandelaars namens de stad.19 In
die hoedanigheid was hij dan ook een van de
ondertekenaars van het Traktaat van Reductie,
dat op 22 juli 1594 werd getekend en dat de
terugkeer (reductio) van Groningen bij de
Republiek bekrachtigde.

De handtekening van Moysteen (RHC GrA
Stadsbestuur, inv.nr. 1462.302)

Moysteens zegel (RHC GrA
Zegels, inv.nr. 1750)

Hoewel Moysteen onderhandelde ‘van konings
zijde’, werd hij door de laatste Spaanse
stadhouder Francisco Verdugo gezien
als medeveroorzaker van het verlies van
Groningen. Hij zou al langere tijd bezig zijn met
het smeden van ‘verraderlijke plannen’ tegen
de Spaanse koning, als ‘kopstuk van het kwaad’
en ‘corrupte verrader’. Het grootste deel van de
magistratuur zou al op de hand van de vijand
zijn geweest en de rest op het verkeerde pad
hebben gebracht.20 Waren dit slechts uitspraken
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was dit mogelijk omdat ze beschikten over
de financiële middelen om eventuele boetes
te kunnen betalen. De vraag of en waar zij
in hun tijd, net na de Reductie, diensten
bijwoonden, zou een interessant punt van
verder onderzoek zijn, ware het niet dat er
zeer weinig bekend is over deze periode. Rijken
lieten diensten bij hen thuis plaatsvinden en
in later tijd ontstond er vlakbij, aan de Hoge
der A, een statie waar katholieke erediensten
plaatsvonden.24 Een ‘kopstuk van het kwaad’
dat ‘verraderlijke plannen’ had gesmeed met
de vijanden van de Spaanse koning, zou
waarschijnlijk protestants zijn geworden. Zijn
goede relatie met de opstandelingen en zijn
overgang naar het protestantisme zouden
na de Reductie invloedrijke politieke posities
hebben veiliggesteld. Maar Moysteen koos niet
voor deze weg van de minste weerstand en
zijn politieke carrière was dan ook afgelopen.
In de bronnen is hij na de Reductie geheel
onvindbaar, dus er werden geen politieke
functies meer door hem bekleed.
Over zijn maatschappelijke positie na de
Reductie is minder bekend; rijk was hij nog
steeds (hij en Elletien stierven welgesteld) en
hij bleef koopman. Na zijn ballingschap had
hij als katholiek koopman nog volop handel
gedreven met het protestantse Emden; wellicht
dat ook na de Reductie zijn overtuiging er

De handtekeningen op het Traktaat van Reductie
(RHC GrA 6. 1594: Traktaat van Reductie

van een diep verontwaardigde en verbitterde
Spanjaard, of zit er een kern van waarheid in
zijn getuigenis?
Het Traktaat had verregaande gevolgen, niet
in de laatste plaats voor Moysteen zelf. De
terugkeer bij de Republiek betekende vooral
een radicale breuk met het katholicisme.
Moysteen was als katholieke balling uit Emden
vertrokken en had zich in het relatief tolerante
Groningen gevestigd; nu maakte het Traktaat
een einde aan zijn politieke carrière. Officieel
beloofde het Traktaat gewetensvrijheid:
‘Item dat binnen der stadt Groeninghen
ende Landen gheen ander religie geëxerceert
sal wordden dan de gereformeerde religie
(…), mits dat nijemandt in sijn consciëntie
oft gewissen zal wordden geïnquireert,
ondersocht oft beswaert (…)’.21 In de praktijk
betekende het echter dat katholieken voortaan
geweerd werden uit het stadsbestuur en ook
hun religie niet meer (openbaar) mochten
uitoefenen. Katholieken kregen de keuze: zich
bekeren tot het protestantisme, vluchten of
ondergronds gaan. Katholieken werden niet
alleen uitgesloten van openbare functies, ook
werden hun kerkgebouwen in gebruik genomen
voor protestantse erediensten. Er was sprake
van onderdrukking en de eerste generatie
stadsbestuurders na de Reductie hield de
katholieken goed in de gaten. In de loop van
de zeventiende eeuw zouden er in Groningen
schuilkerken ontstaan, waar de katholieken in
het geheim, en later gedoogd, hun diensten
hielden.22
Opnieuw kwam Moysteen vanwege zijn
religieuze overtuiging voor een levenskeuze
te staan, samen met Elletien dit keer. En
weer hield Moysteen vast aan zijn katholieke
geloof, net als de families Ter Braecke en
Willema, trouwens.23 Voor Moysteen en Elletien

Het graf van Hinrick Willema in de Martinikerk
(Grafnummer [Schip] 216, Martinikerk

23

niet toe deed wanneer het om economische
activiteiten als handel ging. Een opmerkelijk
feit is dat er een akte van schenking bestaat
waarin Moysteen en Elletien een graf met steen
in het middenpad van de Martinikerk schenken
aan hun neef Hinrick Willema. Opmerkelijk,
want het document stamt uit 1599. Vijf jaar na
de Reductie schonken de katholieke Moysteen
en Elletien een graf aan hun katholieke neef,
in een kerk die officieel protestants zou zijn
geworden.25 Moysteen en Elletien waren rijk
en hadden hoog in aanzien gestaan, waardoor
ze het na de Reductie misschien makkelijker
konden volhouden als katholiek in het
Groningen dat aan de zijde van de Opstand
stond.

rondom de Reductie’ in: P.T.F.M. Boekholt e.a. eds., Rondom
de Reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 15941994 (Assen 1994) 93 en J. van den Broek, Het geheime
dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing
1589-1594 (Assen 2006) 10 en Feenstra, Spinnen in het
web, 98.
7. Schuitema Meijer, 48-49 en RHC GrA Stadsbestuur, 1.10
(Rekeningen rentmeester 1570)
8. Schuitema Meijer, 48-49 en Formsma en Van Roijen,
Diarium, 194.
9. Schuitema Meijer, 48-49 en RCH GrA Stadsbestuur, inv.nr.
1462 Brief Moysteen aan het Groninger stadsbestuur (RHC
GrA 2100.1462.302)
10. RHC GrA toegangsnr. 590 Familie Verrutius-Emmen
1458-1806, inv.nr. 03 (6, 7 en 8).
11. Formsma en Van Roijen, 194 en Schuitema Meijer, 48-49.
12. Groninger Archieven, Welke Apoort bedoelt u?

Eens als balling uit Emden vertrokken, bracht
Moysteen het in Groningen tot burgemeester
en kon hij na zeventien jaar terugzien op een
succesvolle politieke carrière. Hij was een
voorname en invloedrijke Groninger geworden
sinds zijn vestiging in de stad, jaren eerder.
Toch bleef zijn katholieke overtuiging hem
ook hier achtervolgen en werd hij gedwongen
keuzes te maken die grote invloed hadden
op zijn leven. Uit de bronnen komt een beeld
naar voren van Moysteen als een intelligent,
succesvol en standvastig man, die eerder
keurig katholiek was dan een kopstuk van het
kwaad.

Aantekeningen over de westelijke toegang tot de stad
Groningen (Groningen 2013) 29 en RCH GrA Stadsbestuur
toegangsnr. 1.09.40
13. R. Alma, ‘Postume heraldiek. Adellijke kwartieren in Stad
en Lande’ in: R. Alma, C. Gietman en A. Mensema eds.,
Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en
representatie, 88-89.
14. RHC GrA toegangsnr. 1325 Gilden 1317-1883, inv.nr.
4.2.30 Kooplieden of kramers
15. RHC GrA Familie Verrutius-Emmen, inv.nr.03.3 en 03.8
en RHC GrA toegangsnr. 574 Collectie De Sitter-Schönfeld ,
1040-1880, inv.nr. 177.
16. Alma en Peterzon, ‘Het stadsbestuur’, 93 en Feenstra, 97.
17. RHC GrA Stadsbestuur inv.nr. 1462.302, RHC GrA
Stadsbestuur inv.nr. 1031.15, Schuitema Meijer, 48-49 en

Emma de Jong

F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen
1964) 184.
18. Van der Velde, ‘De magistraat’, 14-19.

Noten.

19. J. van den Broek, ‘Het beleg van Groningen, mei-juli
1. A.T. Schuitema Meijer, ‘Het ‘Gotisch huis’ en het

1594’ in: P.T.F.M. Boekholt e.a. eds., Rondom de Reductie.

‘Canterhuis’ in de Brugstraat te Groningen’, Groninger

Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994 (Assen

Volksalmanak (1978-1979) 48-49.

1994) 36-39, Van den Broek, Het geheime dagboek, 162 en

2. J.A. Feith en H. Brugmans, Kroniek van Abel Eppens to

P. Brood, ‘Het ‘Tractaat van Reductie’ van 1594. Overzicht

Equart dl. II (Groningen 1911) 418 en H. Feenstra, Spinnen

van de gebeurtenissen en tekst van het Tractaat’ in: P.

in het web. Groningse regenten in relatie tot het omringende

Brood ed., Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen

platteland tijdens de Republiek (Assen 2007) 98.

(Groningen 1994) 25.

3. T.T. de Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-

20. F. Verdugo, Voor God en mijn koning (1581-1595).

2006 (Hilversum 2006) 31.

Groninger bronnenreeks 3 (Assen 2009) 70, 274 en 279.

4. Schuitema Meijer, ‘Het ‘Gotisch huis’’, 48 en W.J. Formsma

21. Traktaat van Reductie, artikel VI. Digitaal raadpleegbaar

en R. van Roijen, Diarium van Egbert Alting 1553-1594

(met uitleg): https://www.groningerarchieven.nl/historie/

(Groningen 1964) 194. Regionaal Historisch Centrum

groningen-in-stukken/6-1594-tractaat-van-reductie/2-de-

Groninger Archieven toegangsnr. 2100 Stadsbestuur van

tekst-van-het-tractaat-van-reductie-2 .

Groningen, inv.nr 1. 10 Rekeningen van de rentmeester

22. A. Groeneveld-Smit, ‘Katholieke schuilkerken in Stad en

van de stad Groningen 1 januari – 31 de-cember 1570

Ommeland. Geloven in het geheim’, Groninger Kerken 33/1

(2100.1.10.08 7.29).

(2016) 5-12 en P. Brood, ‘Het ‘Tractaat van Reductie’’, 20-25.

5. R. van der Velde, ‘De magistraat van Groningen 1580-

23. Van der Velde, 16-18 en Schuitema Meijer, 48-49.

1594´ Groniek. Historisch tijdschrift 84 (1983) 18.

24. Groeneveld-Smit, ‘Katholieke schuilkerken’, 8-10.

6. R.H. Alma, R.H. en M.D. Peterzon, ‘Het stadsbestuur

25. RHC GrA Familie Verrutius-Emmen inv.nr. 03.5

24

Er gaat niets boven Groningen. De ‘wereldtentoonstelling’ van
1903
gemeente weliswaar welwillend tegenover
de tentoonstellingsplannen stond en
bereid was deze te faciliteren, maar niet
bijdroeg in de financiën. Om geld bijeen te
krijgen vormde een aantal rijke Groningers
daarom een syndicaat, dat voor fl. 60.000,4
alle toegangskaarten kocht – een soort
‘crowdfunding’ avant la lettre. Toen later
nogmaals fl. 20.000,-5 nodig was, was ook dit
bedrag in een mum bijeen.6
Daarnaast deed de organisatie van de
tentoonstelling een beroep op de gastvrijheid
van de Groningers. Omdat de hotels in de
stad niet genoeg slaapplaatsen hadden, werd
de inwoners van Groningen gevraagd wie
bereid was kamers te verhuren. Er kwamen
heel veel aanbiedingen – die allemaal op
geschiktheid gecontroleerd moesten worden –
zodat er tegen de zomer van 1903 een lange
lijst met logeeradressen voorhanden was. In
totaal waren er per nacht ongeveer duizend
slaapplaatsen beschikbaar, waar dankbaar
gebruik van werd gemaakt.7
Jan Evert Scholten wist leden van de
subcommissies te paaien door hen luxe
diners bij hem thuis aan te bieden, waar
zij bijvoorbeeld oesters, zalm en patrijs
voorgeschoteld kregen.8 Op deze manier
werden de Groningers al enthousiast over de
tentoonstelling, nog voordat deze goed en wel
begonnen was.9

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum wil in de
toekomst een historisch museum worden, dat
plek biedt aan de geschiedenis van de stad
Groningen. Dat een tentoonstelling de ideale
manier is om Groningen onder de aandacht te
brengen, vonden ook de organisatoren van de
tentoonstelling Nijverheid en Kunst, die in 1903
plaatsvond en ten doel had de bekendheid van
de stad in de rest van Nederland te vergroten.
“Iedereen was overtuigd, dat Groningen en
hare bewoners in de harten der Nederlanders
op lange na niet de plaats innemen, die haar
en hun toekomt, dat hier het “Onbekend maakt
onbemind” volkomen van toepassing is. Het
houden eener tentoonstelling was naar aller
meening het aangewezen middel om hierin
verbetering te brengen.1”
Dat sprak Jan Evert Scholten, voorzitter van
het organisatiecomité, tijdens de opening
van de tentoonstelling op 15 juni 1903. Twee
jaar eerder had de Vereniging tot bevordering
van Vreemdelingenverkeer (VVV) het
initiatief genomen voor de tentoonstelling.
VVV-voorzitter P. de Graaff stelde in de
bestuursvergadering van 26 augustus 1901
voor een ‘tentoonstelling’ te houden, omdat:
“Ieder zal erkennen, dat onze mooie stad wel
eens eene flinke reclame mag maken, om de
velen, die haar nog niet van nabij kennen, uit
Holland en den vreemde, naar hier te trekken.”2
Voor de organisatie werd een ‘Comité van
Uitvoering’ samengesteld, dat naast Jan Evert
Scholten bestond uit advocaat G.M. Doornbos,
verfhandelaar R. Kranenburg, directeur van
het gemeentelijk gasbedrijf D.A. Payens,
directeur gemeentewerken J.A. Mulock Houwer,
hoofdredacteur van de Nieuwe Groninger
Courant P.J.F.h. van de Rivière, gedeputeerde
H. Dieters Jzn., liberaal raads- en statenlid A.
Brugmans en de VVV-bestuurders P. de Graaff
en G. Reinders.3 Op welke wijze probeerden zij
Groningen op de kaart te zetten door middel
van de tentoonstelling en in hoeverre waren zij
succesvol in hun opzet?

Plan voor de tentoonstelling van nijverheid en kunst
te Groningen, 1903. Bron: Beeldbank Groningen, NLGnGRA_1536_5647

Crowdfunding avant la lettre
Allereerst was het van belang om de
bevolking van Groningen te betrekken
bij de plannen. Dat was nodig, omdat de
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Wat was er te zien tijdens
de tentoonstelling?
De tentoonstelling
vond van 15 juni tot en
met 15 augustus (met
een verlenging tot 1
september) 1903 plaats
op het terrein van de
voormalige vestingwerken
aan de noordoostkant
van de stad.10
Bezoekers bereikten het
tentoonstellingsterrein
aan de kant van het
Noorderplantsoen, dat
toen nog het Noorderpark
heette, waar een brug over
het Boterdiep hen onder
Ansichtkaart tentoonstelling 1903. Paviljoen met Japanse toren. Bron:
een grote toegangspoort
Beeldbank Groningen, NL-GnGRA_1986_07000
door leidde. Eenmaal
onder de poort door kwamen de bezoekers in
was te zien van 8 juni tot en met 15 september
een keurig aangelegd plantsoen terecht, waar
2013 tijdens de tentoonstelling ‘Tin van Toen’.
zij onder andere een tien meter hoge koffiepot
Verderop op het terrein stonden een miniatuur
van de koffiehandel H. Smith uit Groningen
replica van de Martinitoren en een post- en
aantroffen. In verslagen van de tentoonstelling
telegraafkantoor, waarvoor de regering speciale
werd gesproken van de “allerorigineelste
toestemming had verleend. Wellicht werden
reclame die er maar bedacht kon worden.”11
hier de bewaard gebleven ansichtkaarten met
afbeeldingen van de tentoonstelling verkocht
Een vergelijkbare koffiepot, in een kleinere
en verzonden. Hierna begon het daadwerkelijke
uitvoering, bevindt zich in de collectie van
tentoonstellingsterrein, met grote paviljoens
het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Deze
voor Groninger nijverheid, kunstnijverheid,
is afkomstig van porseleinwinkel Woldring,
vervoersmiddelen, algemene nijverheid,
tegenwoordig gevestigd in de Oosterstraat, en
verwarming en verlichting.
Een Japans marktplein, dat
omringd werd door een
winkelgalerij, restaurant,
feestzaal, expositie over
Japan en een theehuis
in Japanse stijl, vormde
het middelpunt van de
tentoonstelling. Daarachter
bevonden zich nog een
gebouw voor tijdelijke
tentoonstellingen en een
kermisterrein.12
In zijn proefschrift Het
wonderland achter de
horizon schreef historicus
Daniël Theodoor Broersma
dat Groningen op de
tentoonstelling “naar
voren werd geschoven
als een modern, naar
Ansichtkaart tentoonstelling 1903. Tekening van het gebouw van de Groninger
buiten gericht, economisch
nijverheid, met daarvoor de metershoge koffiepot. Bron: Beeldbank Groningen,
centrum met een
NL-GnGRA_1986_06948
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Broersma “fraai binnen het beeld dat de
tentoonstellingsorganisatoren wilden neerzetten
van hun stad en haar ommeland.”18
Tegenvallende bezoekersaantallen
Aanvankelijk leek de tentoonstelling op
een teleurstelling uit te lopen. Door het
aanhoudende slechte weer kwamen er
nauwelijks bezoekers, de paviljoens lekten en
de ondernemers mopperden omdat zij geen
vrije toegang hebben tot het marktplein.19
Het tij keerde echter toen het weer opklaarde.
Op 23 juni ging de grote optocht, die eigenlijk
tijdens de opening op 15 juni had moeten
plaatsvinden, alsnog door, “al regent ’t ook
baksteenen,” aldus het organisatiecomité.
Begeleid door maar liefst drie muziekkorpsen
trok een stoet van circa 2000 mensen met
lampions vanaf de Grote Markt naar het
tentoonstellingsterrein. Onderweg werden zij
toegejuicht door een enthousiast publiek dat
langs de route stond.20
Vanaf dat moment stegen de
bezoekersaantallen. Bezoekers mochten
in de weekenden tegen gereduceerd tarief
naar binnen en de Staatsspoorwegen boden
goedkope vakantiekaarten en retourtickets
met korting aan, waardoor uit alle hoeken van

Deutz gloeikopmotor in de motorenhal van het
museum

bloeiende industrie.”13 Dit gebeurde vooral in
het paviljoen voor Groninger nijverheid, waar
uitsluitend bedrijven exposeerden die afkomstig
waren uit de stad of provincie Groningen.
Onder de exposanten bevonden zich de
suikerfabriek in Vierverlaten, meubelfabriek
“Nederland” aan de Westersingel, de Groninger
fotograaf Von Kolkow, ranjafabrikant C. Polak
en firma W.A. Scholten, waarvan voorzitter Jan
Evert Scholten directeur was.14
Daarnaast werden Groninger producten
gepromoot in de cafés rondom het Japanse
marktplein, waar pachters verplicht waren
naast hun gewone merken “steeds de op
bijgaande lijst vermelde werken of soorten
van de Groningsche firma’s in deze artikelen
handelende, […] in voorraad [moeten]
hebben.”15 Op de prijslijsten moesten bovendien
de namen van de betreffende Groningse
bedrijven worden vermeld.16
In de overige paviljoenen waren naast
Groninger en Nederlandse bedrijven ook
producten van Duitse, Franse, Russische en
Amerikaanse bedrijven te bewonderen. Zo
was in het paviljoen voor verwarming en
licht onder andere “1 zuiggasinrichting met
motor van 16 P.K., 1 petroleumbootmotor van
4 P.K., 1 dito van 10 P.K., 1 locomobiel voor
vloeibare brandstoffen van 3 P.K., 1 motordynamo van 3 P.K.” van het Amsterdamse
filiaal van de Duitse gasmotorenfabriek
Deutz te zien.17 Van deze fabriek heeft het
Noordelijk Scheepvaartmuseum ook twee
motoren, uit respectievelijk 1927 en 1938, in
de collectie, die te zien zijn in de motorenhal.
Deze internationale mix paste volgens

Persoonlijke toegangskaart prof. dr. Floris de Boer.
Bron: Beeldbank Groningen NL-GnGRA_1785_20922
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Zij in 1892 met Hare Moeder deze gewesten
bezocht, veranderd en verbeterd vinden. H.M.
vindt hier een stad en eene provincie, die
voortgaan zich geleidelijk te ontwikkelen…28

het land bezoekers naar de tentoonstelling
kwamen.21 Zelfs uit België en Duitsland
kwamen mensen de tentoonstelling bezoeken.
Op 30 juli was een vrouw uit het Duitse Bremen
de 150.000ste bezoeker.22
Daarnaast trok de tentoonstelling vele
hoogwaardigheidsbekleders. Voor de officiële
opening was minister van Waterstaat,
Nijverheid en Handel, mr. J.C. de Marez Oyens,
vanuit Den Haag naar Groningen gekomen.23
Ook waren het Tweede Kamerlid Drucker, de
Eerste Kamerleden Van Lier, Welt en Doyes,
de Commissaris van de Koningin mr. dr. Carel
Coenraad Geertsema en de Burgemeester
van Groningen jhr. Mr. Edzard Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer aanwezig bij
de opening.24 Tot slot zijn in de Groninger
Archieven passe-partouts van prof. dr. Floris de
Boer25 en zijn echtgenote C.G.S. de Boer-Van
den Bosch te vinden waaruit blijkt dat zij ook
aanwezig waren.26

Tot besluit
Vanwege het succes van de tentoonstelling
werd besloten deze met twee weken te
verlengen. Er werd nog een vlieger- worstelen kaatswedstrijd op het achtergelegen
Noordersportterrein georganiseerd en op
29 augustus werd er nog hoog gesprongen,
touwgetrokken en estafette gelopen.
Op 1 september eindigde de tentoonstelling
dan toch. Die dag hing de vlag halfstok bij
het huis van Scholten aan de Grote Markt.
Met bijna 300.000 bezoekers uit zowel
binnen- als buitenland, waaronder vele
hoogwaardigheidsbekleders, had de organisatie
echter weinig reden om te treuren – het doel
werd ruimschoots bereikt. Hoewel zij ook
bedrijven uit andere delen van het land en het
buitenland aantroffen op de tentoonstelling
kwamen deze mensen vooral in aanraking
met Groninger producten en bedrijven. In
Groningen werd nog lang nagepraat over
de tentoonstelling. 15 juni 1904 werd de
tentoonstelling tijdens een diner herdacht,
getuige een menukaart in de Groninger
Archieven.29 En zelfs nu, meer dan een
eeuw later, wordt er nog geschreven over de
‘wereldtentoonstelling’, die Groningen op de
kaart zette.

Koninklijk bezoek
Het hoogtepunt van de tentoonstelling vormden
de bezoeken van leden van de koninklijke
familie. Op vrijdag 17 juli kwam KoninginMoeder Emma per trein in de stad aan, waar zij
werd ontvangen door de Commissaris van de
Koningin en de Burgemeester van Groningen.
Onderweg naar het tentoonstellingsterrein
werd de Koningin-Moeder toegejuicht door
vele belangstellenden. Het publiek bleef
echter weg bij de tentoonstelling, vanwege
het slechte weer en doordat de organisatie de
toegangsprijzen aanzienlijk had verhoogd ter
gelegenheid van het koninklijk bezoek.27
Nog geen twee weken later vereerden koningin
Wilhelmina en haar echtgenoot, prins Hendrik,
Groningen met een bezoek, waarbij op dinsdag
28 juli ook de tentoonstelling werd aangedaan.
Net als bij het bezoek van Koningin-Moeder
Emma viel ook hier de publieke belangstelling
tegen vanwege een verhoogde toegangsprijs.
De pers berichtte echter positief over het
bezoek, en over Groningen:

Femke J. Knoop
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Samenwerking met de afdeling Technasium van het H.N.
Werkman College
ontwerp, de ‘technator’ van het technasium,
eind 2012 contact gezocht met het Noordelijk
Scheepvaartmuseum met de vraag of iemand
op het museum iets zou kunnen vertellen
over de ontwikkeling van de bouw van grote
schepen. Vanuit dat kader zouden de leerlingen
aansluitend een bezoek brengen aan de
tijdelijke tentoonstelling over de Titanic die dat
jaar in het museum te zien was.
De leiding van dit technasium heeft in de jaren
daarna een eigen wending gegeven aan het
project ‘Zeewaardigheid’. Het oorspronkelijke
uitgangspunt is aangepast en luidt nu: bouw
je eigen passagiers- of cruiseschip op schaal
waarbij in het bijzonder nagedacht moet
worden over de veiligheids- en reddingmiddelen
voor de passagiers en opvarenden. In kleine
teams moeten daarna modellen gemaakt
worden die uiteindelijk getest zullen worden
op simulatiebasis in zowel stil water als in
golfslag om te bepalen of het model onder de
heersende waterbewegingen haar stabiliteit
kan behouden. Stabiliteit is de mate waarin

Ontstaan van het contact
De afdeling technasium van het H.N. Werkman
College in Groningen heeft in 2012 een O & O
project (Onderzoek en Ontwerpen) verworven
dat is ontwikkeld door een school in Ede
in samenwerking met het Marin (Maritiem
Research Instituut Nederland) in Wageningen.
Het Marin doet onder meer onderzoek naar
hydrodynamica en maritieme technologie
door middel van onder andere simulatie- en
modeltesten. De oorspronkelijke opzet van
het project was dat de leerlingen in kleine
teams bij het Marin op de afdeling stabiliteit
van zeeschepen als fictief maritiem ingenieur
bij Marin zouden werken. Zij zouden het
door het Marin geteste ontwerp van het
Nederlandse cruiseschip Westerdam bestuderen
op de veiligheid en zo nodig komen met
eigen aanvullingen en ideeën richting de
opdrachtgever.
Door het ontbreken van de mogelijkheid
van direct contact met het Marin vanuit
Groningen, is er door de docent techniek en

Leerlingen van het H.N. Werkmancollege aan het werk bij de afdeling ‘Technasium’
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Les in het museum

Eén van de door de leerlingen gemaakte modellen

een schip zichzelf kan oprichten na uit zijn
evenwicht te zijn gebracht. Het bouwmateriaal
dat op het technasium gebruikt wordt is o.a.
hout, styropor (piepschuim), blik, ijzer, pvc,
lijm, plakband en verf.

Beoordeling van het resultaten
Na enige weken worden door de technator
twee vertegenwoordigers van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum op de school uitgenodigd
om de resultaten van de modellen te
beoordelen die door teams van 3 à 4 leerlingen
zijn gemaakt. Daarbij wordt niet alleen gelet op
het uiterlijke resultaat en het bouwtechnische
resultaat maar vooral op de zeewaardigheid
van het model. Daartoe wordt het model getest
in een grote plastic bak die half gevuld is met
water. De golven worden door de leerlingen
zelf opgewekt door de bak met een eenvoudig
hefmechanisme in beweging te brengen.

Voorafgaande aan de bouw van de modellen
Voor de start van de bouw van hun
scheepsmodellen, komen diverse klassen
eerstejaars leerlingen (MAVO, HAVO & VWO)
naar het museum om te luisteren naar
een voordracht. Daarin wordt aan de hand
van een PowerPoint presentatie aandacht
besteed aan enkele (recente) rampen met
passagiersschepen, het ontwerpen van
zeeschepen en testen van scheepsmodellen
in een sleeptank. Een onderdeel tijdens het
ontwerpen van een nieuw zeeschip is dat
waarbij watermeetkundige tests worden
uitgevoerd met een scheepmodel op schaal om
reeds vóór de bouw het uiteindelijke gedrag
van het schip op zee te kunnen voorspellen.

De beoordeling van de twee medewerkers
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum
is medebepalend voor het cijfer dat de
betreffende docent toekent aan de leden van
het team dat hun model heeft vervaardigd.
Het dankbare aan dit gehele proces is de
serieusheid waarmee het door de leerlingen
wordt opgepakt en uitgevoerd. Bij de
eindbeoordeling is de spanning op hun
gezichten af te lezen. Ook de waardering dat
wij hun resultaten op school komen beoordelen
is zichtbaar groot bij leerlingen en docenten.
Voorop staat de geweldige samenwerking
tussen de docenten van het technasium en de
afdeling Educatie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Tijdens de voordracht wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan de stabiliteit van
zeeschepen en hoe de leerlingen die stabiliteit
in hun scheepsmodel kunnen bewerkstelligen.
Tot slot wordt de gehele bouw van een
zeeschip, in delen uiteen geknipt, stapsgewijs
doorgenomen.
Indien de tijd toereikend is, krijgen de
leerlingen nog de gelegenheid ideeën van
scheepmodellen op te doen in kustvaart- en
zeevaartzaal van het museum. Momenteel
worden vier keer per schooljaar op deze wijze
vier groepen van gemiddeld 25 leerlingen in
ons museum ontvangen.

J. Zoethout
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Na een bezoek aan een fantastisch
museum nog verder genieten?

• Heerlijk lunchen
• Lekker kofﬁe drinken

50 meter na de brug
Ook voor groepen
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A-straat 14
9718 CR Groningen
050-3601718
www.kofﬁeenlunchlokaal.nl
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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
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decoendersborg.nl

info@samuse.nl
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Tel.: +31 (0)50 312 9213
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Tel.: +31 (0)50 318 1454
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