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‘Voorwaarts hoort in Groningen’
De Voorwaarts Voorwaarts is in Friese handen. Voor echte Groningers voelt
dat als een dolksteek in de rug, maar zij kunnen gerust zijn. De eigenaar is
oud-Stadjer die zijn best doet om het schip voor Groningen te behouden.

ANITA PEPPING

Lex Tichelaar van rederij SRF
Shipbuilding in Harlingen is
de trotse nieuwe eigenaar
van de Voorwaarts Voor-

waarts en dat vindt hij eigenlijk
maar vreemd. ,,Het schip hoort bij
Groningen. Ik weet dat ik daar als ko-
per misschien niks van mag vinden,
maar iemand met een beetje histo-
risch besef weet dat deze statige
boot bij de stad hoort, omdat hij
heeft bijgedragen aan de welvaart.’’

Oud-Stadjer Tichelaar gaat daar-
om binnenkort gesprekken voeren
met provincie en gemeente over de
koftjalk uit 1899. ,,Die hadden altijd
een centrale rol en die wil ik nieuw
leven inblazen. Zorgen dat er een ge-
degen plan komt om het schip ren-
dabel te houden. Natuurlijk moet hij
blijven varen, maar het kan zijn dat

het schip in de wintermaanden een
andere bestemming krijgt in de stad.
Alle faciliteiten voor een goede ex-
ploitatie zijn aanwezig en het interi-
eur is prachtig. Als de bestuurders
een beetje meewerken is het moge-
lijk’’, aldus Tichelaar. In september
gaat de boot naar Harlingen. ,,Maar
de Voorwaarts moet zeker ook tij-
dens Winter Welvaart in de stad lig-
gen.’’

De liefde van Tichelaar voor boten
ontstond aan de Groningse Hoorn-
sedijk, waar hij zoals hij zelf zegt
ruim veertig jaar geleden ‘als hippie
met kool, geit en gitaar’ zichzelf een
bootje aanschafte. ,,Daar is het alle-
maal begonnen en toen ik met mijn
vrouw naar Friesland vertrok omdat
zij daar ging studeren, ging het van-
zelf.’’ Hij is nu mede-eigenaar van de
Friese rederij, maar zegt hij: ,,Ik heb
een seizoenskaart bij FC Groningen

en niet bij SC Heerenveen.’’
Het huidige stichtingsbestuur

van de Voorwaarts Voorwaarts be-
sloot dit voorjaar het schip aan de
kant te leggen. Met voor zeker een
ton aan nodige onderhoudswerk-
zaamheden, kwam de begroting niet
rond. Recent besloot de stichting het
schip te verkopen.

Volgens Tichelaar valt het met die
reparaties wel mee en is het schip
prima geconserveerd. ,,Er is best een
lijst met punten waar we mee aan de
slag moeten, zoals de kapotte start-
motor, maar geen dingen waar we
ons vreselijk druk over maken.’’

Over de verkoopprijs laat Tiche-
laar zich niet uit. Op het bedrag van
125.000 euro dat in de wandelgan-
gen wordt genoemd, wil hij niet rea-
geren. Ook laat hij in het midden of
zijn volgende aankoop die van een
ander Gronings schip de Tromp is.

De Voorwaarts Voorwaarts werd één
De Sinterklaasboot
De Voorwaarts Voorwaarts werd één
keer per jaar omgedoopt tot de Spanje
om de Sint en zijn Pieten te vervoeren.
Die taak is twee jaar geleden overge-
nomen door ‘het jongere, maar grotere
zusje’ de Tromp (uit 1912). De sche-
pen zijn op dezelfde werf gebouwd.

,,Je weet maar nooit’’, zegt hij myste-
rieus. Eerder dit jaar kocht zijn be-
drijf het schip De Tukker uit Twente.
Bestuurslid André Hamstra van de
Tromp laat desgevraagd weten dat
de Tromp niet te koop is: ,,Wij zijn
eveneens opleidingsschip, varen
daarom voor de maritieme acade-
mie en verlaten soms Groningen,
maar we komen hier altijd weer te-
rug. We moeten met z’n allen veel
trotser zijn op dit soort schepen. Op
de Tromp én op de Voorwaarts.’’

Groningse zusjes zij aan zij in de Oosterhaven: de (grotere, maar jongere) Tromp en de Voorwaarts Voorwaarts. FOTO PETER YSPEERT


