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Foto omslag:
Model van een 15e eeuws Hanzeschip met drie masten, een voor- en achterkasteel en kanonnen. Het
betreft een laat type hulk als karveel gebouwd. Het
model is gebouwd door H. Lüdemann uit Westrhauderfehn tussen circa 1970 en 1980 en staat thans
opgesteld in de middeleeuwenzaal van het museum
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Woord vooraf

Jaarverslag 2013
museumbezoekers en toeristen een horeca-en
sanitaire voorziening te bieden krijgen meer en
meer vorm. Zeker nu ook de kade wordt omgetoverd naar een aantrekkelijk terras. In 2014
hopen we met de uitvoering van deze plannen
te kunnen beginnen.
De Cultuurnota’s van gemeente en provincie
betekenen voor het museum een belangrijke
stimulans. We zijn voor de komende periode
aangewezen als een belangrijke culturele voorziening. En een stevige basis om samen met
het Groninger Museum en de Groninger Archieven vorm te geven aan de presentatie van
de “geschiedenis van Stad en Ommeland”. Een
functie die we hebben opgepakt nu het Forum
te kennen heeft gegeven dat aan anderen over
te laten. “Samenwerken” blijft een belangrijk
thema voor het museum. Door afspraken met
o.a. het Groninger Museum, de Groninger Archieven, het Forum, het Landesmuseum in
Emden, het visserijmuseum in Zoutkamp, Werf
Wolthuis en de buurt-en schippersorganisaties
zijn we in staat aansprekende tentoonstellingen en evenementen te bieden voor een breed
publiek. Waarbij we voor kinderen en jongeren
graag speciale programma’s ontwikkelen.

Het eerste jaar van de nieuwe subsidieperiode
2013-2016 was een goed jaar voor het museum. De verhoogde entreeprijs en een goed
bezoekersaantal voor de verschillende tentoonstellingen en evenementen leidde tot extra
inkomsten. Dat was ook het geval doordat de
subsidie van de gemeente flink werd verhoogd
en een lichte verhoging van provinciezijde.
Deze verhoging is vooral aangewend om de
salarissen – die al jaren zijn achtergebleven –
meer in overeenstemming te brengen met de
huidige schalen. Helaas kwam in 2013 al snel
het bericht dat de gemeente en de provincie
moeten bezuinigen. Hierdoor is de verhoging
jammer genoeg grotendeels weer teniet gedaan en is het museum praktisch op het oude
peil gebleven. Het museum zal dan ook in de
toekomst blijven streven naar hogere eigen
inkomsten. We hopen dit door de organisatie
van aansprekende tentoonstellingen, het aantrekken van sponsorgelden, de exploitatie van
het Pomphuis en het varen met de Emma te
kunnen realiseren.
Voortgang is geboekt met de planvoorbereiding
van het historisch programma van de bewoningsgeschiedenis van onze panden en de Binnenstad. In dit verband zijn we zeer tevreden
met de afspraken met de gemeente over de
archeologiefunctie die in het museum een plek
heeft gevonden, en waardoor vondsten op onze
prachtige locatie getoond kunnen worden. Het
Pomphuis aan de kade is inmiddels volledig in
bezit van het museum en de plannen om er

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.

Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Bestuur en leden
Op 31 december 2013 telde de vereniging 383 leden, waaronder 27 bedrijfsleden en 29 gezinsleden.
Het aantal leden is sinds 31 december 2012 gedaald met 32 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 2013 de volgende samenstelling: 		
voorzitter		
De heer P. Westra 			
secretaris		
Mevrouw M.J. Schouwenaar		
penningmeester
De heer J.H. Teekman
leden			
De heer P. Kooij
			
Mevrouw T. van der Veen

Adviseur van het bestuur was:
De heer T. Bouman
		

Het gehele bestuur vergaderde in 2013 op 13
februari, 6 maart, 1 april, 15 mei, 11 september en 6 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 20
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 2013 lid waren worden
hieronder, onder dankzegging voor hun ondersteuning, genoemd:

te Groningen:
Anker Redersverzekeringen
Aon Risk Services
Bout & Overes Advocaten
C.S.M. Suiker B.V. vestiging Vierverlaten
D&U groep accountants
Feederlines B.V.
Freia B.V.
Installatiebedrijf P.B. Vos
Marine Insurance International B.V.
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

te Bedum:
Scholma Druk B.V.

te Haren:
Scheepvaart Groningen B.V.
Noord Nederlandsche 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 Ten Boer:
Emmius Notarissen
te Winschoten
Reider Shipping B.V.

Uit de tentoonstelling ‘Dit is mijn Stad. Groninger
Stadsgezichten’, IJsverkoper, olieverf M. Duran
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Het algemene beeld van het
museum in 2013

Tentoonstellingen en evenementen
Chronologisch overzicht

rennie uit Sint Petersburg. Dat de Russische
kunstenaars vooral vanuit een klassieke Russische vakopleiding werkten gaf een interessant
contrast met de vaak conceptuele kunst van de
Nederlandse kunstenaars van Artcetera.
De kunstwerken hingen eerst in het Noordelijk Scheepvaartmuseum en in de synagoge
in de Folkingestraat en werden later het jaar
in Rusland geëxposeerd. Voor kinderen werd
een workshop schilderen georganiseerd onder
leiding van kunstenaars Robin d’ Arcy Shillcock
en Frea Stuurwold.

Uitvoering Toekomstplannen
In 2013 is gefaseerd verder gewerkt aan de
toekomstplannen die in 2007 werden gepresenteerd. Bij het trappenhuis op de eerste verdieping werd een prachtige deur in middeleeuwse
stijl geïnstalleerd door de meubelmaker van het
museum. In 2013 zijn de eerste stappen gezet
naar een nauwere samenwerking met de afdeling archeologie van de Gemeente evenals met
de Stichting Monument en Materiaal.
Museumschip
In 2013 begon het museumschip Emma (PW
17) met haar derde vaarseizoen. Er werden
verschillende evenementen bezocht en ook
werd er veel met gasten gevaren. Het vaarseizoen van de Emma zag er als volgt uit:

Op 8 juni opende de tentoonstelling ‘Tin van
Toen’ die tot 15 september duurde. In deze tentoonstelling kon de bezoeker op twee manieren
kennismaken met het bijzondere metaal tin. Al
sinds het begin van de 15e eeuw waren er tingieters in Groningen actief. In de middeleeuwse
kelder van ons Canterhuis werd de geschiedenis van deze tingieterij verteld aan de hand van

Uit de tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’,
begin tentoonstelling

Dagtochten:
9 keer verhuur aan particulieren
6 keer een beurtvaart naar Bedum / Onderdendam (nieuw in 2013)
4 keer een tocht over het Drentsch Diep vanaf
het Zuidlaardermeer
De nieuwe deur in middeleeuwse stijl in het trappenhuis

Relatietochten:
2 keer een tocht met overheidsambtenaren
Deelname aan meerdaagse evenementen:
Pinksterfeesten in Delfzijl
Watervloot III in Hoogezand –Sappemeer
Historische motorenshow Brons Motorenfabriek
in Appingedam
Grachtenfestijn in Groningen
WinterWelVaart in Groningen

den voor het museum meegeteld van de ruim
15.000 personen die dit evenement in totaal
bezochten. Van de bezoekers in 2013 betaalden 4.048 volwassenen de volledige toegangsprijs. Er kwamen 722 kinderen van zeven jaar
en ouder, 979 senioren en 74 CJP-bezitters.
In groepen bezochten 776 volwassenen en
1643 kinderen het museum. Voorts bezochten
1369 kinderen onder de 7 jaar het museum en
kregen 146 leden en 4095 andere bezoekers
vrije toegang, evenals 6730 bezoekers met
een Museumkaart en 205 bezoekers met een
Stadjerspas. Tijdens enkele speciale bezoekersacties bezochten 80 personen het museum.
Het aantal aanvragen om informatie over
schepen, familie, bouwtekeningen en overige,
meest historische onderwerpen was, evenals in
voorgaande jaren, aanzienlijk. In 2013 werden
ruim 223 informatievragen door het museum
beantwoord. De website van het museum werd
105.941 keer bezocht, een afname in vergelijking met 2012 toen de website 126.183 keer
bezocht werd.

Eéndaagse Evenementen:
Dag van de Groninger Geschiedenis in Groningen
3 keer gevaren voor de Sinterklaas intocht in
Groningen
Bezoekersaantallen
Het museum werd in 2013 bezocht door 26.334
personen, een afname in vergelijking met 2012
toen 28.066 personen het museum bezochten.
Deze afname komt grotendeels door het weer
(regen) tijdens WinterWelvaart, waardoor minder mensen dit evenement bezochten en door
de Titanic tentoonstelling in 2012 die bijzonder
veel bezoekers heeft aangetrokken. Ruim 4.200
bezoekers van WinterWelVaart 2013, waarvan
80 personen meevoeren met de Emma, wer-
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Tot en met 10 februari 2013 was in het museum nog de in 2012 geopende tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’ te zien. Toen
het schip op 14 april 1912 verging waren er
drie Nederlanders aan boord waaronder één
Groninger, Hendrik Bolhuis. Mede dankzij deze
Groningse connectie met de Titanic trok de
tentoonstelling veel bezoekers.
In tentoonstelling ‘From Sint-Petersburg with
love’, die duurde van 9 maart 2013 tot en met
5 mei 2013 werd het werk van acht Nederlandse en acht Russische kunstenaars uit Sint Petersburg getoond.
De kunstenaars
toonden daarin hun
beeld van elkaars
samenleving. In
deze expositie was
niet alleen hedendaagse schilderkunst te zien maar
ook diverse beeldhouwwerken en
installaties. De kunstenaarsgroep Artcetera organiseerde
voor het Nederland/
Rusland jaar 2013
dit samenwerkingsproject met het
jonge Russische
Uit de tentoonstelling ‘From
kunstenaarscolSint-Petersburg with love’,
lectief Nepokotentoonstellingsaffiche

Uit de tentoonstelling ‘Tin van Toen’, tingieter
Amsing aan het werk

een van de laatste tingieterijen van de stad,
het tingietersgeslacht Amsing. De tingieterij
van Amsing zat in een pand in de Brugstraat
op nummer 8, dus vlakbij ons museum, in wat
nu de kelder van studentenvereniging Albertus
Magnus is. Drie generaties tingieters maakten
hier tinnen borden, kruiken, kraantjeskannen
en avondmaalsbekers.
Het tweede onderdeel van deze tentoonstel-
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bracht van de kunstenaars A.J. van Prooijen,
Jan Ensing, Cornelis Pronk, S. Berghuis en J.
Bulthuis. C.C. Last en H.P. Oosterhuis. In een
andere deel van de expositie kon de bezoeker
zien hoe drie hedendaagse Groningse kunstenaars Annemiek Vos, Rob Elzinga en Marcel
Duran tegen hun stad aankijken. Deze kunstenaars tonen in hun werk de veranderingen in de
stad en de sfeer van het straatbeeld. Zij tonen
in hun kunstwerk hun Stad in een impressionistische stijl. Warme kleuren worden gebruikt om
de stad in haar pracht weer te geven. Kinderen
konden hun eigen stad vormgeven door mee
te bouwen aan een maquette die gedurende de
hele tentoonstelling in het museum bleef staan
en steeds groter groeide.
Voor deze tentoonstelling, die tot 26 januari
2014 te zien was, werd samengewerkt met de
Groninger Archieven en het Groninger Museum.
Van 20 tot en met 22 december 2013 vond
voor de zevende 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 Gronin-

Uit de tentoonstelling ‘Tin van Toen’, reclamefoto voor
de kraantjespotten van Amsing

ling nam de bezoeker mee naar het tin van
toen, afgebeeld op hedendaagse schilderijen
van de hand van kunstenares Marjolein van
den Berg in een realistische stijl. De stillevens
van Marjolein zijn gemaakt naar aanleiding van
archeologische bodemvondsten, die zij zelf had
gevonden.
Het educatieve programma bij deze tentoonstelling bestond onder meer uit demonstraties
tingieten en -beschilderen door tingieter J.
Andriessen. Daarnaast is ook een taxatiemiddag georganiseerd waarbij tindeskundige J.
Beekhuizen (bekend van het AVRO-programma
‘Tussen Kunst en Kitsch’) eigendommen van
bezoekers taxeerde.
De najaars- en wintertentoonstelling van het
museum opende op 5 oktober onder de titel
‘Dit is mijn Stad. Groninger stadsgezichten’.
Uitgangspunt van de expositie is het prachtige
overzicht van Groninger stadsgezichten in het
boek Album van Oud-Groningen van de vroegere gemeentearchivaris A.T. Schuitema Meijer.
Hierin is al het bekende 18e en 19e eeuwse
beeldmateriaal van Groningen zoals schilderijen, aquarellen, etsen uit de tijd zelf bijeengebracht. De originele etsen en tekeningen zijn
normaal nooit voor het publiek te zien. In deze
bijzondere expositie is een selectie bijeenge-

Uit de tentoonstelling ‘Tin van Toen’, handelskist met
tinnen waar van tingieter Amsing
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Uit de tentoonstelling ‘Tin van Toen’, nagebouwde
opstelling van tingieterij Amsing in de kelder van het
museum

Uit de tentoonstelling ‘Dit is mijn Stad. Groninger stadsgezichten’, Nieuwe Kerk, olieverf door A. Vos, 2012

gen 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 een leuk kinderprogramma
waarbij zij een verjaardagsfeestje regelden
voor Benthe, het vriendinnetje van Jibbe, de
huispiraat van de WinterWelVaart.
Door de mengeling van cultuur, historie, eten
& drinken en gezelligheid brachten veel mensen een bezoek aan WinterWelVaart. Tussen de
10.000 en 15.000 personen bezochten WinterWelVaart. Een groot deel hiervan bezocht ook
het museum.

een lunch in Café Hammingh en een rondwandeling door Garnwerd op het programma. Met
dit arrangement werd tevens een bezoek gebracht aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum
en het Visserijmuseum te Zoutkamp.
In het kader van ‘Oktobermaand Kindermaand’
konden kinderen gratis naar de tentoonstelling
‘Dit is mijn stad’ en daarna meebouwen aan de
maquette.
Rabobank Museumdag vond dit jaar plaats op
26 oktober. Ook deze dag was het museum
voor bezoekers met een speciale bon van de
Rabobank gratis toegankelijk.
Op zaterdag 5 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
‘Vorst en Volk’. 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 5 en 7
april plaatsvond. Het museum was gedurende
dit weekend vrij te bezichtigen.
Op 14 september 2013 was het weer Open Monumentendag met als thema ‘Macht en Pracht’.
Het museum was gratis toegankelijk en verzorgde om niet rondleidingen voor de bezoekers. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het
Visserijmuseum Zoutkamp en de Stichting het
Groninger Landschap organiseerden tussen mei
en september 2013, evenals voorgaande jaren,
in totaal 12 vaartochten (6 heenreizen en zes
terugreizen) 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

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 de
ontwikkeling van het pomphuis en de kade aan
het Kleine der A kregen veel aandacht van het
bestuur.
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Personeel
Op 1 april 2013 trad mevrouw F. de Jongh in
tijdelijke dienst als projectmedewerker. Per 1
oktober 2013 werd mevrouw Z. Muyres in het
kader van een participatiebaan aangesteld als
nieuwe balie- en winkelmedewerker.
Ook in 2013 werd weer veelvuldig een beroep
gedaan op vrijwilligers en incidentele krachten.
Het jaarlijkse personeelsuitje op 27 mei ging
dit jaar naar Bourtange en werd afgesloten met
een gezellig etentje in Beerta. Tijdens de afsluitende kerstbijeenkomst op 12 december, waren
de meeste medewerkers en enkele relaties
aanwezig.

ven in het kader van mede door het museum
georganiseerde evenementen of arrangementen.
Dit waren:
Wijkvereniging ‘Het A Kwartier’
Marketing Groningen
‘t Pannekoekschip
Rondvaartbedrijf Kool
Stichting Het Groninger Landschap
Stichting Historische Zeilvaart Groningen
Visserijmuseum Zoutkamp

Het aantal betaalde medewerkers op 31 december 2013 bedroeg 12 personen, waarvan
1 maatschappelijke baan (voorheen ID) en 1
participatiebaan. Daarnaast was één persoon in
een zogenaamde seniorenbaan bij het museum
werkzaam. Al deze medewerkers werkten in
deeltijd. Het aantal vrijwilligers bestond op
deze datum uit 46 personen.
Externe contacten en activiteiten
Overheid
Gedurende het hele jaar had de directie, enkele
keren terzijde gestaan door één of meer leden
van het bestuur, regelmatig contact met politici
en vertegenwoordigers van de Gemeente en
Provincie Groningen. Met de Provincie werden de meeste contacten onderhouden met
de contactambtenaren en incidenteel met de
gedeputeerde van Cultuur en zijn naaste medewerkers. Met de Gemeente Groningen werd
regelmatig overleg gevoerd met de contactambtenaar en incidenteel met de wethouder
van Cultuur.
Museale organisaties
In 2013 had het museum op geregelde basis
contact met een groot aantal musea, archieven
of andere erfgoedinstellingen in Nederland.
Provinciale museale samenwerkingsverbanden
Ook in 2013 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.

Landelijke samenwerkingsverbanden
Maritiem Digitaal
Internationale samenwerkingsverbanden
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft het
afgelopen jaar hard gewerkt aan de in 2010
gestarte samenwerking met het Ostfriesisches
Landesmuseum in Emden. Beide musea hebben in
2013 een gezamenlijke ‘smartphone tour’ ontwikkeld. Met de eigen smartphone of geleende iPod
touch kunnen bezoekers vanaf april 2014 op een
eigentijdse manier kennis maken met de collecties
van beide musea.

Uit de tentoonstelling ‘Dit is mijn Stad. Groninger Stadsgezichten’ Watertoren II, olieverf door R. Elzinga, 2011

Museum het Tromp’s Huis, Vlieland
Museum Wierdenland, Ezinge
Nationaal Reddingmuseum, Den Helder
Noord Nederlandsche P & I Club, Haren
Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
Stichting Het Groninger Landschap
IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’, IJmuiden
Visserijmuseum, Zoutkamp

Promotioneel
Het museum presenteerde zich in 2013 ook regelmatig buiten de museummuren. Zo namen museummedewerkers actief en/of met een stand deel
aan de Dag van de Groninger Geschiedenis op 5
oktober in de Groninger Archieven. Op 16 maart

Samenwerkingsverbanden ten behoeve van
evenementen en arrangementen
Het afgelopen jaar had het museum regelmatig
contact met een aantal organisaties of bedrij-

Bruiklenen
Het museum had in 2013 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
Gronings AudioVisueel Archief (GAVA), Groningen
Muzeeaquarium, Delfzijl

Boven: Uit de tentoonstelling ‘Tin van Toen’, tinnen
bord, olieverf door Marjolein van den Berg
Onder: Uit de tentoonstelling ‘Tin van Toen’, tinnen
kan, olieverf door Marjolein van den Berg
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Uit de tentoonstelling ‘Dit is mijn Stad. Groninger stadsgezichten’, Eemskanaal/Oosterhaven, olieverf door R.
Elzinga, 2011
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Mutaties collectie

deed het museum voor de tweede keer mee
met de landelijke vrijwilligersactie ‘NLdoet’.
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.

In 2013 is de museumcollectie verrijkt met de volgende aanwinsten:
Schenkingen:

Groepsbezoeken en rondleidingen
Het museum ontving in 2013 een groot aantal
groepen. In totaal 776 volwassenen en 1643
kinderen brachten in groepsverband een bezoek aan het museum. Tien betalende groepen
kregen een rondleiding, verzorgd door een van
de rondleiders van het museum.
Ontvangsten		
Gedurende het jaar vonden een aantal speciale
ontvangsten in het museum plaats. Dit waren
bijvoorbeeld boekpresentaties, recepties en
vergaderbijeenkomsten.
Er zijn in 2013 geen bruidsparen getrouwd in
het museum.

Familie Bos, Haren

Kladjournaal van de kustvaarder Erebus over de periode juni
1969 tot en met 3 januari 1970

J. Dieckmann, Arnhem

Reclamekaart ‘Champonella’ vruchtenwijn uit circa 1930 van
Woldring & Idema N.V. te Groningen, destijds gevestigd in de
Brugstraat op nummer 24 (nu het Canterhuis van het Noordelijk Scheepvaartmuseum)

W. Eekhof, Leeuwarden

Uitgebreide documentatie- en fotocollectie van Nederlandse
rederijen in de 20e eeuw, gerubriceerd in genummerde mappen, Motorenplaat Brons, Twee motorenplaten Werkspoor
N.V. Amsterdam, Diverse reclamematerialen van rederij
Koninklijke Rederij Wagenborg te weten een muismat, een
blikje, een flesje likeur, een stressballetje en twee koffiekopjes, Presse-papier met daarin een foto van het schip Isabel
ter promotie van Wijnne en Barends’ cargadoors- en agentuurkantoren b.v. Delfzijl, Set borrelglaasjes Damen Shipyards
Schenking: Reclamekaart ‘Champonella’
vruchtenwijn uit circa 1930 van Woldring
& Idema N.V.

Activiteit tijdens ‘NLdoet’

Uit de tentoonstelling ‘Dit is mijn Stad. Groninger
stadsgezichten’ Zonnige dag in Noorder Plantsoen,
olieverf door M. Duran, 2011
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J. Haan, Groningen

Ongeopend blik ‘Kobli Gemalen Koffie’, eind jaren ’60 van de
20e eeuw van de koffie- en theefabrikant Broekema-Nagel
N.V., destijds Violenstraat 10, Groningen

D. van der Heide, Wirdum

Scheepsjagerspenning prov. Groningen, nr. 144, uitgegeven
aan Jan van der Veen uit Veendam

H. Jacobs en mevrouw
F. Jacobs-Venema, Neuf-Église,
Frankrijk

Groene en ovale kapiteinstrommel met de afbeelding van
twee gekruisde vlaggen en de tekst ‘Nederl.e Brik Agatha
Kapt.n E.A. Zeilinga’ en daaronder de tekst ‘B.J. Carst & Co.
Cargadoors Amsterdam’

Mevrouw Julsing, Groningen

Westerhaven met schepen en huizen langs de A-weg, olieverf
op doek door Blauw, 1e helft 20e eeuw

Mevrouw G.A. Kooij, Groningen

Kasboekje van kapitein Warnder Kramer sr., 1931-1938

Mevrouw H. Löwick-Kuiters, Nijverdal

Twee fotoalbums met foto’s van diverse kustvaarders

Mevrouw A.K.C. Nuijten, Leiderdorp

Twee Oostzeelepels:
Exemplaar 1: Op de bovenzijde van het steeluiteinde is een
vaandel afgebeeld met de inscriptie ‘HS en JS’, omlijst met
plant- en bloemmotieven. Op de achterzijde op de steel staat
de ingestipte inscriptie ‘Kriegsmann & Bulmerincq in Riga
1843’. Op de aanzet tot de bak staan vier meestertekens:
CGH / BVT 1843 (essayeursmerk) / 84 / stadsmerk. De bak
is ovaalvormig en staat in een hoek van 40 graden op de
steel.
Exemplaar 2: Op de bovenzijde van het steeluiteinde is een
vaandel afgebeeld omlijst met plant- en bloemmotieven. Op
de achterzijde op de steel staat de ingestipte inscriptie ‘G.W.
Schröder & Co., Riga 1849’. Op de aanzet tot de bak staan
vier meestertekens: Knut / AIII 1849 (essayeursmerk)/ 84 /
stadsmerk. Bak en steel zijn uit één stuk vervaardigd.

Schenking: Scheepsjagerspenning
Schenking: Ongeopend
blik ‘Kobli Gemalen Koffie’
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Schenking: kapiteinstrommel van de brik ‘Agatha’

Schenking: Westerhaven, olieverfschilderij door Blauw

Mevrouw I. Pelgrim, Veendam

Documenten van kapitein L. Pelgrim waaronder een zeebrief
en een stuurmansdiploma

Mevrouw M.F. Ringers, Aduard

Aldis dagseinlamp uit circa 1960 afkomstig van de Groningse
kustvaarder Argo van rederij Davids in Delfzijl

Mevrouw P. de Roever, Groningen

Tinnen brandewijnkom, vervaardigd door Berend Amsing,
tingieter aan de Brugstraat in Groningen.

D. Ronner en mevrouw F. de Jong,
Houwerzijl

Scheepsjournaal van de kustvaarder Argus, kapitein
G. Bonninga, over de periode 12 mei 1939 tot en met
20 augustus 1939

De heer Uuldriks, verm. Groningen

Werfnaamplaat Gebr. Niestern

Fa.Woldring Porselein, Groningen

Grote kraantjespot die jarenlang dienst heeft gedaan als
reclameobject van de firma Woldring

Mevrouw Worries, Groningen

Aantekeningschriftjes van machinist Herman Leenderts
Medema, machinist a/b de Hunze IX

De bibliotheek van het museum ontving in 2013 enkele maritieme naslagwerken.
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Schenking: Oostzeelepel inv.nr.
Schenking: Oostzeelepel inv.nr.
Schenking: Oostzeelepel inv.nr.
Schenking: Oostzeelepel inv.nr.
detail met meestertekens

1884
1885
1885
1885

voorzijde
voorzijde
achterzijde
achterzijde

Schenking: werfnaamplaat Gebr. Niestern

Giften:
In 2013 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 ‘From Sint-Petersburg with love’ werd mede mogelijk gemaakt door ArtCetera.
De tentoonstelling ‘Tin van Toen’ werd mogelijk gemaakt door de Commissie van Spijsuitdeling, het
Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting het Roode- of Burgerweeshuis.
De tentoonstelling ‘Dit is mijn Stad. Groninger stadsgezichten’ werd niet gesponsord.
‘WinterWelVaart 2013’, dat georganiseerd werd door het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Historische
Zeilvaart Groningen en wijkvereniging het A-Kwartier, werd mogelijk gemaakt door sponsorbijdragen
van: Gemeente Groningen, Provincie Groningen (evenementenbudget en Het Verhaal van Groningen), Noord-Nederlandsche P&I Club, Stichting Het Anker Fonds, Gemeente De Marne, Gemeente
Hoogezand-Sappemeer, Stichting Geïntegreerde Visserij, losse donaties van bezoekers.
Zowel voor WinterWelVaart als voor het museum zelf zijn er diverse bedrijven geweest die werkzaamheden niet berekend hebben, dus sponsoring in natura hebben gedaan.
Donatie van Stichting Maritiem Centrum.
Donaties gestort in de schatkist bij de entree van het museum.
Extra donaties (buiten de contributie) door derden of door leden van de vereniging het Noordelijk
Scheepvaartmuseum.
Bestuur Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
Directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum
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Schenking: Tinnen brandwijnkom, vervaardigd
door Berend Amsing, Groningen
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Personeelsorganisatie 31 december 2013
		
directeur
		
J.W. van Veen*
hoofd projecten

Uit de fotocollectie: Drukte in het Kieldiep, omstreeks 1930.
Uit: ‘Het Noorden in Woord en Beeld’

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		

medewerker museumbeheer
S.M. Franswa*

baliemedewerker
mevrouw Z. Muyres

projectmedewerker		
mevrouw F. de Jongh		

conciërge
E.V. Koopman*

		
		
		

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

		
		

Meubelmaker (gedetacheerd)
G. Fikkers

					
Vrijwilige medewerkers
mevrouw L. Bakker (p.r.)
J. de Jong (registratie/fotoarchief/informatieaanvragen)
mevrouw C. Bartel (educatie)
mevrouw A. Koning (educatie)
mevrouw D. van den Berg (papierrestauratie)
mevrouw C. Koopmans, (museumschip/balie)
G.J. ten Berge (bibliotheek)
P. Kuipers (educatie/rondleidingen)
Mevrouw J. Bodewes (collectie)
C. Lindhout (onderhoud)
R. Boef (educatie)
J. Leinenga (onderzoek monsterrollen)
S.J.M. Boorsma (onderhoud)
T. Mars (registratie)
H.D. Bos (knipselarchief)
R.G.E.G. Martens (collectie)
mevrouw M. Bouman (balie)
M. Mensing (onderhoud/schilder/stucadoor)
H. Brugman (timmerman)
S. van der Meij (evenementen/museumschip)
H.G. van Diepen (scheepsbouwtekeningen)
M. Mulder (p.r. en communicatie)
H. Dost (museumschip)
mevrouw W. Noppert (balie)
H. Egberts (museumschip)
mevrouw L. Sabandar (p.r.)
mevrouw D. Geling (balie)
mevrouw W. Stadwijk (balie)
mevrouw A. Grol (balie)
K. Steketee (onderhoud/fijne mechanica/restauratie/educatie)
K. Hartmans (bibliotheek)
mevrouw M. Stok (balie)
mevrouw R. Hiemstra (educatie)
M. Strojenga (kustvaartarchief)
mevrouw A. Hoogeveen (p.r.)
J. Veldman (museumschip)
mevrouw L. Holscher (p.r. en educatie)
mevrouw P. de Vries (educatie)
mevrouw T. van Huis (balie)
H. Westenberg (elektricien)
mevrouw H. Jansen (educatie)
F. Westra (collectie)
B. Jonas (motorenhal)
J. Zoethout (rondleidingen/collectie)
J. de Jong (museumschip)
A. Zuidema (educatie)

*= bedrijfshulpverlener
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mevrouw C.W.M.E. de
Groot
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Financieel Jaarverslag Penningmeester 2013
Het eerste jaar van de nieuwe subsidieperiode
2013-2016 was een goed jaar voor het museum.
De subsidie van de Gemeente werd flink verhoogd en ook de Provinciale subsidie was iets
hoger.
Deze verhoging is vooral aangewend om de salarissen meer in overeenstemming te brengen
met de recente BBRA schalen, het verschil met
de gehanteerde BBRA schalen is echter te groot
en daarom is gekozen voor een gemiddelde.
Helaas kwam in 2013 al snel het bericht dat de
Gemeente en de Provincie moeten bezuinigen.
Door de Gemeente werd aangegeven dat er 10%
gekort zou worden. Hierdoor werd de verhoging
grotendeels weer teniet gedaan. Echter, zonder
de verhoging hadden de bezuinigingen ons nog
meer geraakt.
Ook de Provincie kwam met bezuinigingsmaatregelen, hier is echter geen percentage genoemd
maar is het bedrag teruggegaan naar een eerdere toezegging.

een groot deel uit om te streven naar hogere
eigen inkomsten. Gezien de stijgende aantallen
bezoekers met een museumkaart en de opgehoogde entreegelden zal dit voor een deel opgevangen kunnen worden. Het resterende deel zal
vanuit de reserves aangevuld worden.
Het tweede deel van het pomphuis is in 2013
aangekocht. Het is nu zaak om met de huurder
te onderhandelen over de uitkoop. Deze onderhandelingen zijn al in een ver gevorderd stadium
en we verwachten dat in 2014 af te ronden. Dan
zal worden begonnen met de sloopwerkzaamheden en de daarop volgende verbouwing en
inrichting.
Een bron van zorg en aandacht vormen de tentoonstellingen en evenementen. Deze worden
zoveel mogelijk gefinancierd door sponsorgelden. De aanvragen hiervoor vergen veel tijd en
aandacht en leveren in verhouding weinig op.
Door de inzet van de medewerkers en de vele
vrijwilligers van het museum lukt het nog steeds
om boeiende en goed verzorgde tentoonstellingen te maken die weinig kosten.

Al met al betekent dit voor de komende drie jaar
een tegenvaller. De opgehoogde salarissen kunnen niet ongedaan gemaakt worden, wat ook
niet wenselijk zou zijn gezien de achterstand in
de toepassing van de BBRA schalen.
De aandacht van het museum gaat dan ook voor

Er is gekozen voor een andere presentatie van
de afschrijvingen en de investeringen. Dit is gedaan om duidelijk te laten zien dat het museum
pas investeert als er geld voor is. Zo is er in
2013 een nieuwe telefooncentrale gekocht. Dit
gaat rechtstreeks via de exploitatie en er wordt
op afgeschreven via de egalisatierekening. Dit
is uitgebreid besproken met de directie en de
accountant.
Het resultaat is ongeveer € 15.000,- lager dan
begroot. Dit komt vooral door het opnemen van
een reservering voor het uitbetalen van overuren
die door de vaste medewerkers zijn gemaakt en
die niet altijd opgenomen kunnen worden. Om
te voorkomen dat er ineens een verplichting ontstaat om deze uren uit te betalen is er dit jaar
voor gekozen om deze reservering op te nemen.
De doorstroomvergoeding voor het beëindigen
van 2 maatschappelijke banen is voor een bedrag van € 30.000,- conform bestuursbesluit
toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel
De heer J.H. Teekman
penningmeester

Staat van Baten en Lasten over 2013
Werkelijke
cijfers over
2013

Begroting
voor
2013

Werkelijke
cijfers over
2012

€

€

€

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

311.000
81.800
52.036
27.500
9.500
9.000
5.000
6.200
5.200
3.000
0
2.250
2.000
________
514.486
=======

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
========

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

350.767
2.500
46.920
10.200
5.466
7.640
5.814
4.000
4.500
4.500
500
19.551
2.448
1.530
7.500
650
6.000
0
4.000
_______
484.486

334.286
3.335
37.053
13.068
5.466
10.144
5.699
3.336
2.672
4.361
237
25.248
3.352
1.452
465
674
3.103
4.648
13.319
_______
471.918

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

30.000
0
30.000________
0
=======

20.210
8.43211.082
________
22.860
=======

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

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

Exploitatiesaldo
Mutatie bestemmingsfondsen
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie overige reserve

Het interne museumdepot aan de Brugstraat
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Balans per 31 december 2013 (na verwerking exploitatiesaldo)

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Museumschip
Overige vaste bedrijfsmiddelen

Museumcollectie

31 december 2013

31 december 2012

€

€

407.562
71.073
12.564
______

407.562
76.123
10.344
______

491.181

494.029

PM

PM

Vlottende activa
Voorraden

7.085

Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
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6.089

47.657

26.978

416.547
________
962.470
========

489.515
________
1.016.611
=======

31 december 2013

31 december 2012

€

€

156.319
63.934
12.297
_______
232.550

171.381
33.462
12.578
________

Toekomstfondsen

134.544

137.180

Egalisatierekening

491.181

494.029

8.927

7.976

95.223
_______
104.195

160.005
________
167.981

_______

________

962.470
=======

1.016.611
=======

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

217.421
			
		

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva
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Groninger hektjalk ‘Godt met ons’
vindt laatste rustplaats in Groningen
De activiteiten van een museum hoeven zich
niet te beperken tot het eigen gebouw en de
eigen collectie. Een museum kan ook op een
andere manier een betekenis vervullen in de
stad en in de regio. De kerntaak van een museum is immers een verbinding te creëren tussen erfgoed en publiek. Die filosofie brengt het
Noordelijk Scheepvaartmuseum bijvoorbeeld in
praktijk door het museumschip Emma in te zetten bij evenementen. Maar soms speelt die verbindende rol zich grotendeels achter de schermen af. Een mooi voorbeeld hiervan diende
zich aan in 2013. Van de Gemeente Groningen
kwam de vraag of het museum misschien een
interessant object had om de nieuwe parkeergarage aan het Damsterdiep mee te verfraaien.
Gezien de beschikbare ruimte moest het iets
groot zijn. Natuurlijk wilde het museum graag
meewerken. Maar het object dat het meest
geschikt leek, behoorde eigenlijk niet tot de
collectie van het museum.

het schip aanpassen, waarschijnlijk in verband
met nieuwe eisen van het classificatiebureau.9
Het schip was namelijk gekeurd door Germanischer Lloyd en ingedeeld in de klasse 90 A 3:
kleine kustvaart. De aanpassingen hielden in
dat er een vast zetboord op het potdeksel werd
gemaakt en dat de luikenklap werd versterkt.
Ook kreeg de hektjalk een kofneus voor de
bevestiging van een vaste boegspriet. Tevens
werd er een druilmastje geplaatst voor een
klein bezaanzeil. Hiermee werden de manoeuvreereigenschappen van het schip verbeterd en
ging het schip beter door de wind.
Roelof voer met de Godt met ons op de Oostzee en naar Engeland. Die reizen verliepen
niet altijd zonder problemen. Op 3 mei 1906
liep het schip tijdens een transport van flessen

Het was wel een object met een verhaal.
Dat verhaal begon in 1892 met de tewaterlating
van een ijzeren éénmast-hektjalk.1 Het schip
was gebouwd op de scheepswerf Mijs & Co. in
Alphen aan den Rijn voor de schipper Klaas de
Vries uit Groningen. Het verhaal gaat dat hij
het schip Immanuel had genoemd. Dat bleek
echter geen goede naam, want de mensen
bleven Klaas maar vragen wat het betekende.
Daarom doopte Klaas het schip al snel om in
Godt met ons, wat Nederlandse vertaling is
van Immanuel.2 Het schip zou eigenlijk zijn
gebouwd voor de vaart op de Zuiderzee, maar
Klaas zette het schip vooral in voor de kustvaart.3 Neem bijvoorbeeld het jaar 1894. In
april van dat jaar voer de Godt met ons van
Oostmahorn naar Glückstadt, aan de Elbe.4
Op 1 juni meerde het schip aan in Flensburg.5
Op 8 augustus lag het voor anker in Holtenau
bij Hamburg.6 En in september voer de Godt
met ons van Neumühlen bij Hamburg naar
Duisburg.7 Het is niet bekend hoe groot de
bemanning van het schip in 1894 was, maar in
de jaren 1898 en 1899 had kapitein Klaas een
matroos in dienst en ook een stuurman: zijn
zoon Roelof.8 Een paar jaar later nam deze Roelof de Godt met ons over van zijn vader en liet

De ‘Godt met Ons’ kort na 1918 gefotografeerd vanaf
het havenhoofd van Faxe Ladeplats in Denemarken

De ‘Godt met Ons’ kort na de stranding nabij Kivik
aan de zuidkust van Zweden in 1927

van Göteborg naar Londen schade op aan een
zwaard.10 In augustus 1907 was de Godt met
ons met een lading oliekoeken onderweg van
Hull naar Haderslev, toen de tjalk noodgedwongen Cuxhaven binnenliep. Het schip had schade
aan het roer, verlies van zeilen en vrij veel
dekschade.11 Ook met de lading was het slecht
gesteld: die bleek gedeeltelijk aangetast door
zeewater. De oliekoeken werden overgeslagen
op een ander schip zodat de God met ons kon
worden gerepareerd.12 De beschadigde lading
moest publiekelijk worden verkocht en op 22
augustus kon het schip dan eindelijk de reis
naar Haderslev hervatten.13 Maar nog datzelfde
jaar raakte de Godt met ons opnieuw in de
problemen, want op 4 december 1907 werd het
schip bij Wolgast in Noordoost-Duitsland met
averij binnengesleept.14 En het echte rampjaar
moest nog komen…

dimir van 9. De wind was gunstig en kwam uit
het zuidwesten. Bij Simrishamn lag een houten
schip voor anker dat Maria heette. De Godt met
ons passeerde de Maria en Roelof maakte even
kort een praatje met de Duitse kapitein. In
de middag ging de wind liggen en ontstond er
hoge deining: een voorteken van de storm die
in de nacht uitbrak. Die hele nacht deed Roelof zijn uiterste best om het schip van de kust
te houden, maar in de vroege ochtend bleek
het schip toch gevaarlijk dicht bij de rotsen te
varen. Roelof besefte dat het schip zou gaan
stranden. Hij probeerde nog de ankers te laten
zakken, maar dat mocht niet baten. Het schip
sloeg op de stenen, waardoor het achtersteven
brak en het roer werd weggeslagen. Daarna
liep het schip helemaal vast op de rotsen. Toen
de sloep ook nog ernstig beschadigd raakte,
zaten Roelof en zijn gezin gevangen. Nu konden
ze alleen nog een noodsignaal geven en hopen
dat iemand hen kwam helpen. Gelukkig werd
het signaal opgemerkt door de mannen van het
reddingsstation van Kivik. Zij kwamen meteen
te hulp met hun wippertoestel. De bemanning
werd gered. Maar de Godt met ons kon niet

Op 23 maart 1927 voer Roelof de Vries met
de Godt met ons langs de Zweedse kust naar
Karlshamn met een lading cokes uit Lübeck.
Aan boord waren verder zijn vrouw en drie zonen: de 17-jarige Jaap, Gezinus van 10 en WlaDe zeegaande hektjalk ‘Godt met Ons’ in de haven,
vermoedelijk in Hull omstreeks 1908
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De Raad voor de Scheepvaart stelde een onderzoek in naar de oorzaak van de scheepsramp
met de Godt met ons. Op 16 september deed
de raad uitspraak: “De Raad is van oordeel, dat
deze ramp is veroorzaakt door den vrij plotseling opgekomen storm. Echter speelt hier ook
een rol de wijze van varen met dergelijk soort
scheepjes. […] Men kruipt langs de wal met als
gevolg, dat men er niet vandaan kan komen
als dit noodig is en dat men als het ware altijd
slechten wind heeft. Deze scheepjes hebben
veel drift. De veilige methode ware geweest
om, toen de wind nog Z.W. was, meer zee te
halen.”16 Maar in de praktijk was zo’n advies
natuurlijk lastig op te volgen, want wanneer
windstilte en een hoge deining de eerste tekenen gaven van een komende storm, was het al
moeilijk geworden om nog weg te zeilen van de
kust.

De voorsteven van de ‘God met ons’ in het bos bij de
strandingsplaats in 1985

worden gered: het schip was niet te bergen.
Het tuigage en de lading cokes werden verkocht. De romp bleef liggen.

De schipbreuk had enorm veel indruk gemaakt
op de jongste zonen van Roelof: Gezinus en
Wladimir, die destijds 10 en 9 jaar oud waren.
In de jaren zestig ging Gezinus terug naar de
plek van de ramp en naar de familie die hen na
de schipbreuk had opgevangen. In het bos bij
Stenshuvud vond hij een restant van de Godt
met ons. En men vertelde hem dat de houten
roef van het schip nog jaren lang als schuur
was gebruikt. Wladimir reisde in 1985 naar
Zweden. Ook hij trof het restant van het schip

Bij het lezen van de lotgevallen van de Godt
met ons, zou men misschien kunnen denken
dat de naam Godt met ons het schip weinig geluk had gebracht. Tot men hoort wat er tijdens
die bewuste storm met de Maria gebeurde,
het houten scheepje dat de Godt met ons bij
Simrishamn was gepasseerd. De Maria was
namelijk met man en muis vergaan! De Duitse
kapitein, zijn 5-jarige zoontje en de twee bemanningsleden kwamen om.15

aan. De kofneus uit 1905 was inmiddels weggeroest, maar de voorsteven lag er nog.
De familie de Vries haalde de voorsteven naar
Nederland en plaatste hem fier overeind in
haar voortuin. Bij de steven werden drie stenen
gelegd die waren meegenomen van de plek
van de stranding. Toen het familielid verhuisde,
kon de steven niet mee naar het nieuwe huis.
Maar achterlaten was natuurlijk ook geen optie.
Jord de Vries, de jongste zoon van Wladimir,
bood de steven als bruikleen aan het Noordelijk
Scheepvaartmuseum aan. Het museum had
echter niet meteen een geschikte locatie om
zo’n groot object ten toon te stellen. Maar in
het depot van het museum kon de steven in
ieder geval wel onder de juiste klimatologische
omstandigheden worden bewaard. Toen kwam
het verzoek van de gemeente. De voorsteven
van de Godt met ons was het ideale object voor
in de parkeergarage aan het Damsterdiep. Niet
alleen had het precies het juiste formaat en de
juiste uitstraling voor die plek, het object was
ook een tastbare herinnering aan een bijzonder
hoofdstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart: de kustvaart met tjalken.
Dankzij bemiddeling van het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft de Godt met ons nu een
laatste rustplaats gevonden in het trappenhuis
van de parkeergarage aan het Damsterdiep,
samen met de keien waarop het schip gestrand
was.
De voorsteven van de ‘God met Ons’ in de parkeergarage in 2014

J. de Jong en F. de Jongh
Noten.
1. Alle informatie in dit artikel is, tenzij
anders vermeld, afkomstig uit de volgende publicaties van Frits Loomeijer: F.R.
Loomeijer, ‘De ondergang van de “Godt
met ons”’, column ‘Van de waterkant
gezien’ deel 628 in: Weekblad Schuttevaer 27-11-1982, p. 11. F.R. Loomeijer,
Met Zeil en Treil: de tjalk in binnen- en
buitenvaart, 2e dr., Alkmaar 1999, p.
42-43. F.R. Loomeijer, ‘De ondergang
van de “Godt met ons”, 60 jaar geleden’,
in: Spiegel der Zeilvaart 11 (1987) 4, p.
12-15.
2. Waarschijnlijk behoorde de naam
Immanuel toe aan een eerder schip van
Klaas de Vries. Op www.marhisdata.nl
wordt de NRC van 13-09-1891 geciteerd: “Alphen aan den Rijn, 11 september. Heden werd met goed gevolg van
de werf van P. Mijs te water gelaten het
statie-tjalkschip God Met Ons, gebouwd
voor rekening van schipper K. de Vries,
van Groningen.” Bij de tewaterlating
heette het schip blijkbaar al Godt met
ons.
3. De Godt met ons komt voor in Sweys’
Neêrlands Vloot en Rederijen 1893 met
een vermelding van roepletters, wat
erop duidt dat het een zeeschip betreft.

4. Zie Algemeen Handelsblad 12-041894, p. 2. Geraadpleegd op www.
delpher.nl.
5. Zie Het nieuws van den dag: kleine
courant 05-06-1894, p. 11. Geraadpleegd op www.delpher.nl.
6. Zie Het nieuws van den dag: kleine
courant 14-08-1894, p. 8. Geraadpleegd
op www.delpher.nl.
7. Zie Het nieuws van den dag: kleine
courant 19-09-1894, p. 21. Geraadpleegd op www.delpher.nl.
8. Zo blijkt uit de bewaard gebleven
monsterrollen van Delfzijl: 1898-39,
1899-24 en 40. Zie de monsterrollendatabase op www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl.
9. Frits Loomeijer vertelt in zijn diverse
publicaties dat de verbouwing volgens de
overlevering rond 1903 plaatsvond, toen
Roelof eigenaar zou zijn van het schip.
Vermoedelijk was het schip echter al
verbouwd voor het officieel door Roelof
werd gekocht. Volgens de aantekeningen
van J. Oostmeijer (in de archiefcollectie
van het museum) heeft Roelof het schip
gekocht op 5 maart 1905. Dit was vlak
voor zijn huwelijk met Jantina Jacobina
Bleker op 29 maart 1905 in Rotterdam
(Stadsarchief Rotterdam, archief Burger-

Het tekstbordje over de lotgevallen van de ‘God met Ons’ in de parkeergarage aan het Damsterdiep
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lijke Stand Rotterdam, Huwelijken 1905,
p. d45. Zie www.wiewaswie.nl).
10. Zie Provinciale Groninger Courant
07-05-1906. Geraadpleegd in de Maritieme Kroniek op www.marhisdata.nl.
11. Zie Provinciale Groninger Courant
03-08-1907. Geraadpleegd in de Maritieme Kroniek op www.marhisdata.nl.
12. Zie Provinciale Groninger Courant
08-08-1907. Geraadpleegd in de Maritieme Kroniek op www.marhisdata.nl.
13. Zie NRC 22-08-1907 en 25-081907. Geraadpleegd in de Maritieme
Kroniek op www.marhisdata.nl.
14. Zie Provinciale Groninger
Courant 05-12-1907. Geraadpleegd in
de Maritieme Kroniek op www.marhisdata.nl. Als kapitein wordt hier K. de
Vries genoemd.
15. De vrouw van de kapitein was
destijds thuisgebleven in Lübeck, omdat
zij een dochter had van nog geen jaar
oud. Jord de Vries, zoon van Wladimir,
ontdekte dit toen hij in 1989 op zoek
ging naar de nabestaanden.
16. ‘Uitspraken van den Raad voor de
Scheepvaart 89: De Stranding van de
zeetjalk “Godt met Ons”’, in: De zee:
zeevaartkundig tijdschrift 49 (1927) 12 ,
p. 1016-1017.

Transport over water van en naar Emmen
rond het jaar 1600.1
ren.2 In het gebied rond Emmen, hoog op het
zuidelijk deel van de Hondsrug gelegen in een
weinig toegankelijke uithoek van het toenmalige Drenthe, waren de scheepvaartmogelijkheden zo’n vier eeuwen geleden beperkt.
Veel vervoer vond plaats per as, dus over de
weg. Door een deel van de route af te leggen per kar of wagen en een volgend deel per
schuit, probeerde men ook hier zoveel mogelijk
de voordelen van vervoer over water te benutten. Per schip konden grotere en zwaardere
ladingen in één keer worden vervoerd dan met
een wagen. Daardoor waren bovendien de
transportkosten over water duidelijk lager dan
over de weg. De zandwegen in laag gelegen
drassige gebieden, bijvoorbeeld rond vestingstad Coevorden, waren in die tijd in de herfst
en delen van de winter vaak slecht begaanbaar.
Juist in de herfst vond veel vervoer naar Coevorden plaats. Daarom werd elke mogelijkheid,
hoe bescheiden ook, benut om goederen per
schip te vervoeren. Dit was ook het geval op
de route van de stad Groningen via Emmen en
Coevorden naar Bentheim.

Drenthe kent geen grote rivieren. Toch maakte
men in vroeger tijden gebruik van de mogelijkheden die beken en gekanaliseerde stromen
boden om vracht per schip of schuit te vervoe-

De handelsroute Bentheim Stad Groningen en vice versa
Van Bentheim naar Groningen liep reeds vanaf
de middeleeuwen een belangrijke transport- en
handelsroute over de Hondsrug. Ook op dit
traject probeerde men waar mogelijk en vooral
bij zwaardere vrachten, zoals het Bentheimer
zandsteen, delen van de route per schip af te
leggen. Via de Vecht en de Kleine Vecht kon
per schip Coevorden worden bereikt. Daarna
kon over het Drostendiep in noordelijke richting
worden gevaren naar de Holsloot, een speciaal
gegraven schipsloot. Daar waar deze schipsloot de weg Dalen-Erm kruist, werd in de late
middeleeuwen een overlaadpunt aangelegd.
Deze laad- en losplaats, ‘Holtesloit’ genaamd,
lag halverwege Coevorden en Emmen.3 Vervolgens werd de lading met paard en wagen over
de Hondsrug vervoerd tot even ten oosten van
Gieten bij De Veenhof (in de marke van Bonnen). Daar begon het bevaarbare deel van de
Hunze en kon de lading opnieuw in vaartuigen
worden geladen.4 Naast het Bentheimer zandsteen konden ook andere zware vrachten, zoals
turf uit de Bonnervenen, op deze manier verder
per schip naar Groningen worden gebracht. Het

Overzichtskaart met beken en rivieren. In het noorden de Hunze met Voorste Diep en Achterste Diep
en in het zuiden Drostendiep, Sleenerstroom. Oude
Diep, Holslootdiep, Kleine Vecht en Vecht
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Bentheimer zandsteen werd overigens ook vaak
via de Vecht, de Zuiderzee en buitenom over
de Wadden naar Noord-Nederland getransporteerd.5
Vrachtvervoer vond ook in omgekeerde richting
plaats. Over de Hondsrug en over de bevaarbare stromen en diepen werden goederen van
Groningen naar zuidoost Drenthe vervoerd. Zo
werden aan het einde van de 16e eeuw vanuit
Groningen een aantal voormalige kloosterboerderijen in Borger voorzien van nieuw riet
op de daken. De Groninger rentmeester van
de voormalige kloostergoederen liet daartoe
vanuit de Stad verschillende schuiten met riet
over de Hunze varen tot aan het ‘Hamminge
landt’.6 Hier werd de vracht overgeladen op wagens en vervolgens naar Borger gebracht. De
scheepsvracht bedroeg drie guldens per schuit.7
Met het ‘Hamminge landt’ werden de gronden
aangeduid aan de westkant van de Hunze die
eigendom waren van de familie Hamming uit
De Veenhof, een buurtschap tussen de Hondsrug en de Hunze even ten oosten van Gieten.
Voor goederen bestemd voor Emmen zal deze
laad- en losplaats ook zijn gebruikt.

De latten zullen zijn overgeladen op de plek
waar het Voorste Diep, dat is de zeer kronkelige westelijke bovenloop van de Hunze,
de weg kruist van Drouwen naar het gehucht
Drouwenermoeras (tegenwoordig Drouwnerveen). Op deze plek lag de Drouwener Voorde.
Een voorde is een doorwaadbare plek waar
een weg een rivier(tje) kruist. Bruggen waren
toendertijd niet overal aanwezig. Zo’n voorde
is een uitstekend punt voor het laden en lossen van scheepsvracht want er is een aan- en
afvoerweg voor transport met paard en wagen
aanwezig. De Drentse beekdalen waren vaak
breed. Een voorde werd meestal aangelegd op
een plaats waar het beekdal smal was en de
ondergrond zo vast mogelijk.
Voorde komt nog voor in plaatsnamen als
Coevo[o]rden, Papenvoort en Eexterzandvoort.
Vanaf Drouwener Voorde ging het verder met
paard en wagen naar Zuidbarge. Kosten voor
dit deel van het vervoer ontbreken in de boekhouding. Daniël Rabbers was in 1637 de nieuwe
pachter van het Rabbers-erf. Hij zal waarschijnlijk als herendienst met zijn paard en wagen
de latten naar Zuidbarge hebben gebracht.9
De volgende voorde lag zuidelijker, even ten
noordoosten van Bronneger. De Drouwener
Voorde is het zuidelijkste overlaadpunt aan
de bovenloop van de Hunze dat tot nu toe is
gevonden. Veel verder varen was niet mogelijk.
Even boven Bronneger was het Voorste Diep
namelijk versperd door een watermolen die het
water wel doorliet maar scheepvaart onmogelijk maakte.
Waarom deze keer zo zuidelijk werd gevaren, is
niet duidelijk. Mogelijk was op dat moment het
waterpeil hoog of was het kunstmatig verhoogd
door het water op te stuwen. Of het schip had
zo’n geringe lading aan boord of was zo kort
en met zo weinig diepgang dat het ver de zeer
kronkelige en ondiepe bovenloop kon opvaren.
Ook kan van een vlot gebruik zijn gemaakt. Dat
was goed mogelijk bij een bescheiden vracht
houten latten zoals hiervoor is beschreven.

De Drouwener Voorde
In de eerste helft van de zeventiende eeuw was
er wel incidenteel scheepvaart mogelijk naar
een nog zuidelijker gelegen bestemming dan
het ‘Hamminge landt’. In 1637 werd de voormalige kloosterboerderij Rabbers in Zuidbarge
verbouwd en opgeknapt. Ten behoeve van deze
verbouwing werd onder andere een vracht met
2000 voet latten, dus krap 600 meter, van Groningen naar Zuidbarge gebracht. Het zou hierbij
kunnen gaan om 125 latten van 16 voet of 4,70
meter lengte. De kosten voor de latten en de
scheepsvracht bedroegen zesentwintig guldens
en vijf stuivers. Een interessant gegeven is dat
uit de kwitantie blijkt waar de latten zijn overgeladen. Er staat: ‘sommer 1637 gekofftt toe
hebben tot Rabbers behuesinge tot Suetbergen
twie duesent voet latten. Compt op 26 g. – 5
st. mit die schip vracht op Druivener voort’.8

Een deel van de kwitantie voor de latten. Hier staat: ‘Sommer 1637 gekofft toe hebben tot Rabbers behuesinge
tot Suetbergen twie duesent voet latten. Compt op 26 gld.- 5 st. mit die schip vracht op Druivener voort’
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ren’, beter gezegd ‘pachters’, verplicht konden
worden om met hun paarden en wagens voor
het transport naar Coevorden zorg te dragen.
Deze keer kon dat niet omdat de paarden ‘op
scherp’ gesteld moesten worden, als het ware
voorzien moesten worden van anti-slip hoefijzers. De genoemde boeren waren vermoedelijk
pachters van Domeingoedboerderijen in het
kerspel Emmen die tot herendiensten verplicht
waren. Het zware hout was waarschijnlijk
afkomstig van bomen van deze erven of was
gekapt in de keizerlijke en koninklijke bossen in
de omgeving.
Het vervoer van dit soort zware transporten
van Emmen naar Coevorden over land was in
die tijd geen kleinigheid en daarom probeerde
men zoveel mogelijk gebruik te maken van
waterwegen. Van Emmen ging de vracht eerst
per as naar ‘Holtesloit’, het huidige Holsloot,
maar toen nog zonder huizen en inwoners.14

In de Holtesloot, naast de Holteslootbrug,
werd de vracht overgeladen in een vaartuig en
vervolgens naar Coevorden gebracht. Holsloot
ligt halverwege Emmen en Coevorden en werd
daarom door beide plaatsen als een soort ‘voorhaven’ gebruikt.15
Tegenwoordig denken we bij Holsloot aan het
dorp dat omstreeks 1859 ontstond ten tijde
van de aanleg van de Verlengde Hoogeveense
Vaart. De naam is echter eeuwen ouder en
komt van de Hol(te)sloot, later genoemd het
Holslootdiep, een deels gegraven noordelijker
verbinding tussen de oorspronkelijk in het Oude
Diep overgaande Sleenerstroom en het Drostendiep. Het middendeel van de Holsloot is over
een lengte van 200 meter door mensenhanden
gegraven door een vrij hoge zandrug. Op die
plek zijn de wallekanten aan beide zijden hoog.
Het deel ‘sloot’ in de naam Holsloot geeft ook
aan dat deze watergang (deels) is gegraven.

De herkomst van de naam Holsloot

De zeer kronkelige bovenloop van de Hunze tussen
De Veenhof en Borger. De weg van Drouwen naar het
gehucht Drouwenermoeras staat aangegeven, uit:
Hugueninkaart, circa 1825

Kaart van de omgeving van ‘Holtesloot’ na de gegraven ‘doorbraak’. De oorspronkelijke loop van het
Oude Diep is ook ingetekend. De pijl wijst naar de
plek waar de Holboekswal zal hebben gelegen

De Holtesloot, de laad- en losplaats halverwege
Emmen-Coevorden
In de 2e helft van de 16e eeuw gebeurde er
zo het één en het ander in de vestingstad
Coevorden.10 Aan gebouwen als het ‘keijserl.
majesteits huijs ende [koren]spijcker’ en aan
molens, bruggen en wallen moest regelmatig
iets worden gerepareerd of verbeterd. Daarvoor
werd nogal eens hout uit Emmen en Weerdinge
gebruikt.11 Vooral de watermolen en de windmolen vergden veel onderhoud. Hiervoor was
soms zeer zwaar of lang hout nodig, bijvoorbeeld voor de molenroeden met lengten tot 60
voet of ca. 18 meter.12 Een roede is de ‘balk’
uit één stuk hout van twee tegenover elkaar
liggende molenwieken. Om minder gewicht
te hoeven vervoeren werden bomen soms in
Emmen voorbewerkt. Voor het transport van
zwaar eikenhout zette men veel paarden in om
de ‘blockwaghen’ te trekken. Met een ‘block- of
bluckwaghen’, vermoedelijk een soort mallejan, konden zware lasten worden geheven en
vervoerd.
In 1557 stond de molen in Coevorden op instor-

ten maar de bestelde timmerman-molenbouwer
uit Steenwijk liet lang op zich wachten. Toen hij
uiteindelijk tijdens de wintermaanden in Coevorden aankwam moest er direct hout uit Emmen worden gehaald. ‘Daer toe ghehuijert twe
vracht waghens mit peerden scharp beslaegen
zoe ’t vorstweder was ende men gheen boeren daer toe cost ghebieden’.13 Deze keer ging
het gehele transport per wagen. Kan het zijn
doordat de modderige wegen waren bevroren
men juist gemakkelijker met paard en wagen
het hele transport kon uitvoeren? Vermoedelijk
niet want er wordt drie dagen over gedaan.
En bij een ander transport gingen de geleende
blockwagens kapot. Of stonden de groenlanden
van het beekdal onder water of was mogelijk het Drostendiep dichtgevroren? Zelfs rond
1950 stond het beekdal van het Drostendiep ‘s
winters nog regelmatig onder water. De tussen Dalen en Erm gelegen doorgaande weg, de
Eldijk, een verhoogde weg of ‘diek’ dwars door
het Drostendiepdal, lag dan tussen twee haast
onafzienbaar grote meren.
In het citaat hiervoor staat dat normaal ‘boe-
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In verscheidene boeken wordt de naam Holsloot als het volgt verklaard: hol is een laag, in een uitholling gelegen, moerassig gebied en is toponymisch verwant aan Den Hool dat moerassig gebied betekent. Hier zijn vraagtekens bij te plaatsen. Sloten in stroom- of madelanden liggen gewoonlijk in laag en moerassig gebied. Deze
betekenis van hol voegt zo weinig toe aan het begrip sloot. Naast laag kan hol ook hoog betekenen, iets nauws,
smals of dieps aangeven of in een niet groenland gebied een droge sloot zijn. Denk ook aan de holle (zand)weg
gelegen tussen hoge bermen.
Ten westen van de Hondsrug ligt de iets lagere Rolde-Sleen-Ermrug met een uitloper naar Nieuw-Amsterdam.
Een westelijke zijtak van deze zandrug is de Erm-Holsloot-Den Hool-De Haarrug. Bij het ca. 1½ km. ten zuiden
van het dorp Holsloot gelegen Den Hool wordt de rug onderbroken door een laagte of uitholling. Door deze laagte
stroomt het Oude Diep op natuurlijke wijze westwaarts naar het Drostendiep.
Het middendeel van het Holslootdiep stroomt niet door een moerassige laagte maar juist door een voormalige
heidehoogte. De eerder genoemde rug is hier ter plaatse smal en heeft een ‘ingesnoerde’ breedte van maar
enkele honderden meters. Dit middendeel van het Holslootdiep heeft een onnatuurlijke loop. Duizenden jaren
geleden is op deze plek een smalle geul geweest waardoor bij de toen hogere waterstand een beek of rivier heeft
gestroomd. Later is dit deel van de bedding weer opgevuld tot een hoger niveau dan het dal van het Oude Diep.
Sinds die tijd stroomt al het water via Sleenerstroom en Oude Diep naar het Drostendiep. Waarschijnlijk is in de
middeleeuwen het ‘ingesnoerde’ hoge middendeel doorgraven. Daarna scheidt de Holsloot de (bos- of) heidehoogte in twee delen: het Hoolingerveld en het Holslootveld. De waterspiegel in het middendeel ligt erg laag ten
opzichte van het maaiveld. Tot wel twee meter diep tussen steile, ‘nauwe’ oevers. In een 16e eeuwse vermelding
wordt over ‘Holtesloot’ gesproken en op een kaart uit omstreeks 1790 staat de naam ‘Houdslood’. In de naam
zijn de t en e van holte weggevallen.
Holt(e) kan er op wijzen dat er een groot bos heeft gelegen. Het Hoolinger- of het Ermerholt? Of heeft men vanaf
de ‘haven’ bij de gegraven Holtesloot zware bomen oftewel holt uit de bossen rond Emmen als Schimmerholt,
Weerdingerholt, Bargerholt en Emmerholt via de Vecht afgevoerd naar het westen van het land? De Bisschop
van Utrecht had als Heer van Drenthe veel belangen in Zuidoost-Drenthe. Evenals vanaf 1522 zijn rechtsopvolgers, o.a. keizer Karel V. Die liet regelmatig vele jonge eiken, zogenoemde ‘tellingen ofte poeten’ [lees pooten],
planten in en op zijn ‘keijserl. majesteits bosschen ende erffven in Drenthe’.16 In het kerspel Emmen bezat hij 12
erven/boerderijen met aandelen in de bossen en in de rest van Drenthe nog eens 27 erven, waarvan een groot
aantal op de Hondsrug.
De naam Holsloot heeft eerder iets met holt of bos te maken of met de nauwe ligging van de sloot tussen hoge
en droge oevers dan met hol in de betekenis van laag en moerassig gebied.
In het boek Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen uit 184817, wordt een verhaal
aangehaald over een heer Holboek uit Den Hool die in het Oude Diep een dam laat aanbrengen. Hierdoor komt in
Achterste Erm het land en het huis van een opponent van Holboek onder water te staan. In sagen zit soms een
kern van waarheid. De overstroming kan ook zijn veroorzaakt door achterstallig onderhoud aan het gegraven
stuk Holsloot. Verzandingen en verstoppingen kunnen ontstaan door overstekende schaapskudden of vee die oe-
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verzand inlopen, het inwaaien van stuifzand en door nog niet gestabiliseerd loopzand. Volgens de drie Podagristen wordt de naam Holboekswal in 1842 nog gebruikt. Nu is niet meer bekend waar de wal heeft gelegen. Er is in
dit gebied veel ‘op de schop’ geweest. Toch is er een plek aan te wijzen waar de wal gelegen zal hebben. Namelijk waar de landschappelijk mooi op de rand van het Hoolingerveld gelegen zandweg ‘Landsdiekie’ de oversteek
maakt naar de Duuthaar. Op die plek heeft vroeger het dal van het Oude Diep gelegen tussen twee landhoogten.
Werkzaamheden die na 1850 in het gebied hebben plaatsgevonden zijn de ontginning van heidevelden, een
ruilverkaveling, de aanleg van Verlengde Hoogeveense Vaart, N34, A37 en klaverbladkruising en nogmaals een
omlegging van de Sleenerstroom, nu richting Nieuw-Amsterdam. Van recente datum zijn de plannen om het
noordelijk deel van het gebied in te richten voor noodwaterberging. De loop van het ‘hoge’ middendeel van het
Holslootdiep is sinds 1850 niet echt gewijzigd.

heidevelden van Erm en (Noord- en Zuid)Barge
kwam tot dichtbij de beek.18
Op de Hottinger kaart uit omstreeks 1790 is
te zien dat het Holslootdiep, op de kaart ‘de
Houdslood’ genoemd, de weg van Dalen naar
Erm kruist. Er staat nog geen enkel huis en
er ligt een brug over de ‘sloot’ met de naam
‘Houdsloodschebrug’. De brug ligt precies op de
plek waar nu de Eldijk of oude Rijksweg 34 het
Holslootdiep kruist. Iets ten westen hiervan zal
de ‘Holsloothaven’ zijn geweest waar vroeger
de schepen werden geladen en gelost.
De kans is groot dat de Holsloot en de haven
zijn aangelegd in opdracht van de bisschop van
Utrecht.19 De belangrijkste redenen voor de
aanleg waren vermoedelijk de slechte zandwegen rond Coevorden en de in omvang toenemende transporten van (rogge)pachten en het
vervoer van (bouw)hout ten behoeve van de
bevoorrading en het onderhoud van zijn ‘huijs
ende spijcker’ te Coevorden. Deze goederen
kwamen onder andere van zijn boerderijen in
het kerspel Emmen en van zijn andere Honds-

Een reden voor de aanleg van de Holtsloothaven kan zijn geweest dat men de slechte onverharde wegen rond het laaggelegen Coevorden
heeft willen ‘omzeilen’. Dat kon door aan de
zuidkant van de landroutes over de Hondsrug
en het Ellertsveld een laad- en losplaats aan te
leggen bij het in die tijd nog goed bevaarbare
deel van het Drostendiep. Het brede en moerassige beekdal was hiervoor minder geschikt.
Door de ‘haven’ naast de brug in de Holsloot
aan te leggen op de vaste en hoge grond van
een bos of heideveld was het overlaadpunt een
veel groter deel van het jaar te gebruiken. Om
voldoende water voor de doorstroming in de
Holsloot te verkrijgen werd waarschijnlijk het
Oude Diep van de Sleenerstroom ontkoppeld
door een dam. Was dit wellicht de Holboekswal uit de hierboven genoemde sage? Via de
Klinkmolenvoorde, door de Sleenerstroom ten
oosten van Erm, had ook de Hondsrug en dus
Emmen een prima aansluiting op de laad- en
losplaats. Ter hoogte van de Klinkmolenvoorde
was het beekdal smal en de vaste grond van de

Foto van de brug in de Eldijk of oude Rijksweg 34 over het Holslootdiep. De plek waar voor 1600 de oude weg
van Dalen naar Erm en Sleen de ‘Holtesloot’ kruist. Hier zullen schepen van en naar Emmen (evenals van en naar
Coevorden) zijn geladen en gelost. Op de foto zijn de steile wallekanten goed te zien. (Foto Piet Naber)
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rug-erven.20 Overschotten werden van Coevorden naar Utrecht gebracht of werden op markten verhandeld.

7. Groninger Archieven, toegang 1, Rekeningen rentmeester
voormalige kloostergoederen, inv. 2291 (= jaar 1597) f135r.
Rond 1600 kostte de wagenvracht van het riet voor het korte
stukje van Helpman naar het Schuitendiep/Hunze ongeveer
evenveel als een scheepsvracht van Groningen naar het veel
verder weg gelegen gehucht De Veenhof dat iets ten oosten
van Gieten aan de Hunze ligt. Vervoer per schip zal daarom
de voorkeur hebben gehad.
8. Drents Archief, toegang 1, Oud Staten Archief, inv. 1788,
‘Rekeningen van het beheer der 8 erven te Emmen en te
Zuidbarge, afkomstig van de goederen van ‘t klooster ter
Apel en behoorende aan Drente en de stad Groningen ieder
voor de helft’. De bron betreft een losse kwitantie uit 1637.
Druivener of Druuvener is een oude schrijfwijze voor Drouwener. Het is opvallend dat vanuit Groningen hout wordt
gebracht naar het houtrijke Zuidoost-Drenthe. Gaat het hier
om Scandinavisch hout dat in een Groninger zaagmolen tot
latten is gezaagd?
9. Drents Archief, toegang 1, Oud Staten Archief, inv. 1788,
‘Rekeningen van het beheer der 8 erven te Emmen en te
Zuidbarge, afkomstig van de goederen van ‘t klooster ter
Apel en behoorende aan Drente en de stad Groningen ieder
voor de helft’, jaren 1636-1640, f7v, 8r.
10. Men schreef in die tijd vaak ‘Coevoirden’. Voor de 19e
eeuw verdubbelde men vaak de klinker o door er een e of
een i achter te plaatsen. Dan moet oe en oi worden gelezen
als oo. De klinker u wordt ook zo verdubbeld. Voorbeelden uit
de tekst zijn o.a. ‘zoe, poeten, Holtesloit, Coevoirden, behuesinge, duesent, Suetbergen en Druivener’.
11. Groninger Archieven, toegang 45, Hollandsche Rekenkamer 1555/1556. inv. 4, f53r en 1557/1558, inv. 4, f 71r, 71v.
In de verslagen van de Hollandsche Rekenkamer staan de inkomsten en uitgaven vermeld aangaande de bezittingen van
keizer Karel V en koning Philips II als Heer van Drenthe. Van
een aantal Drentse transporten zijn geen kosten vermeld. Ze
zullen door (pacht)’boeren’ zijn uitgevoerd als herendienst.
12. Groninger Archieven, toegang 45, Hollandsche Rekenkamer 1550/1551, inv. 4, f50r.
13. Groninger Archieven, toegang 45, Hollandsche Rekenkamer 1557/1558, inv. 4, f70v, 71r en 71v.
14. Groninger Archieven, toegang 45, Hollandsche Rekenkamer 1552/1553, inv. 4, f 44v.
15. De middeleeuwse ‘haven’ van Holsloot kan worden beschouwd als een zeer vroege voorloper van de tegenwoordige
‘Dryport Emmen-Coevorden’.
16. Groninger Archieven, toegang 45, Hollandsche Rekenkamer, 1552/1553, inv. 4, f45r
17. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door
drie podagristen, heruitgave van de oorspronkelijke uitgave
uit 1842 door uitgeverij M.A. Seijen, Leeuwarden 1974,
eerste deel p. 264.
18. Al heel vroeg kwamen bij deze voorde zes wegen samen.
Aan de westkant de wegen komend van Diphoorn (+ Sleen),
Erm en Achterste Erm en aan de oostkant die van Westenesch (+ Odoorn), Noordbarge (+ Emmen) en Zuidbarge. Ter
hoogte van dit oude knooppunt van wegen bij de Klinkmolenvoorde bevinden zich nu de op- en afritten van de N34 en de
aansluiting daarop van de rondweg om Emmen. Het is ook
heden ten dage nog steeds een belangrijk verkeersknooppunt. Een verkeersknooppunt met historie.
19. Vanaf 1395 werd de Bisschop van Utrecht vertegenwoordigd door de Drost van Drenthe.
20. Vanaf het begin van de 14e eeuw worden de bisschopshoven in Emmen en Anloo ‘opengebroken’ en gaan meer en
meer over van het ‘gesloten’ hofstelsel met horigen naar
het opener pachtstelsel met meijers oftewel huurders. De
huurders betalen in de herfst de pacht met een deel van hun
(rogge)oogst. De inkomsten namen toe. Rond 1450 waren de
opbrengsten duidelijk hoger dan in de periode daarvoor. Het
vervoer naar Coevorden nam dus toe, juist in de herfst wanneer de wegen rond Coevorden vaak zeer slecht waren. De
behoefte aan een goed overlaadpunt ten zuidwesten van Erm
werd in deze tijd steeds groter.

Besluit
Aan- en afvoer van goederen in zuidoost Drenthe over water was tot ver in de negentiende
eeuw alleen mogelijk over moeilijk te bevaren
stromen en sloten. Van deze mogelijkheid werd
wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt.
In de rond 1600 afgelegen en geïsoleerde
zuidoosthoek van Drenthe, gebruikte men de
bestaande waterwegen als Hunze en Drostendiep voor de scheepvaart. Zo werd ten zuidwesten van Emmen gebruik gemaakt van een kort
stuk Holsloot, een deels gegraven zijtak van het
Drostendiep. In een meer noordelijk gelegen
deel van de Hondsrug kon worden gevaren tot
de Drouwener Voorde aan de westelijke bovenloop van de Hunze die daar het Voorste Diep
heet.
Pas halverwege de 19e eeuw, met de aanleg van verharde wegen en het graven van
nieuwe scheepvaartkanalen ten behoeve van
het turfvervoer, verbeterden ook in Zuid-Oost
Drenthe de transportmogelijkheden en kreeg
dit gebied voor het eerst een directe verbinding
over water met het kanalenstelsel in Zuid-West
Drenthe.
T.H. Engelsman
Noten.
1. Dit is een bewerking van het artikel dat september 2009
(blz. 18 t/m 23) heeft gestaan in het tijdschrift de KRONIEK
van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe.
2. Particuliere collectie, Nieuwe Drentsche Courant 21-121852. In dit 19e eeuwse bericht wordt de Reest, nu ten oosten van Meppel een beek, beeldend omschreven als een sterk
stromende en bijna onpeilbare rivier waarop een zandschuit
jammerlijk schipbreuk lijdt en ten onder gaat. In zijn boek
Stromen en schutten, vaarten en voorden (Meppel 1991),
geeft G.A. Coert op blz. 34 aan dat de Reest vroeger bevaarbaar is geweest tot de huidige N48 ter hoogte van Balkbrug.
Op deze plek heeft de huidige Reest nu een breedte van een
niet al te brede sloot.
3. Zie voor Holtesloit noot 14 en noot 15.
4. Na de stichting in 1663 van Gasselternijveen was regelmatige scheepvaart mogelijk naar een iets zuidelijker punt.
Via het enkele jaren later gegraven kanaal(tje) parallel aan
de Hunze, het Gasselternijveense Hoofddiep, konden schepen
het Drentse schippersdorp Gasselternijveen bereiken om te
lossen en te laden. Het ten oosten van de Hunze gelegen
Gasselternijveen was voor de aan- en afvoer naar het zuiden
dan al door een goede weg verbonden met het op de Hondsrug gelegen Gasselte.
5. In de 17e eeuw werd varen op de Waddenzee ook wel omschreven als varen ‘binnen de duunen’. Want men ging niet
om de duinen van de waddeneilanden heen naar open zee.
Wadvaarders voeren doorgaans met platbodemschepen.
6. Groninger Archieven, toegang 1, Rekeningen rentmeester
voormalige kloostergoederen, inv. 2291 (= jaar 1597), f135r.
Mogelijk heeft de klerk/schrijver met ‘Hamminge landt’ de
Hamminge lent bedoeld. Een lent was een laad- en losplaats
langs de Hunze.
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De Beurtvaart met de ZK 4:
al zeven jaar een succes
nieuwe naam Albatros en het nummer ZK 4.
Met het afsluiten van de Lauwerszee verdween
de sprotvisserij definitief uit Zoutkamp. De ZK
4 werd in 1968 verkocht naar Delfzijl en kreeg
daar het nummer DZ 5. De naam Albatros bleef
behouden. Tot 2001 viste visser Harry Krol met
de Albatros op garnalen. Via de Texelse visser
Blom is de DZ 5 / ZK 4 in 2002 weer teruggekeerd in Zoutkamp. Een weldoener gaf het
schip in bruikleen aan het Visserijmuseum.
Daar werd het schip gerestaureerd en teruggebracht naar de staat waarin het zich rond 1965
bevond.

In de zomer van 2006 introduceerden het
Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Visserijmuseum Zoutkamp en Stichting Het Groninger Landschap een reeks vaartochten met de
garnalenkotter ZK 4. Dit evenement viel zo in
de smaak bij het publiek dat het sindsdien elk
jaar met succes wordt herhaald. De formule
van de vaartochten is al zeven jaar hetzelfde.
Op zaterdag vaart de ZK 4 van Zoutkamp naar
Groningen en op zondag vaart zij weer terug.
Aan boord vertelt een gids over de bijzonderheden van het Reitdiepgebied, de beide musea kunnen worden bezocht, en er wordt een
lunch geserveerd in Garnwerd. Sinds 2007
vinden deze tochten plaats onder de toepasselijke titel ‘Beurtvaart’. De Groninger beurtvaart
ontstond in de 17e eeuw en was tot net na de
Tweede Wereldoorlog een regelmatige dienst
voor personen- en vrachtvervoer te water, met
vaste trajecten, vertrektijden en tarieven. De
verschillende schippers die op zo’n traject voeren, deden dat in toerbeurt, vandaar de naam
beurtvaart.
Voor wie nog nooit heeft meegevaren, volgt
hier een indruk van onze Beurtvaart. In het
verloop van het verhaal zal ik de termen links
en rechts gebruiken. Dit is dan gerekend vanaf
de achterkant van het schip in de vaarrichting
en komt overeen met stuurboord (= rechts) en
bakboord (= links). Een aantal foto’s is overigens genomen in tegengestelde richting als
waarin op zondag wordt gevaren. Maar ik begin
het verhaal natuurlijk met het schip.

Start van de Beurtvaart: ontvangst in het museum
Zoals gezegd start de Beurtvaart op zondag in
Groningen en de locatie is natuurlijk het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De gasten worden
daar welkom geheten door een medewerker
van het museum, die hen vervolgens de hele
dag als gastheer c.q. gastvrouw zal vergezellen. De medewerker ontvangt de gasten met
koffie en koek en biedt hen de gelegenheid om
het museum te bekijken. Vaak wordt er tijdens
de ontvangst ook een korte inleiding gegeven
door de gids van het Groninger Landschap. Dan
geeft de schipper aan dat het tijd wordt om aan
boord te gaan. De ZK 4 moet namelijk een redelijk strak schema aanhouden in verband met
de vele bruggen en sluizen in de route.
Van Lage der A naar Dorkwerd
We gaan aan boord aan de Lage der A en varen
naar het Reitdiep. De eerste drie bruggen op
onze tocht worden bediend door steeds de-

De ZK 4
De garnalenkotter ZK 4 is het museumschip
van het Visserijmuseum in Zoutkamp. De
staalijzeren motorboot is in 1921 gebouwd
door scheepsbouwer Jan Oebels van der Werff
uit Buitenvallaat bij Drachten. Opdrachtgever
Bouwe Schroor gebruikte dit schip De Vooruitgang voor de beurtdienst van Beetsterzwaag
op Leeuwarden en Sneek. In 1946 kwam het
schip onder de naam Vertrouwen in handen
van een firma die een beurtdienst exploiteerde
tussen Franeker en Leeuwarden. Deze firma
geraakte in 1948 in financiële moeilijkheden.
De Zoutkamper visser Georgius Brian kocht
het schip en liet het ombouwen voor de garnalenvangst en sprotvisserij. Het schip kreeg de

Het Reitdiep in de Stad
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komen we op een wat kronkelend gedeelte van
het Reitdiep. Hier zien we ook dat de dijken
veel verder van het water zijn verwijderd. Dit is
één van de kenmerken van een oorspronkelijk
deel van de rivier.
De Wetsingersluis
Na een poosje varen bereiken we de Wetsingersluis met de draaibrug. De Wetsingersluis is
in 1877 voltooid als onderdeel van de afsluiting
van het Reitdiep. Tot 1877 stond het Reitdiep in
open verbinding met de zee. Eb en vloed waren
merkbaar tot aan de Spilsluizen in de stad Groningen. Het kwam voor dat schepen in het Reitdiep bij eb droogvielen en bij stormvloed drong
meermalen zout zeewater het Groninger land
binnen. Al veel langer waren er plannen om het
Reitdiep van de zee af te sluiten om zodoende
aan deze ongewenste en onveilige toestand
een einde te maken. De plannen werden echter
tegengehouden door het feit dat afsluiting ook
verstrekkende gevolgen zou hebben voor de
waterafvoer uit het achterliggende land. Want
behalve water uit het eigen stroomgebied,
voert het Reitdiep ook water af dat vanuit
Drenthe Groningen binnenstroomt. Afsluiting
van het Reitdiep zou die waterafvoer belemmeren, omdat niet altijd gespuid zou kunnen
worden. Behalve voor de afvoer van water, was
het Reitdiep ook van belang voor vervoer over
water. In de 19e eeuw deden zich in de scheepvaart een aantal belangrijke ontwikkelingen
voor. Niet alleen nam het aantal schepen toe,
maar de schepen werden ook groter en kregen
meer diepgang. Deze ontwikkelingen stelden zo
hun eisen aan de vaarwegen. Het provinciale
bestuur van Groningen wenste daarom dan ook
de verbinding met zee te verbeteren. Maar in
plaats van het Reitdiep te kanaliseren en uit te
diepen, besloot men in 1856 een nieuw kanaal
aan te leggen tussen Groningen en Delfzijl: het
Eemskanaal. Dit omdat de route via de Eems
voor scheepvaartverkeer veel veiliger werd
geacht dan het Friesche Gat, dat toegang geeft
tot het Reitdiep. Het Eemskanaal zou naast
een betere vaarroute ook een extra mogelijkheid bieden voor waterafvoer. Daarmee werd
het belangrijkste bezwaar tegen afsluiting van
het Reitdiep ondervangen. Dus in 1856 werd
gelijktijdig besloten tot het aanleggen van het
Eemskanaal en de afsluiting van het Reitdiep
bij Zoutkamp. In verband met de waterhuishouding dienden Reitdiep en Eemskanaal dan
wel met elkaar verbonden te worden. Hiervoor
werd in de stad Groningen het Verbindingska-

Vlak voor Garnwerd in zuidelijke richting

zelfde brugwachter die op zijn fiets of bromfiets
met ons mee rijdt naar de volgende brug. Dit is
ook de reden dat we soms in konvooi varen. Als
we de Zernike Campus van de Rijksuniversiteit
Groningen (rechts) en de nieuwe wijk Reitdiep
(links) voorbij zijn, zien we aan de linkerkant
het kerkje en enkele huizen van de buurtschap
Dorkwerd. Dorkwerd is een klein wierdedorpje:
het kleinste dorp van de gemeente Groningen. In feite bestaat het uit niet meer dan een
kerkje, enkele huizen, een pastorie en een paar
boerderijen.
Van Dorkwerd naar Wierumerschouw
Even voorbij Dorkwerd komen we aan bij de
Dorkwerdersluis. Dit is een schutsluis waar we
van het Groninger peil ongeveer 1.50 meter
omlaag gaan naar het Winschoter peil. De sluis
is in het begin van de jaren 1930 gebouwd in
het kader van de aanleg van het Van Starkenborghkanaal, de belangrijke vaarweg tussen
Delfzijl, via Groningen, naar Lemmer en verder
naar Amsterdam. Als we door de sluis zijn,
kruisen we het van Starkenborghkanaal. We
varen door de Platvoetbrug en komen op een
gegraven stuk van het Reitdiep. Dit gedeelte is
gegraven in 1435. De dijken liggen vlak langs
het water en in de loop van het water zijn geen
bochten.
Na een korte tijd varen bereiken we Wierumerschouw met de gelijknamige brug. Dit is een
gehucht bij de voormalige overzetplaats over
het Reitdiep. Iets ten zuiden van Wierumerschouw ligt de wierde Wierum, die in het verleden werd afgegraven voor de vruchtbare grond,
maar recentelijk met baggerspecie uit het Van
Starkenborghkanaal weer in de oude staat
is gebracht. Na de brug bij Wierumerschouw
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Garnwerd in betekenis toenam, met name voor
de scheepvaart en de scheepssloperij van Hammingh. Een veerpont, geëxploiteerd door de
familie Hammingh verzorgde de verbinding met
Winsum.
Naast een lunch bij het bekende Café Hammingh, staat ook een rondleiding door oud
Garnwerd door een lokale gids op het programma. Vervolgens varen we verder in de richting
van Roodehaan.

naal gegraven. In 1861 is men met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen. In 1877
werden deze werken voltooid met de afsluiting
van het Reitdiep bij Zoutkamp. Voor het reguleren van de waterstand waren twee sluizen
nodig, een zeesluis bij Zoutkamp en een tussensluis bij Wetsinge. De bouw van de Wetsingersluis begon in 1873. Deze sluis heeft zo’n
50 jaar dienst gedaan, tot de nieuwe sluis in
het Reitdiep bij Dorkwerd de taak overnam. De
Wetsingersluis verkommerde, maar is inmiddels
geheel gerestaureerd.

Van Garnwerd naar Roodehaan
Het eerste deel van het Reitdiep na de brug van
Garnwerd is nog een recht stuk. Dit sluit aan
op het rechte deel wat we hadden bij nadering van Garnwerd. Verderop komen we op het
sterk kronkelend deel van het Reitdiep met zijn
vele meanders. Hier zien we aan de linkerkant
Aduarderzijl. Het gehucht ontstond rond 1400
toen monniken van het klooster van Aduard
het Aduarderdiep hebben gegraven naar het
Reitdiep en hier de gelijknamige zijl of spuisluis
aanlegden. Deze zijl diende onder andere voor
de afwatering van gebieden nabij de stad Groningen op het Reitdiep.
Aduarderzijl was door zijn positie vroeger van
strategisch belang. De hele 16e eeuw is er om
de zijl gevochten: eerst in de twisten tussen
de Schieringers en Vetkopers, later in de strijd
tussen de Staatsen en de Spanjaarden in de
Tachtigjarige oorlog.
Toen de oude zijl te klein werd, werd ter bevordering van de waterdoorvoer uit het achterland,
in 1867 naast de Aduarderzijl de Kokersluis,
ook wel Nieuwe of Oostelijke Sluis genoemd,
aangelegd. Dit was een dubbele uitwateringsluis, maar zonder stormdeuren. De zeewerende functie van de Aduarderzijl verviel door
de afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp
in 1877. De sluizen hadden toen geen functie
meer en werden niet meer onderhouden, zodat
ze langzaam vervielen. In 1993 zijn de sluizen
met steun van de Europese Unie hersteld.

De Wetsingerzijl
Op korte afstand voorbij de Wetsingersluis zien
we rechts het vervallen complex van de Wetsingerzijl. Dit was een uitwateringssluis voor het
gebied rondom Adorp en Sauwerd. Het complex
verkeerde in een zeer slechte staat, maar het
waterschap Noorderzijlvest heeft de Wetsingerzijl gerestaureerd. We zien ook dat vanaf dit
punt het Reitdiep weer rechttoe rechtaan loopt.
Ook dit is een gegraven deel, dat zich uitstrekt
tot voorbij Garnwerd, welk dorpje, met de
bijbehorende brug we nu voor ons zien. Rechts
van ons, in het landschap zijn de oude meanders van het Reitdiep nog duidelijk te herkennen. In Garnwerd meren we af voor de middagpauze met lunch.
Garnwerd
Het wierdedorp Garnwerd heeft de status
van beschermd dorpsgezicht en herbergt
veel monumenten. Vroeger lag de wierde van
Garnwerd op een soort schiereiland tussen het
Reitdiep en het Aduarderdiep, op enige afstand
van het water. Echter door de kanalisatie kwam
het dorp aan het Reitdiep te liggen, waardoor

Op korte afstand voorbij Aduarderzijl zien we
rechts Schaphalsterzijl. Dit gemaal is recent
verbouwd om de gevolgen van de bodemdaling op te vangen. Dan komen we bij Roodehaan, een gehucht in de gemeente De Marne.
Eeuwenlang kon men hier met een pontveer
het Reitdiep oversteken. Het was één van de
belangrijkste verbindingen tussen het Westerkwartier en Hunsingo. Het gehucht is genoemd
naar het veerhuis dat reeds in 1622 werd
genoemd.

Vertrek over het Reitdiep naar Groningen
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De ZK4 voor het Visserijmuseum in Zoutkamp

vier enorme pompen plus een pomp onder de
vloer die oorspronkelijk elektrisch werden aangedreven. Tegenwoordig werkt het gemaal met
dieselmotoren, maar hij vervult nog steeds een
sleutelrol in de afvoer van overtollig water.

Van Roodehaan naar Zoutkamp
We zien dat vanaf Roodehaan de rivier allengs
een beetje breder wordt. Na een poosje varen
zien we links, schuin achter ons, de kerk van
Ezinge staan op de rand van de afgegraven
wierde. Ook zien we links het dorp Oldehove
met kerk en twee molens. Ter hoogte van Oldehove is in vroeger tijden een meander van het
Reitdiep afgedamd omdat men vreesde dat de
rivier het dorp zou opslokken.

Nadat we De Waterwolf voorbij zijn gevaren,
komen we op een steeds breder wordend deel
van het Reitdiep. We zien hier ook al boeien in
het water liggen die de schipper vertellen hoe
hij moet varen om niet aan de grond telopen.
Op sommige plaatsen zien we de palingfuiken
van de professionele palingvisser Gaele Postma
uit Zoutkamp. Uiteindelijk arriveren we in de
binnenhaven van het voormalige vissersdorp
Zoutkamp, waar we een bezoek brengen aan
het Visserijmuseum. Daarna neemt de gastvrouw of gastheer de gasten mee naar het
taxibusje dat hen weer terugbrengt naar Groningen.

We komen nu bij de sluis van Lammerburen of
Electra. Dit is een sluis die normaliter voor het
scheepvaartverkeer openstaat, maar bij hoge
waterstanden gesloten wordt om te zorgen
dat het water in de boezem van het Reitdiep,
het gedeelte tussen de sluis en Zoutkamp
alsmede het Lauwersmeergebied, niet terug
kan stromen in het gebied beneden de sluis.
Zodra we de sluis uitvaren, zien we links van
ons een groot gebouw, dit is het watergemaal
De Waterwolf. Het gemaal is gebouwd om het
overtollige water uit het achterliggende gebied
af te voeren. De Waterwolf werd in 1920 in
werking gesteld en is nu een fraai stuk industrieel erfgoed. Het markante gebouw huisvest

Dit artikel is een samenvatting van de routebeschrijving “Met de ZK 4: Groningen – Zoutkamp” door R. de Vries, voor dit jaarboek
samengevat door F. de Jongh.

35

36

37

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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