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Woord vooraf
Een belangrijke stap in de plannen voor de Kumagekade is de aankoop van een deel van het
Pomphuis aan de Kleine der A. Het is hier dat we
voor museumbezoekers en toeristen een horecavoorziening willen bieden die een versterking
zal betekenen voor het museumbezoek.
Het museum heeft in 2011 een bijdrage kunnen
leveren aan de Internationale Kanalenconferentie door het organiseren van een tentoonstelling.
Een evenement dat er samen met andere exposities en WinterWelvaart, dat ook nu weer een
succes was, voor zorgde dat ook in dit jaar de
vaart er weer in bleef!

In 2011 kon het museum het record van het jaar
ervoor niet evenaren. De Fongerstentoonstelling
van het jaar ervoor en het gegeven dat het Groninger Museum na verbouw weer open was, zullen daar aan hebben bijgedragen.
Het eind 2010 gesloten Niemeyer Tabaksmuseum is in 2011 ontmanteld. Bruikleengevers hebben hun eigendom terug gekregen en de overige
stukken zijn verkocht of geveild. Met een ruime
financiële afscheidsgeste van BAT Niemeyer kan
een extra impuls worden gegeven aan de toekomstplannen. Naast het maritieme werken we
immers aan een historisch programma waarin
de bewoningsgeschiedenis van onze panden en
van de binnenstad centraal staat. De 3D-presentatie, die zich in een grote belangstelling mag
verheugen, is een prachtig begin van het vele
dat we de komende jaren nog willen laten zien
en beleven.
Ons museumschip de Emma is na een fikse opknapbeurt met inzet van veel vrijwilligers in de
vaart genomen. Het is een schip om trots op te
zijn en waarvan inmiddels al velen op verschillende plaatsen in het Noorden hebben kunnen
genieten.

Een speciaal woord van dank wil het bestuur ook
dit jaar richten tot de medewerkers en de vele
vrijwilligers. Het is aan hun inzet, toewijding en
creativiteit te danken dat het goed gaat met het
museum en we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Pieter Westra
Interim-voorzitter/secretaris van het bestuur
van de Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Vrachtsnik in het Schuitendiep bij het Klein Poortje, circa 1900
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Jaarverslag 2011
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2011 telde de vereniging 417 leden, waaronder 26 bedrijfsleden en 31 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2010 gedaald met 24 personen.
De vereniging kent drie ereleden, de heer L.H. Siertsema te Leens en de heren R.G.E.G. Martens en
F.J. Bolt te Groningen.
Het bestuur kende in 2011 de volgende samenstelling:
voorzitter
Mevrouw M.J. Schouwenaar
secretaris
De heer P. Westra
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

Te Bedum:
Scholma Druk B.V.

Het gehele bestuur vergaderde in 2011 op 12 januari, 23 februari, 20 april, 11 mei (extra vergadering), 8 juni, 7 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 adjunct-directeur
– vonden regelmatig plaats gedurende het hele
jaar. De jaarlijkse algemene ledenvergadering
vond plaats op 23 maart 2011.
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 2011 lid waren worden
hieronder, onder dankzegging voor hun ondersteuning, genoemd:

te Delfzijl:
Groningen Seaports
Koninklijke Wagenborg Shipping B.V.
Marin Ship Management B.V.
te Groningen:
Anker Redersverzekeringen
Aon Risk Services
C.S.M. Suiker B.V. vestiging Vierverlaten
D&U groep accountants
Feederlines B.V.
Freia B.V.
Groninger Ontwerpers
Installatiebedrijf P.B. Vos
Medity Medische Diensten
Notariskantoor Plas & Bossinade
Quiverté
Scheepsverzekeringsmaatschappij
Compact ‘DOV’ N.V.
Schepen Onderlinge Nederland U.A.
Seatrade Groningen B.V.
Traiteur Service s’Amuse
Vereniging ‘Oranje’ Onderlinge Verzekering van
Schepen U.A.
te Haren:
Scheepvaart Groningen B.V.
Noord Nederlandse P&I Club

Gevelsteen (replica) met afbeedling van een snik met
snikpaard. Het origineel bevindt zich in de muur van
de oude Snikstal aan de Roodeweg in Groningen en is
helaas enige jaren geleden zwart geschilderd.

te Harlingen:
Rederij G. Doeksen en Zn. B.V.
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Uit de tentoonstelling ‘Meer (in)zicht’. Annemiek Vos

te Hoogezand:
Bodewes Scheepswerven B.V.
Volharding Shipyards

te Winschoten
Reider Shipping B.V.

Het algemene beeld van het museum in
2011

teerd. Zo werd er verder gewerkt aan de verbouwing en aanpassing van de kelder van het
Gotische Huis tot hoofddepot en werkruimte
voor de collectiemedewerkers. In het voorjaar
van 2012 zal dit voltooid zijn. De vrijgekomen
zolderruimte in het achterste gedeelte van het
Canterhuis werd in 2011 verder ontruimd en
wordt momenteel aangepast om als publieksruimte te dienen. Ook deze verbouwing zal in
het voorjaar van 2012 zijn afgerond.
Op 1 december 2011 werd de nieuwe versie van
de animatiefilm ‘Groningen in 1470’ in gebruik
genomen. Tegelijk is ook de navigeerbare versie
van ‘Groningen in 1470’ op een aparte computer
gepresenteerd.

Uitvoering Toekomstplannen
Een belangrijke stap voor het museum was de
aanschaf van een groot deel van het voormalige pomphuis aan de Schuitemakersstraat 20
en Kleine der A 7 met het doel uiteindelijk het
hele pand te verwerven aan deze panden een
museale bestemming te geven. Bestuur en directie zijn er van overtuigd dat hiermee voor de
toekomst een grote stap is gezet in de verdere
professionalisering van het museum.
In 2011 is gefaseerd verder gewerkt aan de
toekomstplannen die in 2007 werden gepresen-
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Museumschip
Na de ingebruikstelling door wethouder de heer T. Schroor begon het museumschip Emma (PW 17) in
april 2011 met haar eerste vaarseizoen. De rest van het jaar werd gevuld met een druk programma
waarbij verschillende evenementen werden bezocht. Ook werd er veel met gasten gevaren. Het vaarseizoen van de Emma zag er als volgt uit:
7 mei
Groningen
3–5 juni
Meppel
2 juli
Paterswoldsemeer
		
26 juli
Groningen
29 juli– 4 augustus
Schildmeer
19 – 21 augustus
Annerveenschekanaal
26 – 28 augustus
Appingedam
18 september
Groningen
		
19 – 24 september
Groningen
24 september
Winsum
30 september – 2 oktober
Zuidbroek
3 oktober
Gaarkeuken/Hoogkerk
		
8 oktober
Groningen
19 november
Groningen
26 november
Groningen
		
16-18 december
Groningen

opening tentoonstelling ‘Meer (in) zicht’
grachtenfestival ‘Meppel vol vaart’
reünistenweekend 100 jaar VW DTP,
Koninklijk bezoek, vlootschouw
ontvangst schepen LVBHB
Schildweek 2011
Kleurrijk kanaal
Shanty festival Bie Daip
opening tentoonstelling ‘In de vaart’. Ontvangst KNMC vloot
World Canals Conference 2011
Maritiem Winsum
open dagen Pedro-Boat
Oktobervaart / Bietentocht Vereniging De
Binnenvaart
Dag van de Groninger Geschiedenis
Sint Nicolaas intocht
Sint Nicolaas intocht t.b.v. de Brandweer
Groningen
WinterWelvaart

Verder werden er verschillende vaartochten gehouden met diverse groepen en relaties op 21
mei, 30 augustus, 3 september, 8 september,
10 september, 21 september, 27 september, 28
september, 14 oktober, 28 oktober, 22 november
en 25 november. Bestemmingen waren o.a. Lauwersmeer, Zoutkamp, Garnwerd, Leekstermeer,
rondje stad.
Bezoekersaantallen
Het bezoekersaantal stemt het museum tot
grote tevredenheid. Het museum werd bezocht
door 22.243 personen, een kleiner aantal in vergelijking met 2010 toen 26.975 personen het
museum bezochten. Ruim 5.523 bezoekers van
WinterWelvaart 2010, waarvan 523 personen
meevoeren met de Emma, werden voor het museum meegeteld van de ruim 15.000 personen
die dit evenement in totaal bezochten. Van de
bezoekers in 2011 betaalden 4478 volwassenen
de volledige toegangsprijs. Er kwamen 666 kinderen van zeven jaar en ouder, 1092 senioren
en 57 CJP-bezitters. In groepen bezochten 666
volwassenen en 1346 kinderen het museum.
Voorts bezochten 440 kinderen onder de 7 jaar
het museum en kregen 196 leden en 2595 andere bezoekers vrije toegang, evenals 4659 bezoekers met een Museumkaart en 433 bezoekers

Uit de tentoonstelling ‘Meer (in)zicht’.
Huib Rademakers, ‘Paterswoldsemeer’,
olieverf op linnen
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Uit de tentoonstelling ‘Meer (in)zicht’.
Stienes Veldkamp

Uit de tentoonstelling ‘Meer (in)zicht’. Cees Drubbel

met een Stadjerspas. Tijdens enkele speciale
bezoekersacties bezochten 92 personen het museum. Het aantal aanvragen om informatie over
schepen, familie, bouwtekeningen en overige,
meest historische onderwerpen was, evenals in
voorgaande jaren, aanzienlijk. In 2011 werden
ruim 250 informatievragen door het museum
beantwoord. De website van het museum werd
111.095 keer bezocht, een toename in vergelijking met 2010 toen de website 94.933 keer
bezocht werd.
Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht

Tot en met 16 januari 2011 was in het museum
de in 2010 gestarte fototentoonstelling ‘Gezichten uit Groenland - Scoresby Sund’ te zien in
het kader van ‘De Poolnacht van Groningen’. Dit
evenement was georganiseerd door de RUG ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het
Arctisch Centrum. De prachtige foto’s van Ko de
Korte van inwoners van Groenland en hun leefomgeving, in combinatie met de persoonlijke
informatie over de geportretteerde personen,
maakte veel indruk.
De tentoonstelling ‘Luchtspiegeling’ naar aanleiding van de presentatie van het boek ‘Nova
Zemblaverschijnsel’, Geschiedenis van een
luchtspiegeling’ door Siebren van der Werf was
van 22 januari tot en met 6 februari te zien en

Uit de tentoonstelling ‘In de vaart. Nieuw gebruik van
oude kanalen’, aankondiging bij entree
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vaart met motorjachten, bijzonder kaart-, foto-,
en documentatiemateriaal uit de collecties van
het museum en de ANWB en unieke filmbeelden
over waterrecreatie en kanalen in Groningen uit
de collectie van het Gronings Audiovisueel Archief (GAVA).
Van 16 tot en met 18 december 2011 vond voor
de vijfde keer het bijzondere winterevenement
‘WinterWelVaart’ plaats in en rond het Noordelijk
Scheepvaartmuseum en aan het Hoge en Lage
der A. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, de
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.
Jeugdige bezoekers konden deelnemen aan diverse kinderactiviteiten. Door de mengeling van
cultuur, historie, eten & drinken en gezelligheid
brachten veel mensen een bezoek aan WinterWelvaart. Ruim 15.000 personen bezochten
WinterWelvaart. Hiervan rekende het museum
5.000 personen als eigen bezoekers. WinterWelvaart heeft inmiddels een blijvende plek gekregen in het culturele aanbod in Groningen en zal
ook in 2012 georganiseerd worden.
Speciale of jaarlijks terugkerende evenementen
Het museum deed ook dit jaar weer mee aan het
Nationaal Museumweekend dat dit jaar op 2 en
3 april plaatsvond. Het museum was gedurende
dit weekend vrij te bezichtigen.

Uit de tentoonstelling ‘In de vaart.
Nieuw gebruik van oude kanalen’, zaalbord
Damsterdiep

verklaarde op een duidelijke manier hoe een
luchtspiegeling of ‘fata morgana’ werkt.
In de kunsttentoonstelling ‘Meer (in) Zicht. 100
jaar Vereniging Watersport De Twee Provinciën’
gaven zeven kunstenaars waaronder schilders,
fotografen en een keramiste hun kijk op het Paterswoldsemeer. De deelnemende kunstenaars
waren Cees Drubbel, Edwin Grissen, Corine Hörmann, Huib Rademakers, Judith Reedijk, Stienes
Veldkamp en Annemiek Vos. De tentoonstelling
duurde van 8 mei tot en met 4 september.
Onder de titel ‘In de Vaart. Nieuw gebruik van
oude kanalen’ presenteerden het Noordelijk
Scheepvaartmuseum en de ANWB vanaf 20 september gezamenlijk een tentoonstelling over het
kanalennetwerk in Nederland. De tentoonstelling gaf een historische schets van het ontstaan
van het kanalennetwerk met kaarten en foto’s,
geselecteerd aan de hand van een kanalen ‘top12’. Speciale aandacht besteedde de tentoonstelling aan drie hoofdthema’s: de recreatie-

Uit de tentoonstelling ‘In de vaart. Nieuw gebruik van
oude kanalen’, het Grevelingskanaal in 2005, foto W.
Kerkmeijer
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der A kregen doorlopende aandacht van het bestuur.

Van 1 tot en met 3 juli was er in het museum
een foto-expositie te zien ter gelegenheid van
Roze Zaterdag.

Personeel
In 2011 nam het museum afscheid van twee gewaardeerde medewerkers. In mei vertrok mevrouw M. Goud die vanaf 2001 de functie van
hoofd communicatie en educatie in het museum
vervulde.
In december vertrok tevens haar echtgenoot E.
Douma, die vanaf 1997 als medewerker museumbeheer en behoudsmedewerker werkzaam
was bij het museum en daarvoor al sinds 1991
als vrijwillig technisch medewerker werkzaam
was in het museum.
Ook in 2011 werd weer veelvuldig een beroep
gedaan op vrijwilligers en incidentele krachten.
In 2011 was mevrouw R. Hiemstra als stagiaire
educatie in het museum werkzaam.
In een uitstekende onderlinge sfeer droeg iedereen enthousiast zijn of haar steentje bij aan de
werkzaamheden in het museum. Het jaarlijkse
personeelsuitje ging dit jaar naar de dierentuin
in Emmen, was erg gezellig en droeg bij aan de
onderlinge verbondenheid. Ook tijdens de afsluitende kerstbijeenkomst op 22 december, waren
de meeste medewerkers en enkele relaties aanwezig.

Op 10 september 2011 was het weer Open Monumentendag met als thema ‘Nieuw gebruik –
oud gebouw’, een thema dat uitstekend van toepassing was op het museum. Het museum was
die dag 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 2011, evenals voorgaande jaren, in
totaal twaalf vaartochten over het Reitdiep met
de historische garnalenkotter ZK4 onder de titel
‘Beurtvaart’. De belangstelling voor deze tochten was, evenals in voorgaande jaren, weer
zeer groot. Een gids van Stichting Het Groninger
Landschap gaf tijdens de tocht deskundig uitleg
over het bijzondere Reitdiepdal. Ook stond er
een lunch in Café Hammingh en een rondwandeling door Garnwerd op het programma. Met dit
arrangement werd tevens een bezoek gebracht
aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het
Visserijmuseum te Zoutkamp.
In het kader van ‘Oktobermaand Kindermaand’
was het museum op 16, 19 en 23 oktober voor
kinderen tot 12 jaar gratis toegankelijk. Kinderen konden meedoen aan een leuke vlaggenspeurtocht waarbij ze hun eigen vlag konden
maken.

Het aantal betaalde medewerkers op 31 december 2011 bedroeg 9 personen die allen in deeltijd werkten en het aantal vrijwilligers bestond
op deze datum uit 49 personen.
Het ziektepercentage bedroeg 13,6% (was
7,2%) en steeg daarmee ten opzichte van het
vorige jaar.

Op zaterdag 16 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 ‘Ik
en wij’. Evenals voorgaande jaren was het Noordelijk Scheepvaartmuseum weer uitgebreid aanwezig met een informatiestand die druk werd
bezocht. De Emma voer gedurende de dag met
passagiers.

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

De Rabobank Museumdag vond het afgelopen
jaar plaats op 29 oktober.
Bestuur
De belangrijkste onderwerpen tijdens de vele
vergaderingen van het bestuur gedurende het
afgelopen jaar waren de financiële situatie en
de toekomstplannen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Ook de stand van zaken rond het
museumschip en de plannen rond de ontwikkeling van het pomphuis en de kade aan het Kleine

Museale organisaties
In 2011 had het museum op geregelde basis
contact met de volgende musea, archieven of
andere erfgoedinstellingen in Nederland:
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Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2011 kwam het Gronings Maritiem
Museaal Overleg, kortweg ‘Grommo’ regelmatig
bijelkaar. Dit samenwerkingsverband van alle
Groningse musea met een geheel of deels
maritieme collectie, werd in 2007 geïnitieerd
door het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Aan het ‘Grommo’ nemen de volgende
Groningse musea deel:
Muzeeaquarium Delfzijl
Historische Scheepswerf Wolthuis
Abel Tasman Kabinet
Kapiteinshuis Nieuwe Pekela
Stichting Gebroeders Luden, Oostmahorn
Veenkoloniaal museum
Museum De Verzamelaar
Visserijmuseum Zoutkamp
Bruiklenen
Het museum had in 2011 verschillende
voorwerpen uit de collectie in bruikleen
afgestaan aan andere musea of
erfgoedinstellingen.
Bruiklenen voor korte duur werden verzorgd
voor:
Museum Wierdenland, Ezinge
Het Nederlands Stripmuseum, Groningen
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
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, Vlaardingen
Visserijmuseum, Zoutkamp

Uit de tentoonstelling ‘In de vaart. Nieuw gebruik
van oude kanalen’, detail uit een kaart van
binnenvaartwegen 1922

Abel Tasman kabinet, Lutjegast
Fraeylemaborg, Slochteren
Groninger Archieven
Groninger Museum
Groninger Forum
Kapiteinshuis, Nieuwe Pekela
Museumhuis, Groningen
Museum het Hoogeland, Warffum
Museum Stad Appingedam
Museum Wierdenland
Muzeeaquarium, Delfzijl
Nederlands Stripmuseum
Stichting Kinderboek Cultuurbezit Winsum
Veenkoloniaal museum, Veendam
Visserijmuseum Zoutkamp
Historische Scheepswerf Wolthuis, HoogezandSappemeer

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.
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Promotioneel/Educatief
Het museum presenteerde zich in 2011 ook enkele keren buiten de museummuren. Zo namen
museummedewerkers actief en/of met een stand
deel aan de Dag van de Groninger Geschiedenis
op 8 oktober in de Groninger Archieven en aan
het Grachtenfestival Meppel van 3 tot en met 5
juni.

Dit waren:
ANWB
Arctisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen
Wijkvereniging ‘Het A Kwartier’
Marketing Groningen
Martinihotel
‘t Pannekoekschip
Rondvaartbedrijf Kool
Stichting Groninger Landschap
Stichting Historische Zeilvaart Groningen
Stichting Roze Stad Groningen
Visserijmuseum Zoutkamp
VWDTP
World Canals Conference

Daarnaast kwam het museum verschillende malen aan bod tijdens uitzendingen van de regionale omroepen zoals OOG tv/radio, RTV Noord
en RTV Drenthe en kreeg het museum veel aandacht in de pers.
Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2011 een groot aantal
groepen. In totaal 666 volwassenen en 1346
kinderen brachten in groepsverband een bezoek
aan het museum. Veertien betalende groepen
kregen een rondleiding, verzorgd door een van
de rondleiders van het museum.

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal
Internationale samenwerkingsverbanden
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft het
afgelopen jaar een vervolg gegeven aan de in
2010 gestarte samenwerking met het Ostfriesische Landesmuseum in Emden. Beide musea
hebben in 2011 de handen ineen geslagen met
als doel een gezamenlijke ‘smartphone tour’
door de beide musea te realiseren. Met deze
moderne tour, die met een smartphone of IPodtouch kan worden gedaan, kunnen de bezoekers
op een eigentijdse manier kennis maken met de
collecties van beide musea. Het is de bedoeling
dat met behulp van een smartphone bij een aantal geselecteerde objecten een grote diversiteit
aan informatie met tekst, geluidsfragmenten,
ingesproken tekst, foto’s, filmpjes en animaties
kan worden gegeven. In 2012 zal dit project verder worden uitgewerkt.

Ontvangsten
Gedurende het jaar vonden een aantal speciale
ontvangsten in het museum plaats. Dit waren
bijvoorbeeld boekpresentaties, recepties en vergaderbijeenkomsten.
Negen bruidsparen gaven in 2011 elkaar het jawoord in de trouwzaal van het museum.
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Mutaties collectie

Schenking: Model driemastschoener, gebouwd door Willem Klok uit Termunterzijl, 19e eeuw

In 2011 is de museumcollectie verrijkt met de volgende aanwinsten:
Schenkingen:
Schenker wenst anoniem te blijven

Messing droogkompas (oost en west zijn omgewisseld)
vervaardigd door Thomas Jones & Sons, Charing Cross
London, eerste helft tot midden 19e eeuw
Mevrouw D. Bal, Aalden	Model van een driemastschoener, gebouwd door
scheepsbouwer Willem Klok uit Termunterzijl
(geb. 27-08-1861)
F. Bartels, Zevenaar
Zilveren herdenkingsplaquette van Tabaksfabriek Gruno te
Groningen
F.S. Coolsma, Woltersum
Groen geschilderde metalen documentenbus met opschrift ‘H.K. Heins / Frouwke / Groningen met afbeelding
van twee gekruiste vlaggen en een anker
Een melkkannetje van Russisch porselein
M. Cremer, Wervershoof
Foto van de coaster Mees Cremer in lijst met in de onderhoeken de portretfoto’s van twee kapiteins met de naam
Mees Cremer
G. Dil, Oostzaan
Scheepsmodel van een fluit in vitrine, gebouwd in 2000

11

H.J. Feldbrugge, Den Horn
W. Haak, Groningen
A. Hoving, Groningen
Mevrouw E. Huiser-Hielema, Haren
Mevrouw A.H. Kuipers, Haren

Naambord Ambulant uit 1906 waarvan het pendant reeds
in de collectie van het museum aanwezig is
Ongebruikte originele werfplaat van N.V. Scheepswerf
‘Gideon’ v/h J. Koster Hzn., Groningen
Ongebruikte originele werfplaat van B.V. Nieuwe Noord
Nederlandse Scheepswerven Groningen
Fotoreportage van de firma Huiser Tabak, Oostersingel
Groningen
Een oorspronkelijk 12-delig servies (incompleet) van wit
porselein, elk stuk versierd met goudkleurige rand en rank
met bladmotieven en elk voorzien van de naam van leden
van het gezin van kapitein Harm Roelfs van Laten en diens
echtgenote Sophia van Laten-Visser
Een aantal rouwadvertenties van de familie Van Laten.

Schenking: Documentenbus Frouwke,
19e eeuw
Schenking: Melkkannetje van
Russisch porselein

H. Kolen, Groningen

Herinneringslepel n.a.v. het 150 jarig bestaan van de firma
Niemeyer, twee herinneringspenningen voor A. Veen voor
25 en 40 jaar jaar trouwe dienst
P. Kroos, Ameide
Meetbrief van zeiltjalk Prins Maurits, gebouwd in 1899 in
VierVerlaten
K. van der Laan, Tolbert	Panoramamodel van de bark Vaarwel uit Groningen (mogelijk fictief) die gesleept wordt door de stoomsleepboot
Flevo uit Rotterdam
J. Maassen, Arnhem
Model van de kustvaarder Mado, gebouwd door schenker
Mevrouw G. Mulder, Assen
Een scheepslantaarn, een boekje over Wijnne & Barends
en een videoband over de HAL
P. van der Veen, Groningen	Blikken doosje met demonstratie pakking materiaal met
opschrift ‘Specimens of Special Packings & Jointings’ van ‘The
Beldam Packing & Rubber Co. Ltd. London’
B.A. Velthuis, Aduard	Zakboekje van de zeemilicien stoker H. Hellinga, geboren 24
januari 1895 in Groningen
J. Weimar, Rijswijk
Flessenbrief van S. Brouwer uit circa 1875 of 1877
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Schenking: Foto kustvaarder ‘Mees Cremer’ met fotoportretten van vader en zoon Mees Cremer

J. van Zanten, Holwierde	Versierde eikenhouten kist met daarin uitgesneden het
opschrift Otto Kuck en het jaartal MDCCLXXXV (1785), met
afmetingen b.143xh.73xd.77cm.
	Daarnaast een fraai bewerkte betaaltafel met twee laden en
glazen plaat uit recentere tijd, mogelijk eind 19e of 20e eeuw.
Aankopen:
P. de Groot, Haarlem	Model kustvaarder Nora, vervaardigd in 1982 door NorMan
Hill, Scale Models, England
De bibliotheek van het museum ontving in 2011 weer een aantal maritieme naslagwerken.
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Schenking:
Naambordje scheepswerf ‘Gideon’

Schenking: Naambordje ‘Nieuwe
Noord Nederlandse Scheepswerven’

Giften
In 2011 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 fototentoonstelling ‘Gezichten uit Groenland
- Scoresby Sund’ werd mogelijk gemaakt dankzij medewerking van het Arctisch Centrum van
de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van
de ‘Poolnacht van Groningen’.

Schenking: Engels porseleinen servies van kapitein
Van Laten en zijn gezin

De tentoonstelling ‘Luchtspiegeling’ naar aanleiding van de presentatie van het boek “Nova
Zemblaverschijnsel’, Geschiedenis van een
luchtspiegeling” door Siebren van der Werf werd
mogelijk gemaakt door een sponsorbijdrage van
Stichting Jonkheer Rhijnvis Feith.

Schenking: Twee herinneringspenningen voor A. Veen
voor 25 en 40 jaar jaar trouwe dienst bij de firma
Niemeyer

Schenking: Eikenhouten kist uit 1785
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Schenking: Herinneringslepel n.a.v. het 150 jarig bestaan van de firma Niemeyer

Aankoop: Model kustvaarder ‘Nora’
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Schenking: Model van de kustvaarder ‘Mado’, gebouwd door J. Maassen, Arnhem

De kunsttentoonstelling ‘Meer (in) Zicht. 100
jaar Vereniging Watersport ‘De Twee Provinciën’
te Paterswolde, werd mogelijk gemaakt door
een sponsorbijdrage van de gemeente Haren.

Donaties gestort in de schatkist
Extra donaties (buiten de contributie) door leden
van de vereniging het Noordelijk Scheepvaartmuseum

‘In de Vaart. Nieuw gebruik van oude kanalen’
werd mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen
van de ANWB en de Stichting Emmaplein Foundation.

Bestuur Vereniging Noordelijk
Scheepvaartmuseum
Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum

‘WinterWelVaart’, dat georganiseerd werd door
het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische
Zeilvaart Groningen en wijkvereniging het AKwartier, werd mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen van: Gemeente Groningen, Provincie
Groningen, Stichting Groninger Welvaart, Stichting Emmaplein Foundation, VSB Fonds, Ankerfonds, Roode- of Burgerweeshuisfonds, Stichting
J.B. Scholtenfonds, NNPC, DOV Verzekeringen,
Prins Bernhard Cultuurfonds.
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Personeelsorganisatie 31 december 2011
		
		

directeur
J.W. van Veen

hoofd projecten en interim
medewerker communicatie

hoofd educatie/
medewerker administratie en secretriaat
mevrouw S.K.J. van Slooten
mevrouw M. Kind
		
		
		

adjunct-directeur
conservator
W. Kerkmeijer

hoofd administratie

medewerker
museumbeheer
S.M. Franswa*

baliemedewerker

		
		

conciërge
E.V. Koopman*

		
		

facilitair medewerker
mevrouw J. van den Berg

		
		

gedetacheerd
G. Fikkers (meubelmaker)

Vrijwilige medewerkers
mevrouw D. van den Berg (papierrestauratie)
G.J. ten Berge (bibliotheek/onderzoek)
S.J.M. Boorsma (onderhoud)
H.D. Bos (knipselarchief)
mevrouw C. Bosman (collectieregistratie)
mevrouw M. Bouman (balie)
E. Braams (bibliotheek)
H. Brugman (timmerman)
H.G. van Diepen (scheepsbouwtekeningen)
H. Dost (museumschip)
T. Dresscher (collectieregistratie)
H. Egberts (museumschip)
mevrouw D. Geling (balie)
mevrouw N. van der Graaf (educatie)
mevrouw A. Grol (balie)
mevrouw R. Hiemstra (educatie)
mevrouw J. Hogeweg (educatie)
mevrouw L. Holscher (p.r. en educatie)
mevrouw T. van Huis (balie)
mevrouw F. de Jong (Groningen 1470/collectie)
J. de Jong (museumschip)
J. de Jong (registratie/fotoarchief/informatieaanvragen)
mevrouw N. Kok (evenementen)
mevrouw F. Knoop (educatie)
P. Kuipers (educatie/rondleidingen)

C. Lindhout (onderhoud)
J. Leinenga (onderzoek monsterrollen)
T. Mars (registratie)
R.G.E.G. Martens (registratie)
B. Massaut (educatie/rondleidingen)
M. Mensing (onderhoud/schilder/stucadoor)
S. van der Meij (evenementen/museumschip)
M. Mulder (p.r. en communicatie)
mevrouw M. Schipperheijn (rondleidingen)
mevrouw W. Stadwijk (administratie/balie)
K. Steketee (onderhoud/fijne mechanica/
restauratie/educatie)
mevrouw M. Stok (balie)
M. Strojenga (kustvaartarchief)
mevrouw P. Sturm-Legemaate (balie)
C. F. van der Toorn (modelbouw)
J. Veldman (museumschip)
Mevrouw P. de Vries (educatie)
R. de Vries (knipselarchief/rondleidingen/
educatie)
H. Westenberg (elektricien)
B. Winkel (motorenhal)
J. Zoethout (rondleidingen/museumschip)
A. Zuidema (educatie)

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

mevrouw F.A.G. Zeller

Financieel Jaarverslag Penningmeester
Het spreekt vanzelf dat voor de grotere uitgaven
gezocht moet worden naar externe financiering.

Het jaar 2011 is afgesloten met een tekort van
€ 5.195,-. Gezien alle activiteiten die in 2011
hebben plaatsgevonden is dit een prima resultaat. Het museum heeft de afgelopen jaren een
aantal reserves gevormd waardoor dit tekort
kan worden opgevangen.

In de financiële overzichten van het museum
zie je terug dat er verschillende activiteiten zijn
geweest, zo is er het museumschip Emma dat
in 2011 in gebruik is genomen. Het was direct
al een druk jaar met verschillende tochten en
deelnames. De kosten voor restauratie, transport en exploitatie zijn nu nog grotendeels uit
de reserves betaald. Er zal nu gekeken moeten
worden of het schip zichzelf kan bedruipen om
de kosten zo min mogelijk op de exploitatie te
laten drukken.

Het afstoten van het Tabaksmuseum is naar behoren en tevredenheid van alle partijen goed
afgehandeld. Zoals overeengekomen met BAT
krijgt het museum, na verrekening van de
kosten, een deel van de opbrengsten. Dit deel
wordt gereserveerd voor de uitvoering van de
toekomstplannen die al eerder door het museum
zijn opgesteld.

De ingebruikname van de animatiefilm ‘Groningen in 1470’ heeft ook de nodige financiële gevolgen gehad. De kosten vielen hoger uit dan
begroot en na overleg is besloten om ook dat
deel uit de reserves te halen. Een voor de hand
liggende keus, het succes van de film is dit zeker
waard.

Met een ander onderdeel van de toekomstplannen, namelijk het realiseren van een museumcafé/brasserie is een begin gemaakt door het
gedeeltelijk aankopen van het pand aan het water. Voor de aankoop is gebruik gemaakt van de
reserve die gevormd werd door de verkregen legaten.

Het publieksonderzoek dat door HanzeConnect is
uitgevoerd maakt ook deel uit van de toekomstplannen en is in 2011 uitgevoerd. Dit onderzoek
is ook een voorwaarde van de Gemeente geweest en de kosten voor dit onderzoek worden
ook uit de reserves gehaald.

Op financieel gebied zijn dit de twee activiteiten
die het meest opvallen. Daarnaast zijn de werkzaamheden in het museum doorgegaan. Het realiseren van een depot-, werkruimte is
bijna gerealiseerd en het oude depot wordt tot
een open ruimte verbouwd. Dit maakt onderdeel
uit van de toekomstplannen die gefaseerd worden uitgevoerd. Dat hier veel kosten mee gemoeid zijn zal duidelijk zijn. Ook hiervoor zullen
de reserves worden aangesproken.

Na deze opsomming van activiteiten is de constatering dat de reserves zo langzamerhand gebruikt zijn terecht. Natuurlijk is er wel het vrijgekomen bedrag van BAT dat de reserves weer
enigszins aanvult. Het museum heeft een goed
jaar achter de rug en we kijken daar ook zeer
tevreden op terug. Voor de nabije toekomst komen er spannende tijden. De nieuwe cultuurperiode is in zicht, tijden van bezuinigingen maken
het onzeker wat ons staat te wachten. Verschillende mogelijkheden om de eigen inkomsten
uit te breiden worden afgewogen en het zoeken
naar financiering zal de nodige tijd in beslag
gaan nemen.

Brugwachterklompje voor het innen van het bruggeld
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Staat van Baten en Lasten over 2011

Baten
Subsidie gemeente Groningen
Subsidie provincie Groningen
Bijdrage BAT Niemeyer
Subsidie ID-regeling
Entreegelden
Museumjaarkaarten
Contributies
Donaties
Winst op verkopen
Consumpties en zaalverhuur
Donaties Jaarboek
Rente deposito en spaarrekening

Werkelijke
cijfers over
2011
€

Begroting
voor
2011
€

Werkelijke
cijfers over
2010
€

274.600
84.100
0
63.101
26.135
12.488
7.758
40.650
3.938
4.724
1.670
2.241

274.600
82.900
0
56.451
23.000
6.000
9.000
5.200
6.000
5.000
2.200
8.000

265.600
82.900
40.000
57.880
34.985
11.891
8.799
87.780
4.451
3.713
1.397
2.727

521.405

478.351

602.123

267.016
65.868
1.266
66.836
5.466
47.475
7.596
157
886
29.725
2.741
1.502
11.100
573
18.393

284.280
63.418
2.500
55.000
5.466
25.500
9.000
850
500
18.500
2.400
1.500
11.500
500
3.500

286.993
60.871
2.983
66.615
5.466
99.592
8.902
336
869
21.959
2.060
2.327
11.173
505
6.301

526.600

484.414

576.912

Lasten
Personeelskosten
Personeelskosten ID-regeling
Opleidingskosten personeel
Huisvestingskosten
Erfpacht
In stand houden collectie
Educatie en P.R.
Bibliotheek
Bestuurskosten
Bureaukosten
Systeembeheer
Lidmaatschappen
Afschrijvingen
Rente en kosten banken
Tentoonstellingen en evenementen

Exploitatiesaldo
Mutatie bestemmingsfondsen
Mutatie bestemmingsreserves

5.1953.29935.971

Mutatie overige reserve

27.477
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6.0630
6.063
0

25.211
47528.3373.601-

Balans per 31 december 2011(na verwerking exploitatiesaldo)
31 december 2011
€

31 december 2010
€

313.648
18.647

73.203
29.222

332.295

102.425

Museumcollectie

PM

PM

Museumschip

PM

PM

Bibliotheek

PM

PM

7.266

7.375

71.981

119.965

629.034

398.537

1.040.576

628.293

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Overige vaste bedrijfsmiddelen

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
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31 december 2011

31 december 2010

€

€

240.371
44.544
4.146

212.894
80.515
847

289.061

294.256

Toekomstfondsen

205.498

249.502

Egalisatierekening

240.445

0

8.979

0

296.593

84.535

305.572

84.535

1.040.576

628.293

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva
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Varen met God? Het gebruik van rouwwimpels
In de collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum zitten twee zwarte wimpels met witte
tekening. Deze wimpels worden tentoongesteld
op de eerste verdieping van het museum. De ene
wimpel heeft een wit kruis in het midden, de andere een treurwilg of soms een palmboom. Beide
wimpels zijn in de vorm van een wimpel gemaakt.
Het zijn onopvallende, maar interessante voorwerpen in de collectie. Welk soort wimpels is dit?
Waar werden zij precies voor gebruikt? Waarom
was er dit onderscheid?
De eerste vraag is snel te beantwoorden: het
zijn rouwwimpels. Deze wimpels werden gehesen, als er iemand van de schippersfamilie was
overleden, of een andere opvarende. De wimpel
met het witte kruis werd meestal gebruikt door
katholieke families en de treurwilg door protestantse families. De treurwilg is een bekend rouwsymbool. Andere rouwsymbolen zijn een zeis,
een zandloper, of bijvoorbeeld botten. Net als de
treurwilg of palmboom, verwijzen deze symbolen
naar de eindigheid van het leven en het verdriet
dat daarbij hoort. De palmboom verwijst in de
christelijke traditie ook naar de eeuwigheid en de
overwinning van de geest op het lichaam.
De wimpels werden dus gehesen, als er iemand
aan boord was overleden. Ze werden onder de
natiewimpel opgehangen in de mast of aan de
vlaggenmast bij de achtersteven. Soms werd
de natiewimpel vervangen door een grote rouwwimpel van formaat. Het kwam ook voor, dat
men de vleugel (wimpel in top van de mast) verving door een soort rouwwimpel. Een enkele keer
hing men een kleine rouwwimpel in het want. De
wimpel bleef meestal hangen tot deze versleten
was. Meestal werden deze wimpels gebruikt op
schepen voor de binnenvaart, althans in ieder
geval de wimpels die hier worden beschreven.
In principe duurt in Nederland een officiële
rouwperiode een jaar en zes weken. Deze rouwperiode geldt ook aan boord. Maar deze wimpels
bleven meestal hangen tot ze versleten waren.
Het is opvallend, dat er over deze rouwwimpels,
rouwrituelen en de godsdienstbeleving die erbij
hoort, weinig te vinden is in de literatuur over
de binnenvaart. Veel van de kennis zal behoren
tot de mondelinge overlevering. De gebruiken
zijn niet vaak op schrift gesteld. De marine heeft
haar rituelen rond dood aan boord wel streng
omschreven. Veel informatie over geloofszaken die schippers bijvoorbeeld online wel delen,
gaan over scheepsnamen. Schippers geven hun
schip vaak een christelijke naam, veelal ook in

Protestantse rouwwimpel, circa 1924

Rooms-Katholieke rouwwimpel, replica

het Latijn, waarbij ook eigen interpretatie een
rol speelt. Deze schippers zijn vaak zelf gelovig,
en hechten aan de verwijzing naar hun geloof in
de scheepsnaam, zoals bv ‘Deo volente’. Over de
religieuze rouwrituelen wordt minder geschreven in deze context.
Aangezien op vele andere plekken in de Nederlandse samenleving de verzuiling lange tijd
sterk was, is het niet verwonderlijk, dat ook
in de binnenvaart een onderscheid in de rouw
werd gemaakt. Voor katholieken en protestanten bleef het tot na de jaren ´50 van de vorige
eeuw belangrijk, om deze verschillen ook rond
de dood te blijven benadrukken. Inmiddels is het
gebruik van deze markante rouwwimpels in de
binnenvaart afgenomen. Rouw en dood treffen
binnenschippers nog steeds, maar het gebruik
van deze specifieke wimpels is nagenoeg verleden tijd.1
M.P. Schipperheijn
Noot.
1. Voor meer informatie over binnenvaart, rouwgebruiken en geloof aan boord, zie: Hageland, A. van,
De magische zee (Leuven, 1958); Haalmeijer, H. en
D.A. Vuik, Aken, tjalken en kraken, zeilschepen van de
Lage Landen: de binnenvaart (Alkmaar, 2006); Ginkel,
R.J. van, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland (Amsterdam, 2011).
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De verdwenen middeleeuwse tuinen van Groningen
Naast plattegronden en plantenlijsten zijn er in
de middeleeuwen ook heuse tuinhandboeken
gemaakt. Eén van de belangrijkste is het Liber
ruralium commodorum van Piero de’ Crescenzi,
geschreven in het begin van de 14e eeuw voor
Karel II van Napels.5

Wie door de virtuele middeleeuwse stad van
‘Groningen in 1470’ loopt, komt er wel bomen
en grasvelden tegen, maar niet één echte tuin.
Waarom is dat zo? Waren er soms geen tuinen
in laat-middeleeuws Groningen? Of weten we er
te weinig vanaf?
Er zijn voor zover bekend in West-Europa geen
echte middeleeuwse tuinen bewaard gebleven.
En eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk, want
net als gebouwen zijn tuinen door de eeuwen
heen steeds aangepast aan nieuwe gebruiken
en stijlen. De tuinen die ‘middeleeuws’ worden
genoemd, zoals de kloostertuin van Ter Apel of
de tuin van de Utrechtse domkerk, zijn tuinen
naar middeleeuws voorbeeld. Van die voorbeelden hebben de tuinhistorici er aardig wat, want
gelukkig zijn er in de middeleeuwse literatuur
en schilderkunst wel veel tuinen bewaard gebleven.1
De planten
Welke planten stonden er in middeleeuwse tuinen? Om die vraag te beantwoorden bestuderen
tuinhistorici in de eerste plaats middeleeuwse
teksten. De oudste geschreven bronnen over
middeleeuwse tuinen komen uit het Karolingische rijk. In liet Karel de Grote een verordening
uitgaan over het beheer van zijn domeinen:
het Capitulare de villis. In deze verordening
is een lijst opgenomen met 73 eetbare en geneeskrachtige planten en 15 bomen. Niet veel
later, omstreeks 842, schrijft Walafried Strabo
(± 808-849), abt van het klooster Reichenau het
gedicht Hortulus over een kloostertuin met 24
planten.2 Walafried draagt het gedicht op aan
de abt van het klooster van Sankt-Gallen in het
huidige Zwitserland. Uit dat klooster komt nog
een belangrijk document: het Plan van SanktGallen.3 Deze plattegrond van een geïdealiseerd
Benedictijns klooster is getekend in Reichenau
rond 820 en bevat vier afzonderlijke tuinen. Er
is een kruidentuin met 16 verschillende planten,
een moestuin met 18 soorten, een kerkhof dat
tevens dienst doet als boomgaard (13 soorten)
en er is ook een tuin binnen de kloosteromgang.
Uit de late middeleeuwen is ook een plantenlijst
overgeleverd. Deze lijst is rond 1525 opgeschreven in een kookboek dat waarschijnlijk eigendom was van de adellijke Thomas Fromond. De
lijst staat bekend als ‘the Fromond list’, maar eigenlijk heeft hij als opschrift Herbys necessary
for a gardyn.4

Apothekerstuin uit een 15e eeuws manuscipt van
‘Liber ruralium commodorum’ van Piero d’ Crescenzi
(British Library, Londen)

Als we alle geschreven bronnen over middeleeuwse tuinen en planten vergelijken, dan valt
op dat er niet twee plantenlijsten gelijk zijn,
maar dat ze tegelijkertijd toch een grote overlap
vertonen. De lijsten verschillen van elkaar doordat ze in verschillende eeuwen en voor verschillende bodemsoorten en klimaten zijn geschreven. Maar er is ook een grote groep planten
die we in bijna alle lijsten tegen komen en die
vormen samen de kern van ‘de middeleeuwse
tuin’:6
Genees- en keukenkruiden
absintalsem, agrimonie, amarant, anijs, apothekersroos (Rosa gallica), astrologia (adderwortel?), balsemwormkruid, basilicum, bergkummel, bernagie,
bergvenkel, betonie, bieslook, blauwe iris, boerenwormkruid, bonenkruid, cardones (kaardebol of kardoen?), citroenkruid, citrul, dille, dragon, duizendblad,
duizendguldenkruid, echte heemst, echte kervel, fenegriek, geel nagelkruid, gewone hoornbloem, gewone
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raket, groot kaasjeskruid, groot robertskruid, grote
klit, huislook, jeneverbes, karwij, kattekruid, knoflook,
komijn, koriander, kruisbladige wolfsmelk, laurier, lavas, malrove, mansoor, meekrap, moederkruid, munt
(aarmunt en hertsmunt), oostindische kers, peterselie, polei, rood guichelheil, roosmarijn, salie, scharlei,
sedum, slaapbol, smeerwortel, solsequiam (goudsbloem of europese zonnewende?), venkel, vuurwerkkruid, weegbree, wijnruit, witte mosterd, zwarte komijn, zwartmoeskervel.
Groenten
biet, cichorei, daslook, erwt, fleskalebas, kikkererwt,
knolraap of raapzaad, komkommer, kool kousenband,
pastinaak, prei, rammenas, rucola, selderij, sjalot, sla,
stengelui, tuinboon, tuinmelde, ui, wortel, zeeui.
Fruit- en notenbomen
amandel, appel, hazelaar, kastanje, kwee, mispel,
meloen, moerbei, peer, peervormige lijsterbes, perzik,
pruim, vijg, walnoot, zoete of zure kers.

Illustratie uit 15e eeuws Frans handschrift van
‘La Teseida’ van Boccaccio, geschilderd door
Barthélemy d’ Eyck (Österreichische National
Bibliothek, Wenen)

Planten en bomen voor de siertuin7
aardbei, akelei, amandel, appel, basilicum, blauwe
iris, dagkoekoeksbloem, dille, duizendblad, echte gamander, fleskalebas, gulden sleutelbloem, hypericum
androsaemum, ijzerhard, kerstroos, kleine maagdenpalm, knolspirea, korenbloem, kruisbes, laurier, lavendel, lelie, lievevrouwebedstro, majoraan, meloen,
munt, muurbloem, narcis, peer, perzik, pijnboom, pioen, pruim, apothekersroos, saffloer, salie, salomonszegel, slaapbol, stokroos, vingerhoedskruid, viooltje,
waterlelie, wijnrank, wijnruit.

die tegen kost en inwoning voor het klooster
werkten, maar geen religieuze gelofte hadden
afgelegd. Ook werd een deel van de geneeskundige taken van het klooster in de late middeleeuwen overgenomen door artsen en apothekers.
Die apothekers zullen hun eigen kruidentuinen
hebben gehad, en in een 15e-eeuws geïllustreerd manuscript van het boek van Crescenzi
kunnen we zien hoe zo’n apothekerstuin eruit
zag. We zien een ommuurde tuin met kleine
vierkante bedden gescheiden door paden en met
lange smalle bedden langs de muren. Elke plantensoort lijkt zijn eigen bed te hebben, net als op
het Plan van Sankt-Gallen. De apotheker geeft
aanwijzingen terwijl andere mensen de kruiden
oogsten. Een vrouw ruikt aan een bloem. Achterin de tuin, naast een huis, bevindt zich een
put. De tuin ligt overduidelijk midden in de stad.
Het kost ons niet veel moeite om dit beeld in de
film ‘Groningen in 1470’ voor te stellen.

Middeleeuwse tuinontwerpen
We hebben nu gezien welke planten en bomen
er in middeleeuwse tuinen groeiden, maar daarmee weten we nog niet hoe die tuinen eruit zagen. Op het Plan van Sankt-Gallen is te zien dat
er in een vroeg middeleeuws klooster vier verschillende tuinen waren: een geneeskruidentuin,
een moestuin, een boomgaard/begraafplaats en
een tuin binnen de kloosteromgang. De kruidentuin en de groentetuin zijn ingedeeld in rechthoekige bedden die zijn gescheiden door paden.
Elke plant heeft zijn eigen bed. Of de bedden
een rand hebben gehad van houten planken of
gevlochten tenen, of helemaal geen rand, is op
de plattegrond niet te zien. Al deze vormen kwamen voor. Op 15e-eeuwse afbeeldingen zijn ook
wel randen van baksteen te zien.

De derde tuin in het Plan van Sankt-Gallen is
de boomgaard/begraafplaats. Deze is al even
keurig als de kruidentuin en de moestuin. In het
midden van het hof staat een kruis en daar omheen, netjes om en om, vinden we de graven
en de bomen. Die combinatie van grafveld en
boomgaard is trouwens symbolisch: de fruitbomen verwijzen naar het paradijs.
De vierde tuin in het Plan van Sankt-Gallen is de
tuin die wordt ingesloten door de kloostergang.
Hoewel deze tuin zowel in het hedendaagse
klooster Ter Apel als bij de Utrechtse dom beplant is met kruiden omzoomd door buxusha-

In de late middeleeuwen gingen de monniken het
kweken van groenten en kruiden steeds meer
uitbesteden. Ze namen zogenaamde lekenbroeders aan om in hun tuinen te werken: mensen
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zijn er ook nog illustraties bij het tuinboek van
Crescenzi.
Maar één van de mooiste afbeeldingen van de
pleziertuin is een illustratie uit een 15e-eeuws
Frans handschrift van La Teseida van Boccaccio,
geschilderd door Barthélemy d’Eyck (Wenen,
Österreichische National Bibliothek).

gen, was dat in de middeleeuwen niet het geval.
De kloosteromgang lag altijd in het hart van het
klooster, naast de kerk. Dit was de plek waar
monniken heen gingen voor studie of overpeinzingen. Er was gewoonlijk alleen een gazon, dat
steeds groen werd gehouden omdat die kleur
verfrissend was voor de ogen. Ook was er altijd
water, in de vorm van een fontein of een wasplaats.

Nu we een beeld hebben gekregen van ‘de middeleeuwse tuin’, kunnen we eindelijk gaan kijken
naar de situatie in Groningen omstreeks 1470.
Welke soorten tuinen kunnen er geweest zijn en
wat we kunnen ontdekken over de planten en
ontwerpen? Helaas hebben we weinig informatie over middeleeuwse Groningse tuinen. Er zijn
geen plattegronden van tuinen, geen schilderijen en geen miniaturen. Wel archiefstukken.

Natuurlijk hadden niet alleen monniken behoefte
aan ontspanning. Ook edelen en (rijke) burgers
legden speciaal voor dat doel tuinen aan. Ik zal
ze bij gebrek aan een betere term maar pleziertuinen noemen.8 Dit waren kleine tuinen die werden omsloten door muren, dichte schuttingen
van planken, half open schuttingen van gekruiste latten, hekken, of vlechtwerk van levende of
dode takken. Piero Crescenzi legt in zijn boek uit
hoe hij zo’n pleziertuin aanlegt. Eerst maakt hij
de grond onkruidvrij en vlak. Vervolgens plant
hij langs de randen van de tuin geurige planten
zoals wijnruit, salie, marjoraan, munt en basilicum, en bloemen zoals viooltjes, lelies, rozen
en blauwe lissen. Hierbinnen legt hij een grasveld met een verhoogde bank van graszoden om
op te zitten. Daar omheen plant hij bomen die
een fijne schaduw geven en geurige bloemen en
vruchten dragen, bijvoorbeeld wijnranken, appelbomen, perenbomen of laurierstruiken. Crescenzi waarschuwt om niet te veel bomen in de
tuin te zetten. Want als ze veel schaduw werpen of de luchtstroom blokkeren, creëren ze een
ongezond klimaat. Achter het zitgedeelte plant
Crescenzi een groot aantal geneeskrachtige en
aromatische planten, voor hun heerlijke geur en
voor hun verkwikkende aanblik. Hij adviseert
om er veel wijnruit tussen te zetten, want deze
plant zou giftige dieren op een afstand houden.
Het midden van het grasveld moet open blijven,
met liefst nog een heldere bron erin.

Middeleeuwse tuinen in Groningse
archiefstukken
Eén van de meest complete middeleeuwse familiearchieven is dat van de familie Van Ewsum.
Deze familie was in de late middeleeuwen één
van de belangrijkste families van de Ommelanden. In het archief zit een heel interessant stuk:
het zogenaamde tuinboekje.9
Het ‘tuinboekje’ dateert uit de 16e eeuw, maar
eigenlijk gaat het niet om één, maar om twee
tuinboekjes. Er zijn twee katernen met handgeschreven tekst en vier pagina’s gedrukte tekst.
Tineke Scholtens heeft ontdekt dat de handgeschreven tekst is overgenomen uit kapittel 87
van Dbouck van Wondre uit 1513.10 De gedrukte
pagina’s zijn van een andere, nog onbekende
tekst. Het hoofdstuk uit Dbouck van Wondre
gaat over voornamelijk over fruit- en notenbomen. Er wordt aandacht besteed aan het planten, enten en verzorgen van appels, peren, kersen, perziken, pruimen, moerbeien, mispels,
vijgen, kastanjes, amandelen. Verder gaat de
tekst in op het bewaren van specerijen, en ook
op het planten van peterselie, prei en rozen. Aan
het einde volgen recepten voor claerheit, wijn en
azijn.11 Een aantal technieken die in deze twee
teksten beschreven worden, zoals bijvoorbeeld
voor het enten van fruitbomen, zijn niet bepaald
voor beginners. Johan van Ewsum had dan ook
gespecialiseerd personeel in dienst. Er zijn twee
overeenkomsten bewaard gebleven waarin hij
mensen als tuinman aanstelt, in 1556 Cornelis
Debbout uit Brugge en zijn vrouw12 en in 1567
Egidius Egidii13. Cornelis Debbout was verantwoordelijk voor het beplanten van de hoven en
potten van Johan van Ewsum in Roden en Middelstum. Uit de oorkonde blijkt verder dat Johan
een akker (valge), appelhof en singel had en in

Het beeld dat Crescenzi schetst van de ideale
pleziertuin komen we ook veel tegen op middeleeuwse schilderijen en miniaturen, bijvoorbeeld
in tafereeltjes van adellijke dames en heren die
zich ontspannen op grasbanken in een paradijselijke tuin met een fontein. Maar de meest gedetailleerde afbeeldingen stammen uit de late
middeleeuwen. Zo zijn er heel wat schilderingen
van Maria met Christuskind zittend op een grasbank in een klein besloten tuintje. Ook staan er
afbeeldingen van tuinen in de beroemde getijdenboeken die in deze periode zijn gemaakt, zoals de Tres rich heures du Duc de Berry of het
Getijdenboek van Catharina van Kleef. En dan

25

in de oorkonde is ook te lezen dat er op het erf
bomen zijn, en een mestvaalt en aangrenzend
aan het erf een “rozengaerde”. Ook zijn er een
waterput en een broodoven die door meerdere
huizen gezamenlijk worden gebruikt. En één van
de betrokken personen bezit bijenvolken. Als
zowel de rijke Ommelandse familie Van Ewsum
als de eenvoudige bewoners van Ees tuinen hebben gehad, dan moet dat voor de burgers van de
stad toch zeker ook gelden?
Maar de overgebleven middeleeuwse archieven
bieden niet veel aanknopingspunten. Bewijs
voor tuinen binnen de stadsmuren heb ik nog
niet gevonden. Er zijn wel verschillende oorkonden over de verkoop van een huis met ‘hofstede’, maar het is niet duidelijk of daarmee een
tuin of gewoon een erf wordt bedoeld. Er zijn
ook archiefstukken waarin wel een ‘hof’, maar
geen bijbehorend huis wordt genoemd. Die gaan
waarschijnlijk wel over tuinen, maar dan wel
buiten de stadsmuren. Zo is er in een oorkonde

Roden kersen- en pruimenbomen. Hij liet ook
graag bijzondere soorten in zijn tuin planten. In
1565 koopt hij een “spansche karse boem dragende witte karsen”.14
Het is goed mogelijk dat het archief van de familie Van Ewsum nog meer documenten bevat die
informatie kunnen bieden over middeleeuwse
tuinen, maar dat moet nog nader worden onderzocht. Met dit familiearchief zijn we misschien
wel wat afgedwaald van laat-middeleeuws Groningen. Maar als een rijke familie uit de Ommelanden het tuinieren in de eerste helft van de
16e eeuw zo serieus neemt, dan zal dat toch zeker ook wel hebben gegolden voor de rijke families van de stad?
Er is bewijs dat zelfs de bewoners van kleine
boerendorpen tuinen hadden: een oorkonde uit
1482 over een boedelscheiding in Ees, in Drenthe.15 Hierin is sprake van een “hues ende hoff
ende tymmer”. Met het woord ‘hof’ is waarschijnlijk een erf bedoeld en niet zozeer een tuin. Maar

Detail uit de kaart van Haubois. De middeleeuwse
tuinen hebben plaats gemaakt voor zeventiende
eeuwse baroktuinen
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uit 1474 sprake van een “een hoff buten Herstrate poerte”16.
Toch zijn er in de 15e-eeuwse stad Groningen
ongetwijfeld tuinen geweest. Als we de plattegrond van Egbert Haubois uit circa 1665 bekijken, dan zien we daarop heel wat onbebouwde
plekken. Sommige zijn in gebruik als bleekvelden, andere worden gebruikt door leerlooierijen.
Maar er zijn ook heel wat open plekken die als
tuinen zijn te herkennen. Nu was Groningen in
de late 15e eeuw heel wat kleiner dan in de tijd
van Haubois, maar als we op de virtuele reconstructie ‘Groningen in 1470’ mogen afgaan, dan
was er in de middeleeuwse stad ook genoeg
ruimte voor tuinen. Net als in de rest van WestEuropa zullen er moestuinen, kruidentuinen en
boomgaarden zijn geweest en ongetwijfeld ook
pleziertuinen. In ieder geval waren er in die tijd
ook al tuinen buiten de stadspoorten. Of hierin
dezelfde planten werden gekweekt als we in de
bekende middeleeuwse plantenlijsten en tuinboeken tegenkomen, dat moet nog nader worden onderzocht. Misschien kan archeobotanisch
onderzoek nieuwe inzichten bieden?

Noten.
1. Twee interessante boeken over de tuinen van de
middeleeuwen en over tuinen naar middeleeuws voorbeeld zijn: Sylvia Landsberg, The medieval garden.
The British Museum Press, Londen, 1998; en MarieFrançoise Valéry en Alain Lé Toquin, Middeleeuwse tuinen. La Renaissance Du Livre, Tournai, 2001.
2. Hortulus. De kloostertuin van Walafried Strabo. Vertaling: Vincent Hunink. Begeleidende tekst: Kruidentuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum.
Terra Lannoo, Warnsveld 2004.
3. Zie http://www.stgallplan.org/en/index_plan.html
4. John. H. Harvey, ‘Garden plants of around 1525:
the Fromond list’. In: Garden History 17 (1989)-2, p.
122-134.
5. Op http://catena.bgc.bard.edu/texts/crescenzi.htm
is een Engelse vertaling te vinden van het hoofdstuk
over de pleziertuin.
6. De volgende opsommingen zijn gebaseerd op het
Capitulare de Villis, Hortulus en het Plan van SanktGallen, aangevuld met planten en bomen die volgens
Sylvia Landsberg in veel bronnen voorkomen. Ook
de identificatie van onduidelijke plantennamen is van
haar overgenomen.
7. De opsomming is gebaseerd op Liber ruralium commodorum, aangevuld met the Fromond list en planten
die volgens Sylvia Landsberg in veel bronnen voorkomen.
8. Sylvia Landsberg noemt dit type tuin ‘herber’ en
‘pleasure garden’.
9. RHC Groninger Archieven, toegang 696 Familie van
Ewsum, 1350 – 1646, inv.nr. 158.
10. Zie http://www.cascade1987.nl/tuinboekje-vanewsum-van-voor-1570/. Voor de tekst van Dbouck
van Wondre zie http://www.dbnl.org/tekst/fren007tbou01_01/fren007tbou01_01_0002.php
11. Deze recepten komen niet uit kapittel 87, maar
misschien wel uit de voorafgaande hoofdstukken.
12. RHC Groninger Archieven, toegang 696, inv.nr.
128. Zie http://www.cartago.nl/oorkonde/faei128.xml
13. RHC Groninger Archieven, toegang 696, inv.nr.
142. Zie http://www.cartago.nl/oorkonde/fae582.xml
14. RHC Groninger Archieven, toegang 696, inv.nr.
0139, reg. 562. Zie http://www.cartago.nl/oorkonde/
fae562.xml
15. RHC Groninger Archieven, 172 Kloosters in de
provincie Groningen, inv.nr. 113, reg. 673. Zie http://
www.cartago.nl/oorkonde/kla0673.xml
16. Drents Archief, 0439 Abdij Assen, inv.nr. 51, reg.
89. Zie http://www.cartago.nl/oorkonde/ass089.xml

Frederiekje de Jongh
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Scheepsbrieven (4). Lieve Dina.
De flessenbrief
Het generaties lang bewaarde en verkreukelde
briefje is klein en bevat maar weinig tekst. Het
toont de sporen van nood en haast. Het is ooit
opgerold geweest om in een fles te worden gedaan. De tekst is kort en bondig en bevat niet
veel aanknopingpunten voor datering en identificatie. De inhoud is aangrijpend en ontroerend.

Regelmatig worden persoonlijke brieven over
schepen of hun bemanningsleden aan het museum geschonken. Meestal stammen deze brieven
uit de negentiende eeuw en de inhoud is in veel
gevallen zeer aangrijpend en persoonlijk.
Het afgelopen jaar ontving het museum een aangrijpend briefje, dat blijkens de inhoud in grote
haast en in grote nood tijdens een zware storm
op zee was geschreven. Het briefje, dat uit het
laatste kwart van de negentiend eeuw stamt, is
een zogenaamde flessenbrief, bestemd om overboord gegooid te worden als afscheidsbrief aan
de familie. Het briefje werd echter uiteindelijk
nooit in zee geworpen en bleef bewaard. Schip
en schipper bereikten uiteindelijk een veilige haven.

De flessenbrief van schipper Brouwer,
omstreeks 1875

Siemon Geerts Brouwer en zijn
echtgenote Marchien Prins,
foto: collectie J. Weimar
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het nederl. schip Engelina Petronella, kapt. S.G.
Brouwer, tusschen St. Petersburg en Kroonstad
door een stoomboot aangevaren en zal het vermoedelijk afgekeurd worden” en op 10 december 1875 stond in het Algemeen Handelsblad het
volgende te lezen: “Petersburg 2 dec De volgende Nederl. schepen overwinteren hier in de stad:
[…] alsmede de beide gecondemneerde schepen
Engelina Petronella kapt. Brouwer en […]”
De carrière van Siemon Geerts stopte daarna
echter niet maar ging gestaag vooruit. Na de Engelina Petronella voer hij als kapitein achtereenvolgens van 1877 tot 1886 op de schoenerkof
Maas, van 1886 tot 1893 op de driemastschoener Bato (ex Aboma) en van 1893 op de driemastschoener Bato II (ex H.R. Leemhuis Sr.)

“Live Dina,
Wij zijn al 4 dagen in onredderde toestand wegens onophoudelijke storm
Stuurman gekwetzs wegens een stortzee, en is
de ligtmatroos overboord geslagen
Wij dragen onze Dina aan onze zuster Ikien en
aan allen op.
Nog slechts een kleine stond en wij hebben het
tijdelijke met het eeuwige verwisseld
Bij Meihuizen staat ƒ600 bewijs in de trom
S. Brouwer, Veendam
PS Gaarne zagen wij dat broeder Geert en Feika
haar tot zich namen.”
Kapitein Brouwer en zijn schip
Door onderzoek naar de namen die de brief
voorkomen en de gegevens die uit de familieverhalen waren overgeleverd bleek het toch mogelijk de brief te duiden.1
Kapitein Siemon Geerts Brouwer uit Veendam
was afkomstig uit een zeevarende familie. Zijn
grootvader Sijmen Geerts voer in het begin van
de negentiende eeuw op de smak Jonge Pieter.
Sijmon’s zoon Geert Simons volgde hem op voer
eerst als kapitein op de Jonge Pieter, later op
de kof Agina Uindina. Kleinzoon Siemon Geerts
volgde in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Op 26 februari 1864 kocht hij zijn eerste
eigen schip, de kof Prudence (ex Wendelina) die
onfortuinlijk genoeg het jaar daarop verging. In
1868 werd Siemon Geerts kapitein op de schoenerbrik Postiljon (ex Jenny), die eigendom was
van Zeilmaker & Co. te Harlingen. In 1875 werd
Siemon opnieuw kapitein / eigenaar, ditmaal van
de kof Engelina Petronella waarmee hij dat jaar
reizen maakte naar Schotland en de Oostzee.

Wie was Dina?
Kapitein Siemon Geerts Brouwer, die is geïdentificeerd als de S. Brouwer uit de flessenbrief, kon
dankzij nader onderzoek van zijn directe familie
gekoppeld worden aan alle andere namen die in
de flessenbrief genoemd worden.
Siemon Geerts trouwde op 8 februari 1865 in
Veendam 1865 met Marchien Prins. Zij kregen
vijf kinderen, Geert, Lammechiena, Agina Uindina Johanna, Jan Remco en Ellerus Simon. De
veronderstelling dat dochter Agina Uindina Johanna de Dina uit de brief is wordt ondersteund
wanneer de andere namen in de brief vergeleken worden met de verschillende leden van de
directe familie. Daaruit blijkt dat de in de brief
genoemde Ikien, Geert en Feika gezocht moeten
worden in de schoonfamilie van Siemon. Ikien
was de zuster van moeder Marchien. Met de in
de brief genoemde ‘broeder Geert’ wordt Geert
Prins bedoeld, de broer van moeder Marchien.
Geert was getrouwd met Feika Boon. Hier komen broeder Geert en Feika dus aan het licht.
In de brief wordt dochtertje Dina opgedragen
aan ‘onze zuster Ikien en aan allen’. Echter in het
ps wordt vermeld: ‘gaarne zagen wij dat broeder
Geert en Feika haar tot zich namen. In de brief
wordt geen partner genoemd van Ikien. Haar

Na de laatste reis van de Engelina Petronella
naar St. Petersburg werd het schip afgekeurd.
In enkele kranten van die tijd wordt hiervan
melding gemaakt. Op 4 november 1875 schreef
De Tijd: “Volgens een te Veendam ontvangen
telegram uit St. Peterburg d.d. 29 october , is

Reizen van de kof ENGELINA PETRONELLA, kapitein S.G. Brouwer.2
datum
plaats		
van
naar
1874
30 juli
Harlingen
binnengek
Nerva		
1875
23 aug
Leith
binnengek
Harlingen
28 aug
St Davids
vertrokken		
Petersburg
5 sept
Elseneur
binnengek
St Davids
Petersburg
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opmerking
met kapt H.A. Brouwer

Bijlage 1. Fragmentgenealogie Brouwer.3
De onderstreepte namen komen voor in de brief
I
Jantje Pieters (van Veendam) geb. Wildervank ca.
1769 ovl. Wildervank 30 augustus 1852
tr. 1º Veendam 2 december 1787 Harm Hindriks (van
Veendam)
uit dit huwelijk:
Jantje ged. Veendam 4 januari 1789
tr. 2º Veendam 3 december 1797
Sijmen (Sijben) Geerts (Brouwer) (van Veendam)
geb. Wildervank ca. 1766 ovl. Veendam 1 maart 1827
uit dit huwelijk:
Pieter ged. Veendam 2 februari 1800
1. Geert ged. Veendam 7 februari 1802
2. Geert geb. Veendam 22 december 1804 [volgt II]
3. Simen geb. Veendam 30 mei 1807
4. Aaltje geb. Veendam 25 juni 1809
5. n.n. begr. Veendam 17 augustus 1811
Een kofschip op volle zee met op de achtergrond
een volschip, detail uit een aquarel door Jacob
Spin, 1843. Siemon Geerts Brouwer voer op een
vergelijkbaar schip

II
Geert Simons Brouwer, schipper geb. Veendam 22
december 1804 ovl. Wildervank 9 september 1877 z.v.
Simon Geerts Brouwer, schipper en Jantje Pieters tr.
Wildervank 21 november 1831
Agina Uindina Johanna Uniken geb. Wildervank
ca. 1808 ovl. Wildervank 4 november 1858 d.v. Elerus
Uniken, landbouwer en Catharina de Cock
uit dit huwelijk:
1. Siemon geb. Wildervank 12 mei 1835 [volgt III]
2. Ellerus geb. Wildervank 20 september 1837 ovl.
Wildervank 11 april 1859

echtgenoot was in 1875 juist overleden. Pas in
1878 huwt zij opnieuw. Dit kan wijzen op een
datering van de brief daartussen en dan liggen
de jaren 1875 en 1877 het meest voor de hand.
Dina is dan tussen de 6 en 9 jaar oud. Geert en
Feika zijn getrouwd op 25 januari 1875 hetgeen
eveneens wijst op een datering na die datum.
Conclusie
In het laatste kwart van het jaar 1875 of mogelijk in 1877 raakt de kof Engelina Petronella
van kapitein eigenaar Siemon Geerts Brouwer
tijdens een zware storm, vermoedelijk op de
Oostzee, in grote problemen. Op dat moment
vaart hij met circa vijf bemanningsleden. Ook
zijn echtgenote Marchien is aan boord. Dochter
Dina, zes of 8 jaar oud, is in Veendam achtergelaten in de zorg van de schoonfamilie. De storm
heeft reeds de lichtmatroos overboord geslagen
en de stuurman is gewond geraakt. De ontreddering is nabij en in haast schrijft Siemon een
afscheidsbrief aan dochter Dina en zijn familie
die hij in een fles stopt. Een wonder geschiedt
echter. Het schip overleefd de storm bereikt met
veel schade en met verlies van een leven een
haven.

III
Siemon (Geerts) Brouwer, schipper geb. Wildervank 12 mei 1835 ovl. Wildervank 23 februari 1901
z.v. Geert Simons Brouwer, schipper en Agina Uindina
Johanna Uniken
tr. Veendam 8 februari 1865 Marchien Prins geb
Veendam ca. 1846 ovl. Nieuw Helvoet 16 april 1885
d.v. Jan Remkes Prins, schipper en Lammechien
Geerts Bakker
uit dit huwelijk:
1. Geert geb Wildervank 5 november 1865 (x 1899
Jantje de Wit)
2. Lammechiena geb. Wildervank 22 maart 1867 (x
1890 Pieter Mulder )
3. Agina Uindina Johanna (Dina) geb. Wildervank 29
september 1869 (x 1894 Solke Dekker)
4. Jan Remko geb. Wildervank 26 november 1875 ovl.
Mexico 19 oktober 1894
5. Ellerus Simon geb. Wildervank 15 jan 1881 ovl. 24
juni 1881 Graewik bij Frederikstad (a/b kofschip DE
MAAS)

W. Kerkmeijer
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kof ENGELINA PETRONELLA
gebouwd 1853 J.U. v.d. Werff, Hoogezand, 126 ton
1874 kapitein H.A. Brouwer, reder Sandberg, Dor
drecht
1875 kapitein/eigenaar S.G. Brouwer
1875 afgekeurd

Schoonouders van Siemon Geerts Brouwer:
Jan Remkes Prins geb. Veendam ca. 1807 ovl. Veendam 6 september 1889
tr. Veendam 1 februari 1837
Lammigjen Geerts Bakker d.v. Geert Geerts Bakker,
schipper en Hindrikje Jans Deddes
uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Prins geb. 26 mei 1838 Veendam
(x 1859 Lukas Boerhave)
2. Jan geb. Veendam 7 december 1839 (1867 Roelfjen
Lukkien)
3. Ikien geb. Veendam 13 januari 1842 ovl. Veendam
20 december 1900 (tr. 1º 1865 Berend Bossinga
ovl. 1875, tr. 2º 1878 Jan Panman ovl. 1913)
4. Geert geb. Veendam 13 januari 1842 ovl. Veendam
19 januari 1842
5. Marchien geb. Veendam 20 mei 1844 (x 1865 Simon Brouwer) [volgt III]
6. Hillechien geb. Veendam 30 sept 1846 ovl Veendam
7 nov 1846
7. Geert geb. Veendam 30 september 1846
8. Geert geb. Veendam 1 juni 1848 (x 25 januari 1875
Feika Boon, geen kinderen)
9. Hillechien geb. Veendam 12 mei 1851

schoenerkof MAAS
gebouwd 1856 te Pekela, 161 ton
1877-1885 kaptein S.G. Brouwer
eigenaar Hordijk, Dordrecht
1886-1887 kapitein S.G. Brouwer
eigenaar de Voogd, Dordrecht
1887 verkocht en uit de vaart
3 mastschoener BATO (ex ABOMA)
geb 1871 W. Rickels, Memel 257 ton
1886-1894 kapt. S.G. Brouwer
eig: Voogd & Hordijk, Dordrecht
verk naar Engeland
3 mastschoener BATO II (ex H.R. Leemhuis Sr)
geb 1879 I.A. Hooites, Hoogezand 237 ton
1893-1898 kapt. S.G. Brouwer
eig: Voogd & Hordijk, Dordrecht
1903 verkocht naar Reval

Bijlage 2. Schepen, bevaren door opa Sijmen Geerts
en vader Geert Simons Brouwer.4
Noten.
1. Met dank aan Koos de Jong die een groot deel van
het genealogische onderzoek voor zijn rekening nam
en tevens de gegevens van de schepen verzamelde.
S.G. Brouwer was lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot nut der zeevaart” onder
nummer 47 en van het Wildervankster college “de
Harmonie” onder nummer 36
2. Diverse Nederlandse kranten zie hiervoor: http://
kranten.kb.nl
3. www.genlias.nl en www.allegroningers.nl
4. Gegevens afkomstig uit: Sweys’ Neêrlands Vloot en
Rederijen, 1858 t/m 1906, op scheepsnaam gerubriceerd en gepubliceerd in Bouma, G.N., Nederlandse
Koopvaardijschepen 1820 t/m 1900 (2e editie)

Smak JONGE PIETER, gebouwd 1816, 90 ton
1818 schipper Sijmen Geerts Brouwer
1829-1842 schipper Geert Simons Brouwer, Veendam
Kof AGINA UINDINA, gebouwd 1841 Wildervank 94 ton
1843-1868 kapitein/eigenaar Geert Simons Brouwer,
Wildervank
1869-1873 kapitein/eigenaar G.D. Pekelder, Wildervank
Bijlage 3. Schepen, bevaren door Siemon Geerts Brouwer
kof PRUDENCE (ex WENDELINA)
gebouwd 1847 A.W. Hooites, Hoogezand, 121 ton
gekocht door Siemon Geerts Brouwer op 26 februari
1864
1865-1866 kapitein/eigenaar S.G. Brouwer, Wildervank
1865 lek geworden en gezonken
schoenerbrik POSTILJON (ex JENNY) gebouwd 1853
Elbing (nu Elblag), 177 ton
1868-1870 kapitein S.G. Brouwer
eigenaar Zeilmaker & Co, Harlingen

31

Een geval van broederliefde
Op een fraai scheepsportret van de hand van
de Noorse schilder Fredrik Martin Sörvig (18231892) uit Bergen staat een schoenergaljoot afgebeeld met daaronder de naam Broeder Liefde,
gevoerd door kapitein Derk Pieter Vos.
Bij nadere bestudering van dit schip met deze
naam blijkt hiermee iets vreemd aan de hand te
zijn.1 Een schip met de naam Broederliefde heeft
namelijk nooit bestaan. Toch is er een prachtig
scheepsportret van dit schip gemaakt waarop
ook de naam van de kapitein wordt vermeld. Is
er een verklaring voor dit raadsel?

Op 25 november 1861 wordt in het register van
bijlbrieven, gehouden bij de arrondissementsrechtbank te Groningen vastgelegd, dat de Marchiena Rosetta, ‘thans liggende te Sunderland in
Engeland’ is overgedragen aan Derk Pieter Vos,
schipper te Delfzijl, voor een niet gespecificeerde koopprijs.3
In de jaren daarna maakt de Marchiena Rosetta,
een groot aantal reizen, hoofdzakelijk naar de
Oostzee en Groot Britannië. Met behulp van de
scheepstijdingen die regelmatig in de Nederlandse Kranten werden gepubliceerd kunnen
deze reizen van de Marchiena Rosetta vrij nauwkeurig worden gevolgd.4 Hieruit blijkt tevens dat
gedurende de winter van 1863 op 1864 het schip
moet zijn omgedoopt in Broedertrouw. Scheepstijdingen van het schip Broederliefde, zoals vermeld op het scheepsportret werden daarentegen
nergens aangetroffen.5

De schoenergaljoot Marchiena Rosetta
In de maand september van het jaar 1856 wordt
van de werf van Wijnke Geerts Bodewes in Martenshoek de nieuwe schoenergaljoot Marchiena
Rosetta van 115 last te water gelaten. Kapitein
wordt Albert Everts Koning uit Wildervank die er
vijf jaar mee vaart.2
Reizen van de Marchiena Rosetta
Plaats
Bergen
Elseneur
Bolderaa
Termunterzijl
Delfzijl
Bergen
Dantzig
Bolderaa
Swinemunde
Stettin
Stettin
Elseneur
Osterrisoer
Texel
Kroonstad
Kroonstad
Elseneur
Londen
Londen
Londen
Elseneur
Bolderaa
Bolderaa
Elseneur
>>Elseneur

Wat
binnengekomen
gepasseerd
uitgezeild
binnengekomen
uitgezeild
aangekomen
vertrokken
vertrokken
aangekomen
aangekomen
uitgezeild
gepasseerd
aangekomen
binnengekomen
aangekomen
vertrokken
gepasseerd
aangekomen
uitgeklaard
zeilklaar
gepasseerd
aangekomen
uitgezeild
gepasseerd
gepasseerd

Datum
20 juni 1862
23 juli 1862
22 augustus 1862
9 september 1862
20 september 1862
1 oktober 1862
31 december 1862
30 januari 1863
14 februari 1863
17 februari 1863
10 maart 1863
18 maart 1863
28 maart 1863
16 april 1863
10 juni 1863
31 juli 1863
17 augustus 1863
10 september 1863
22 september 1863
23 september 1863
3 oktober 1863
17 oktober 1863
10 november 1863
28 november 1863
27 april 1864

Van / Naar
van Lissabon
van Bergen op Riga
naar Holland
van Riga
naar Noorwegen
van Delfzijl
naar Riga
naar Stettin
van Riga
van Riga
naar Amsterdam
van Stettin op Amsterdam
van Stettin op Amsterdam
van Stettin
van Amsterdam
naar Londen [via St Petersburg]
van Sint Petersburg op Londen
van Sint Petersburg
op avontuur
naar Elseneur
van Londen naar de Oostzee
van Londen
naar Nederland
van Riga op Delfzijl
van de Noordzee<<

Reizen van de Broedertouw (ex Marchiena Rosetta)
Emden
Londen
Kopenhagen

vertrokken
aangekomen
aangekomen

19 maart 1864
24 maart 1864
1 mei 1864
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naar Londen
van Emden
van Londen enz

Vos op de Noordzee in een zware storm. Tijdens
die storm heeft hij kans gezien de elfkoppige bemanning van de zinkende Engelse brik Alchymist
over te nemen.6 Als gevolg van de storm, maar
misschien ook door de redding ‘met veel moeite
en groot levens- gevaar’ is de Marchiena Rosetta
ongetwijfeld beschadigd geraakt hoewel de berichten in de kranten hierover niets vermelden.
Op 14 maart 1864 werd in de Niieuw Rotterdamsche Courant wel het volgende vermeld: ‘Aan
kapitein D.P. Vos, voerende het Nederlandsche
kofschip Machiena Rosetta, een kijker, voor zijn
menschlievendheid getoond aan de equipage
van de Engelsche brik Achymist die in december
1863 op zee werd verlaten’.
De Marchiena Rosetta werd na de reddingsactie
hersteld. Het is aannemelijk dat de schade zo
groot was dat externe financiering nodig was. Kapitein Derk Vos had één broer, Johannes, die logementhouder was in Delfzijl. Het ligt voor de hand
dat deze broer kapitein Vos financieel heeft gehol-

De omdoping van ‘Marchina Rosetta’ naar ‘Broedertrouw’
Uit een overzicht van gepasseerde havens tussen 1862 en 1865 en de berichten in de verschillende kranten blijkt duidelijk dat de naamswijziging van het schip moet hebben plaatsgevonden
tussen 7 december 1863 en maart 1864. De vermelding dat de Marchiena Rosetta op 27 april
1864 Elseneur is gepasseerd zal wel een incorrecte melding zijn. Waarschijnlijk heeft de waarnemer te Elseneur het schip tijdens de passage
geïdentificeerd aan de hand van de nummervlag
van de kapitein (D14) en op die manier in zijn
almanak nog de oude naam gevonden. Het schip
heette toen echter reeds Broedertrouw.
Naar de reden waarom kapitein Vos zijn schip
een andere naam heeft gegeven kunnen we
slechts speculeren. Er zijn echter wel enige gebeurtenissen die een aanwijzing voor een verklaring van de naamsverandering kunnen zijn.
Op zijn laatste reis eind 1863 verzeilde kapitein

Het galjootschip ‘Broederliefde’ aquarel door F. Sörvig, Bergen, collectie auteur
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pen en dat dit de reden was om het schip als blijk
van waardering de naam Broedertrouw te geven.
Het onderschrift van het scheepsportret vermeld “Broeder Liefde”. Waarschijnlijk is dit een
voor de hand liggende vergissing geweest van
de schilder of van de opdrachtgever, kapitein
Vos. Het portret is wat onduidelijk gedateerd. Er
lijkt 1862 geschreven te zijn. In juni 1862 was
het schip ook daadwerkelijk in Bergen waar de
gouache besteld kan zijn. Deze datum ligt echter ver voor de vermeende omdoopdatum. Bij
nadere bestudering van de afbeelding lijkt er
ook mogelijk 1867 of 1869 te staan met daarachter een duidelijk punt. Welk jaar het portret
nu daadwerkelijk is gemaakt blijkt moeilijk na
te gaan. In september 1867 was het schip in
Frederikstad bij Oslo. Op 10 december ligt het
schip in Londen. Mogelijk heeft kapitein Vos in
de tussenliggende periode een reis gemaakt van
Frederikstad naar Bergen maar deze kon niet in
de scheepstijdingen worden teruggevonden. In
1869 passeerde de Broedertrouw de havenstad
Bergen, waar de schilder Sörvig actief was, op
weg naar Archangelsk. Het is ook mogelijk dat
het scheepsportret toen is gemaakt.
De Broedertrouw bleef nog jaren in de vaart onder kapitein Vos. Op 3 april 1872 verging zij op
weg van Stettin naar Brugge in de Noordzee.7 De
bemanning werd echter gered en werd aan land
gebracht in Elseneur.

Noten.
1. Het aanvullend genealogisch en scheepsonderzoek
voor dit artikel werd verricht door Koos de Jong. Het
artikel werd redactioneel bewerkt door W. Kerkmeijer.
2. In het register van bijlbrieven gehouden bij het
kantongerecht te Hoogezand, wordt op 16 dec. 1856
ingeschreven het nieuwe schoonergaljoot, Marchiena
Rozetta, met als eigenaar Wijnke Geerts Bodewes en
bevaren wordende door A.E. Koning, hebbende 2 masten, en groot 148 ton of 78 lasten, lang 26 ellen 20
duim, wijd 4 ellen 88 duim , 4 streep en hol 2 ellen,
60 duim. De bouwakte was gesloten op 14 december
1856. A.E. Koning was lid van het Zeemanscollege “De
Harmonie” en had lidnummer 12
3. In Sweys’ Neêrlands Vloot en Rederijen, 1858 t/m
1906, deel 1862 staat vermeld: Marchiena Rosetta in
Engeland gerechtelijk verkocht, zal vermoedelijk onder Engelse vlag varen. D.P. Vos was lid van het Zeemanscollege “De Vereeniging” en had lidnummer 14.
4. Zie hiervoor http:/kranten.kb.nl
5. De scheepsnaam Broederliefde komt in de door G.N.
Bouma verzamelde schepen in de betreffende periode
in het geheel niet voor, terwijl een door dr. S. Parma
uitgevoerd onderzoek hetzelfde negatieve resultaat
opleverde. Ook de scheepsberichten maken geen enkele melding van een schip met deze naam.
6. Rotterdamsche Courant, 11 december 1863, ‘Kapitein Vos, voerende de Marchiena Rosetta, Riga hier
binnen, heeft met veel moeite en groot levens- gevaar
geborgen en aangebragt 11 man equipage van het in
zee vol water drijvende Engelsche brikschip Alchymist
kapitein White van Riga naar Londen.
7. In de Provinciale Groninger Courant van 6 april
1872 wordt bericht, dat het schip Broedertrouw, kapitein D.P. Vos, van Stettin naar Brugge, volgens telegram van Elseneur van 3 april 1872, in de Noordzee in
zinkende staat is verlaten, doch het volk gered en te
Elseneur aan land gebracht.

J.P. Wortelboer
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In dit jaarboek is voor de eerste keer een column opgenomen van een gastschrijver.
De column heet Fjel en werd geschreven door J. Krol.

Fjell
In de loeihete catacomben van het voetbalveld suisden, piepten, stoomden en bliezen
de pompen, aandrijfassen, schroeven en
ontstekers.
Voor een landrot is techniek soms totaal ongrijpbaar, helemaal als elke centimeter in
gebruik is. Ik had mijn oriëntatie dan ook
nog altijd niet gevonden. Sterker nog: ik wist
helemaal niet meer waar ik was en herkende
alleen de bankschroef op de werkbank.

Via de Prins Alexanderpolder reden we naar
Rotterdam. Rotterdam is een grote stad,
met een skyline en een metro. De ringweg
bestaat uit vier baanvakken. Je kunt er watertaxi’s nemen, die sneller gaan dan een
speedboot. In de havens liggen immense
schepen. Op één zo’n immens schip, de Fjell,
werden we door de kapitein hoogstpersoonlijk ontvangen voor een rondleiding.
Na aankomst moest ik me natuurlijk wel wat
oriënteren. De laadruimte van de Fjell heeft
namelijk de omvang van een voetbalveld,
wat ook bij een leeg schip imposant is. In
de hoek van het verlaten dek stond een heftruckje.
Daarna gingen we de brug op en mochten we
de stuurhut bekijken. Ik had een gigantisch
groot stuur verwacht, want een voetbalveld
besturen doe je niet zomaar – helemaal niet
als je bijvoorbeeld een bochtje achteruit
neemt. Zo deed ik die middag in deze ruimte
vol elektronica mijn eerste ontdekking.

Enigszins confuus van onze indrukken gingen we weer naar boven, waar we op het
buitendek kennismaakten met de zeelui.
Ook zo apart: in plaats van te luisteren naar
de woeste verhalen van stoere zeebonken,
raakten we in gesprek met hele aardige, wat
verlegen lui, die als moderne nomaden zeer
geïnteresseerd waren in ons huiselijke, saaie
leven. Ze openden zakken paprikachips en
deelden blikjes flinterdun bier uit.
Rotterdam lang aan onze voeten – de zon
ging onder, de skyline ging aan, de schepen
bliezen tonen weg en de watertaxi’s voeren
voorbij. Ik keek over het water naar het oosten en ontdekte toen dat de Prins Alexanderpolder (1874) helemaal niet genoemd is
naar Prins Willem-Alexander.

Na het bezoek aan het navigeercentrum
daalden we af naar de slaap-, eet- en wasverblijven. In de eetzaal kregen we lasagne
en luisterden we naar het stappen van de
zeelui, die gewoonlijk op slippers door de
verder brandschone gangen lopen. Ik moest
me echter steeds meer oriënteren, want
deze ruimtes hadden geen ramen. Toen we
na het eten naar de onderliggende machinekamers gingen, werden de stalen trappen
steeds breder en de leuningen steeds warmer.

J. Krol
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Of het nu gaat om drukwerk op papier of textiel, ontwerp of sign, Telenga Media Groep voldoet met zorg en
aandacht aan uw grafische wensen!

TELENGAMEDIA.NL
Postbus 42 \ 8800 AA Franeker \ Harlingerweg 14 \ 8801 PA Franeker \ T. 0517 380 980 \ F. 0517 380 987 \ info@telenga.nl
Vestiging Groningen \ Bovenstreek 2 \ 9731 DH Groningen \ T. 050 544 5744 \ F. 050 544 5745
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S’amuse
S’amuse

Een diner voor twee, een feest voor 200 gasten
of een bijeenkomst voor 2000 mensen? De
culinaire catering van s’Amuse is er voor groot
en klein. U hebt de zekerheid dat het goed
geregeld is. Wij de aandacht voor het eten,
u de aandacht voor uw gasten.

S’amuse Cateraar en Traiteur
Pottebakkersrijge 8
S’amuse
Cateraar en Traiteur
9718 AE Groningen
Pottebakkersrijge
Tel
: 050-31292138
9718
AE Groningen
www.samuse.nl
Tel
: 050-3129213
info@samuse.nl
www.samuse.nl
info@samuse.nl

BuitenSociëteit
BuitenSociëteit

Huwelijk, feest of presentatie? Het krijgt allure
in de BuitenSociëteit. Dat zit ‘m in de unieke
locatie aan het Paterswoldsemeer, de sfeer
van het clubgebouw en in de culinaire kunsten
van de kok. Van amuse tot grand dessert, we
verzorgen het allemaal.

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

Lekker geregeld!

Café de Sleutel
Café de Sleutel
Een biertje, een goed glas wijn of een goed
gesprek? U kunt ervoor terecht in het
eeuwenoude Café de Sleutel. Eten wat de
culinaire pot schaft voor slechts tien euro!
Bruiloft of borrel, vergadering of diner?
Uw feest in hartje stad!

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

Lekker geregeld!
Pottebakkersrijge 8, Groningen
www.samuse.nl
050 - 3129213

Meerweg 227, Haren
www.buitensocieteitpaterswolde.nl
050-3129213
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Noorderhaven 72, Groningen
www.cafedesleutel.nl
050-3181454
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Bernard C.M. Grijpma

SCHILDERWERKEN SIPS B.V.
ZICHTBARE KWALITEIT
WWW.SIPS.NL

Bezoek adres:
Hoendiep 162
9745 EA GRONINGEN

Tel: 050-525.58.55
Fax: 050-526.42.12
Email:info@sips.nl

Post adres:
Postbus 629
9700 AP GRONINGEN

Schilderwerken Sips b.v. doet al vele jaren het schilderwerk van o.a.
Het NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM!!
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Wij zijn accountants en bedrijfsadviseurs. We willen ondernemers houvast
bieden. Houvast bij het zoeken naar ondernemerskansen, het aangaan van
risico’s en het maken van zowel zakelijke als persoonlijke keuzes. Het
houvast dat wij bieden heeft de vorm van financiële administraties,
verslagen, controles, analyses en advies.
Veel klanten van de D&U Groep zijn ondernemers in het Midden- en
Kleinbedrijf maar de D&U Groep heeft van oudsher een groot aantal
binnenvaartschippers in haar klantenkring. Na de invoering van de
tonnageregeling kunnen wij ook vele kustvaartreders tot onze klanten
rekenen. Samenstellen van jaarrekeningen, begrotingen voor nieuwe
schepen en fiscale begeleiding zijn onze specialiteiten voor varende
ondernemers.
Wilt u weten wat onze kennis en ervaring voor u kan betekenen? Aarzel
dan niet om contact op te nemen voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Sylviuslaan 8
9728 NS Groningen
Telefoon 050-5258955
www.du-groep.nl
info@du-groep.nl
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Inbraak beveiliging
Brandmeldinstallaties
Ontruimingsinstallaties
Toegangscontrole
Camera bewaking
Bedrijfstelefooncentrales
Computer / data netwerken

QUIVERTÉ beveiligingen
Aweg 3
9718 CS GRONINGEN
Telefoon 050- 3134360
Fax
050- 3124346
Internet www.quiverte.com
Email
info@quiverte.com
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#6 KETEL VERVANGEN
VEILIGE INVESTERING
MET EEN HOOG
BELASTINGVRIJ RENDEMENT
OA .EFIT 6AILLANT ETC
VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

(/%.$)%0  s  !0 'RONINGEN
4%,%&//.  
4OONZAAL DAGELIJKS GEOPEND
-A TM 6R   UUR
:A   UUR
WWWSTOL BVNL
INFO STOL BVNL
'2!4)3 PARKEERGELEGENHEID

Verhuur van personenauto’s,
personenbusjes, bestelauto’s
tot 18 m3 met laadklep en
aanhangwagens
Oosterhamrikkade Z.Z. 109,
Groningen

Tel. 050 314 77 77

www.doesburgautoverhuur.nl
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