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Woord vooraf
rijke stimulans aan het museum: we zijn voor de
komende jaren blijvend aangewezen als een belangrijke culturele voorziening. Een waardering
waar we in deze tijden van krimp en bezuiniging
blij en tevreden mee zijn.
“Samenwerking” blijft een belangrijk thema
voor het museum. Zo organiseren we al enkele
jaren samen met buurtvereniging het A-Kwartier en Historische Zeilvaart Groningen het evenement Winterwelvaart en kwam het afgelopen
jaar de Titanictentoonstelling van Rotterdam
naar Groningen. Door afspraken met onder anderen het Groninger Museum, het Ostfriesisches
Landesmuseum in Emden, het Visserijmuseum
in Zoutkamp en Werf Wolthuis zijn we in staat
een interessant programma voor “elck wat wils”
te bieden.

In 2012 beleefde het Museum een topjaar wat
betreft bezoekers en inkomsten. De belangstelling voor de Titanictentoonstelling zal daar aan
hebben bijgedragen. Het was een groot succes,
zeker ook omdat we extra aandacht gaven aan
een Groninger opvarende die deel uitmaakte van
de bemanning.
Voortgang is geboekt met de planvoorbereiding
van het historisch programma van de bewoningsgeschiedenis van onze panden en van de
binnenstad, waarvoor ruimte is ontstaan na het
vertrek van het Tabaksmuseum. Extra ruimte
was er ook, doordat de gemeente een verhoogde subsidie in het vooruitzicht stelde.
Ons museumschip de Emma heeft in 2012 met
inzet van vrijwilligers een groot aantal tochten
gemaakt, waardoor velen op diverse locaties
langs en op het water in Noord-Nederland konden genieten. Het museum als geheel wordt er
“zichtbaar beter” van.
Het Pomphuis aan de kade, waar we museumbezoekers en toeristen een horeca- en sanitaire
voorziening willen bieden, is inmiddels geheel in
ons bezit, zodat planuitvoering dichterbij komt.
Dit zal een belangrijke impuls aan het museum
geven.
De Cultuurnota van de Provincie gaf een belang-

Een speciaal woord van dank wil het bestuur ook
dit jaar weer 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
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging
Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Loopende Diep circa 1928
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Jaarverslag 2012
Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2012 telde de vereniging 416 leden, waaronder 26 bedrijfsleden en 31 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2011 gedaald met 1 persoon.
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 2012 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 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.
SON, Scheepvaartverzekeringen
Seatrade Groningen B.V.
Traiteur Service s’Amuse
Vereniging ‘Oranje’ Onderlinge Verzekering van
Schepen U.A.

Het gehele bestuur vergaderde in 2012 op 18
januari, 22 februari, 29 mei, 12 september en
7 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 14 maart 2012.
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 2012 lid waren worden
hieronder, onder dankzegging voor hun ondersteuning, genoemd:
te Bedum:
Scholma Druk B.V.

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

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

te Harlingen:
Rederij G. Doeksen en Zn. B.V.
te Hoogezand:
Bodewes Scheepswerven B.V.
Volharding Shipyards
te Winschoten
Reider Shipping B.V.
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Uit de tentoonstelling ‘Rennaissance in het Noorden’, Summer, olieverf op doek door A. Scholte Albers

Het algemene beeld van het museum in
2012
Uitvoering Toekomstplannen
In 2012 is gefaseerd verder gewerkt aan de
toekomstplannen die in 2007 werden gepresenteerd. De vrijgekomen zolderruimte in het achterste gedeelte van het Canterhuis werd in ge-

bruik genomen als educatieve ruimte.
In 2012 werden twee nieuwe computers in gebruik genomen in de filmzaal. Deze werden gesponsord door de firma Brisk ICT.
Op beide computers staat de navigeerbare versie van ‘Groningen in 1470’. Deze versie werd in
het najaar van 2012 geheel vernieuwd en aangepast.

Uit de tentoonstelling ‘Johan Faber Licht en Ruimte’,
Weg met molen, houtskool door Johan Faber

Uit de tentoonstelling ‘Johan Faber Licht en Ruimte’,
Sassenheim 1939, penseel door Johan Faber
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Museumschip
In 2012 begon het museumschip Emma (PW 17) met haar tweede vaarseizoen. Er werden verschillende evenementen bezocht en ook werd er veel met gasten gevaren. Het vaarseizoen van de Emma
zag er als volgt uit:
28 april – 1 mei
Paterswoldsemeer
12 en 13 mei
Groningen
		
25 – 28 mei
Delfzijl
24 – 26 augustus
Appingedam
29 september
Winsum
13 oktober
Groningen
17 november
Groningen
24 november
Groningen
24 november
Groningen
14-16 december
Groningen

zeilseizoen opening VW DTP
Bootshow Oosterhaven
i.s.m. NoLimit Ships en Pedroboat
Pinksterfeesten Delfzijl
Shanty festival Bie Daip
Maritiem Winsum
Dag van de Groninger Geschiedenis
Sint Nicolaas intocht
Sint Nicolaas intocht t.b.v. de Brandweer
Reitdiephaven intocht Sint Nicolaas
WinterWelvaart

Nieuw waren dit jaar de tochten vanaf de camping Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. Op
23, 30 juli en 6 en 20 augustus was er voor de
campinggasten de gelegenheid om een tochtje
te maken over het Drentsche Diep of het Zuidlaardermeer.
Verder waren er gedurende het vaarseizoen
2012 nog tien dagtochten met groepen met diverse vaarroutes. Het betrof hier families, vriendenclubs, kunstkringen of bedrijven.
Voor 2013 staan er nieuwe initiatieven voor
vaarroutes op stapel. Zo zal er een aantal zaterdagen een beurtvaart naar Bedum / Onderdendam plaatsvinden. Tevens zal er samenwerking
zijn met de Waterjuffers (het palingrestaurant)
aan het Zuidlaardermeer.
Uit de tentoonstelling ‘Johan Faber Licht en Ruimte’,
Platteland 1945, olieverf door Johan Faber

Bezoekersaantallen
Het bezoekersaantal stemt het museum tot
grote tevredenheid. Het museum werd in 2012
bezocht door 28.066 personen, een aanzienlijke
toename in vergelijking met 2011 toen 22.243
personen het museum bezochten. Ruim 8625
bezoekers van WinterWelvaart 2012, waarvan
125 personen meevoeren met de Emma, werden voor het museum meegeteld van de ruim
20.000 personen die dit evenement in totaal
bezochten. Van de bezoekers in 2012 betaalden
4667 volwassenen de volledige toegangsprijs. Er
kwamen 883 kinderen van zeven jaar en ouder,
1104 senioren en 91 CJP-bezitters. In groepen
bezochten 409 volwassenen en 942 kinderen het
museum. Voorts bezochten 685 kinderen onder
de 7 jaar het museum en kregen 144 leden en
2778 andere bezoekers vrije toegang, evenals
5965 bezoekers met een Museumkaart en 203
bezoekers met een Stadjerspas. Tijdens enkele

Uit de tentoonstelling ‘Johan Faber Licht en Ruimte’,
Reitdiep 1945, olieverf door Johan Faber
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speciale bezoekersacties bezochten 1570 personen het museum. Het aantal aanvragen om
informatie over schepen, familie, bouwtekeningen en overige, meest historische onderwerpen
was, evenals in voorgaande jaren, aanzienlijk.
In 2012 werden ruim 213 informatievragen door
het museum beantwoord. De website van het
museum werd 126.183 keer bezocht, een behoorlijke toename in vergelijking met 2011 toen
de website 111.095 keer bezocht werd.
Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht
Tot en met 12 februari 2012 was in het museum
nog de in 2011 geopende tentoonstelling ‘In de
Vaart, nieuw gebruik van oude kanalen’ te zien.
De tentoonstelling ‘Renaissance in het Noorden’ die van 31 maart tot en met 13 mei 2012
te zien was, toonde het werk van hedendaagse noordelijke kunstenaars. De tentoonstelling
vond plaats in het kader van de gelijknamige
kunstmanifestatie die georganiseerd werd door
de Klassieke Academie, en verspreid plaatsvond
in 16 musea in Groningen, Friesland en Drenthe. De exposanten in ons museum waren: Aly
v.d. Wal, Asaph Ben Menahem, Cis, Koetse, Elvira Dik, Fokko Timersma, Ger Eikendal, Gerjan
Scholte-Albers, Hans Parlevliet, Hiske Wiersma,
Jacqueline Kasemier, Jan van Loon, Jan Velthuis,
Joke Klaveringa, Joost Doornik, Ruth van Royen,

Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’,
Hendrik Bolhuis, kok op de ‘Titanic’

Juanne Xue, Keimpe v.d. Kooi, Lammy Alklemade, Marten Huitsing, Nadja Smit, Piet v.d. Hoef
en Riny Bus.
Op 2 juni ging de kunsttentoonstelling ‘Johan
Faber Licht en Ruimte’ van start. Deze duurde
tot 2 september. In deze tentoonstelling werd
een overzicht gegeven van het werk van de Groninger kunstenaar Johan Faber (1902-1979),
lid van de ‘Groninger Ploeg’. In zijn werk is een
verstilling voelbaar, die een sterk contrast vormt
met de uitbundige schilderijen van de andere
Ploegkunstenaars. Faber vond zijn inspiratie
vooral in de natuur van Groningen en Drenthe.
Boerderijen, bomen, de Wadden en de zee keren
steeds terug in zijn werk. In de landschappen
van Faber, waarin hij eigenlijk altijd een vorm
van stilering heeft doorgevoerd, overheersen
licht en ruimte. De tentoonstelling kwam tot
stand in samenwerking met de familie Faber en
Galerie Richard ter Borg. De catalogus bij deze
tentoonstelling werd geschreven door Ploegkenner Doeke Sijens.
De tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’
sloot het tentoonstellingsjaar af en was van 6
oktober 2012 tot en met 10 februari 2013 te
zien.

Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’,
Onhulling ijsmonument met foto van Hendrik Bolhuis
tijdens de ‘zinkdag’ van de ‘Titanic’ op 14 april
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In 2012 was het honderd jaar geleden, dat de
Titanic zonk. Op 14 april 1912 verging dit legendarische schip. Het was bij weinig mensen
bekend dat er ook drie Nederlanders aan boord
waren. Geen van hen overleefde deze ramp.
Onder deze slachtoffers was een Groninger, genaamd Hendrik Bolhuis, reden voor het museum
om deze tentoonstelling te tonen. De tentoonstelling was eerder in het jaar in het Maritiem
Museum in Rotterdam te zien en werd voor Groningen aangepast en uitgebreid met Gronings
materiaal, met name over de Groningse opvarende Hendrik Bolhuis.
Van 14 tot en met 16 december 2012 vond voor
de zesde 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

Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’,
Tentoonstellingszaal op de begane grond

Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’,
Kelder met hoek over Hendrik Bolhuis

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 20.000 personen bezochten
WinterWelvaart. Een groot deel hiervan bezocht
ook het museum.

Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’,
Tentoonstellingsaffiche
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Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’, Model van de achterste deel van de ‘Titanic’ zoals dat nu op
de zeebodem rust. Model gebouwd door Ruud Kats, Hilversum.

Op zaterdag 13 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
‘Arm en Rijk’. 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.

Speciale of jaarlijks terugkerende evenementen
Het museum deed ook weer mee aan het Nationaal Museumweekend dat dit jaar op 14 en 15
april plaatsvond. Het museum was gedurende
dit weekend vrij te bezichtigen.
Op 8 en 9 september 2012 was het weer Open
Monumentendag met als thema ‘Groen van
Toen’. Het museum was gratis toegankelijk en
verzorgde om niet rondleidingen voor de bezoekers.

Bestuur

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Visserijmuseum Zoutkamp en de Stichting het Groninger Landschap organiseerden tussen mei en
september 2012, evenals voorgaande jaren, in
totaal tien vaartochten over het Reitdiep met
de historische garnalenkotter ZK4 onder de titel
‘Beurtvaart’.
Een gids van Stichting Het Groninger Landschap
gaf tijdens de tocht deskundig uitleg over het
bijzondere Reitdiepdal.
Ook stond er een lunch in Café Hammingh en
een rondwandeling door Garnwerd op het programma. Met dit arrangement werd tevens een
bezoek gebracht aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Visserijmuseum te Zoutkamp.

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 de
ontwikkeling van het pomphuis en de kade aan
het Kleine der A kregen veel aandacht van het
bestuur.
Personeel
Aan het einde van het jaar nam het museum
afscheid van de mevrouw F.A.G. Zeller. Mevrouw
Zeller werkte vanaf 1 april 1998 als vaste baliemedewerker in het museum en voerde als gastvrouw van het museum de scepter over de ontvangsthal. Voor zowel bezoekers als personeel
was zij het vaste ‘gezicht’ van het museum. In
december 2012 trad de heer L. Sietsma in dienst
als baliemedewerker.
Ook in 2012 werd weer veelvuldig een beroep
gedaan op vrijwilligers en incidentele krachten.
Het jaarlijkse personeelsuitje ging dit jaar naar
het Veenpark in Bargercompascuum en werd af-

In het kader van ‘Oktobermaand Kindermaand’
was het museum op 7, 21 en 28 oktober voor
kinderen tot 12 jaar gratis toegankelijk. Kinderen konden meedoen aan de workshop ‘Aan
boord van de Titanic’, waarbij ze zelf hun koffer
moesten inpakken voor de reis aan boord van
de Titanic.
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gesloten met een gezellig etentje in Westerbork.
Tijdens de afsluitende kerstbijeenkomst op 20
december, waren de meeste medewerkers en
enkele relaties aanwezig.
Het aantal betaalde medewerkers op 31 december 2012 bedroeg 11 personen die allen in deeltijd werkten en het aantal vrijwilligers bestond
op deze datum uit 46 personen. Het ziektepercentage bedroeg 14,2% en steeg daarmee ten
opzichte van het jaar 2011 toen het ziektepercentage 13,6% bedroeg.
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.

Vaartocht met de ‘Emma’ op het Drents Diep met
molen Onnenpolder

Museale organisaties
In 2012 had het museum op geregelde basis
contact met een groot aantal musea, archieven
of andere erfgoedinstellingen in Nederland.
			
Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2012 kwam het Gronings Maritiem Museaal Overleg, bijeen. Dit samenwerkingsverband van alle Groningse musea met een geheel
of deels maritieme collectie, werd in 2007 geïnitieerd door het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het Grommo bestaat uit: Muzeeaquarium
Delfzijl; Historische Scheepswerf Wolthuis; Abel
Tasman Kabinet; Kapiteinshuis Nieuwe Pekela; Stichting Gebroeders Luden, Oostmahorn;
Veenkoloniaal museum; Museum De Verzamelaar; Visserijmuseum Zoutkamp.

Vaartocht met de ‘Emma’ op het Drents Diep

Groninger Audiovisueel Archief (GAVA),
Groningen
Muzeeaquarium, Delfzijl
Museum het Tromp’s Huis, Vlieland
Museum Wierdenland, Ezinge
Nationaal Reddingmuseum, Den Helder
Noord Nederlandse P & I Club, Haren
Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
Stichting Groninger Landschap
IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’, IJmuiden
Visserijmuseum, Vlaardingen
Visserijmuseum, Zoutkamp

Bruiklenen
Het museum had in 2012 verschillende voorwerpen uit de collectie in bruikleen afgestaan aan
andere musea of erfgoedinstellingen.
Bruiklenen voor lange duur bevonden zich in:
Abel Tasmankabinet, Lutjegast
Fraeylemaborg, Slochteren
Freia B.V., Groningen
Gemeentelijke Havendienst, Groningen
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2010 gestarte samenwerking met het Ostfriesische Landesmuseum in Emden. Beide musea
hebben 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 IPod-touch 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 2013 zal dit project worden
gerealiseerd.

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

Promotioneel
Het museum presenteerde zich in 2012 ook
buiten de museummuren. Zo namen museummedewerkers actief en/of met een stand deel
aan de Dag van de Groninger Geschiedenis op
13 oktober in de Groninger Archieven en aan de
kunstroute door het A-kwartier op 7 oktober. In
november werd meegewerkt aan de ‘Maand van

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal
Internationale samenwerkingsverbanden
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft het
afgelopen jaar een vervolg gegeven aan de in

De botenverhuizing op 24 juli 2012. Het boatsje wordt gereed gemaakt voor transport naar Zoutkamp
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de Mantelzorg’ in samenwerking met Humanitas
Groningen. Op 17 maart deed het museum voor
de eerste keer mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet.
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.
Zo was er veel persaandacht van zowel oog radio/tv en de krant voor de botenverhuizing in de
nacht van 24 juli. Op landelijk niveau kwam het
museum in het nieuws bij een uitzending van
SBS6 op 14 april toen een ijsmonument onthult
werd ter herdenking van de ‘zinkdag’ van de Titanic in de nacht van 14 op 15 april 1912. Op 19
april vond er een opname plaats in het museum
voor het programma ‘Brieven boven Water’ op
Nederland 2.
Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2012 een groot aantal
groepen. In totaal 409 volwassenen en 942 kinderen brachten in groepsverband een bezoek
aan het museum. Veertien betalende groepen
kregen een rondleiding, verzorgd door een van
de rondleiders van het museum.

Aanbieding van een schilderij van de hand van Ploegschilder George Martens door de directeur van Oranje
Verzekeringen op 13 september

Ontvangsten		
Gedurende het jaar vonden een aantal speciale
ontvangsten in het museum plaats. Dit waren
bijvoorbeeld boekpresentaties, recepties en vergaderbijeenkomsten.
Twee bruidsparen gaven in 2012 elkaar het jawoord in de trouwzaal van het museum.
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Mutaties collectie

Schenking: Twee scheepsjagers, olieverf op doek door Johan Faber, circa 1930

In 2012 is de museumcollectie verrijkt met de volgende aanwinsten:
Schenkingen:
Mevrouw A. Bekkering-Westers,
Hoogezand
Mevrouw J. Blijdorp-Jonker,
Slochteren
B. Braam, Wageningen

P. van Daalen, Sloten

Twaalf scheepsjournaals, lopend van 1971 t/m 1975 en
drie machinejournaals lopend van 1971 t/m 1975 van de
kustvaarder Frans-W, eigenaar J. Westers en gevoerd door
kapitein Adolf Remmelts
Boek over de geschiedenis van kapitein Drieves Jonker
van Schiermonnikoog met als titel ‘De Kapitein’
Twee biografieën getiteld ‘Het leven zou pas beginnen Een
biografie van Jan Boelens Oldenburger (1811-1834)’ en
‘De hele Wereld gezien! Wat nu? (eerste deel) Een
biografie van Harm Jans Witkop (1814-1845)’
Scheepsjournaal van de schoenerbrik Bato, gevoerd door
kapitein Petrus Jacobus Huizing uit Veendam

Schenking: Oosterhaven Groningen,
ets door Jan ten Have, 1950
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Schenking: Scheepsportret van het stoomschip
‘Winsum’, olieverf op doek door D. Monsma, 1953

De heer en mevrouw Faber,

Mevrouw H. Grollé-Keuning,
Oudega

B.V. Scheepvaartbedrijf ‘Gruno
Amsterdam’, de heer J. de Vries,
Nieuw Amsterdam

Erven E. Houwerzijl
Indofin Group, Rotterdam
H. Janssen, Bovensmilde
Mevrouw Joosten, Haren

Schenking: Model van het motorjacht ‘Quayonge’

Twee scheepsjagers, olieverf op doek door Johan Faber
Groningen circa 1930
Nieuwe complete set pavoiseervlaggen ten behoeve van
het museumschip Emma.
Fotoalbum met foto’s van de opening van het verbrede
Winschoterdiep op 1 juni 1956 en een aantal losse foto’s
van diverse schepen. Het album en de foto’s zijn beide 		
afkomstig uit de nalatenschap van J.J. Keuning, bij leven
directeur van Nescos en secretaris van
Scheepsbouwvereniging Hoogezand.
Reclameasbak N.V. ‘Gruno’
Herinneringsbordje van The Baltic and International de
Maritime Conference, 1905-1980
Tafelvlaggetje Gruno
Pelorus, serienummer 2105
Kompasvergrootglas in bevestiging
Groot kompas in ring, zonder kist, Engels fabricaat
Sextant, N.V. Observator, Rotterdam, serienummer 6096, in
kist met alle bijbehoren Chronometer met serienummer
6811, van de Koninklijke Instrumentenfabriek, de firma
Caminada, Rotterdam
Drie loodsvaartuigen, ets door Oscar Verpoorten, 1992
Kustvaarder Martha op zee, olieverf op doek door
Sj. Lettinga, 1947
Oosterhaven Groningen, ets door Jan ten Have, 1950
Oorkonde ter gelegenheid van de opening van het
Noordzeekanaal, ingeschilderde litho, 1876, vervaardigd
door de firma Amand, Amsterdam
Scheepsportretje Anna-W, olieverf op board, 1940
Scheepsportret van het stoomschip Mark, tekening door
E. Houwerzijl
Tekening naar een foto van de kustvaarder Triton
Scheepsportret van het stoomschip Winsum, olieverf op
doek door D. Monsma in 1953
Flesje Draisma levertraan
Twee scheepsmodellen van een Luxe Motor genaamd Spes en
een model van een motorjacht genaamd Quayonge.
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De erven A.G. Kuipers-Huisman,
Haren

Schenking: Zes oostzeelepels

Vier ongebruikte Oostzeelepels met aan de achterzijde van
de steel een trembleersteek en gepunte (stippel) inscriptie
‘R Kleijenstüber & Co’ en meesterteken ‘Kecker 12’
vervaardigd in Königsberg, circa 1880
Eén lepel, samengesteld uit een Nederlandse bak met de
steel van een veelgebruikte Oostzeelepel met aan de achterzijde de merktekens CTB 1847 en op het steeleind de
gepunte inscriptie ‘Holl (onleesbaar) Gebrüder’.
Een Nederlands zilveren tafellepel met, puntfilet, tweede
gehalte 835/1000, jaarletter 1929 met meesterteken
Fa. J.M. van Kempen & Zn. Voorschoten en op de achterzijde
de gepunt inscriptie EV (= E. Voordewind)
Alle lepels komen uit de nalatenschap van kapitein Harm
Roelfs van Laten, van wie het museum diverse
voorwerpen bezit. E. Voordewind was een nazaat van
kapitein Van Laten
Acht foto’s: de driemastschoener Secunda in de
Noorderhaven in Groningen, het stoomvrachtschip Jason,
de stalen schoener Demokraat, binnengelopen in
Gorinchem in 1910, een onbekende zeetjalk in een
Oostzeehaven, een onbekende tweemastschoener, een
onbekende driemastschoener, de zeetjalk Spes Mea,
ladend in een buitenlandse haven en een foto van een
scheepsmodel (mogelijk tot 1945 behoord hebbende tot de
collectie van het scheepvaartmuseum). Deze laatste foto is
gemaakt door atelier Kramer in Groningen.

Schenking: Drie schepen op een woeste zee, olieverf op doek door George Martens, 1956
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Schenking: Scheepsportret van de steilsteven ‘Hendrik Egbert’, olieverf op doek door H. Hamminga

P. Kuipers, Hoogkerk
J. Moed, Groningen
Mevrouw C. v/d Molen – Dijk,
Groningen

Messing scheepsbel ten behoeve van museumschip Emma
Messing scheepslamp ten behoeve van museumschip Emma
Foto’s, documenten, een miniatuurmodel van een
harpoen, een beschilderd struisvogelei, een gehoorbeen
van een Potvis, een stuk koraal en een stuk van een
walviskaak met twee tanden die tot pinguïns zijn gesneden.
De objecten zijn afkomstig van Willem Dijk en afkomstig uit
de periode dat hij werkzaam was op de Willem Barentz.

Schenking: Beschilderd struisvogelei

Oranje Verzekeringen, Groningen
C. Rus, Tolbert
G. Veenker, namens wijlen mw.
Antina Stuut-Van Alteren,
Groningen
W. Wildeman,. Zuidbroek

Drie schepen (een coaster, een stoomschip en een
reddingboot) op een woeste zee, olieverf op doek door
George Martens, 1956.
Enkele waterkaarten en een ANWB wateralmanak 1961
Scheepsportret van de steilsteven ms Hendrik Egbert,
olieverf op doek door H. Hamminga.
Map met documenten, waarschijnlijk afkomstig uit het
archief van boekhouder Harryvan en bestaande uit stukken
destijds gezonden aan de heer T.L. Mellema, medeoprichter
van het museum

De bibliotheek van het museum ontving in 2012 enkele maritieme naslagwerken.
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Giften
In 2012 werden verschillende giften met bepaalde bestemming of voor algemene ondersteuning ontvangen. Onder dankzegging voor de geboden hulp worden hier personen en instellingen genoemd die donaties en giften aan het museum schonken:
De tentoonstelling ‘Johan Faber Licht en Ruimte’ werd mogelijk gemaakt door Stichting Beringer Hazewinkel en de Jan Mense van Diepenstichting.
De tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’ werd mogelijk gemaakt door het Huis van de Groninger
Cultuur, Stichting het Ankerfonds en de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
‘WinterWelVaart’, dat georganiseerd werd door het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische
Zeilvaart Groningen en wijkvereniging het A-Kwartier, werd mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Stichting Groninger Welvaart, Stichting Emmaplein Foundation, Ankerfonds, NNPC, DOV Verzekeringen, Gemeente De Marne, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Huis van de Groninger Cultuur.
De vrijwilligersactie NL Doet op 17 maart werd gesponsord door Terbrugge Catering. De botenverhuizing op 24 juli werd voor een deel gesponsord door Mast Verhuizing B.V.
Van de firma Brisk ICT in Groningen ontving het museum twee nieuwe computers en schermen ten behoeve van de navigeerbare versie ‘Groningen in 1470’.
Van de firma BMT De Beer B.V., de Stichting vrienden van het Clubhuis van VWDTP en van VWDTP De
Twee Provinciën ontving het museum een donatie.
Donaties gestort in de schatkist bij de entree van het museum
Extra donaties (buiten de contributie) door leden van de vereniging het Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum
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Personeelsorganisatie 31 december 2012
		
directeur
		
J.W. van Veen
hoofd projecten

hoofd educatie/
adjunct-directeur
medewerker admiconservator
nistratie
mevrouw. S.K.J. van Slooten
mevrouw M. Kind
W. Kerkmeijer
			

hoofd administratie

hoofd communicatie / PR		
mevrouw M.P. Schipperheijn		

baliemedewerker
L. Sietsma

medewerker museumbeheer
S.M. Franswa*

mevrouw C.W.M.E. de
Groot

		
conciërge
		
E.V. Koopman*
		
facilitair medewerker
		
mevrouw J. van den Berg
		
gedetacheerd (seniorenbaan)
		
G. Fikkers (meubelmaker)

Vrijwilige medewerkers
mevrouw L. Bakker (p.r.)
mevrouw D. van den Berg (papierrestauratie)
G.J. ten Berge (bibliotheek/onderzoek)
Mevrouw J. Bodewes (collectie)
S.J.M. Boorsma (onderhoud)
TH.D. Bos (knipselarchief)
mevrouw M. Bouman (balie)
E. Braams (bibliotheek)
H. Brugman (timmerman)
H.G. van Diepen (scheepsbouwtekeningen)
H. Dost (museumschip)
Mevrouw E. Edens (educatie)
H. Egberts (museumschip)
mevrouw D. Geling (balie)
mevrouw A. Grol (balie)
mevrouw R. Hiemstra
M. Hoogendoorn (educatie)
mevrouw A. Hoogeveen (p.r.)
mevrouw L. Holscher (p.r. en educatie)
mevrouw T. van Huis (balie)
mevrouw L. Jansen (educatie)
mevrouw F. de Jongh (Groningen 1470/collectie)
B. Jonas (motorenhal)
J. de Jong (museumschip)
J. de Jong (registratie/fotoarchief/informatieaanvragen)
mevrouw F. Knoop (educatie)

mevrouw N. Kok (evenementen)
mevrouw A. Koning (educatie)
P. Kuipers (educatie/rondleidingen)
C. Lindhout (onderhoud)
J. Leinenga (onderzoek monsterrollen)
T. Mars (registratie)
R.G.E.G. Martens (collectie)
M. Mensing (onderhoud/schilder/stucadoor)
S. van der Meij (evenementen/museumschip)
M. Mulder (p.r. en communicatie)
mevrouw Z. Muyres (balie/inkoop)
mevrouw W. Noppert (balie)
mevrouw W. Stadwijk (administratie/balie)
K. Steketee (onderhoud/fijne mechanica/
restauratie/educatie)
mevrouw M. Stok (balie)
M. Strojenga (kustvaartarchief)
J. Veldman (museumschip)
mevrouw P. de Vries (educatie)
R. de Vries (knipselarchief/rondleidingen/educatie)
mevrouw G. Weitjens (educatie)
H. Westenberg (elektricien)
F. Westra (collectie)
B. Winkel (motorenhal)
J. Zoethout (rondleidingen/collectie)
A. Zuidema (educatie)

*= bedrijfshulpverlener
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Financieel Jaarverslag Penningmeester
Het jaar 2012 was een spannend jaar. Het was
het laatste jaar van de huidige subsidieperiode
en in de voorbereiding voor de periode 20132016 was de belangrijkste vraag hoe dit voor
het museum zou uitpakken. Met het uiteindelijke
resultaat zijn we erg tevreden. We hebben niet
gekregen waar we om gevraagd hebben maar
als je in deze economische moeilijke tijden toch
meer subsidie krijgt, geeft dat ons de overtuiging dat we op de goede weg zijn.

de bestemmingsfondsen en de bestemmingsresultaten € 14.557,-. In de staat van baten en
lasten valt te zien dat vooral de entreegelden en
de opbrengsten van de museumkaart behoorlijk
hoger zijn dan begroot. De entreeprijzen van het
museum zijn per 1 april 2012 verhoogd wat de
verhoogde opbrengst grotendeels verklaart.
Verder valt op dat de winst op verkopen een negatief bedrag vertoont. Hierin is de diefstal verwerkt die in het weekend van WinterWelvaart
heeft plaatsgevonden. Er is aangifte gedaan en
een melding bij de verzekering. Tot dit moment
is het nog niet duidelijk of de verzekering tot
vergoeding overgaat.

Het jaar 2012 was een bewogen jaar waarin op
financieel gebied het nodige gebeurd is.
Het museum heeft opnieuw een legaat ontvangen, dit keer van de heer R. Hazewinkel een legaat van 25.000,-. Dit legaat is toegevoegd aan
een bestemmingsfonds en is bedoeld voor de
museumcollectie.

Aan de lastenkant heeft een verschuiving in de
personeelskosten plaatsgevonden. Er waren
drie maatschappelijke banen in het museum.
De subsidie wordt de komende jaren verder afgebouwd en de verwachting is dat het in 2016
helemaal stopt. Wij hebben ervoor gekozen om
twee van de drie aanwezige banen om te zetten
in een contract voor onbepaalde tijd. Hiervoor
heeft het museum een afkoopsom gekregen van
€ 80.000,- waarvan in 2012 de helft ontvangen
is. De tweede helft wordt in 2013 betaalbaar gesteld.

Een ander groot bedrag heeft het museum gekregen van de Stichting Groninger Welvaart.
Deze stichting is opgeheven en heeft het nog
resterend bedrag aan het museum geschonken.
Dit bedrag is bedoeld voor educatieve doeleinden. Het is toegevoegd aan de reserve en zal te
zijner tijd gebruikt worden.
Het resultaat over 2012 is na de verwerking van

Voor de kosten van de overname van de tentoonstelling ‘Titanic’ van het Maritiem Museum
te Rotterdam is het niet gelukt om genoeg sponsorgelden binnen te halen. Dat ervoor gekozen
is om de tentoonstelling toch naar Groningen te
halen en de kosten voor eigen risico te nemen
bleek een succes gezien het aantal bezoekers
dat de tentoonstelling bezocht heeft en de publiciteit die het opgeleverd heeft.
Ook aan de toekomstplannen wordt voortdurend
gewerkt. Het tweede deel van het pomphuis is
aangekocht. De definitieve akte zal begin 2013
getekend worden.
Verdere ontwikkelingen in 2012 zijn o.a. de inrichting van het depot, het inrichten van een
educatieve ruimte met speelattributen.
De exploitatie van het museumschip Emma en
het pomphuis zijn dit jaar in de staat van baten
en lasten opgenomen om inzichtelijk te maken
hoe de financiële ontwikkelingen zijn.
J.H. Teekman
penningmeester

Een viertal roerklikken uit de museumcollectie
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Staat van Baten en Lasten over 2012
Werkelijke
cijfers over
2012

Begroting
voor
2012

Werkelijke
cijfers over
2011

€

€

€

275.600
86.300
50.153
34.355
14.588
7.678
18.109
10.6783.848
2.340
1.078
996
7.761
________
492.128
=======

274.600
82.900
57.217
23.000
7.000
9.000
5.000
6.000
5.500
0
0
2.200
2.000
________
474.417
=======

274.600
84.100
63.101
26.135
12.488
7.758
26.487
3.938
4.724
13.533
630
1.670
2.241
_______
521.405
=======

320.870
13.416
3.335
50.121
5.466
18.952
3.103
5.086
7.033
227
237
24.810
3.352
1.452
8.768
674
13.319
________
480.221

287.740
63.418
2.500
56.000
5.466
22.700
0
0
9.250
850
500
18.500
2.400
1.500
10.000
500
3.500
_______
484.824

267.016
65.868
1.266
66.836
5.466
28.561
13.533
7.461
7.596
157
886
27.465
2.741
1.502
11.100
573
18.393
_______
526.600

11.907
8.43211.082
________
14.557
=======

10.40732.658
22.251________
0
=======

5.1953.29935.971
________
27.477
=======

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

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

Exploitatiesaldo
Mutatie bestemmingsfondsen
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie overige reserve
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Balans per 31 december 2012 (na verwerking exploitatiesaldo)
31 december 2012

31 december 2011

€

€

407.562
10.344
______

313.648
18.647
______

417.906

332.295

Museumcollectie

PM

PM

Museumschip

PM

PM

Bibliotheek

PM

PM

6.089

7.266

26.978

71.981

489.515

629.034

________

________

940.488
========

1.040.576
=======

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 2012

31 december 2011

€

€

254.928
33.462
12.578
_______

240.371
44.544
4.146
________

300.968

289.061

Toekomstfondsen

137.180

205.498

Egalisatierekening

334.359

240.445

7.967

8.979

160.005
_______

296.593
________

167.981

305.572

_______

________

940.488
=======

1.040.576
=======

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva
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Het Canterhuis en de familie Peters
Claas Jans Bruinewolt […] vertoonde zich op straat in
een zwartlakense mantel met bijpassende hoed, de
hemdbroek voorzien van kleine zilveren knopen, zijn
degen met zilveren gevest op zij, een kleine zilveren
tobacksdoose’ in zijn diepe broekzak en .. in het bezit
van een zilveren ‘tandestocker’.

Zo beschrijft gemeentearchivaris A.T. Schuitema Meijer de koopman die rond 1700 in het
Canterhuis woonde.1 Hij vertelt er bij dat hij het
uiterlijk van Claas Bruinewolt2 met zoveel details kan beschrijven, doordat de kleding en persoonlijke eigendommen zijn opgenomen in een
boedelinventaris. Van een boedelinventaris kun
je verwachten dat er ook onroerende goederen
en huisraad worden genoemd, maar daar zegt
Schuitema Meijer niets over.
Als we de inventaris bekijken, blijkt al snel waarom. De lijst is opgesteld in 1709, toen de weduwe van Claas, Grietje Peters Westbroek, het huis
in de Brugstraat al had verkocht.3 De inventaris
beschrijft de inboedel van een ander huis. Maar
Claas en Grietje hebben jaren in de Brugstraat
gewoond en het is heel waarschijnlijk dat ze
een deel van hun meubels ook in het Canterhuis
hebben gebruikt. En zelfs als dat niet zo is, dan
is de inventaris toch interessant, omdat hij een
beeld geeft van het interieur van een koopmanshuis rond 1700.

Detail uit de stadsplattegrond van Groningen door
Egbert Haubois, 1637

We weten niet precies met hoeveel mensen het
echtpaar Peters-Hindriks het Canterhuis bewoont. Trijntien heeft uit haar tweede huwelijk
twee dochters, Elletje en Grietjen.10 Met Jan Peters krijgt ze zoals gezegd drie kinderen.
Het is onbekend wat er van deze kinderen geworden is. Trijntien overlijdt in of kort voor 1699,
Jan Peters is dan al overleden. Op 24 juni 1700
wordt de erfenis verdeeld, maar in de akte die
daarvan wordt opgesteld, worden geen kinderen van Trijntien genoemd.11 De erfgenamen zijn
een minderjarige jongen genaamd Jan Peters en
de eerder genoemde Grietje Peters Westbroek
en haar man Claas Jans Bruinewolt. Trijntien is
hun aangetrouwde tante, Jan Peters hun oom.
Het is niet helemaal duidelijk hoe de stamboom
van de familie Peters in elkaar zit. Zeker is dat
de minderjarige Jan Peters een zoon is van Peter
Peters en Adriaentien Peters, die in 1699 beide
overleden zijn. Grietje Peters is misschien zijn
zus.
Waarschijnlijk zijn Grietje en Jan geboren en gedoopt in Utrecht en zijn zij na de dood van hun
ouders bij hun oom en tante in Groningen gaan
wonen.12

Maar voor we gaan bekijken wat de boedelinventaris kan vertellen over hóe er in het Canterhuis
werd gewoond, zullen we eerst bekijken wíe er
in het Canterhuis woonden en hoe het huis eruit
zag. Dat verhaal gaat niet over Claas Jans Bruinewolt, maar over zijn vrouw Grietje en de tante
van wie ze het huis erfde: Trijntien Hindriks.
De familie Peters
De Groningse Trijntien Hindriks trouwt op 22
april 1678 met de uit Utrecht afkomstige Jan Peters.4 Het is haar derde huwelijk. Trijntien heeft
haar eerste echtgenoot Eppo Vrolik verloren en
is ook al weduwe van Peter Jansen.5 Met haar
tweede man woonde Trijntien in de Sledemennerstraat.6 Haar nieuwe echtgenoot Jan Peters
trekt bij haar in. In dit huis komen twee dochters
ter wereld: Grietje en Hindrickjen.7 Op 29 mei
1678 kopen Jan en Trijntien het huis in de Brugstraat.8 Trijntien is tijdens de verhuizing in verwachting, want op 27 oktober 1678 wordt een
zoon Peter gedoopt. In het doopboek staat als
adres ’Bruggestraet’ opgegeven.9

Grietje trouwt in 1693 met de uit Slochteren afkomstige Claas Jans Bruinewolt.13 Het echtpaar
trekt in bij tante Trijntien in de Brugstraat en
op dit adres worden vijf kinderen geboren: een
zoon Edse in 1694, een zoon Jan in 1695, een
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weduwe van hopman Albert Crassens. In het
gerechtsarchief van Groningen is een verkoopakte bewaard gebleven.19 Hierin staat beschreven wat er precies bij de aankoop is inbegrepen:

dochter Catharina in 1696, een dochter Eeske in
1697 en in 1701 nog een zoon Jan Claessen.14
Zoals gezegd wordt Trijntiens erfenis verdeeld
in 1699. Omdat Jan Peters minderjarig is moet
er iemand worden ingezworen die zijn belangen
kan behartigen: een zogenaamde ‘voormond’.
Grietje Peters is als getrouwde vrouw niet handelsbekwaam. Bovendien is zij samen met haar
man ook partij in de scheiding van de erfenis.
Daarom wordt Evert Dercks, een goede bekende
die ook getuige was bij het huwelijk van Grietje,
ingezworen als voormond van de minderjarige
Jan Peters. Bij zijn aanstelling is duidelijk vermeld dat het gaat om een tijdelijke aanstelling:
’geduirende de scheijdinge’.15 Misschien nemen
Grietje en Claas de zorg daarna over, maar het
is ook goed mogelijk dat Jan Peters kort daarna
meerderjarig wordt.

behuijsinge, staande in de Brugge straate in verscheiden caemers bestaande, alsmede een hoff daarachter, stall, waagenhuijs, vrije putte stoel, benevens de
halve poorte in Brugge straate, […] soo nochtans dat
de caemer booven de poorte aen voorscr. huijs toebehoort, met noch twie caemers in de Schuitemaackersstraate […] met een mande plaats tot aen de twiede
poorte […] met een mande putte op de plaats, […]
mande muijre aen de poorte met een vrije affwateringe door Berent Allers stall nae het diep.

De beschrijving wordt duidelijker als we de
stadsplattegrond van Haubois ernaast leggen.20
Het Canterhuis bestaat uit een huis (1 en 3) ingedeeld in verschillende kamers, een binnenplaats (7), een stal (8?), een wagenhuis (8?),
een waterput en de helft van de poort aan de
Brugstraat en de poortkamer daarboven (2). Bij
het pand horen ook twee eenkamerwoningen (6)
met een toegangspoort aan de Schuitemakersstraat. Deze worden verhuurd aan Jan Allers en
Jan Carremenders. Verder deelt het Canterhuis
een binnenplaats (4) met het Gotisch Huis (9),
waar de erfgenamen van Hindrick Swartewolt
woonden. Deze binnenplaats is van de andere
binnenplaats afgescheiden met een poort (5). Er
is een gedeelde put met Brugstraat nr. 28 (10),
waar Taco Benedictus woont. Tot slot delen de
eigenaren van het Canterhuis ook een muur met
een pand van Berent Allers op de hoek van het
Kleine der A en de Schuitemakersstraat (11).
Voor dit alles betaalt Jan Peters 2900 Carolus
gulden.

Grietje en Claas blijven niet lang eigenaar van
het Canterhuis. Op 12 november 1704 verkoopt
Grietje het pand. Claas is dan al overleden.16 We
weten niet waar Grietje en haar kinderen vervolgens heen gaan.
Pas in 1709 duikt haar naam weer op in de archieven. Op 23 december 1709 presenteert
ze een boedelinventaris bij de Weeskamer. De
Groningse Weeskamer was opgericht om toezicht te houden op het beheer van de vermogens van minderjarige (half)wezen. In 1689
had het stadsbestuur bepaald dat een weduwnaar of weduwe bij hertrouwen eerst het erfdeel
van de overleden ouder aan de kinderen moest
overdragen of afkopen.17 De aanwezigheid van
Grietjes boedelinventaris in het archief van de
Weeskamer doet daarom vermoeden dat zij van
plan is om opnieuw in het huwelijk te treden.
En inderdaad: op 12 januari 1710 trouwt Grietje
met Eebel Jacobs Ebels uit Groningen, een luitenant in het regiment van brigadier Ockinga. Bij
haar ondertrouw blijkt Grietje trouwens nog een
broer te hebben. In het ondertrouwboek wordt
als getuige een broer met de naam Jacob Pieters genoemd.18 Uit de boedelinventaris blijkt
overigens ook dat in 1709 nog vier van Grietjes
kinderen in leven zijn. Alleen de oudste zoon,
Edse, wordt niet meer genoemd. Dochter Catharina zal later trouwen met de Groninger Henricus
Bruijns en in 1732 samen met hem het Gotisch
Huis kopen.

Volgens Schuitema Meijer is Jan Peters lid van
het koopliedengilde, en wel als molenaar. In de
verkoopakte uit 1678 vinden we echter nog niets
over een molen. Schuitema Meijer zegt dat als
er op dat moment nog niet een molen aanwezig
is, deze waarschijnlijk door Jan Peters is aangebracht. Maar in de scheidingsakte die wordt
opgemaakt na het overlijden van zijn weduwe
Trijntien Hindriks, wordt nog steeds geen molen
genoemd. In die akte uit 1700 wordt het Canterhuis met alle bijbehorende onroerende en roerende goederen omschreven als: de ’behuisinge in brugge straete met sijn annexen an de
suid sijt door hem wordende bewoont’. Pas als
Grietje Peters het Canterhuis in 1704 verkoopt,
wordt de molen voor het eerst genoemd in de
stukken:

Het Canterhuis en zijn annexen
Op 29 mei 1678 kopen Jan Peters en Trijntien
Hindriks het huis in de Brugstraat van de erfgenamen van de overleden Wobbetien Crans,
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Een mogelijke aanwijzing hiervoor is dat de goederen in de verkoopakte van 1704 in twee delen
zijn gesplitst. Voor het eerste deel, het huis met
annexen, voert Grietje de verkoopakte van 1678
en de scheidingsakte van 1700 aan. Het tweede
deel, de boekweitmolen met toebehoren, wordt
vervolgens apart genoemd. Blijkbaar hebben die
oude aktes geen betrekking op de molen en toebehoren.

seekere behuisinge, eert en nagelvast, staende in de
bruggestrate met een hof daar agter, oock de stallinge, benevens de halve Poorte in brugge strate, […]
soo nogtans dat de Camer boven de poorte tot voorsz.
huijs behoort, met nog twee kamers in de Schuitemakers strate, neffens een vrije uitganck an geseide
kamers […]
haar Boeckweijtemoolen en Winckel met alle sijn verdere annexen van dien, soo als de Verkooperse het
tegenwoordig besit en in ’t gebruick heeft, nevens drie
paerden, hoij, torf, ijsere en kopere platen in dese behuisinge zijnde

De indeling van het Canterhuis
Hoewel de aktes van 1678, 1700 en 1704 dus
heel wat informatie geven over het onroerend
goed dat bij het Canterhuis hoort, vertellen ze
maar weinig over de architectuur van het Canterhuis zelf. Als we willen weten uit welke vertrekken het Canterhuis bestaat, worden we
daarmee nauwelijks wijzer. In de akte uit 1678
wordt gesproken over ’verscheiden caemers’. De
akte van 1700 geeft helemaal geen informatie.
De akte uit 1704 noemt evenmin kamers, maar
verklapt wel dat er een winkel is. Deze ’Neeringe’
wordt genoemd in het eerste deel van de verkoop, bij de ’behuisinge’. Misschien betekent het
feit dat de winkel niet bij de molen en toebehoren wordt gerekend, dat we deze winkel in het
woonhuis moeten zoeken. Dat is niet zo onwaarschijnlijk als het klinkt. Een winkel in de voorkamer, aan de straatkant, was in 17e-eeuwse
stadshuizen nog heel gebruikelijk.21
In geschreven bronnen kunnen we dus weinig
gegevens vinden over de indeling van het huis
in de Brugstraat. Helaas geeft bouwhistorisch
onderzoek ook weinig uitsluitsel over hoe het
Canterhuis eruit zag toen de familie Peters er
woonde. Het pand is in de eeuwen erna meerdere malen ingrijpend verbouwd. De huidige indeling van het Canterhuis is het resultaat van een
restauratie in de jaren 70 van de 20e eeuw. Als
de huidige indeling al enige historische bouwfase
weerspiegelt, dan is het die van de 19e eeuw.22
Wat we wèl weten over de architectuur van het
Canterhuis is dat het pand een voorhuis had dat
bestond uit een kelder, een hoge begane grond,
twee lage verdiepingen en een zadeldak. Op de
kaart van Egbert Haubois is te zien dat het huis
in 1643 nog een gotische gevel met tempels of
pinakels had. De voordeur zat waarschijnlijk
links en kwam direct uit op de zaal. In deftige Groningse stadshuizen raakte in de tweede
helft van de 17e eeuw een nieuwe indeling in
de mode. Daarbij liep een lange gang van de
voordeur langs een zijmuur van het huis helemaal door tot aan de achtergevel. Aan die gang
lagen dan de verschillende kamers. Het Canter-

De Grutter, prent van Jan en Casper Luyken, 1694.
Collectie Amsterdam Museum (A15776)

Het Canterhuis en zijn annexen zijn tussen 1678
en 1700 niet veel in waarde gestegen: 100 Carolus gulden, nog geen 4%. Waarschijnlijk heeft
Jan Peters in deze periode een molen gekocht.
Maar hij heeft ook iets verkocht: in de akte uit
1700 wordt geen wagenhuis meer genoemd.
Wellicht verklaart dit het geringe prijsverschil.
Het is opvallend dat het pand in de periode
1700-1704 wel flink in waarde is gestegen.
Grietje Peters verkoopt het Canterhuis met bijgebouwen voor 4000 gulden en de molen voor
nog eens 850 gulden: een prijsstijging van 1850
gulden, bijna 62%! Misschien hebben Grietje en
haar man de boekweitmaalderij flink uitgebreid.
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waarschijnlijk van het type stoelklok, en een vogelkooi. Het voorhuis van Grietje is dus een deftige zitkamer.

huis heeft deze indeling waarschijnlijk pas in de
18e eeuw gekregen. De kelder onder het voorhuis had een ingang aan de straat en werd afzonderlijk verhuurd. Boven de poort tussen het
Gotisch Huis en het Canterhuis, bevond zich een
poortkamer die bij het Canterhuis hoorde. Achter het voorhuis was een lager achterhuis gebouwd. Hierin bevond zich de rosmolen van de
boekweitmaalderij. Schuitema Meijer meent dat
dat achterhuis ook een eigen kelder had, met
een toegang op het erf. Deze kelder was volgens
hem wel bestemd voor gebruik door de hoofdbewoner.

In het voorhuis bevindt zich in de 17e eeuw ook
vaak een klein kamertje: het voorkamertje. Zo
ook in het voorhuis van Grietje. Zo’n voorkamertje is vaak in gebruik als kantoortje of soms
als zitkamer. Op het eerste gezicht lijkt dat in
Grietjes huis niet het geval. Er staan weliswaar
twee tafels waaraan zij haar administratie kan
doen, maar er zijn geen stoelen. De enige zitplek in het voorkamertje is het ’Ledekant met
een groen behangsel’: een hemelbed. De kleur
van de gordijnen komt terug in het tafellaken.
Groen is trouwens een veel voorkomende kleur
in Groningse interieurs in de 17e en 18e eeuw.
Tegen de wanden van Grietjes voorhuis hangen
zeven schilderen van verschillende formaten en
een grote spiegel. Het bed is opgemaakt met

Het interieur van Grietjes huis aan het
Lage der A
In 1709 maakt Grietje Peters een boedelinventaris op van het huis aan het Lage der A waarin
zij op dat moment woont: ’Een Huijs met 1 pakhuijs an de Westzijdt van Adiep door de Inventarisante bewoont, het Huijs op Eijgen gront, en
het packhuijs op pachtgront’. De boedelinventaris begint met een opsomming van de onroerende goederen en gaat verder met schuldbekentenissen, handelswaar, contanten en linnengoed.
Daarna komt het stuk dat voor ons het meest
interessant is: de beschrijving van de huisraad.
Kamer na kamer worden alle waardevolle spullen beschreven. Hoewel het hier dus niet gaat
om de inboedel van het Canterhuis, geeft de
boedelinventaris wel een beeld van de inrichting
van een 17e-eeuws koopmanshuis. En wie weet:
misschien heeft Grietje de meubels die hier genoemd worden al gebruikt in het Canterhuis.
Het huis aan het Lage der A heeft de volgende
kamers: een ’voorhuijs’, een ’voerkamertijn’,
een ’camer’, een ’keucken’ en een ’achterhuijs’.
Deze indeling is in de 17e eeuw heel gebruikelijk
voor een Gronings stadshuis.
Het ’voorhuijs’ is de naam voor de grote kamer
aan de straatkant. In de boedelinventaris van
Grietje Peters wordt geen gang genoemd, dus
waarschijnlijk heeft haar huis nog de indeling
waarbij de voordeur direct toegang geeft tot het
voorhuis. Het voorhuis is in de 17e eeuw gewoonlijk de deftigste kamer van het huis. Tenzij
men een winkel aan huis heeft, in dat geval is
de winkel meestal in het voorhuis gevestigd. In
Grietjes huis is het voorhuis ingericht met een
zwarte kast (mogelijk een imitatie van het dure
ebbenhout) en zeven stoelen met losse kussens
van het modieuze trijp (geschoren fluweel). Aan
de wand hangen een klein spiegeltje en zeven
schilderijen, waarvan de voorstellingen helaas
niet genoemd worden. Verder is er een uurwerk,

Inboedelinventaris van Grietje Peters Westbroek.
Collectie Groninger Archieven
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verzameling schalen, schotels en borden en ’het
stubber- en mangelgoed’. Een schenktafel en
een paar krukjes zijn de enige meubels. Er zijn
twee haardkleden, die niet verder gespecificeerd
worden en aan de wand hangen twee spiegeltjes. Een echte eetkamer kan Grietjes keuken
niet zijn, want er zijn geen tafels en stoelen.
Er is een ’etenspinde’: een voorraadkast, maar
het kookgerei vinden we dan weer in het achterhuis. Bij dit vertrek geeft de inventaris onder
meer een schotelbank met potten en pannen,
drie rekjes met steenwerk, een baktrog met een
meelzak, korven en vleesvaten, blikwerk, koper
en tin en ijzeren potten. Ook de dingen die nodig
zijn om de was te doen en om schoon te maken
zijn verspreid over de keuken en achterhuis. De
veger en de mangel staan in de keuken, maar
in het achterhuis vinden we de wastonnen, wateremmers, strijkijzers en een oude kleerkast
om het wasgoed in op te bergen. In het achterhuis is ook weer een slaapplaats, waarvan wederom alleen het matras en beddegoed worden
genoemd. Deze ruimte is niet gedecoreerd. De
gordijnen en de vogelkorf zijn hier waarschijnlijk
vooral van praktisch nut. En misschien geldt dat
ook wel voor de ’Boeckkaste met boecken’.

een matras, een verzameling kussens met slopen en twee dekens. Het voorkamertje lijkt nog
het meest op een slaapkamer. Maar wat zou je in
een slaapkamer moeten met de vijf glazen kelkjes en vijf schotels die ook genoemd worden?
Het woord ’slaepcamer’ komt in boedelinventarissen voor vanaf de 2e helft van de 17e eeuw.
Maar deze kamer is dan niet in de eerste plaats
bedoeld om in te slapen. De strakke scheiding
van functies die wij nu kennen, bestaat dan nog
niet. In 1709 kan men in de slaapkamer ook
gasten ontvangen. Het idee van een slaapkamer
als ontvangstruimte, met een pronkledikant als
zitmeubel, heeft men afgekeken van het Franse
staatsieappartement. Het zal in Groningen tot
ver in de 18e eeuw populair blijven. De aanwezigheid van een luxe bed in Grietjes voorkamertje is dus helemaal niet zo gek.
De ’camer’ in Grietjes huis zou ook weer zo’n zitkamer kunnen zijn, al is dit vertrek minder luxe
ingericht dan het voorhuis en het voorkamertje.
Het heeft dan wel weer een haard, waardoor
deze kamer ’s winters een stuk comfortabeler
is dan het voorhuis en de voorkamer. De haard
is, zoals gebruikelijk in die tijd, aangekleed met
twee haardkleden om alle rook en roet uit de
kamer te houden. Er is een groen kleed dat een
set vormt met de groene gordijnen en het tafelkleed. En er is een eenvoudiger onderkleed
dat een set vormt met de witte gordijnen voor
de ramen. Behalve met textiel wordt de kamer
ook opgesierd met negen schilderijen, vijf gedecoreerde schotels en een paar glazen op de
schoorsteenmantel. Het ameublement bestaat
uit drie tafels, een eikenhouten kastje, 15 goede
en slechte stoelen met 11 kussens. Verder zijn
er twee tafeltjes met ’fijn koffijgoedt’ en een
spoelkom om de kopjes in te spoelen. In deze
kamer wordt ook geslapen, want er zijn twee
matrassen met een verzameling kussens, slopen
en dekens. Ledikanten of rustbanken worden
niet genoemd, dus misschien lagen de matrassen in bedsteden.

Misschien moeten we ons bij de boeken in het
achterhuis vooral kasboeken voorstellen. Kostbare werken zoals bijvoorbeeld een bijbel zou je
niet in de minste kamer van het huis verwachten. Bovendien worden boeken ook vaak gerekend tot het zogenaamde lijfstoebehoor. Deze
persoonlijke bezittingen, zoals kleding, wapens
en sieraden, hebben een aparte status bij een
huwelijk in gemeenschap van goederen. Wanneer de ene ouder overlijdt, gaan deze goederen
rechtstreeks naar de kinderen. De lijfsgoederen
van de overlevende ouder hoeven evenmin te
worden verdeeld, die blijven het eigendom van
de levende ouder. Dit verklaart meteen waarom
de kleding en sieraden van Grietje Peters niet
in de boedelinventaris zijn opgenomen. En eigenlijk geldt dat ook voor het lijfstoebehoor van
haar overleden man en het persoonlijke spaargeld van de vier kinderen: die posten horen niet
bij de boedel. Ze staan dan ook opgetekend op
een apart blad. Het is op dit blad dat Schuitema
Meijer zijn beschrijving van Claas Jans Bruinewolt heeft gebaseerd. Hij schrijft: ’Aan de hand
van deze opgave had men hem ook in een ander
costuum kunnen steken, hij bezat er meerdere’.
Claas had inderdaad nog een rok (nauwsluitende
jas) van bruine lakense stof en één van serge de
Nimes (een verre voorloper van denim). Maar
de de hoed die Schuitema Meijer noemt, is niet

De ’keucken’ in het huis aan het Lage der A is
niet een keuken in moderne zin. In 17e-eeuwse inventarissen komen heel wat keukens voor,
maar ze worden lang niet altijd gebruikt om in
te koken. Meestal zijn het een soort woonkamers, soms eetkamers. Vaak zijn er meerdere
kamers die een keukenachtige functie lijken te
hebben. Als we naar Grietjes boedelinventaris
kijken, dan valt op dat er zowel in de ’keucken’ als in het ’achterhuijs’ servies en kookgerei
worden genoemd. In de keuken vinden we een
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terug te vinden. En waar hij ’tobacksdoose’ leest,
staat ’tobacks doode’. Zou het misschien om een
zilveren pijpendover gaan? Ook blijkt de degen
niet het enige wapen te zijn dat Claas bezat: het
laatste item in de lijst is een ’snaphaane’: een
geweer.
F. de Jongh
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wordt in het ondertrouwboek genoteerd dat zij uit Utrecht
komt. Mijn theorie is dat Peter en Adriaentien net als de
oom Jan Peters uit Utrecht komen. Ik vermoed dat zij in
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27

Social media in het Noordelijk Scheepvaartmuseum: waarom?
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum maakt inmiddels gebruik van een aantal social media:
Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube.1 Waarom heeft het Noordelijk Scheepvaartmuseum
hiervoor gekozen? En waarom specifiek voor
deze kanalen? En wat kunt u als bezoeker, fan,
sponsor of lid van het museum met deze media
van het museum?
Communiceren
Ik start hier met de eerste vraag, waarom het
museum voor social media heeft gekozen. Een
museum als het Noordelijk Scheepvaartmuseum
heeft ambitieuze doelen en weinig middelen. Het
museum wil graag een groot publiek bereiken
en veel mensen naar ons museum trekken. Om
dit te bereiken, is er, naast een goede inhoud,
veel Public Relations nodig. PR is een constant
proces, dat nooit stopt en nooit af is. Kosten en
bereik van klassieke PR en marketing zijn vaak
een belemmering om dit zo goed mogelijk te
doen. Om een voorbeeld te noemen: de jongere
doelgroep tussen 18 en 45 jaar is moeilijk te bereiken via de traditionelere geprinte media. Juist
online zijn zij wel te vinden en aan te spreken.
We hebben te weinig tijd en geldelijke middelen,
om bijvoorbeeld goede advertenties te plaatsen in kranten, of via de televisie of de radio
te communiceren. Ook blijkt uit onderzoek, dat
marketing via traditionele media steeds minder
effectief is. Dit komt omdat zeker de jongere

doelgroep, maar ook de oudere, hun informatie
juist online vindt, en op die plek dus ook vatbaarder is voor marketing. Nog specifieker: het
marktaandeel mobiele marketing is binnen die
categorie de absolute stijger.2 Dit betekent dus,
dat mensen vooral internet via hun mobiel gebruiken, en steeds minder via hun computer. Sites als Facebook en Twitter worden dus vooral
onderweg bekeken en gebruikt. Het is daarom
verstandig, ook voor het Noordelijk Scheepvaartmuseum, om rekening te houden met die
trends. Met social media willen we informeren,
onze naamsbekendheid vergroten en daarnaast
ook mensen aanzetten om ons museum te bezoeken. Hoe pakken we dat nu aan?
Strategie
Snel een Twitteraccount aanmaken is natuurlijk
geen probleem. Af en toe en berichtje posten op
je Facebookpage is ook geen punt, maar bereik
je dan wel wat je wilt? Nee, meestal niet, en
daarom heeft het museum ook eerst een strategie ontworpen voor het gebruik van social media. In die strategie is goed gekeken waarom en
hoe we onze doelen kunnen bereiken. In begin
2012 zijn we gestart met de social media, nadat
het plan was geschreven. Inmiddels kunnen we
goed zien wat er werkt en wat er niet werkt. Dat
is een blijvend proces: we willen graag nieuwe
zaken uitproberen en onze bezoekers en fans zo
goed mogelijk van dienst zijn via deze kanalen.
Ieder medium heeft daarbij zo zijn eigen voordelen. Dit betekent ook, dat we onze verschillende social media voor verschillende zaken inzetten, passend bij het desbetreffende kanaal.
Facebook is bijvoorbeeld zeer visueel ingericht,

Museummedewerkers werken aan de tentoonstelling
‘Johan Faber Licht en Ruimte’
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heel geschikt om met mooi beeldmateriaal ons
verhaal te vertellen. Daar plaatsen we dus vaak
informatie, updates en kijkjes achter de schermen voorzien van foto´s of video´s. Twitter is
zeer geschikt voor korte, snelle updates. Dat
kanaal zetten we dus vaak in om ´live´ korte
verslagjes te doen van wat er speelt in ons museum, bijvoorbeeld tijdens een bezoek van een
schoolklas. Social media gebruiken we ook, om
te horen, wat de bezoekers van ons museum
vinden. Daarom willen we ook graag een dialoog
online en plaatsen daarvoor geregeld vragen of
gaan in op wat bezoekers, geïnteresseerden en
fans aan ons vragen via bijvoorbeeld Twitter of
Facebook. Social media willen we niet voor eenrichtingsverkeer inzetten, juist niet!
Ons derde kanaal is YouTube, een videokanaal.
Daar plaatsen we eigen filmmateriaal, en daar
geven we ook links van beeldmateriaal dat bijvoorbeeld van tv komt. Je kunt lid worden van
ons videokanaal en zo goed op de hoogte blijven,
of commentaar geven, of zelf eens iets plaatsen.
Het vierde en laatste kanaal dat we inzetten, is
LinkedIn. Dit is voornamelijk een professioneel
netwerk. We hebben daar een eigen bedrijfspagina, en een group. Van de group kunt u lid
worden, en de bedrijfspagina kunt u volgen. Ook
hebben medewerkers van het museum vaak een
profiel op LinkedIn: u kunt dus ook zien, wie er
bij ons werkzaam zijn, en hoe hun professionele
leven er eigenlijk uitziet. LinkedIn gebruiken we
het meest om aankondigingen te doen van nieuwe activiteiten zoals nieuwe tentoonstellingen.
Er zijn meer toepassingen mogelijk, maar dat
bewaren we voorlopig voor een volgende fase.
Maar ook hier geldt: we stellen vragen en reageren op wat er wordt gezegd, tegen ons en over
zaken die ons aangaan.

Kinderen doen een speurtocht in het museum

Scheepvaartmuseum een nog mooier en bekender museum te maken door ons te volgen, eens
een berichtje te delen met uw eigen achterban
en ons uw feedback te geven. Social media, we
kunnen en willen niet meer zonder!
M.P. Schipperhein

Wat hebt u eraan?
Zoals al is aangegeven, zijn we ontzettend blij
met de feedback, die we via deze media krijgen.
We horen graag, wat u van ons museum en ons
aanbod vindt. We staan dus zeker open voor uw
suggesties op dit terrein.
Als u dus een account heeft op een van deze vier
kanalen, en u hebt ons daar nog niet gevonden,
dan nodigen we u bij deze uit om eens naar onze
pagina´s te surfen en ons te gaan volgen. In de
toekomst zullen we ook steeds vaker aanbiedingen en kortingen via deze kanalen publiceren.
Naast informatie, achtergronden en hopelijk alles wat u weten wil over het museum, vindt u
er straks dus ook mooie voordeeltjes. We zijn
ontzettend trots op ons museum en dragen dit
graag uit. U kunt ons helpen om het Noordelijk

Twitter:
@NSMGroningen
Facebook:
www.facebook.com/Noordelijk.Scheepvaartmuseum
LinkedIn bedrijfspagina en group:
Noordelijk Scheepvaartmuseum (beide)
YouTube:
www.youtube.com/user/nsmgroningen

Noten.
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1.

Zie de desbetreffende adressen aan het eind van dit
artikel.

2.

Bron: www.frankwatching.com

Atlantische avonturen… of een poging daartoe!
De negentiende eeuw staat bekend als de eeuw
van de uitvindingen. Op allerlei terreinen was
men bezig nieuwe technieken en nieuwe toepassingen te bedenken en uit te testen. Ook op
maritiem gebied veranderde er veel. De stoommachine werd verder geperfectioneerd en de
omschakeling van houten naar stalen schepen
bracht een ware omwenteling te weeg in de aard
van de scheepvaart. De zeeman was niet meer
afhankelijk van de wind maar kon zelf bepalen
op welke tijd hij op een bepaalde plek wilde zijn.
Oude ambachten die met de houten scheepsbouw te maken hadden verdwenen maar nieuwe
beroepen deden hun intrede. Over de introductie
van twee nieuwe uitvindingen en de ‘vermarkting’ ervan gaat het volgende artikel.

De bemanning van de Lundin reddingboot,
het echtpaar Einar Sivard en Signe Holm Sivard in
1914, Collectie Library of Congress USA

Al jaren was het gebrek aan zeewaardigheid
van reddingsboten aan boord van zeeschepen
onderwerp van kritiek. De open sloepen waren
wel zeewaardig maar alleen tot zekere hoogte
en vooral het uitzetten van de reddingsboot
was een probleem. Bij een zeeschip dat slagzij

maakte was het erg moeilijk een reddingsboot
van een schuine scheepswand heel het water
in te krijgen. Was dat dan eenmaal gelukt dat
moesten de vaak verkleumde opvarenden zich

De Lundin reddingboot verlaat New York, Collectie Library of Congress USA
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Inge Holm Sivard verklaarde erg veel zin in de
reis te hebben en sprak haar volledig vertrouwen uit in de zeewaardigheid van de sloep. Zij
zou voor het eten aan boord zorgen en had beschikking over een elektrisch kooktoestel. Dit in
verband met de grote hoeveelheid brandstof aan
boord. Ze sliep in een apart afgeschoten deel
van de overkapte kuip. Bovendien zo verklaarde
ze, had de reis een romantisch trekje want het
zou gelijk de huwelijksreis van het pasgetrouwde stel zijn.

maar redden met de beperkte mogelijkheden die
er waren. Geen wonder dus dat er allerlei systemen werden bedacht om de zeewaardigheid
van reddingsboten te verbeteren. Dit gebeurde
zowel door bedrijven als door particulieren. In
dit verhaal gaat het om de lotgevallen van twee
prototypes van nieuw ontworpen reddingsboten.
De Lundinboot, werd in New York te water gelaten in 1914. In Nederland was de heer Jacob
Pieter Schuttevaer al vanaf 1907 bezig met het
ontwerpen van een heel nieuw type reddingsboot. Maar hoe moest je het grote publiek overtuigen van de kwaliteit van het ontwerp? Een
overtocht over de Atlantische Oceaan was daarvoor in beide gevallen de aangewezen methode.

De koers zou noordelijker zijn dan de route die
door de grote lijnschepen werd aangehouden
dus werd er rekening gehouden met ijsbergen.
Lundin ging ervan uit dat zijn schip daar tegen
moest kunnen. De stalen romp was bedekt met
licht balsahout dat de klappen moest opvangen.
De Lundin reddingsloep kende een bemanning
van zes personen. Buiten Einar Sivard en Inge
Holm Sivard en de al eerder genoemde marconist Meldrum, waren dat kapitein B.A. Rigoulot
als navigator, Charles Klintberg als matroos en
Walter Petersen als machinist. Saillant detail is
dat geen enkele verzekeringsmaatschappij het
aandurfde de Lundin reddingsloep te verzekeren.

De Lundin reddingsboot
Op 19 juli 1914 stroomde een massa mensen
samen op de kades bij de Bayside Yacht Club te
New York. Die dag vond de testvaart plaats van
de revolutionaire nieuwe reddingsboot die door
A.P. Lundin was ontworpen. De sloep kende een
overdekte kuip en was uitgerust met een motor
en roeiriemen. Voorin het schip was een apart
afgescheiden geïsoleerde ruimte voor een marconist die daar een geavanceerde zend- en ontvanginstallatie bediende. Hoeveel opvarenden
de sloep kon bergen is niet bekend maar gezien
de foto’s zullen dat er ongeveer 30 geweest zijn.
Lundin had ter promotie van zijn reddingsloep
een publiciteitsstunt bedacht. Het pas getrouwde echtpaar Einar en Singe Sivard zouden, samen met een ervaren bemanning in een maand
tijd de Atlantische Oceaan oversteken.
De Lundin reddingsboot zou uit New York vertrekken en in Queenstown in Ierland moeten
aankomen. Lundin had de promotie goed geregeld want tijdens de proefvaart werd het
scheepje omringd door vele andere schepen en
het was een enorm lawaai door de vele toeters
en stoomfluiten die de bemanning goede vaart
toewenste.
De proefvaart liep volledig naar wens al werd
het log door een te enthousiaste bewonderaar
van de lijn gevaren. De Lundin liep gemiddeld
6 knopen en kon de golven met gemak aan. De
ontvanginstallatie werkte naar behoren maar de
zendinstallatie was nog niet geïnstalleerd. De
firma Marconi loste dit op door hulp te bieden
en een medewerker van de firma, H.J. Meldrum,
bood aan om als marconist mee te gaan naar
Ierland. Tenminste op voorwaarde dat, in geval
van een ongeluk, hij een echte zeemansbegrafenis zou krijgen.
Sivard zelf was opzichter bij de Welin Manufacturing Company waar het scheepje was gebouwd.

Op 30 juli 1914 was het zover. Onder grote belangstelling vertrok de Lunding reddingsloep aan
zijn lange en gevaarlijke reis. Maar, het avontuur
zou heel kort duren. Toen de Lundin reddingssloep in Boston aankwam, ontving de bemanning daar het bericht dat de reis ten einde was.

Vrijeval proef van de ‘Schuttevaer’ in Amsterdam,
gehouden vanaf het droogdok van de Amsterdamsche
Droogdokmaatscheppij op 17 april 1919, uit:
Het Schip 25 april 1919
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De uitbraak van de Grote Oorlog had de reis te
riskant gemaakt. Door de gesloten opbouw zou
de Lundin boot door een van de oorlogvoerende
partijen voor een onderzeeboot of een torpedoboot kunnen worden gehouden en was de kans
groot dat ze naar de bodem van de oceaan geschoten zou worden.
Het is niet te achterhalen hoe men op het bericht
heeft gereageerd. Feit is echter dat de Lundin
reddingboot zich nooit heeft kunnen bewijzen
door de tocht naar Ierland te maken maar in alle
rust terugkeerde naar Long Island City.
De onfortuinlijke avonturen van
Jakob Pieter Schuttevaer
Op 27 mei 1929 stond er een advertentie in het
Nieuwsblad van het Noorden met de tekst: “Ondergeteekende bericht hierbij, dat zijn boot “De
Schuttevaer” iederen dag te bezichtigen is bij
de Museumbrug. Iedere bezoeker ontvangt een
photo der boot, waarvoor men betaalt, wat men
wenscht te geven. Beleefd aanbevelend: Schuttevaer”.
“De Schuttevaer” was een nieuw type reddingsboot dat reeds vóór 1907 door kapitein Schuttevaer was ontworpen. De kapitein zal ongetwijfeld gedroomd hebben dat zijn naam nog lang

De ‘Schuttevaer’ bij vertrek uit Plymouth.
Vooraan C. van der Laan, linksachter
J.P. Schuttevaer, rechtsachter Piet Meijer

Twee waaghalzen en een (miskend?) uitvinder
vlnr: C. van der Laan, J.P. Schuttevaer (in uniform) en Piet Meijer – poseren kort voor hun vertrek uit Plymouth
voor de fotograaf
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als synoniem voor dit soort reddingsboot zou
blijven gelden maar helaas mocht dat niet zo
zijn. De nieuwe reddingsboot was vooral revolutionair door zijn “onzinkbare” karakter en door
het feit dat de opvarenden in een gesloten boot
van het in nood verkerende schip werden gelanceerd. Het was het vrije val principe dat nu voor
vrijwel alle reddingsboten op zeeschepen wordt
toegepast maar dat toen nog niet bestond. De
Schuttevaer was een zeilsloep en was van hout
gebouwd. Aan boord was ruimte voor 20 opvarenden. Zodra het scheepje te water was gelaten dook het onder, kwam boven, de bemanning
opende een luik, hees de zeilen en voer weg. In
1919 en 1921 vonden onder grote belangstelling
proeven plaats in Rotterdam en de algemene
opinie was zeer positief.

De reddingboot ‘Schuttevaer’ die enige dagen
geleden met haar kranige bemanning van Rotterdam
naar Amerika is vertrokken. Ze werd onder geleide
van een groot aantal boten met belangstellenden
naar Hoek van Holland gesleept, uit:
De Prins van 3 maart 1928

Op 26 februari 1928 startte de grote promotiereis van “De Schuttevaer”. Het doel was om
vanuit Rotterdam naar Engeland te zeilen en
van daaruit verder naar Portugal, de Azoren
en dan uiteindelijk naar New York. Eenmaal in
New York zou “De Schuttevaer” een zegetocht
op de Hudson houden. De bemanning van het
scheepje bestond uit kapitein H.J. Smit, tweede
stuurman Th. Gelissen, marconist J. Straatman.
Op 2 maart berichtte het Nieuwsblad dat de NRC
vanuit Londen de boodschap had gekregen dat
“De Schuttevaer” veilig bij het parlementsgebouw lag afgemeerd. Ondanks het rustige weer
was de bemanning zeeziek geworden en door
een val van de heer Schuttevaer was het radiotoestel onklaar geraakt. De bemanning was door
de zeeziekte oververmoeid.
“De Schuttevaer” trok in Londen veel belangstel-

ling door zijn gesloten bouw en lage kajuit. De
consul-generaal en de vice-consul brachten een
bezoek en hoorden over de geslaagde overtocht.
In de dagen die volgden werd de radio-inrichting
van het schip verwijderd zodat er meer ruimte
ontstond voor de bemanning.
Op 20 maart vertrok “De Schuttevaer” onder
een enorme publieke belangstelling richting Plymouth met een bemanningslid minder en een
ander vervangen. De heer Gelissen ging niet
mee. In zijn plaats kwam de heer Kruithof aan
boord. De marconist Straatman was, door het
weghalen van de radio-inrichting overbodig geworden.
Enkele dagen later arriveerde “De Schuttevaer”
in Margate. Onderweg was het gaan stormen en
het scheepje had daarbij twee ankers verloren.
Aangekomen in Plymouth kreeg de bemanning
ruzie. Kapitein Smit liet “De Schuttevaer” aan de
ketting leggen om zodoende uitbetaling van zijn
gage veilig te stellen Hij kreeg daarbij steun van
Kruithof. Schuttevaer beweerde op zijn beurt dat
door het slechte navigeren van Smit alle ellende
was begonnen. Uiteindelijk werd er door Schuttevaer een beroep gedaan op de Nederlandse
overheid om te voorkomen dat zijn schip verkocht zou worden en kreeg gedaan dat de overheid hem twee weken uitstel gaf om de nodige
fondsen te vinden om zijn bemanning te betalen.
Inmiddels deden verhalen de ronde over bedreigingen met een mes door Kruithof tegen Schuttevaer en beschuldigde Schuttevaer zijn kapitein

Kaart door de heer Schuttevaer uitgebracht om geld
te verzamelen voor zijn tocht van Plymouth naar New
York (een vroege vorm van crowdfunding)
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stelling had getoond met een bezoek aan het geteisterde scheepje. Maar nog was de ellende niet
voorbij. Doordat het gemeenschappelijk visum
met een aanbevelingsbrief van de Amerikaanse
consul in Nederland, was achtergebleven in Porto Rico, werd de bemanning gelast het land met
de eerstvolgende reisgelegenheid te verlaten.
En zo keerde “De Schuttevaer”, aan dek van de
“Nieuw Amsterdam”, naar Nederland terug.

Smit ervan de tocht expres te hebben vertraagd
om zo het schip in handen te kunnen krijgen.
Schuttevaer ging op zoek naar een nieuwe bemanning. Teruggereisd in Nederland verdiende
Schuttvaer geld met kaarten met foto’s van zijn
schip en kon zo uiteindelijk Smit en Kruithof uitbetalen.
Op 2 januari 1929 voer “De Schuttevaer” dan
toch werkelijk uit richting Lissabon. Aan boord
bevonden zich drie opvarenden; de heer Schuttevaer zelf, de heer P. Meijer en de heer C.A. van
der Laan.
Ook hier verliep de tocht met problemen. In
de Golf van Biscaje kwam “De Schuttevaer” in
een storm terecht en sneuvelde het kompas.
Met een provosorisch hersteld kompas bereikte
het drietal La Coruna. Van daaruit zeilde men,
voorzien van nieuwe kaarten, langs de kust naar
het zuiden. Ook hier stormde het hevig zodat de
bemanning blij was dat Lissabon werd bereikt.
Op 8 februari werd dan eindelijk met de Grote
Oversteek begonnen. “De Schuttevaer” zeilde
de haven van Lissabon uit richting de Azoren.
En toen? Het volgende bericht werd op 18 maart
verzonden vanaf het Spaanse stoomschip “Marquis de Commillas”: “de Nederlandse reddingsboot ‘Schuttevaer’ opgepikt en aan boord genomen. De drie opvarenden verkeerden in zeer
uitgeputten toestand, tengevolge van gebrek
aan voedsel…….. ze verklaarden van de verderen tocht af te zien……………”.
En hiermee kwam een treurig einde aan de oversteek naar Amerika. Tenminste op eigen kracht.
“De Schuttevaer” vervolgde zijn tocht als deklast en kwam zo in San Juan aan. Daar aangekomen regelde Schuttevaer dat zij aan boord van
een stoomschip naar New York konden doorreizen. Toch was het niet het schip dat had gefaald
maar de bemanning zelf. Door een navigatiefout
waren ze 400 mijl ten westen van de Azoren terecht gekomen en nog zuidelijker dan ze dachten. Met heel weinig eten en water waren ze blij
de aandacht van het Spaanse schip te kunnen
trekken door het verbranden van een oliejas die
aan de mast werd gehangen.

Was Jakob Pieter Schuttevaer, toch al zeventig
jaar oud, hiermee verslagen? Geenszins; in enkele exemplaren van het Nieuwsblad van mei
1929 wordt verslag gedaan van lezingen van J.P.
Schuttevaer in Groningen en van kantelproeven in de Zuiderhaven. Samen met een nieuwe
compagnon Haverkamp werden al weer plannen
gemaakt voor een nieuwe reis, deze keer naar
Scandinavië. Schuttevaer vertelde uitvoerig
over zijn avonturen op zee en van de geweldige
ontvangsten die hem overal ten deel waren gevallen. Zo bleef hij zijn droom najagen van het
populair maken van de Schuttevaer reddingsboot die veiliger en beter was dan alle tot dan
bekende reddingssloepen in de wereld.
Epiloog
Twee pogingen de Atlantische Oceaan over te
steken om een nieuw type reddingsboot te promoten. We zullen nooit weten of de Lundin lifeboat de overtocht had kunnen maken. De enorme wereldbrand van de Grote Oorlog maakte
voortijdig een einde aan een mogelijk spectaculaire reis. Uit de verslaggeving treft echter wel
de professionele aanpak van Lundin en Sivard
en ook hun vermogen om steun voor hun project
te verwerven.

In New York werden uitgebreide pogingen gedaan de Amerikanen warm te laten lopen voor
de reddingsboot. Zonder succes echter. Op 5
april berichtte een verslaggever van het Haarlems Dagblad dat de boot verlaten en verweerd
aan een pier lag. De reporter wachtte nog een
tijd op de bemanning maar tevergeefs. Ook in de
Amerikaanse pers werd bijna geen aandacht aan
“De Schuttevaer” geschonken, zelfs niet nadat
de vliegtuigbouwer Anthony Fokker zijn belang-

Kantelproef met de Schuttevaer in het
Verbindingskanaal in Groningen
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De reddingboot ‘Schuttevaer’ in Groningen, uit: Het Noorden in Woord en Beeld, 24 mei 1929.

zijn vinding geaccepteerd te krijgen. Ter propaganda organiseerde Schuttevaer allerlei demonstraties van de zelfrichtendheid van zijn boot.
Ondanks al zijn pogingen het publiek en daarmee ook de scheepvaartwereld en de politiek
voor zijn reddingssoep te interesseren, lukte
het Schuttevaer niet een omwenteling in de
reddingsbootbouw te realiseren. Misschien dat
hij daarvoor het zakelijke inzicht miste of misschien was de tijd er nog niet rijp voor. Ook het
feit dat de reddingssloep niet gemotoriseerd was
speelde wellicht mee. Maar vooral het feit dat
zijn grote promotiereis naar de Verenigde Staten
op zo’n echec was uitgelopen zal het vertrouwen
in zijn beoordelingsvermogen door mogelijke investeerders danig hebben aangetast.

Het verhaal van “De Schuttevaer” is veel tragischer maar daardoor ook romantischer. Slecht
voorbereid en met een onervaren bemanning
werd een poging gedaan Amerika te bereiken.
Met meer geluk dan wijsheid brachten de opvarenden het er levend van af. Het schip deed het
echter prima en wie weet is “De Schuttevaer”
toch voor veel ontwerpers na WOII een inspiratiebron geweest bij het construeren van de moderne vrije val reddingsboot.
Jakob Pieter Schuttevaer komt de lezer van nu
voor als een gedreven maar ook wat naïeve
man, die volstrekt bezeten was van zijn uitvinding. Het ging hem daarbij niet om geldelijk gewin, want in plaats van er aan te willen verdienen, beloofde hij elk land dat zijn boot in gebruik
zou nemen aan boord van zeeschepen, de bouwtekeningen gratis te verstrekken. Maar omdat
wettelijk bepaald was dat reddingssloepen open
moesten zijn, kostte het hem de grootste moeite

Pieter Jakob Schuttevaer overleed op 4 november 1938.
J.W. van Veen
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S’amuse

BuitenSociëteit

Café de Sleutel

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

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

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

Lekker geregeld!
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