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Foto omslag: Detail van het balkenplafond dat is
ontdekt in de Herestraat 42 (Groningen) en in januari
2017 aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum is
geschonken door OD Investments B.V. Delft. De
schilderingen werden in 1637 aangebracht in de
voorkamer van de toenmalige bewoner, militair officier
Bernard Entens. Het plafond zal een plek krijgen in het
nieuwe museum.
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Woord vooraf
Dat het een zaak van volhouden en doorzetten
is, wordt ook duidelijk met het Pomphuis, waar
het langgewenste Museumcafé zal worden
gerealiseerd. Het plan is klaar, de financiering
bijna rond, de vergunningen aangevraagd.
In het voorjaar van 2017 hebben de leden
van de vereniging NSM niet alleen een besluit
kunnen nemen over de uitvoering van de
Pomphuisplannen, maar ook over de koers van
het Historisch Museum dat we willen zijn.
“Tijdens de verbouw blijft de winkel open”:
dat geldt ook hier. Dankzij de medewerkers
en vrijwilligers, hun inzet, betrokkenheid en
creativiteit en het inspirerende programma dat
met verschillende partners is gerealiseerd, zijn
we er in geslaagd veel bezoekers te trekken en
ook financieel gezien een goed jaar van 2016
te maken. Het museum heeft daarom in het
heden en in de toekomst voor velen heel veel
te bieden!

Ook in 2016 is het Noordelijk
Scheepvaartmuseum noest blijven werken
aan een toekomst met perspectief. Gesteund
door Gemeente en Provincie Groningen, en
met regelmatige contacten met het Groninger
Museum en de Groninger Archieven worden
de contouren van het Historisch Museum dat
we voor Groningen gaan realiseren steeds
duidelijker.
De trend van de afgelopen jaren – een
groeiend bezoekersaantal en meerdere
aansprekende tentoonstellingen – is ook in
2016 doorgezet. Een bewijs temeer dat we
op de goede weg zijn in ons streven naar een
verbreding van het programma. Hopelijk gaat
het na de verschillende stappen die tijdens
de voorbereiding zijn gezet – onderzoek,
presentatie van voorlopige plannen, besluiten
van bestuur en vereniging, en heel veel overleg
– de komende periode dat opleveren wat ons
voor ogen staat: een aansprekend Historisch
Museum als centrum van een Historisch
Kwartier waar voor een gevarieerd publiek veel
en vaak iets te beleven is.

Pieter Westra
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging
Noordelijk Scheepvaartmuseum

Potloodtekening van binnenschipper,
J.L. van der Baan, 1937
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Jaarverslag 2016
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2016 telde de vereniging 333 leden, waaronder 27 bedrijfsleden en 27 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2015 gedaald met 28 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 2016 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)

D&U groep accountants Feederlines B.V.
Freia B.V.
Hanzevast, Groningen
Installatiebedrijf P.B. Vos
Marine Insurance International B.V.
Notariskantoor PlasBossinade (tot 21 maart 2016)
Quiverté
Scheepsverzekeringsmaatschappij Compact
‘DOV’ N.V.
Scheepsverzekering SON
Schepen Onderlinge Nederland U.A.
Seatrade Groningen B.V.
Traiteur Service s’Amuse

Het gehele bestuur vergaderde in 2016 op
20 januari, 2 maart, 25 mei, 31 augustus, 28
september en 9 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 23 maart
2016.
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 2016 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 Bedum:
Scholma Druk B.V.

te Hoogezand:
Bodewes Scheepswerven B.V.

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

te Ten Boer:
Emmius Notarissen
te Winschoten:
Reider Shipping B.V.

te Groningen:
Anker Redersverzekeringen
Aon Risk Services
Bout & Overes Advocaten
Suiker Unie, Vierverlaten
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Het algemene beeld van het museum in
2016

medewerkers hebben lang en hard gewerkt
om de omslag naar een groter museum voor
te bereiden en zijn blij dat de jarenlange
inspanningen hiertoe in een beslissende fase
zijn beland.

Uitvoering toekomstplannen
In 2016 is het concept voor die nieuwe
museum verder uitgewerkt. Samen met
Bureau Twijnstra&Gudde werd een financiële
onderbouwing voor het nieuwe museum
gemaakt. Tegelijkertijd werd, samen met
concept- en vormgevingsbureau Atelier
Brückner uit Stuttgart, het nieuwe inhoudelijke
museumconcept ontwikkeld. In dit concept
wordt de nieuwe semipermanente opstelling
van de collectie beschreven en wordt
uitgelegd welke rol wisseltentoonstellingen
in het museum krijgen. Ook de gewenste
bouwkundige aanpassingen aan de
museumgebouwen komen hierin aan bod.

De belangrijkste inhoudelijke partners van
het museum, het Groninger Museum en RHC
Groninger Archieven zijn op de hoogte van de
toekomstplannen van het museum en staan er
positief tegenover. Het Groninger Museum heeft
bruiklenen toegezegd en met de RHC Groninger
Archieven worden inmiddels afspraken gemaakt
over verdere samenwerking op het gebied van
tentoonstellingen en evenementen.
Dagtochten met museumschip de Emma
Op 5 dagen voer de Emma de exclusieve
‘Handelsvaart’ over het Reitdiep. Bij dit
speciale vaarevenement voeren de speciaal
aangemelde gasten via Onderdendam naar
Winsum. Partners bij deze handelsvaart waren
het magazine ‘Da’s ja goud’ en restaurant in de
Molen in Onderdendam.

Het museum is bijzonder verheugd met het
positieve onthaal dat de toekomstplannen nu
al krijgen bij de overheden en de partners.
In 2016 werd door de Gemeente het pakhuis
aan de Schuitemakersstraat 17, gelegen direct
achter de huidige motorenhal, aangekocht met
als doel dit gebouw op termijn aan te sluiten
aan de gebouwen van het museum.
Zeer positief voor het museum is ook de
bereidheid van de Gemeente om gezamenlijk
op te trekken in de planontwikkeling voor
het nieuwe museum waarbij de gemeente
op diverse manieren faciliterend bijdraagt
aan het maken van een deugdelijk en mooi
toekomstplan.
Een plezierige verrassing voor het museum
was ook de reservering van enkele aanzienlijk
sommen geld voor de toekomstplannen van
het museum door de Gemeente. Zo heeft de
Gemeente twee miljoen euro gereserveerd
als startkapitaal voor de planontwikkeling en
is daarnaast € 100.000,- door de Gemeente
bestemd voor de voorbereidingskosten van
het nieuwe museum. Daarnaast hebben de
Gemeente én de Provincie extra exploitatiegeld
voor het museum in het vooruitzicht gesteld
wanneer de plannen in 2017 zijn uitgewerkt.
Het komend jaar zal voor het museum een
cruciaal jaar worden.
Zowel Gemeente als Provincie staan dus zeer
positief tegenover de toekomstplannen van ons
museum en zijn ook bereid om daar financiële
middelen voor beschikbaar te stellen. Dit is
een verheugende ontwikkeling. Bestuur en

Rondvaart van de Emma
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Bezoekersaantallen
Totaal aantal bezoekers
WinterWelVaart meegeteld door NSM
Volwassenen, volledige toegangsprijs
Kinderen >7 jr
Senioren
CJP
Volwassenen in groep
Kinderen in groep
Kinderen < 7 jr
Leden
Vrije toegang
Museumkaart
Stadjerspas
Bezoekersactie
Externe activiteiten
Kinderfeestje

35.900
10.000
3.910
682
919
54
348
1.805
573
91
4.722
8.296
52
55
3.927
66

Bezoekers sociale media
Aantal unieke bezoeken aan de website 60451
Aantal vrienden op facebook
681
Volgers op twitter
1946
Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht

7 november 2015 - 28 februari 2016
9 april 2016 tot en met 5 juni 2016
25 juni - 31 juli 2016
2 juli 2016 - 1 juli 2017
28 augustus 2016 - 20 november 2016
17 dec 2016 - 2 apr 2017

Mesdag, Mesdag, Israëls en de Schildersbuurt
De Klassieke Salon in Noordelijk Scheepvaartmuseum - Veertig
werken van acht schilders
Novo – outsider art – boten
De pelgrim & de dame - 20 jaar Hervonden Stad
Made in Stad; 5 Groninger bedrijven 100 jaar reclame
Land van Belofte - Prostitutie in het A-kwartier

‘Made in stad’ (foto Sander v/d Bij, Kunst Spot)

Affiche ‘Klassieke Salon’

‘Made in stad’

Affiche ‘Land van belofte’
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Opening ‘De pelgrim & de dame’

De ZK4, een historische garnalenkotter van het
Visserijmuseum in Zoutkamp voer dit jaar tien
keer de beurtvaart over het Reitdiep. In totaal
genoten 87 mensen van deze tochten.
Partners: Visserijmuseum Zoutkamp en
Stichting het Groninger Landschap

Speciale of jaarlijks terugkerende evenementen
In het voorjaar deden 40 nieuwsgierige
kinderen van 8 t/m 12 jaar mee aan de vier
colleges van de MuseumJeugdUniversiteit.
Partners: MuseumJeugdUniversiteit.
De Nationale Museumweek van 3 t/m 9 april
met als thema ‘ons echte goud’ trok niet veel
extra bezoekers. Wel stond onze activiteit , de
gezinsrondleiding door ‘Alphons Filemon Kiek’
(Arjan Verschoor) prominent in de nieuwsbrief
van de Nationale Museumweek. Aan de
rondleidingen deden wel steeds een flink aantal
mensen mee.

In december 2016 vond voor de tiende keer het
bijzondere winterevenement ‘WinterWelVaart’
plaats. Dit keer voor het eerst op drie locaties:
Op 10 december in Appingedam, 16 tot en met
18 december in Groningen en tot slot op 28
december in Winschoten. In Groningen kwamen
maar liefst 30.000 bezoekers naar dit sfeervolle
weekend.
Partners: De Verhalen
van Groningen,
Gemeente Groningen,
Provincie Groningen,
Gemeente Oldambt,
Gemeente
Appingedam, Stad
Appingedam,
Gemeente de
Marne, SPAA,
Het Ankerfonds,
Groningen City
Club en Stichting
Vertelwandeling door
Vrienden van het Beatrix
Beno Hofman,
Kinderziekenhuis.

In juli 2016 vond de tweede editie van
ZomerWelVaart plaats, de prelude in aanloop
naar DelfSail 2016. Het evenement trok 5.000
bezoekers. In het museum was van alles te
doen.
Partners: Marketing Groningen, de Verhalen
van Groningen

WinterWelvaart 2016

Zomerwelvaart 2016 met schepen in de A

Op 10 en 11 september 2016 was het
weer Open Monumentendag. Op de kop af
235 bezoekers namen een kijkje in onze
monumentale panden. Op de binnenplaats
konden de bezoekers meedoen met
middeleeuws zwaardvechten.

Open monumentendag 2016

‘Heisa’ in het museum, WinterWelvaart 2016
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Jan de ijsbeer en de Emma, WinterWelvaart 2016

konden ontvangen. De hondjes werden getoond
in de tentoonstelling ‘Land van Belofte’.

Op 8 oktober vond de Dag van de Groninger
Geschiedenis plaats in het RHC Groninger
Archieven. Op de Sluiskade was een gevarieerd
kinderprogramma,
georganiseerd door NSM.
Partners: Groninger
Archieven

De hondjes tijdens
‘Land van Belofte’

Tijdens Bommen Berend was de middeleeuwse
binnenplaats hét podium voor het Bommen
Berend muziektheater. Dertien kinderen,
stadsdichter Kasper Peters en Joost Oomen
(huisdichter van de universiteit) speelden het
verhaal van Bommen Berend na, door de ogen
van de Groningse Jeugd.
Partners: Koninklijke Vereeniging van
Volksvermaken in Groningen.

In juni deed NSM in het
DvhN een oproep aan de
lezers voor porseleinen
Engelse hondjes. Hier
kwamen veel reacties op!
In september
organiseerden we de
‘hondjesdagen’ waarmee
we uiteindelijk zo’n 40
exemplaren in bruikleen

Zwerfafval is een probleem. Ook in Groningen!
Het project SchoonSchip helpt daar iets aan te
doen. Van het afval van de 4Mijl werd Jan de
IJsbeer gemaakt, een drijvend lichtkunstwerk
dat als officiële opening van WinterWelVaart
te water werd gelaten.
Kinderen en cliënten van
NOVO bouwden Jan samen
met Maria Koijck op onze
binnenplaats.
In Oktobermaand
Kindermaand verzorgde
Green Office (van
de Rijksuniversiteit
Groningen) een
collegereeks voor
kinderen van 10-12 jaar,
ter gelegenheid van het
project ‘SchoonSchip’.
Partners: Stadsbeheer
Gemeente Groningen,
Green Office
Rijksuniversiteit Groningen
en afvalkunstenares Maria
Koijck.

Ingezamelde hondjes
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Hero Jan Hooghoudt vertelt, stadjersnight ‘Made in stad’

Ook in 2016 besteedden vrijwilligers en
incidentele krachten weer veel tijd en energie in
het museum. Vooral het team tentoonstellingen
en communicatie is flink gegroeid. Het jaarlijkse
personeelsuitje op 13 juni ging dit jaar naar
het Drents Archief in Assen en werd afgesloten
met een gezellig etentje. Tijdens de afsluitende
kerstbijeenkomst op 8 december waren de
meeste medewerkers en enkele relaties
aanwezig. Op 22 september organiseerden we
voor alle medewerkers een bijeenkomst waarin
de toekomstplannen werden toegelicht, waarna
we hebben gebrainstormd over verbeterpunten.
Een aantal punten is direct opgepakt en andere
worden meegenomen in de plannen voor het
nieuwe museum.

Wij hebben ons ook ingezet om mensen die
niet zo snel naar een museum gaan tóch te
verleiden een bezoek te brengen aan ons
museum. De Stadjersnight zag het licht. Een
laagdrempelige en gratis avond vol gezelligheid,
met lezingen, een drankje en muziek. En een
gratis schiere kadopuut! De Stadjersnight, bij
de tentoonstelling Made in Stad, was met 148
bezoekers een groot succes.
Partners: Hooghoudt, Tiktak, Ranja drinks,
museum Het Behouden Blik, de Verhalen van
Groningen en Marketing Groningen.
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.
Het museum verloor tot ons grote leedwezen in
2016 onverwacht twee bestuursleden. Op 2 juli
overleed Jaap Teekman, penningmeester van
het bestuur. Op 9 augustus overleed bestuurslid
Pim Kooij. Wij zullen hun waardevolle bijdrage
aan het bestuur zeer missen.

Het aantal betaalde medewerkers op 31
december 2016 bedroeg 11 personen, waarvan
één persoon een zogenoemde ‘seniorenbaan’
had en één persoon in een participatiebaan
bij het museum werkzaam was. Al deze
medewerkers werkten in deeltijd. Het aantal
vrijwilligers bestond op deze datum uit 33
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 haar naaste
medewerkers. Met de Gemeente Groningen

Personeel
In 2016 overleden twee medewerkers en twee
bestuursleden van het museum. Op 7 januari
overleed Henk van Diepen. Hij inventariseerde
de complete scheepsbouwtekeningencollectie
van het museum. Op 2 november overleed oudconciërge Henk Bos. Wij zijn de overledenen
veel dank verschuldigd voor hun jarenlange
inzet voor het museum.
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werd regelmatig overleg gevoerd met de
contactambtenaren en incidenteel met de
wethouder van Cultuur.

Stichting Groninger Landschap
Stichting Historische Zeilvaart Groningen
Visserijmuseum Zoutkamp
Groninger Archieven, Groningen
Rijksuniversiteit Groningen

Museale organisaties
In 2016 had het museum op geregelde
basis contact en samenwerkingen met een
groot aantal musea, archieven of andere
erfgoedinstellingen in heel Nederland.

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal
Educatieve samenwerkingsverbanden
In 2016 heeft het Noordelijk
Scheepvaartmuseum, ondersteund door de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, samen
met de RHC Groninger Archieven en de Der
Aa-kerk een speciaal educatief programma
ontwikkeld over de Middeleeuwse stad voor
leerlingen van groep 5 en 6. De leerlingen
maken kennis met het dagelijks leven, de
handel (gilden en scheepvaart) en de religie in
de middeleeuwen. Zij beleven hoe de stad er
in de middeleeuwen uitzag en hoe het bestuur
geregeld was. Tijdens het programma volgen
de leerlingen de familie Canter, die in het huis
aan de Brugstraat woonde, het gebouw waar
nu ons museum is gevestigd. Aan de hand van
een film en echte archiefstukken leren ze hier
meer over het dagelijks leven en de handel.
Ook bezoeken de leerlingen de Der Aa-Kerk,
waar ze meer te weten komen over religie in de
middeleeuwen. Het programma zal 4 dagen per
schooljaar worden aangeboden.

Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2016 kwam het Gronings Maritiem
Museaal Overleg (GROMMO), bijeen.
Partners: Muzeeaquarium Delfzijl; Historische
Scheepswerf Wolthuis; Abel Tasman Kabinet;
Kapiteinshuis Nieuwe Pekela; Stichting
Gebroeders Luden, Oostmahorn; Veenkoloniaal
museum; Museum De Verzamelaar;
Visserijmuseum Zoutkamp.
Bruiklenen voor lange duur
Het museum had in 2016 verschillende
voorwerpen uit de collectie in langdurige
bruikleen uitstaan in andere musea of
erfgoedinstellingen. Bruiklenen voor korte duur
(minder dan een jaar) zijn niet in dit overzicht
opgenomen.
Langdurige bruiklenen aan andere musea of
instellingen:

Abel Tasmankabinet, Lutjegast
Fraeylemaborg, Slochteren
Freia B.V., Groningen
Gemeentelijke Havendienst, Groningen
Groninger Audiovisueel Archief (GAVA), Groningen
Muzeeaquarium, Delfzijl
Museum het Tromp’s Huis, Vlieland
Museum Wierdenland, Ezinge
Nationaal Reddingmuseum, Den Helder
Noord Nederlandse P & I Club, Haren
Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
Stichting Groninger Landschap
Visserijmuseum, Zoutkamp
IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’,
IJmuiden

PR
Het museum presenteerde zich in 2016 ook
regelmatig buiten de museummuren. Zo namen
museummedewerkers actief 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. Het museum zet, met succes,
heel gericht in op free publicity. Sinds dit jaar
verstuurt het museum digitale nieuwsbrieven
naar geïnteresseerden die het nieuws over het
museum niet willen missen.

Samenwerkingsverbanden ten behoeve van
evenementen en arrangementen
In 2016 werkte het museum samen met de
volgende instellingen en organisaties:

Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2016 een groot aantal
groepen. In totaal 348 volwassenen en 1805
kinderen brachten in groepsverband een bezoek
aan het museum. Verschillende betalende
groepen kregen een rondleiding, verzorgd door
een van de rondleiders van het museum.

Wijkvereniging ‘Het A Kwartier’
Marketing Groningen
De Verhalen van Groningen
’t Pannenkoekschip
Rondvaartbedrijf Kool
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Aanwinsten collectie
In 2016 is de museumcollectie verrijkt met de volgende aanwinsten:
Schenkingen
S.L. van der Boom, Groningen

Dissel met gebogen steel
Bronzen werfnaamplaat van scheepswerf J.G. Bröerken

Mevrouw J.A. van Dijk, Hilversum

Aanvulling op de collectie archiefstukken van de zeevarende
familie Van Dijk

H. Hidding, Emmen

Eikenhouten dekenkist uit 1711, voorzien van houtsnijwerk aan
de voorzijde van het deksel, afmetingen:
135 cm x 80 cm x 65 cm

H. Mulder, Groningen

Scheepsportret van de kustvaarder Borneo, olieverf op doek
door H. Geertsema, 1950

Van Mesdagkliniek, Groningen

Voorzittershamer van het college van regenten over de
gevangenissen van Groningen, afkomstig uit de Van
Mesdagkliniek, ebbenhout en zilver, 1911
PTT telefoon (Ericsson) van zwart bakeliet uit het kantoor van
de directeur
Helm (2 stuks) Gestichtswacht
Wapenstok (2 stuks) Gestichtswacht
Zwart metalen Duitse looplamp die gebruikt werd door de
Gestichtswacht
Nachtwakersklok (2 stuks), gebruikt door de zaalwacht tijdens
het lopen van de ronde, in lederen houder met sleutel.
Sleutelkastje (2 stuks) met sleutel behorende bij de
nachtwakersklok van de Gestichtswacht
Jubileumbord Korps Gestichtswacht

Kolenschop (Van
Mesdagkliniek)

Zwarte
metalen Duitse
looplamp,
gebruikt
door de
Gestichtswacht

Zakhorloge van de
directeur van de Van
Mesdagkliniek
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Voorzittershamer van het college van
regenten over de gevangenissen van
Groningen

Stoel voor de
patiënten van de Van
Mesdagkliniek, bedoeld als
resocialisatiemiddel

Dwangbuis
(Van Mesdagkliniek)

Bestekset, bestaande uit een metalen mes, vork en lepel en
een houten houder
Opvouwbaar schaakbord dat gebruikt werd door de patiënten
Houten mes (4 stuks) die gebruikt werd door de patiënten
Kanonskogel (3 stuks), gevonden op het terrein van de Van
Mesdagkliniek
Vlag SSG van de van Mesdagkliniek
Soeplepel die gebruikt werd in de keuken
Signaallamp die boven de celdeur hing
Nachtwakersklok die gebruikt werd door de zaalwacht
Zakhorloge van de directeur van de Van Mesdagkliniek
Bril van de directeur
IJzeren drinkmok (3 stuks)
Nummerplaatje (6 stuks) van de patiënten
Inktpot met 4 kroontjespennen van de directeur
Stempel van de van Mesdagkliniek
Kolenschop
Uniformpet van de Gestichtswacht
Blauwdruk van de plattegrond van de begane grond van de van
Mesdagkliniek
Blauwdruk plattegrond van Mesdagkliniek: begane grond en
verdieping Administratiegebouw
Dwangbuis (2 stuks)
Stoel voor de patiënten van de Mesdagkliniek die in het laatste
jaar van hun opsluiting zaten. Bedoeld als resocialisatie middel
ter voorbereiding van hun vrijlating.
Engelse jerrycan (2 stuks) AMC (Austin Motor Company)uit
1943 en BMB 1944 (Briggs Motor Bodies) uit 1944
Wandklok uit de directeurskamer
Kruk-klavier celdeurslot (2 stuks), LIPS
Houten kruk voor de patiënten van de van Mesdagkliniek.
In het laatste jaar van detentie werd deze verruild voor een
houten stoel.

Bril van de
directeur
van de Van
Mesdagkliniek

Scheepsportret
kustvaarder Borneo,
H. Geertsema, 1950

Uniformpet van de
Gestichtswacht
Eikenhouten
dekenkist
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Het aantal geaccepteerde schenkingen was dit jaar laag in vergelijking met vorige jaren. Dit komt
doordat het museum dit jaar een veel kritischer acceptatiebeleid heeft gevoerd.
Giften
In 2016 werden verschillende giften met bepaalde bestemming of voor algemene ondersteuning
ontvangen. Onder dankzegging voor de geboden hulp worden hier personen en instellingen genoemd
die donaties en giften aan het museum deden:
De tentoonstelling ‘De Klassieke Salon’ in Noordelijk Scheepvaartmuseum; Veertig werken van acht
schilders’ werd uit eigen middelen gefinancierd.
De tentoonstelling ‘De pelgrim & de dame - 20 jaar Hervonden Stad’ werd uit eigen middelen
gefinancierd.
De tentoonstelling ‘Made in Stad; 5 Groninger bedrijven – 100 jaar reclame’ werd uit eigen middelen
gefinancierd.
‘WinterWelVaart 2016’, dat georganiseerd werd door het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische
Zeilvaart Groningen en wijkvereniging het A-Kwartier, werd mogelijk gemaakt door bijdragen van:
De Verhalen van Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Gemeente Oldambt,
Gemeente Appingedam, Stad Appingedam, Gemeente de Marne, SPAA, Het Ankerfonds, Groningen
City Club en Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis.
Zowel voor WinterWelvaart, als voor het museum zelf en voor de Emma zijn er diverse bedrijven
geweest die werkzaamheden niet berekend hebben, dus sponsoring in natura hebben gedaan.
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 2016
Vast personeel
directeur
adjunct directeur /conservator
hoofd administratie
hoofd projecten
hoofd educatie
hoofd communicatie/PR
medewerker museumbeheer
assistent-conservator
medewerker depot
conciërge
meubelmaker
facilitair medewerker
baliemedewerker

Jan Wiebe van Veen
Wicher Kerkmeijer
Carla de Groot
Sieuwke van Slooten
Michèlle Kind
Karlijn Donders
Schato Franswa
Frederiekje de Jongh
Roel Castelijns
Eduard Koopman
Geert Fikkers
Hanneke van den Berg
Zakina Muyres

Vrijwillige medewerkers en stagiairs
beurtvaart
bibliotheek
communicatie
balie
educatie
timmerman
museumschip
museumschip
educatie
tentoonstellingen
educatie
bibliotheek
tentoonstellingen
balie
collectie
museumschip
registratie/fotoarchief/informatie
collectie
educatie/collectie
museumschip
collectie
evenementen/museumschip
balie
communicatie
educatie
educatie
communicatie
balie
kustvaartarchief
rondleidingen/beleidsondersteuning
educatie
elektriciën
balie
rondleidingen/collectie
educatie

Lucienne Bakker
Gijs-Job ten Berge
Job Borggreve
Martie Bouman
Pauline Bos
Hans Brugman
Harry Dost
Hans Egberts
Jaline de Groot
Harrie Groen
Heleen van der Ham
Kees Hartmans
Anne van den Heuvel
Tineke van Huis
Emma de Jong
Jelle de Jong
Koos de Jong
Marten Ketelaar
Femke Knoop
Carin Koopmans
Rob Martens
Sjoerd van der Meij
Wonnie Noppert
Antrude Oudman
Wilma Pasma
Rob Poort
Marianne Ritsema
Wilma Stadwijk
Martin Strojenga
Mimi Vermeer
Gabriëlle Weitjens
Hans Westenberg
Bea Wolters
Jan Zoethout
Abel Zuidema
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Financieel Jaarverslag Penningmeester 2016
De financiering hiervan is moeizaam terwijl het
belang van tentoonstellingen voor het museum,
ook met het oog op de ontwikkeling van de
toekomstplannen, groot is.

Financieel Jaarverslag Penningmeester 2016
Het plotselinge overlijden van de penningmeester,
de heer Jaap Teekman, heeft ons allen diep
getroffen. Jaap heeft een aantal jaren het
penningmeesterschap met grote inzet vervuld.
Hij was goed op de hoogte van alle financiële
ontwikkelingen en een betrokken bestuurder.
We zullen hem missen.
De functie van penningmeester staat nog open,
tijdelijk neem ik deze functie waar tot er een
nieuwe penningmeester is gevonden.

Het jaar 2016 is afgesloten met een binnen de
begroting blijvend tekort. De vooruitzichten
voor de nieuwe subsidieperiode (20172020) zijn positief. Zowel de Gemeente als
de Provincie hebben een toezegging gedaan
(onder voorwaarden) voor een verhoogde
bijdrage. Hiermee kan het museum verder op
de ingeslagen weg.

Wat de financiën betreft was 2016 het laatste
jaar van de lopende subsidieperiode (20132016) en dus ook een spannend jaar. Wat staat
ons te wachten in de nieuwe periode?
Het museum bevindt zich in een stroom
van mogelijkheden en activiteiten. De
ontwikkelingen rondom het Pomphuis, de
aankoop van het pakhuis en de plannen voor
een “nieuw” museum bieden perspectieven.
Een gerenommeerd bureau heeft de
vooropdracht aangenomen om voor de
inrichting een pakkend plan te maken. Dit
nadert zijn voltooiing. De plannen worden door
de Gemeente en de Provincie ondersteund
en dat resulteerde in een verhoging van de
subsidie, in ieder geval voor 2017.

De penningmeester,
Pieter Westra

Daarnaast is het museum bezig met de NAM.
Er is een vergoeding ontvangen om de ontstane
schade te repareren.
Ook is er een BRIM-subsidie ontvangen
die bestemd is voor het onderhoud van de
panden aan de Brugstraat 24 en 26. Voor het
pand Kleine der A5 is een lening verkregen
bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederland. Deze lening is noodzakelijk om het
achterstallige onderhoud van dit pand aan te
kunnen pakken.
Door de splitsing in de staat van baten en
lasten in exploitatie en projecten is er een
duidelijker overzicht gekomen. Te zien is dat
er een hoge mate van begrotingsdiscipline is
geweest. Bij de projecten wordt inzichtelijk wat
de extra kosten zijn geweest in het jaar van
verslaglegging.
Armenbus voor het Grootschippersgilde,
Groningen 1794

Vooral de organisatie van de verschillende
tentoonstellingen blijft een punt van aandacht.
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Staat van baten en lasten over 2016
Werkelijke

Begroting

Werkelijke

cijfers over

voor

cijfers over

2016
€

Normale bedrijfsuitoefening
Baten
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen
Entreegelden, museumschip en presentaties
Verkopen en verhuur
Contributies
Overige baten
Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Collectie en presentatiekosten
Educatie en voorlichting
Beheerkosten
Saldo baten en lasten
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Uit overige reserves
Projecten
Baten
Stimuleringssubsidie Gemeente Groningen
Donaties voor investeringen
Service vergoeding Pomphuis
Bijzondere baten
Lasten
Investeringen in het museum
Investeringen in het Pomphuis
Ontwikkeling toekomstplannen Pomphuis
Lasten Pomphuis
Ontwikkeling toekomstplannen
Bijzondere lasten

2016
€

2015
€

303.600
79.800
63.854
12.360
7.130
3.701
470.445

303.000
79.848
59.000
19.900
7.000
6.500
475.248

306.750
80.900
70.533
13.316
6.759
4.315
482.573

374.322
62.517
39.041
5.135
24.872
505.887

390.205
70.478
21.820
5.750
24.530
512.783

367.384
70.405
22.692
6.956
26.066
493.503

35.4420
10.414
25.028-

37.5350
10.000
27.535-

25.000
2.000
0
22.577
49.577

25.000
0
0
0
25.000

25.000
4.000
586
0
29.586

11.568
0
0
0
25.000
47.000
83.568

1.000
0
0
0
25.000
0
26.000

11.473
38.500
13.410
11.867
25.000
0
100.250

10.9301.591
9.293
46-

Saldo baten en lasten projecten
Toekomstfonds
Bestemmingsfondsen
Uit overige reserves

33.9910
2.650
31.341-

1.0000
0
1.000-

70.66458.396
6.063
6.205-

Totaal uit overige reserves

56.369-

28.535-

6.251-
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Balans per 31 december 2016
(na verwerking bestemming exploitatiesaldo)
ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
446.182

457.992

Museumschip

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

48.015

55.701

Overige vaste bedrijfsmiddelen

30.316

29.700

524.513

543.393

PM

PM

6.792

8.698

8.012

5.920

58.653

34.685

66.665

40.605

274.128

224.985

872.098

817.681

Museumcollectie
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

16

31 december 2016

31 december 2015

€

€

Overige reserves

36.844

93.212

Bestemmingsreserves

15.460

25.874

Bestemmingsfondsen

15.012

17.662

67.316

136.748

51.148

51.148

524.513

543.393

43.000

0

59.767

0

PASSIVA

Eigen vermogen

Toekomstfonds

Egalisatierekening1
Voorzieningen
Overige voorzieningen
Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulden
Aflosverplichtingen komend verslagjaar

4.189

0

Crediteuren

12.386

12.530

Belastingen en premies sociale verzekeringen

18.016

8.409

Overige schulden en overlopende passiva

91.763

65.453

126.354

86.392

872.098

817.681

1
De egalisatierekening is dat deel van het vermogen dat vast ligt in materiële vaste activa en bij realisatie ten
gunste komt van de overige reserve
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De familie Domenie-Oostingh; met ballast op avontuur
weten we dat Lukas Klaas 1 el, 6 palm en 3
duim lang was (1,63 m), een ovaal aangezicht
had met een breed voorhoofd, een ronde kin en
een ‘gewone’ neus en mond. Zowel zijn haren
als zijn ogen waren bruin.3

De historische panden van het museum hebben
in de loop van hun bestaan vele – kleurrijke
– bewoners gekend. Binnen de muren van
het Canterhuis en het Gotisch huis woonden
politici, wetenschappers en ondernemers,
katholieken, protestanten en doopsgezinden,
kooplieden, luitenants en brouwers. Tussen al
deze ondernemende en belangrijke mensen
woonde echter ook een alleenstaande moeder
met haar twee kinderen. Antje DomenieOostingh woonde samen met haar twee zonen,
Jan Popko Domenie en Lukas Klaas Domenie,
ruim een decennium aan de Brugstraat 207c. In
het bevolkingsregister van 1860 duiken ze voor
het eerst op als bewoners van het Canterhuis;
in 1880 is alleen Lukas Klaas nog bewoner,
maar wel ‘tijdelijk afwezig’. Hoe kwamen Antje
en haar kinderen in de panden van het huidige
museum terecht? Welk verhaal gaat er schuil
achter de familie Domenie-Oostingh?

Handtekeningen Lukas Klaas en Antje onder hun
trouwakte (Huwelijksregister Haren 1838/1)

Geboorteadvertentie Jan Popko (GC 20111838)

Precies negen maanden na hun huwelijk in
februari 1838 werd hun eerste zoon geboren:
Jan Popko (1838).4 Drie jaar later volgde er nog
een zoon: Lukas Klaas (1841).5 Het jonge gezin
woonde in Haren.6 Het huwelijk van Antje en
Lukas Klaas zou echter maar van korte duur
zijn: terwijl Antje zwanger was van haar tweede
kind, stierf Lukas Klaas op 17 september 1840
op 28-jarige leeftijd. Hij was op dat moment
kapitein op het kofschip Hinderika Jantina,
waarmee hij op de Middellandse Zee voer.
Volgens de berichten stierf hij ter hoogte van
‘het eiland Jorca’. Lukas Klaas werd begraven
‘bij de stad Palma op het eiland Majarca in de
Middellandsche zee’.7
Zou Antje, afkomstig uit een doktersfamilie,
voor haar huwelijk geweten hebben hoe het
was om de vrouw van een zeeman te zijn? De
familie Domenie was een schippersgeslacht

Zeeman Domenie en doktersdochter Oostingh
Antje Oostingh was de vrouw van schipper
Lukas Klaas Domenie. Antje was in 1815 te
Middelhorst (Haren) geboren als dochter van
de dokter of geneesheer Jan Popko Oostingh
en Zwaantien Westerhof.1 Haar echtgenoot
Lukas Klaas kwam uit Sappemeer en was
geboren in 1813 als zoon van kapitein Klaas
Lukas Domenie en Elisabeth Abels Jonker.2
Ten tijde van hun huwelijksvoltrekking in
1838 was Lukas Klaas eigenlijk ingeloot in het
leger. Hij had echter gebruikgemaakt van een
nummerverwisselaar; Lukas Klaas had geruild
met iemand die voor hem de dienstplicht
vervulde. Hij moet dus relatief welgesteld zijn
geweest, aangezien deze praktijk vaak een
kostbare zaak was. Dankzij de militieregisters

Krantenartikel over de kaping van De Onderneming (NS 04041822)

18

Lukas Klaas’ moeder, Elisabeth Abels Jonker in
Antwerpen, terwijl ook het kofschip De Nieuwe
Onderneming zich in die stad bevond.14
Nadat Klaas Lukas De Nieuwe Onderneming
had verkocht, werd zoon Lukas Klaas kapitein
op de Henderika Jantina. Deze kof was in 1839
in Muntendam gebouwd.15 Lang duurde Lukas
Klaas’ kapiteinschap echter niet. Waaraan
Lukas Klaas in 1840 overleed, is onduidelijk.
Domenie ‘en de kok’ stierven terwijl het
schip onderweg was naar Genua. Het schip
is echter binnengelopen op Mallorca en daar
in quarantaine geplaatst; Lukas Klaas werd
begraven op het eiland.16 De zwangere Antje
zou haar man dus nooit meer terugzien; haar
ongeboren zoon zou zijn vader nooit kennen.
Vanaf dat moment stond Antje er alleen voor.
Zes maanden nadat Lukas Klaas verdronken
was, beviel Antje van een zoon. Ze noemde
hem naar zijn vader.

dat afkomstig was uit de Veenkoloniën en
generaties terugging.8 Lukas Klaas kreeg
het zeemanschap dan ook met de paplepel
ingegeven door zijn vader, die de zeeën goed
kende. De Sonttolregisters schetsen het
beeld van een schipper die van Scandinavië
tot Turkije en van Liverpool tot Alexandrië
voer.9 Dit deed hij onder andere op de
kof Waakzaamheid en de kof De Nieuwe
Onderneming.10 Bovendien nam Klaas Lukas
ook zijn zoon Lukas Klaas mee. Op een
gegeven moment nam Lukas Klaas zelfs het
kapiteinschap van zijn vader over. Vanaf 1834
voer Lukas Klaas als kapitein op het schip
De Nieuwe Onderneming.11 In 1838 werd
het verkocht en vader Klaas Lukas ging zich
toeleggen op een nieuw beroep: hij werd onder
andere smid (maar verstond het scheepswerk),
wijnhandelaar en grutter.12
Zou Antje de (sterke) verhalen van vader
en zoon Domenie gehoord hebben over
het leven op zee, het aandoen van verre
oorden en het vervoeren van zout (o.a.
klipzout), aardappelen, wijn en brandewijn
en boomschors? Verhalen over het oplopen
van schade en het herstellen ervan? Of de
anekdotes over de kaping van De Nieuwe
Onderneming, waarbij de bemanning beroofd
werd? Of het redden van de bemanning van

Van Haren naar Groningen
Na de dood van Lukas Klaas bleef Antje nog
enige tijd in Haren wonen. Wel splitste ze
het huis op en verhuurde ze een gedeelte.17
Terwijl ze het huis aan de Kerkstraat in Haren
aanhield en te huur aanbood – getuige de
diverse advertenties in de krant – besloot de
alleenstaande moeder haar heil in de stad
Groningen te zoeken.18 Het
jonge gezin kwam terecht
in Noorderhaven en woonde
met vele anderen in één huis.
Enige tijd later lijken ze te zijn
verhuisd naar de Brugstraat.19
Om te verklaren hoe Antje en
haar zonen in de Brugstraat
terechtkwamen, moeten
we terug naar Haren. Het huis waarin Lukas
Klaas en Antje woonden in Haren, hadden ze
gekocht van ene Jan Pieters. Deze Jan Pieters
was ook afkomstig uit Haren en was daar een

Overlijdensadvertentie Lukas Klaas (GC 09101840)

andere schepen, zoals van de Engelse bark
Penros in 1837?13
Vader en zoon Domenie maakten onderweg
dus het een en ander mee. Bovendien stierf
Huis te huur in Haren (GC 05041853)
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veroorloven haar oudste zoon Jan Popko te
laten studeren. In 1857 stond hij ingeschreven
als student medicijnen aan de Hogeschool in
de stad, de toekomstige Rijksuniversiteit.27 Zes
jaar later promoveerde hij: op 22 juni 1863
verdedigde hij zijn proefschrift over ‘Eenige
proeven ter toetsing van Schiffs’ theorie over
de pepsine-vorming’. Zijn proefschrift was
opgedragen aan ‘mijn geachten oom’ (Popko
Oostingh) en in het dankwoord van zijn
proefschrift richtte Jan Popko zich dan ook tot
hem:

cichoreifabriek begonnen. Hij kocht in 1851
een pand in de stad Groningen: het Canterhuis.
Vanuit Haren verhuisde hij hiernaartoe met zijn
derde vrouw en zijn minderjarige kinderen. In
1854 kocht hij ook het Gotisch Huis.20 Maar
de familie Domenie-Oostingh kende de familie
Pieters nog beter. Jans dochter Hillechien was
in 1856 getrouwd met Popko Oostingh, arts in
Haren en de broer van Antje Oostingh.21 Na het
overlijden van Jan Pieters in 1871 erfde zijn
zoon Hindrik de panden. Hij zou hier wonen tot
1882.22 Waarschijnlijk was het dus Hindrik die
Antje een dak boven haar hoofd aanbood in zijn
pand.
Ruim vijftien jaar woonde Antje met haar
kinderen in de Brugstraat; pas in 1877 keerde
ze terug naar Haren. De laatste jaren heeft
ze echter niet alleen met haar kinderen aan
de Brugstraat gewoond; dienstmeid Anna
woonde bij hen in.23 De panden die ze in
Haren verhuurde, had ze in 1867 en 1871
verkocht; de kopers van één van de panden
waren haar broer Popko en zijn vrouw
Hillechien.24 Maar voordat Antje terugkeerde
naar Haren, liet ze zich op 26 oktober 1877
onder curatele stellen: ze was door ‘zwakheid
van vermogens niet in staat [te zijn] om hare
eigene belangen behoorlijk waar te nemen’.
Haar ‘bloedverwanten of aangehuwden’ waren
reeds verhoord; helaas geeft de akte van de
arrondissementsrechtbank weinig inzicht in
wie dit zijn geweest. Bovendien moest Antje
zelf ook nog voor de rechtbank verschijnen,
maar ze was hiertoe niet in staat: ‘doch dat
haar ligchamelijke toestand haar buiten staat
stelt om in persoon voor de Regtbank te
verschijnen’. Het verzoek van Antje aan de
rechtbank is dan ook om ‘een of meerdere
leden’ uit haar midden te benoemen.25 Het lijkt
er dus op dat Antjes gezondheid al in 1877
zeer broos was. Terug in haar geboorteplaats
Haren overleed ze slechts twee jaar later, op 5
februari 1879, op 63-jarige leeftijd.26

‘Het is natuurlijk, dat ik mij in de eerste plaats
wend tot u, Hooggeschatte Oom. ’t Is mij eene
behoefte, U hier mijnen hartelijken en opregten
dank te betuigen voor al het goede, dat Gij aan mij
gedaan hebt; de opregtste dankbaarheid zal mij
steeds jegens U blijven bezielen; moge ik mij nog
lang verheugen in Uw bezit!’28

Blijkbaar was Jan Popko zijn oom erg dankbaar.
De keus om medicijnen te gaan studeren, was
waarschijnlijk geen moeilijke geweest; zowel
grootvader Jan Popko Oostingh als oom Popko
Oostingh was geneesheer. Zij oefenden hun
beroep uit in het kerspel of de gemeente Haren.
Hierbij kwamen ze in contact met alle lagen van
de bevolking; Jan Popko meldde bijvoorbeeld
de misstanden onder de armen in de gemeente.
Popko Oostingh wordt gezien als een van de
eerste huisartsen in Haren, hoewel hij ook
nog barbier was om financieel rond te kunnen
komen. Als ‘gemeentegeneesheer’ verleende hij
geneeskundige en verloskundige hulp.29
De werkzaamheden van oom Popko als
verloskundige hadden Jan Popko Domenie
blijkbaar ook geïnspireerd. In oktober, slechts
enkele maanden na zijn eerste promotie,
promoveerde Jan Popko nogmaals; ditmaal
werd hij ‘doctor’ in de verloskunde.30 En ook
Jan Popko Domenie droeg zijn steentje bij als
arts; in 1865 ontving hij zelfs een zilveren
medaille voor de ‘kostelooze koepokinënting
van mindervermogenden’.31
Een maand na zijn eerste promotie verhuisde
Jan Popko van de woning in de Brugstraat
naar Zuidlaren. Daar vinden we hem in het
bevolkingsregister, inwonend bij de familie
Lycklama à Nijeholt.32 Een huwelijksakte uit
1866 maakt duidelijk waarom: Jan Popko
trouwde met de enige dochter van het gezin
Lycklama à Nijeholt, Francina Johanna.33
Francina was geboren in 1839. Oorspronkelijk
kwamen zij en haar ouders, Fredericus Ignatius

Dokter Jan Popko, echtgenoot van een
jonkvrouwe
In de vijftien jaar dat ze aan de Brugstraat
woonden, groeiden Antjes zonen op en vlogen
ze uit. De kinderen uit het huwelijk tussen de
kapitein en de doktersdochter gingen beiden
hun eigen weg: Jan Popko ging medicijnen
studeren, Lukas Klaas werd ‘stuurman’ en
‘zeeman’. Hun levensweg zou zich echter op
totaal tegengestelde wijze voltrekken.
Blijkbaar kon Antje (of haar familie) het zich
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Lycklama à Nijeholt en Anna Charlotte van
der Haer, uit ‘Oldenboarn’ in Friesland.34 Zij
verhuisden in 1850 naar Midlaren, maar
woonden daar niet permanent. Ze woonden
afwisselend in Midlaren en in de stad
Groningen, waar ze in verschillende panden
aan de Herestraat woonden.35 Fredericus
was een telg uit het vooraanstaande Friese
geslacht Lycklama à Nijeholt, dat in Friesland
veel mensen leverde voor belangrijke functies,
waaronder die van grietman. Daarnaast waren
ze actief in de Opsterlandse Veencompagnie.
Vader Fredericus staat in het bevolkingsregister
genoteerd als ‘rijksontvanger’ en vervolgens
als ‘rentenier’.36 Francina – vaak Fransje
genoemd – was de enige dochter van het
stel. Een opschrift achter op haar portretfoto
vertelt dat zij doofstom was: ‘Doofstomme
Fransje Domine’.37 Jan Popko en Francina
trouwden op 16 augustus 1866. Bij het
huwelijk waren slechts de moeders van beide
partijen aanwezig; Jan Popko had zijn vader
als peuter verloren, Francina’s vader overleed
in 1862.38 Het stel trouwde op huize Bloemert
te Midlaren; door het huwelijk kwam het huis

in het bezit van Jan Popko. Huize Bloemert was
via Francina’s moeder overgeërfd familiebezit;
haar voorouders – de familie De Sitter, die
onder andere de burgemeester van Haren had
geleverd – hadden het huis in 1777 gekocht.
Het werd echter al gebouwd in de eerste helft
van de 18e eeuw; eigenaar Hendrik Harmens
Bloemert gaf het huis zijn naam in 1754.39
Veel vooraanstaande burgers uit de stad
Groningen bezaten een buitenhuis in Midlaren
of Zuidlaren.
Hoe zou dit huwelijk tot stand zijn gekomen?
Hoe kenden de doofstomme Fransje –
afstammelinge van een vooraanstaand Fries
geslacht – en Jan Popko – zoon van een
zeeman en een doktersdochter – elkaar?
Wellicht waren ze elkaar tegengekomen in
het medische circuit, misschien was Francina
wel patiënt in het Guyot Instituut in de stad.
Hier zijn echter geen bewijzen voor te vinden.
Een meer logische verklaring, waarvoor wel
bewijzen zijn, is dat ze elkaar via via hebben
leren kennen. Als we een sprong in de tijd
maken, zien we dat Francina na het overlijden
van Jan Popko weer afwisselend in Midlaren en

Jan Popko Domenie (RKD, IB 1016039)

Francina Johanna Domenie-Lycklama à Nijeholt
(RKD, IB 1016042)
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En niet alleen in de stad Groningen bezat ze
enkele panden, ook in haar geboorteprovincie
Friesland had ze op diverse plaatsen nog
steeds vastgoed in bezit. In Akkrum had ze
bovendien nog een plaats in de Nederlands
Hervormde kerk, die Francina en haar moeder
in 1882 besloten te verkopen.47 In 1908 zei ze
Groningen vaarwel en verhuisde ze samen met
haar personeel naar Arnhem, waar ze in 1912
op 73-jarige leeftijd overleed.48

in Groningen woonde. Jan Popko was overleden
in 1872; hij werd begraven aan de Kerkstraat,
vlakbij het huis waar hij was geboren.40 Na
zijn dood woonde Francina echter niet alleen;
haar moeder woonde bij haar in, tot haar dood
in 1887. In de bevolkingsregisters van 1870
komen we Francina en haar moeder tegen
in de Guldenstraat 12. Hier woonde echter
ook de weduwe Blaupot-Hesselink met haar
kinderen. Catharina Blaupot-Hesselink was
sinds 1867 weduwe van Hindrik Hesselink.41
Deze familie is geen onbekende met betrekking
tot de museumpanden. De Hesselinks, namelijk
Hindrik, zijn vader Willem en zijn grootvader
Jacob, huurden en bezaten het Gotisch
huis en het Canterhuis aan de Brugstraat.
Waarschijnlijk vormt deze familie de link tussen
Jan Popko en Francina. Jan Popko had aan
de Brugstraat gewoond en kende de familie
Pieters goed, de familie waarvan de Hesselinks
de panden kochten. De familie Hesselink had
op haar beurt waarschijnlijk contacten met de
familie Lycklama à Nijeholt: ze waren beide
actief in de vervening.42
Bovendien lijkt Francina, hoewel ze doofstom
was, een zelfstandige vrouw te zijn geweest.
Toen Jan Popko op 34-jarige leeftijd stierf na
slechts zes jaar huwelijk, was Francina op
zichzelf aangewezen. Kinderen kreeg het stel
niet. Samen met haar moeder verhuisde ze in
1879 definitief naar Groningen en ze verkocht
huize Bloemert.43 Moeder en dochter woonden
op mooie locaties in de stad, zoals aan de
Grote Markt en aan de Guldenstraat. De dames
Lycklama à Nijeholt woonden hier echter niet
alleen; ze werden omringd door personeel.
Na het overlijden van haar moeder in 1887
ging Francina aan de Verlengde Herestraat en
vervolgens aan de Herestraat wonen. Op een
gegeven moment had ze vijf man en vrouw
personeel in dienst.44 Francina zat niet stil en
leek maatschappelijk betrokken te zijn. Ze
investeerde in de Naamloze Vennootschap
van de Tramwegmaatschappij ZuidlarenGroningen. Deze maatschappij wilde een
tramweg aanleggen en exploiteren in de
provincies Drenthe en Groningen, met in eerste
instantie een tramweg van Zuidlaren tot De
Punt, verdergaand via de Rijksstraatweg naar
Groningen. Francina had hierin aandelen ter
waarde van 2000 gulden.45 Daarnaast lijkt ze
verhuurder te zijn geweest van diverse panden
in de stad, getuige de aanvragen voor herstel,
verbouwingen, vernieuwingen en het plaatsen
van hekken op diverse locaties in de stad.46

Zeeman Lukas Klaas, gevangen wegens
bedelen
Lukas Klaas moet ongetwijfeld tegen
zijn twee jaar oudere broer Jan Popko
hebben opgekeken: die had gestudeerd,
was gepromoveerd en getrouwd met een
jonkvrouwe. Lukas Klaas koos echter voor een
andere weg en werd zeeman; hij was tenslotte
afkomstig uit een echte zeemansfamilie. Dit
ondanks – of misschien wel dankzij – de
verhalen die zijn moeder en/of grootvader
verteld hadden over zijn vader, die hij nooit had
gekend.
In het bevolkingsregister van 1860 wordt
Lukas Klaas voor de eerste maal vermeld als
‘zeeman’.49 Lang nadat zijn broer naar Zuidlaren
verhuisd was en overleden was, en nadat Antje
teruggekeerd was naar Haren, bleef Lukas
Klaas geregistreerd staan aan de Brugstraat.
Ditmaal stond hij echter geregistreerd als
inwonend bij de familie Pieters, die zelf geen
kinderen had.
Hoewel hij officieel geen familie was, stond
Lukas Klaas geregistreerd als ‘neef’. Strikt
gezien was hij de neef van Hendriks zus, die
immers getrouwd was met Lukas Klaas’ oom. Er
staat echter een aantekening bij: Lukas Klaas
was ‘tijdelijk afwezig’ van zijn woonadres.50
Dat lijkt logisch voor een zeeman, maar Lukas
Klaas had meer redenen om afwezig te zijn.
Lukas Klaas heeft weinig sporen achtergelaten.
Hier en daar zijn snippertjes informatie te
vinden, zoals in het bevolkingsregister, dat ons
vertelt dat hij zeeman was. Van vader Lukas
Klaas weten we hoe hij eruitzag, en dankzij
foto’s, waarop ze keurig poseren, weten we
ook hoe broer Jan Popko en zijn echtgenote
eruitzagen. Maar ook van Lukas Klaas bestaat
er een beschrijving, dankzij zijn inschrijving in
het register van gedetineerden. Het register
beschrijft dat Lukas Klaas naar moderne
maatstaven een kleine man moet zijn geweest,
van 1,58 m lang. Net als zijn gelijknamige
vader had hij een ovaal gezicht met een breed

22

voorhoofd en een gewone mond en kin, maar
dan wel met een spitse neus. Zijn gezicht had
volgens het register ‘een gezonde kleur’. Hij
had bovendien zijn vaders bruine ogen, maar
zijn haren, wenkbrauwen en baard waren
blond. Een ‘hooge borst’ was zijn bijzondere
kenmerk.
Dankzij dezelfde inschrijving in het register
van gedetineerden weten we bovendien dat
Lukas Klaas lager onderwijs had genoten,
ongehuwd was en ook op het moment van
zijn veroordeling zeeman was. We hebben
zelfs zijn handtekening. De 36-jarige Lukas
Klaas werd op 21 november 1877 door
de Arrondissementsrechtbank te Assen
veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf
wegens bedelarij. Het was zijn eerste vonnis;
zijn gedrag in de gevangenis te Groningen was
‘goed’, en hem werd twee maanden ‘afslag’
verleend. Hij zat vast van 26 november 1877
tot 21 maart 1877.51
Was zijn grootvader een vermogend man
geworden dankzij zijn beroep als zeeman,
Lukas Klaas is dit blijkbaar niet gelukt.
Bovendien is het wrang dat, terwijl zijn
grootvader en oom van moeders zijde zich
altijd hadden ingezet voor de minderbedeelden
en zijn broer zelfs geprezen werd vanwege
zijn hulp aan ‘mindervermogenden’, Lukas
Klaas genoodzaakt was om te bedelen. Korte
tijd na zijn vrijlating pakte Lukas Klaas zijn
oude beroep weer op. Op 30 maart vinden
we hem terug op de schoenerkof Albertine
als lichtmatroos.52 Een inschrijving in het
bevolkingsregister van 1880 als wonende aan
de Brugstraat, is de laatste informatie die we
hebben over Lukas Klaas. Hierna stopt ieder
spoor. Er is zelfs geen overlijdensbericht van
hem te vinden. Sieger Johannes Domenie – een
halfbroer van zijn vader, maar even oud als
Lukas Klaas – was net als Lukas Klaas zeeman,
maar kwam in 1900 wegens ‘Landloperij’ in
Veenhuizen terecht.53 Of dit voor Lukas Klaas
ook gold – hiervoor zijn geen aanwijzingen. De
vraag blijft daarom of hij, net als zijn vader, zijn
noodlot op zee heeft gevonden.
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Pekelder schippers in de achttiende eeuw. Van turfvaart naar
kustvaart1
door de Sont nam snel toe tot 230 in 1790
met een hoogtepunt van 304 in 1792 (grafiek
1). Deze toename ging gepaard met een
snelle groei van het aantal van de schippers
die deze reizen maakten. Over de gehele
periode 1760-1799 bedroeg hun totale aantal
379. De grootste aantallen schippers waren
actief in 1780 en 1792. In 1780 zeilden 76
Pekelder schippers in totaal 221 keer door de
Sont en in 1792 waren er 111 goed voor 304
Sontdoorvaarten.
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Grafiek 1.

Uit de historiografie komt het beeld naar voren
dat de Pekelder kustvaart in het algemeen
en de Pekelder Sontvaart in het bijzonder
voortkwamen uit de turfvaart. Er is geen
reden aan dit beeld te twijfelen, maar het is
opmerkelijk dat de desbetreffende ontwikkeling
niet of nauwelijks nader is geanalyseerd
of verklaard.8 Toch zijn er tenminste twee
bronnen die hiertoe de mogelijkheid bieden.
De ene bevat lijsten met namen van Pekelder
turfschippers en in de andere zijn Pekelder
Sontschippers geregistreerd. De eerste bron
bestaat uit een bundel documenten die
worden bewaard door de Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit Groningen.9 Enkele van deze
documenten dateren van 1765 en 1767; andere
zijn niet gedateerd maar zijn waarschijnlijk
opgesteld in 1768. Zij hebben betrekking op de
formele stappen die de Pekelder turfschippers
ondernamen tegen
de Admiraliteit van
Friesland nadat de
Admiraliteit in 1758
in Langerakkerschans
(tegenwoordig Bad
Nieuweschans), aan de
rivierweg tussen Pekela
en de Eems, nieuwe
rechten was gaan innen
over de uitgaande en
inkomende turfschepen.
Volgens de schippers
waren deze rechten niet
gerechtvaardigd. De
documenten bevatten
vier lijsten met namen
van turfschippers. Deze
lijsten zijn in 2005
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Zoals bekend ontstond Pekela – het huidige
Oude Pekela - in de zeventiende eeuw als
veenkolonie.2 In die eeuw was de turfwinning
er nog bescheiden van omvang en in 1650
had Pekela maar een paar honderd inwoners.3
De turfwinning kwam pas tegen 1700 goed
op gang en vooral in de tweede helft van de
achttiende eeuw was zij werkelijk van grote
omvang.4 Pekela – vanaf ongeveer 1700,
toen het zusterdorp ontstond, Oude Pekela
en Nieuwe Pekela - bleef lang vrijwel geheel
gericht op de turfwinning; pas tegen het
midden van de achttiende eeuw kwam de
landbouw er goed tot ontwikkeling.5
Gedurende de hele zeventiende en achttiende
eeuw werd vrijwel alle Pekelder turf over de
Pekel- Aa en de Westerwoldse Aa afgevoerd
naar de Eems en verder naar Noord-Duitse
steden als Emden, Bremen en Hamburg. Een
klein deel van de turf vond zijn weg naar de
stad Groningen – waarschijnlijk vervoerd door
schuitenvoerders uit die stad.6
Vanaf 1760 zeilden Pekelder schippers ook
naar Oostzeehavens – via de Deense Sont.7
Aanvankelijk waren zij samen goed voor maar
een paar Sontpassages per jaar, maar het
aantal oostwaartse plus westwaartse reizen

moment staan de gegevens van 1,6 miljoen
van de 1,8 miljoen doorvaarten online.
Vergelijking van deze twee bronnen toont aan
dat heel wat Pekelder turfschippers de overstap
naar de kustvaart inderdaad maakten. Van de
74 namen op de Groningse lijsten komen er
21 (28 %) in de periode 1760-1800 voor in de
Sonttolregisters.12

gepubliceerd.10 Zij bevatten – voor zover valt
te reconstrueren - de namen van 74 individuele
schippers.
De tweede bron betreft de Sonttolregisters
(STR). De STR vormen de administratie van
de Deense tolheffing over de scheepvaart door
de Sont, de zeestraat tussen Denemarken en
Zweden die de Noordzee en de Oostzee met
elkaar verbindt. Zij worden bewaard in het
Staatsarchief van Denemarken in Kopenhagen
en hebben betrekking op ongeveer 300 van
de 360 jaar tussen 1497, waarop het oudste
register betrekking heeft, en 1857, toen de
Sonttol werd afgeschaft. De reeks is vrijwel
ononderbroken voor de periode 1574-1857.
De STR bevatten informatie over ongeveer 1,8
miljoen doorvaarten.11 Die informatie betreft
per doorvaart onder meer de datum, de naam
van de schipper, zijn woonplaats, de haven
van vertrek en, vanaf 1667, de haven van
bestemming. De STR vormen een cruciale bron
voor de maritieme, economische en sociale
geschiedenis van Europa, maar door hun
omvang zijn zij voor de individuele

Omdat de Pekelder Sontvaart inderdaad
voortkwam uit de turfvaart lijkt het logisch
dat hij werd bedreven vanuit de Noord-Duitse
havens, waar de Pekelder turfschippers hun
lading afleverden. Het lijkt vanzelf te spreken
dat het turftransport hen in contact bracht met
Noord-Duitse kooplieden en dat die kooplui
hen contracteerden voor het goederenvervoer
tussen Noord-Duitse havens en Oostzeehavens.
Echter, zoals tabel 1 laat zien, de Pekelder
Sontvaart verbond de Oostzeehavens niet met
Noord-Duitsland maar met de Nederlandse
Republiek, voornamelijk Amsterdam en de
provincies Groningen en Friesland. Richting
Oostzee vertrokken de Pekelder schippers
doorgaans uit Amsterdam en uit Groningen,
Zoutkamp, Langerakkerschans, Pekela, Delfzijl,
Nieuweschans, Termunten en Termunterzijl.
Vanuit het Oostzeegebied zeilden zij meestal
naar Amsterdam en Noord-Nederland. Op dit
traject was Amsterdam minder dominant en na
de jaren 1760 werd Friesland, vooral Harlingen,
van zoveel betekenis dat dit gewest Groningen
na de jaren 1770 als bestemming inhaalde.

onderzoeker lastig te hanteren. Daarom zijn
de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar
doende deze enorme bron toegankelijk te
maken door alle doorvaartgegevens in te
voeren in een online databank. Deze databank,
Sonttolregisters Online, is voor iedereen vrij
toegankelijk via www.soundtoll.nl. Op dit

Tabel 1.
Havens van vertrek en bestemming ten westen van de Sont voor de
Sontreizen van Pekelder schippers, 1760-1799.
Bron: STR online – www.soundtoll.nl

Havens van vertrek

Amsterdam
Provincie Groningen
Amsterdam
Friesland Groningen
Provincie
Noord-Duitsland
Friesland
rest
Noord-Duitsland
totaal
rest
totaal

1760-1769
aantal
1760-1769
aantal 30
7
30
17
41
4
464
46

%
65
%
15
65
2
15
92
9
1009
100

1770-1779
aantal
1770-1779
aantal 188
101
188
7
101
117
42
11
349
42
349

%
50
%
25
50
3
25
93
139
100
13

1770-1779
aantal
1770-1779
aantal 139
84
139
45
84
9
45
209
297
20

Havens van bestemming
Amsterdam
Provincie
Groningen
Amsterdam
Friesland
Provincie Groningen
Noord-Duitsland
Friesland
rest
Noord-Duitsland
totaal
rest

totaal

1760-1769
aantal
1760-1769
aantal 16
8
16
18
31
43
324

32 100

%
54
%
29
54
2
29
32
123
100
12
100

%
47
%
28
47
15
28
3
15
73
1007
297 100

1780-1789
aantal
1780-1789
aantal 379
115
379
8
115
148
76
14
592
76
592

1780-1789
aantal
1780-1789
aantal 296
58
296
84
58
12
84
108
12
558
108

%
64
%
19
64
1
19
21
132
100
13
100

%
53
%
10
53
15
10
2
15
192
100
19
558 100
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1790-1799
aantal
1790-1799
aantal 317
81
317
15
81
7
15
1047
524
104

%
60
%
15
60
3
15
13
201
100
20
524 100

1790-1799
aantal
1790-1799
aantal 247
53
247
67
53
14
67
85
14
466
85

%
53
%
11
53
14
11
3
14
183
100
18
466 100

De dominantie van
Amsterdam in de Pekelder
koopvaardij kan althans
gedeeltelijk worden verklaard
doordat in de Oostzeehandel
als geheel Amsterdam
de Noord-Duitse havens
overvleugelde. In periode
1761-1800 bedroeg het
aantal Sontdoorvaarten van
schepen die uit Hamburg of
Emden waren vertrokken
ongeveer 6.400, of wel
een kwart van de circa
26.300 doorvaarten vanuit
Amsterdam (grafiek 2). De
verhouding tussen het aantal
doorvaarten in omgekeerde
richting was nog schever met
ongeveer 3.800 doorvaarten
met Hamburg of Emden als

Grafiek 2.
Aantal Sontpassages door uit
Emden, Hamburg en Amsterdam
vertrokken schepen.
Bron: STRO – www.soundtoll.nl

Grafiek 3.
Aantal Sontpassages door
schepen met Emden, Hamburg en
Amsterdam als bestemming.
Bron: STRO – www.soundtoll.nl

tussen Amsterdam en het Oostzeegebied te
transporteren. Maar het is waarschijnlijker
dat zij hen inhuurden voor het transport op
de drukbevaren route tussen de Noord-Duitse
havens en Amsterdam. Daardoor zullen de
Pekelder schippers in
contact gekomen zijn
met Amsterdamse
kooplieden, die hen
vervolgens zullen
hebben ingeschakeld
in het verkeer met het
Oostzeegebied. Nog
speculatiever zijn de
mogelijke verklaringen
voor de vaart van de
Pekelders op Groningen
en Friesland. Het ligt
voor de hand dat zij
hier producten uit
het Oostzeegebied
afleverden om te voldoen
aan de regionale vraag.

bestemming en ongeveer 27.000 doorvaarten
naar Amsterdam (14 %) (grafiek 3).
Misschien contracteerden de Noord-Duitse
kooplieden de Pekelder schippers – die zij
van de turfvaart kenden – om goederen

Grafiek 4.
Aantal westwaartse Sontpassages door Pekelder schippers, 1760-1799 (gestapeld). Bron: STRO – www.soundtoll.nl
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Tabel 2.
Bestemmingen van westwaartse Sontpassages door
Pekelder schippers, 1760-1769.

Maar we weten niet wie hen dit opdroegen
en wie de eigenaren van de lading waren.
Dat kunnen Noord-Duitse, Amsterdamse,
of plaatselijke kooplieden zijn geweest – en
misschien waren er ook schippers die zelf
optraden als handelaren.

Amsterdam
Nieuweschans
Groningen
Hamburg
Nieuwendam
Emden
Friesland
Rotterdam
Zaandam
total

Waarom werden de Pekelder schippers juist in
de jaren 1760 en 1770 actief in de Sontvaart?
Hun toetreding tot dit bedrijf kende twee fasen
– de fase van de pioniers en de werkelijke
opkomst. De pioniersfase duurde tot het
einde van de jaren 1760 (grafiek 4). In dat
decennium komen nauwelijks een handvol
westwaartse doorvaarten van Pekelders
voor; pas in 1769 vonden er meer dan vijf
doorvaarten plaats - namelijk zes. In deze
fase zeilden de Pekelder schippers doorgaans
van Stettin naar Amsterdam of Hamburg, van
Koningsbergen naar Amsterdam, Hamburg
of Groningen, en van Memel naar ‘Friesland’,
Emden, Nieuwendam (bij Amsterdam) of
Nieuwenschans. Dit verkeer concentreerde zich
duidelijk op Amsterdam, het Eemsestuarium en
Hamburg (tabel 2).

16
5
3
2
2
1
1
1
1
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Bron: STRO – www.soundtoll.nl

Enkele van deze pioniers springen eruit. Tjalling
Eyes, als achter deze naam inderdaad telkens
hetzelfde individu schuil gaat, maakte zes
retourreizen naar het Oostzeegebied – telkens
een in 1739, 1740, 1743 en 1761, en twee in
1767, in de meeste gevallen naar Stettin.13
Hij is de enige Pekelder schipper – al is in de
STR in enkele gevallen Amsterdam als zijn
woonplaats genoteerd en in een geval Friesland
Deze reizen werden maar door een handjevol
– die voor de jaren 1760 door de Sont zeilde.
schippers gemaakt. Dit waren schippers van
Kennelijk maakte hij eerst enkele verkennende
de ondernemende soort die wegen zochten om
reizen en hervatte ze twintig jaar later; maar
de omzet en winst van hun schip te vergroten.
om een of andere reden zette hij niet door. Eye
Toen het Pekelder turfbedrijf in de loop van
Sybrands is de eerste Pekelder schipper die in
de achttiende eeuw grote omvang kreeg,
de jaren 1760 een reis naar het Oostzeegebied
moeten zij oog hebben gekregen voor wijdere
maakte – in het voorjaar van 1760. Hij zeilde
horizonten.
in de twintig jaar daarna nog zeven keer
door de Sont, aanvankelijk naar Stettin maar
vervolgens gewoonlijk
naar Memel.14 Het was een
experimentele tijd.
De Pekelder Oostzeevaart
kreeg een grotere omvang
in 1772, en groeide in de
rest van de jaren zeventig
snel, waarbij de toename
alleen werd onderbroken
in de jaren 1781-1782
tijdens de Vierde Engelse
Oorlog (1780-1784) en
vanaf 1795 door de FranseRevolutieoorlogen (17921802). Deze acceleratie
ging gepaard met de snelle
opkomst van Memel en
Pillau als belangrijkste
Grafiek 5.
Totaal aantal Sontpassages van de uit Memel en Pillau vertrokken schepen,
havens van vertrek van
1760-1800. Bron: STRO – www.soundtoll.nl.
de Pekelder schippers in
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Grafiek 6.
Aantal Sontpassages van de
uit Memel en Pillau vertrokken
Pekelder schippers, 1760-1800.
Bron: STRO – www.soundtoll.nl

25,0
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15,0
10,0

Grafiek 7.
Aandeel van de Pekelder
schippers in het aantal
Sontpassages met Memel en
Pillau als vertrekhavens, 17601800, in %.

5,0
0,0

Pillau

Bron: STRO – www.soundtoll.nl

Memel

nadat ze sinds 1760 een decennium lang
hadden geëxperimenteerd en gepionierd, hun
kans toen deze nieuwe mogelijkheden zich
voordeden. Dit was hun moment. Zij waren
klaar om kooplui scheepsruimte te bieden en
waren in staat op deze markt te concurreren
met elders gevestigde Sontschippers die
weliswaar meer ervaring hadden in de
Oostzeevaart, maar niet in de vaart op deze
opkomende havens (grafiek 6).
Het succes van de Pekelder schippers neemt
niet weg dat hun marktaandeel in de vaart op
vooral Memel bescheiden bleef (grafiek 7). Dit
aandeel was doorgaans minder dan 3 % en
bereikte alleen in 1779 een maximum van bijna
6 %. Hun aandeel in de vaart op Pillau was veel
groter en bedroeg in de vredesjaren 1788-1792
ongeveer 14 %.

het Oostzeegebied. Memel en Pillau waren
van 1772 tot het einde van de eeuw in alle
jaren waarin de scheepvaart niet door oorlog
was gestremd en met 1793 als enige andere
uitzondering, de vertrekhavens van meer
dan de helft van de reizen die de Pekelder
schippers vanuit het Oostzeegebied door de
Sont maakten – en in de meeste jaren zelfs
van meer dan 60 % van die reizen. Zonder
twijfel hield het feit dat de Pekelder schippers
zich zo vast in de Oostzeevaart vestigden,
verband met de snelle opkomst van Memel en
Pillau als vertrekhavens in het algemeen. Want
in het midden van de jaren 1760 steeg het
aantal schepen dat jaarlijks uit Memel vertrok
plotseling van enkele tientallen naar enkele
honderden; en in het midden van de jaren
1770 steeg het desbetreffende cijfer voor Pillau
van enkele tientallen tot ongeveer 200, waarna
de groei gedurende de jaren 1780 en daarna
aanhield (grafiek 5).15
Kennelijk grepen de nieuwkomers uit Pekela,

De vraag dringt zich op waar de Pekelder
Sontschippers in 1781 en 1782 en in de jaren
1795-1800 bleven. Kiedel en Kappelhoff
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Kerkmeijer betoogt overtuigender dat ze
woonplaats in Nederland niet verlieten en dat
de verwerving van het burgerschap van een
neutrale plaats een papieren constructie was.21
De Pekelder koopvaardij heeft zonder twijfel
onder de oorlogsomstandigheden geleden. Maar
de ineenstorting van de Pekelder Sontvaart
in deze jaren die op het eerste gezicht uit de
cijfers naar voren komt, was dus schijn. De
Pekelders bleven in de vaart.

suggereren dat Nederlandse schippers zich
toen, gedurende de Vierde Engelse Oorlog,
tijdelijk in Papenburg vestigden.16 Analyse
van de Sonttolregisters geven, althans voor
zover het de Pekelders betreft, een andere
indruk. Vergelijking in STRO van hun namen
met die van als Papenburgers geregistreerde
schippers maakt duidelijk dat de omvang van
de – daadwerkelijke of papieren - migratie van
Pekela naar Papenburg in die jaren erg gering
was. Slechts twee Pekelder schippers van voor
1781 worden in Sonttolregisters aangetroffen
als in de jaren 1781-1784 woonachtig in
Papenburg. Vergelijking van de namen van
de Pekelder schippers met de namen in alle
andere registraties in dezelfde perioden toont
dat de Pekelders zich gedurende de oorlog
niet in Papenburg, maar in het neutrale
Emden vestigden en dat de omvang van
hun – waarschijnlijk papieren – verhuizing zo
groot was dat hun vaart op het Oostzeegebied
nauwelijks onder de oorlog leed. In tegendeel,
het aantal Sontpassages van ‘Emdener’
Pekelders per jaar was gedurende de oorlog
groter dan voor 1780.17 De Pekelder schippers
waren niet alleen. Behalve zij migreerden er
gedurende de Vierde Engelse Oorlog een groot
aantal andere Nederlandse schippers naar
Emden.
De stad aan de Eems bood duidelijk een
tijdelijke uitwijkmogelijkheid aan Nederlandse
schippers.
In 1795 veroverde - of bevrijdde - Frankrijk de
Nederlandse Republiek en werd de Bataafse
Republiek uitgeroepen. Al satelliet van Frankrijk
raakte Nederland onmiddellijk in oorlog met
Groot-Brittannië waardoor de handel en de
scheepvaart ernstig werden belemmerd. Anders
dan in de Vierde Engelse Oorlog migreerden
er nu wel heel wat Pekelder schippers naar
Papenburg. Veel Nederlandse schippers deden
na 1794 afstand van de Nederlandse vlag en
verwierven het burgerschap van het neutrale
Pruisen of van de neutrale heerlijkheden
Papenburg, Kniphausen en Varel. Pekelder
schippers migreerden (op papier) over de
grens naar plaatsen als Oldenburg en Norden,
maar vooral naar Papenburg waardoor de
omvang van de Papenburger koopvaardijvloot
verveelvoudigde.18 In lijn hiermee kan uit
de STR worden opgemaakt dat 21 schippers
die voor 1795 in Pekela woonden, na 1795
afkomstig waren uit Papenburg.19 Kiedel en
Kappelhoff nemen aan dat de nieuwe burgers
zich werkelijk in Noord-Duitsland vestigden.20

Jan Willem Veluwenkamp
Rijksuniversiteit Groningen
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‘.. dat er bij ons voor de deur zoo’n zwijne rommel is gemaakt.’
Twee dia’s van de afbraak van pittoresk Groningen.
oorspronkelijk, zo ook de tweede, met houten
wangen, pilasters en timpaantje als bekroning.
Op de kaart van Egbert Haubois (ca. 1643)
is de steeg wel aanwezig – recht achter
Brugstraat 18 – maar ontbreken de rij huisjes.
De kadastrale minuut van ca. 1830 toont
ze wel, maar daar heeft de steegmuur zijn
karakteristieke bocht gekregen (afb. 4).

Op een mooie zomermiddag in 1966 moet Jaap
Boersma, net aangesteld als wetenschappelijk
assistent middeleeuwse archeologie bij
het Groninger Museum - toen nog aan de
Praediniussingel - én student-assistent van
het Biologisch-Archaeologisch Instituut (BAI,
thans Groninger Instituut voor Archeologie)
getroffen zijn door een verdwijnend stukje
stedelijk landschap.1 Op Kodakfilm legde hij
op zijn wandeling tussen het museum en de
Poststraat vast, waarvan menigeen zich nu zou
afvragen waar het was (afb. 1 en 2). Als zoveel
plekken heeft ook dit stuk binnenstad een ware
metamorfose ondergaan, maar zijn enkele
elementen herkenbaar gebleven, zoals de hoge
zadeldaken op de achtergrond. De bezoeker
van ons museum zal in de rechterhelft van
de eerste dia de achterzijde van het Gotisch
Huis (Brugstraat 24) herkennen, evident vóór
de restauratie. De andere gebouwen op die
rij achtergevels zijn Brugstraat 22 en 20/18.
Het wat gebogen muurvlak boven het afdak
met opslag van gevulde dozen – waar nu de
Alida staat - is het tweede (middeleeuwse?)
achterhuis van Brugstraat 22. Dit grote dak
gaat deels schuil achter de slordig gemetselde
schoorsteen midden op de tweede dia.
Blikvanger daar is de naamloze steeg met vijf
pittoreske huisjes met dakkapellen: ‘kameren’.
De zuidmuur, waarop de schoorsteen, lijkt
gemetseld van grote, hergebruikte bakstenen,
wat een 18e-eeuwse datering zou kunnen
toelaten. Ook de voorgevels lijken nog redelijk

Het huis dat grensde aan de Schuitemakerstraat
(nr. 11 en 11a) is zojuist gesloopt, zodat
het VW –busje van de gebroeders Van Helm
(Brugstraat 18) voor noch achteruit kan.
Die huisjes zult u nu tevergeefs zoeken.
Ze maakten met de bebouwing aan de
Schuitemakerstraat en het achterhuis
van Brugstraat 22 in 1966 plaats voor de
opmerkelijk zwart-bakstenen telefooncentrale
van de PTT, nu KPN (afb. 5, rechts en 6,
Afb. 2. Schuitemakerstraat 11-1 tot en met
11-5 kort voor de sloop. Foto: J.W. Boersma. ©
Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor
Archeologie, inv.nr. 5403

Afb. 1. Binnenplaats achter Brugstraat 24, zomer
1966. Foto: J.W. Boersma. © Rijksuniversiteit
Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie,
inv. nr. 5402
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Afb. 3. Detail uit de vogelvluchtkaart door Egbert
Haubois, ca. 1643. Foto: collectie Gemeente

Afb. 4. Detail uit de Kadastrale Minuut, ca. 1830.
Foto: collectie Gemeente Groningen

links). Nog wel resterend is een deel van de
slingerende muur op de oostelijke erfgrens,
op z’n Anton-Pieck’s getekend door E.B. van
Dulmen Krumpelman voor een kalender van de
Academie Minerva, 1952-53 (afb. 8). Uit die
tijd bezit de Groninger Archieven ook een foto
van M.J. Martens (1928-1994), broer van onze
onlangs overleden medewerker Rob Martens
(afb. 9). Iets uit het midden kijkt een schuchter
ventje ons vanachter zijn autoped aan. Hij staat
voor Schuitemakerstraat 11-4 en zou er eentje
van Smidt kunnen zijn. Aan de slingerende
staagmuur hangt aan lijnen tussen ijzeren
beugels de frisse was te drogen. Echter, dit was
niet de plek waar de woonomstandigheden heel
gunstig waren.

naar gemeenteriool’ voor al zijn huizen tussen
de nummers 11 en 15.3 Een weekje later
meldt een ambtenaar dat een en ander naar
genoegen is geregeld.
Na de oorlog overstijgt de vraag naar woningen
verre het beschikbare contingent. De gemeente
wijst gezinnen woningen toe, zo ook de huisjes
van Klamer die een huur van 8 gulden per week
moeten opbrengen. Klachten zijn er genoeg,
over en weer.4 In 1952 meldt Klamer:
‘Voorheen heb ik steeds keurige [sic! GK] mensen
in die woningen gehad. Thans zijn de woningen
finaal uitgewoond, maar het ergste is dat door
deze vuile bewoning de woning bewoond door
Smid op no 11/4 besmet is met wandluizen.’

Eind maart 1942 vraagt J. Lammerts (van 114) de gemeente aan de ‘zwijne rommel’ in de
toen openbare steeg zo spoedig mogelijk een
einde te maken:
‘Daar hebben zekere buren van ons, wonende
Schuitemakerstr. 11-2 namelijk de gehele winter
hun vacaliën, wat in de W.C. thuis behoord in
de sneeuw gedeponeerd, zoodat, nu de sneeuw
ontdooid is, het natuurlijk een onhoudbare
toestand is, daar men de kinderen niet met
fatsoen buiten kan laten uit vrees, dat ze door het
vuil loopen.’2

En dat terwijl de eigenaar van de huisjes,
ene Lucas Klamer, koopman ‘in het groot’
op Schuitemakerstraat 15, nog in 1929
vergunning had gekregen voor het ‘Inrichten
bestaand privaat met afvoer van faecaliën

Afb. 5. Binnenplaats achter Brugstraat 24, zomer
2017. Foto: Gert Kortekaas
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rapporteert aan het college van burgemeester
en wethouders in 1953:
‘Nadat de eigenaar dezerzijds was aangezegd de
nodige aan de ommezijde vermelde verbeteringen
aan te brengen gaf deze te kennen niet van zins
te zijn aan deze aanzegging gevolg te geven’. In
1957 schrijft bewoner Smidt aan de gemeente:
‘Van de dokter moet ik deze woning uit als ik uit
deze woning ben dan ben je ook genezen volgens
de huisdokter. Op huisvesting wordt maar al
belooft en albelooft maar daar heb ik niets aan.
Ik ben 45 jaar en weeg 96 pond en dat is geen
vlauwekul dat komt om dat ik zoon zwembad
van een woning zit alles drijft hier. Ik krijg ekstra
voeding van de dokter anders had ik al in mijn
graf gelegen als het zoo moet dat vindt ik nog al
wat maar graag wou ik dat u me aan iets anders
kon helpen. De huisvesting in Gron. vindt het wel
goed. Als zullie maar droog en warm zitten dan is
het hun wel best.’

Afb. 6. Steeg naast Schuitemakerstraat 11, zomer
2017. Foto: Gert Kortekaas.

Hij had gelijk al spijt van zijn toezegging aan
de gemeente toen de dakloze gezinnen voor
11-4 en -3 zich in 1950 bij hem meldden. De
gemeentelijke Geneeskundige Dienst stelde een
onderzoek in en de directeur concludeerde aan
B&W:
‘De besmetting bleek van zodanige aard dat hier
moest worden aangenomen, dat zij van oudere
datum is.’

Op Bommen Berend 1952 was het ongedierte
nog aanwezig. In 1953 en ‘55 regent het
klachten over binnenhuizige regenbuien
wegens een ondicht pannendak. Directeur
Stadsontwikkeling & Volkshuisvesting

Afb. 7. Luchtfoto van de omgeving van de
Schuitemakerstraat 11, zomer 2016. Foto: Firma
Slagboom en Peeters, collectie Gemeente Groningen

Afb. 8. Blad uit de kalender van Academie Minerva
voor het jaar 1953. Tekening: E.B. van Dulmen
Krumpelman, 1951-52, Groninger Archieven
(817_10199)
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over in handen van de PTT (nu KPN), die
de pittoreske kameren, het achterhuis en
andere gebouwen aan de Schuitemakerstraat
laat slopen voor de bouw van een nieuwe
telefooncentrale.
Gert Kortekaas
NOTEN
1. Jacob (Jaap) Willem Boersma (1936 Dokkum – Roden
2015) werkte tussen 1967 en 1999 bij het BAI van de
Rijksuniversiteit Groningen en tussen 1965 en 1993 bij
het Groninger Museum
2. Groninger Archieven, toegang 2537, bouwdossiers
Dienst RO/EZ, inv. nr. 14123 (Schuitemakerstraat 11-2)
3. Groninger Archieven, toegang 2537, bouwdossiers
Dienst RO/EZ, inv. nr. 14122 (Schuitemakerstraat 11-1)
4. Groninger Archieven, toegang 2537, bouwdossiers
Dienst RO/EZ, inv. nr. 14125 (Schuitemakerstraat 11-4)
5. Groninger Archieven, toegang 2537, bouwdossiers
Dienst RO/EZ, inv. nr. 12769 (Schuitemakerstraat 11)

Afb. 9. Schuitemakerstraat 11-1 tot en met 115, jaren ’50-’60. Foto: M.J. Martens, Groninger
Archieven (2138_7808)

Nadat ook het Ministerie Volkshuisvesting
erbij betrokken raakte, schrijft de directeur
S&V aan B&W dat Klamer in maart ’58 zijn
timmerman opdracht heeft gegeven de schade
te herstellen, tot volle tevredenheid van de
bewoners.
Vanaf eind jaren ’50 wijst de gemeente de
woningen niet meer toe, vanwege de slechte
staat van onderhoud, maar ook omdat er in
de uitbreidingswijken volop woningen worden
gebouwd. Als laatste vertrekt het gezin van
11-3 in 1961 naar de Radijsstraat. De kameren
worden magazijnen voor de Firma Lukas
Klamer Zonen. Nog datzelfde jaar dient Klamer
plannen in om Schuitemakerstraat 11 en 13
te slopen en te vervangen door een garage.5
Het plan strandt op de toegankelijkheid van de
openbare steeg. Wanneer Lukas Klamer Zonen
verkast naar nieuwbouw aan de Beckerweg,
gaat de handel aan de Schuitemakerstraat
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