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Hoe de
Voorwaarts
Voorwaarts
aan de
grond liep

De beste stuurlui staan, zoals gebruikelijk,
aan de wal. Zij zagen de afgelopen jaren dat
het Groninger vlaggenschip Voorwaarts
Voorwaarts de wind steeds minder in de
zeilen had.

JAN SCHLIMBACH

‘H‘Het schip is varend
cultureel erfgoed
van Groningen. We
moeten het schip

zien te behouden.” Die harten-
kreet klinkt uit de mond van Jan
Wiebe van Veen, directeur van het
Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Hij wil met het museum best een
rol spelen bij het behoud van de
tweemastkoftjalk, maar de porte-
monnee kan hij er niet voor trek-
ken. ,,We hebben als museum met
de Emma al een schip. Dat is veel
kleiner dan de Voorwaarts Voor-
waarts, maar we weten wel wat het
kost om het te onderhouden.”

Het bestuur van de stichting tot
instandhouding van de Voor-
waarts Voorwaarts maakte don-
derdag wereldkundig dat de op-
dracht niet langer valt vol te hou-
den. Er is direct een ton nodig voor
onderhoud aan het luikendek en
aan de toiletgroep en op termijn is
zelfs een veelvoud van dat bedrag
nodig om het schip volgens de he-

dendaagse eisen in de vaart te hou-
den. ,,Dat kunnen we niet betalen.
Met een exploitatie van 120.000 tot
130.000 euro per jaar kunnen we
dergelijke kosten niet meer op-
brengen”, zegt voorzitter Otto To-
renbosch.

Jos van Wijngaarde, zelf schipper
en kritisch volger van de Voor-
waarts Voorwaarts denkt er anders
over. ,,Van alle Groningers, voor al-
le Groningers. Dat was het uit-
gangspunt van het schip. Dat heb-
ben ze nooit waargemaakt. Het is
altijd een feestboot voor de hoge
heren gebleven.” Hij meent dat het
schip wegens wanbeleid aan de
grond is gelopen. ,,Het bestuur is ja-
renlang gewaarschuwd. Ze hebben
er nooit iets mee gedaan. Zoek
scholen op, ga het Wad op met ge-
zelschappen om zeehonden te kij-
ken.” Van Wijngaarde meent bo-
vendien dat het aanstellen van een
volgens hem onbekwame schipper
de Voorwaarts Voorwaarts meer
kwaad dan goed heeft gedaan. ,,Ze
wilden niet naar me luisteren. Ik
werd weggezet als onruststoker.”

,,In de ogen van sommige men-
sen kun je het nooit goed genoeg
doen”, reageert Torenbosch. ,,De
afgelopen zes jaar hebben we niets
anders gedaan dan onze basis in de
samenleving verbreden. We werk-
ten samen met het Noorderpoort,
de Hanzehogeschool en hebben
een heleboel doelgroepen aan
boord gehaald.”

Volgens Van Wijngaarde lag het
schip te vaak aan de kade. Dat
komt volgens hem omdat het
schip de boekingen liet lopen via
cateraar s’Amuse. ,,Die wilde dan
ook dat je de hapjes en drankjes
daar bestelt. 1500 euro voor de
huur van het schip valt nog wel op
te brengen, maar dan ook nog de
rekening voor de hapjes en drank-
jes... dat wordt een prijzig feestje.”
Volgens Van Wijngaarde bleef het
aantal vaardagen daarom beperkt
tot slechts 35 per jaar. ,,En je hebt
minstens 115 nodig om het een
beetje te redden.”

Ineke de Boer van het catering-
bedrijf weerlegt de aantijging.
,,Niemand was verplicht om de ca-

tering door ons te laten verzor-
gen.” De afgelopen drie jaar deed
zij de boekingen. Tussen juni en
augustus werd het schip volgens
haar zo’n 15 keer per maand ge-
boekt. ,,Dat bleef aardig stabiel.”
Toch is zeniet verrast dathet stich-
tingsbestuur de handdoek in de
ring werpt. ,,Het zat er aan te ko-
men. Heel jammer, want het was
een mooi avontuur.”

Op het Groninger stadhuis – de
gemeente was met de provincie,
de Kamer van Koophandel en Gro-
ninger Seaports een belangrijke
subsidiënt – is de vlagniet halfstok
gegaan bij de mededeling dat de
stichting de Voorwaarts Voor-
waarts niet in de vaart kan hou-
den. ,,Het bestuur neemt zelfstan-
dig een besluit op rationele gron-
den. We zien dat het verhaal wel
klopt.” De steun aan de Voor-
waarts Voorwaarts was binnen de
gemeente niet onomstreden. ,,We
zaten al langer aan het maximum
watweeraanwillenuitgeven. Inde
gemeenteraad is ook wel eens ge-
discussieerd over het feit dat er

‘Het is altijd
een feestboot
voor de hoge
heren gebleven’

mogelijk te veel geld in de Voor-
waarts Voorwaarts werd gesto-
ken.”

DeVoorwaartsVoorwaartswerd
in de voorbije decennia door velen
gezien als de smeerolie van de
noordelijke economische samen-
leving. ,,De laatste tijd zat de klad
erin. Van het huidige college is er
nog niemand aan boord geweest.
Het schip was de afgelopen jaren
ook steeds stuk”, zegt een woord-
voerder op het provinciehuis. ,,De
Voorwaarts Voorwaarts werd
vroeger door gedeputeerden ge-
bruikt om bepaalde groepen of ge-

zelschappen in een andere setting
te ontvangen. De gedeputeerde
landbouw ontving er bijvoorbeeld
de NLTO.”

Harrie van Ham weet dat een
vaartochtje met de Voorwaarts
Voorwaarts het beklinken van een
zakelijke transactie kon bespoedi-
gen. ,,Ophet schipkun je elkaarniet
ontvluchten hè. De aangename set-
ting droeg zeker bij aan het sneller
tot stand komen van bepaalde de-
als.” Van Hammaakt als voorzitter
van de Koninklijke Vereeniging
voor VolksvermakenGroningen al-
tijd gebruik van het schip bij de in-
tocht van Sinterklaas. ,,Die intocht
gaat gewoon door. We hebben al-
ternatieven achter de hand.”

Tegen de tijd dat de sint weer in
het land is, is de Voorwaarts Voor-
waartsmogelijk al verkocht. Alhoe-
wel. ,,Niemand wil het nog hebben.
Het schip is zo verknoeid, het heeft
alleen nog schrootwaarde”, mop-
pert Van Wijngaarde. ,,Nou, sinds
donderdag hebben zich anders al
twee belangstellenden gemeld”, re-
ageert Torenbosch.

De koftjalk Voorwaarts Voorwaarts hangt in 1985 in de takels in Foxhol om te worden omgetoverd tot een echt Groninger vlaggenschip.985 in de takels in Foxhol om te worden omgetoverd tot een echt Groninger vlaggenschip. FOTO ARCHIEF DVHN

De Voorwaarts Voorwaarts aan de Hoge der A in Groningen. FOTO ARCHIEF DVHN
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Statenjacht
dat total loss
was geweest
De Voorwaarts
Voorwaarts werd
ook wel de Zij-
waarts Zijwaarts
genoemd.

H
JOHN GEIJP

Het is altijd een beetje ha-
chelijke kwestie geweest,
het varen met de Voor-
waarts Voorwaarts. De in

1899 op de werf van de gebroeders
Verstockt in Martenshoek te water
gelaten koftjalk was in in 1988 al
voor bijna eenmiljoen guldengeres-
taureerd, toen na zes of zeven in-
specties het toenmalige Bureau Zeil-
wezen het schip nog niet als zee-
waardig wilde certificeren. Er moes-
ten nog heel wat onvoorziene
werkzaamheden aan het historische
vaartuig worden verricht, eer de
koftjalkhet ruime sopmocht kiezen.
Dat mocht uiteindelijk wel, maar
niet voor niets werd het schip ook
wel de Zijwaarts Zijwaarts genoemd.

Dat de staat van de Voorwaarts
Voorwaarts niet zo maar je-van-het
was, was niet alleen vanwege de ou-
derdom niet zo bijzonder. De stich-
ting die zich erover had ontfermd
had het gekocht van de Enkhuizer
Walter Haentjens. Die op zijn beurt
had de Voorwaarts Voorwaarts in
1972 verkregen in Duitsland, waar
het zeilschip na de Eerste Wereld-
oorlogwas beland. Hij betaalde voor
het vaartuig de schrootprijs. Hetwas
namelijk kort daarvoor na een aan-
varing in Hamburg total loss ver-
klaard.

Haentjes wist van de Voorwaarts
Voorwaarts een varend, op zich fraai
ogend schip te maken. Het trok de
aandacht toen het in 1980 Gronin-
gen aandeed ter gelegenheid vanhet
75-jarig bestaan van de Vereniging
Oranje, de Onderlinge Verzekering
van Schepen. Het stal de harten van
stadse scheepvaarthistorici, onder
wie conservator Damming van het
Noordelijke Scheepvaartmuseum in
Groningen. Hij werd voorzitter van
de stichting die deVoorwaarts Voor-
waarts moest opkopen, restaureren
en exploiteren om het vaartuig als
historisch erfgoed te behouden.

Hij vond een kompaan in de pr-
man van de provincie Groningen,
Addie Boerma, die het provinciebe-
stuur won voor het idee de koftjalk
ook in te zetten als Statenschip om
Groningen te promoten. Zo’n toon-
beeldvanGroningse trots en statuur
paste ook geheel in de stijl van be-
sturen van de toenmalige Commis-
saris van de Koningin, Henk Von-
hoff. De inwijding van het schip was
bovendien eenmooi gebaar vanbra-
voure in de kwajongensachtige
competitie die hij had met zijn Frie-
se collega en partijgenoot HansWie-
gel.

Friesland had (en heeft) namelijk
al sinds de zeventiende eeuw zo’n
vaartuig, sinds 1953 de boeier Friso.
De adoptie paste ook wel in de des-

tijds oplaaiendenaijver tussenbeide
noordelijke provincies dat de Gro-
ninger bestuurders probeerden hun
Friese collega’s met de Voorwaarts
Voorwaarts naar de kroon te steken.
Kort na de restauratie van het Gro-
ningse vaartuig besloten ze elkaar
met beide Statenjachten te ontmoe-
ten op het Lauwersmeer, een treffen
dathetNieuwsblad van het Noorden
destijds duidde als ‘Fries-Groningse
leut’.

Ook de gemeente Groningen pre-
senteerde zich wel met inzet van de
Voorwaarts Voorwaarts. De vraag of
zich op het schip ooit gebeurtenis-
sen hebben gedaan die enige impact
hebben gehad op de geschiedenis
van stad of provincie, stuit alom op
een stilzwijgen.

In de wijze waarop het jacht werd
ingezet om de provincie te promo-
ten, konden de Groningers de Frie-
zen ook maar moeilijk evenaren. De
FrieseCommissaris vandeKoningin
Wiegel wist in 1992 de aandacht van
de hele Haagse politiek op zich te
vestigen, toen hij de Friso in de Bin-
nenhofvijver plempte.

Een jaar laterwildeGroningenKa-
merleden naar de Voorwaarts Voor-
waarts lokken,maar liet die afmeren
aan een kade, verscholen in Scheve-
ningen. Die actie kon rekenen op
een kritische recensie van Nieuws-
blad van het Noorden-journalist
WillemBrinkman. Hij schreef in zijn
rubriek ‘Rondje Stad’: ,,Toen ik inhet
nachtelijk duister via een glibberige,
smalle route van zeker honderdme-
ter met aan beide zijden pikzwart
water weer de kade bereikte, be-
greep ik dat ermaar éénoplossing is.
Je huurt voortaan een deel van soci-
eteit DeWitte op het Plein af en je zit
met je Groningen-presentatie in de
onmiddellijke nabijheid van poli-
tiek Den Haag.”

Desondanks werd de Voorwaarts
Voorwaarts nog regelmatig ingezet
voor promotiedoeleinden, niet al-
leen door Groningen. Het schip be-
voer onder meer de Theems, in
dienst van het Nederlands Congres
Bureau, dat zich aan de Britten pre-
senteerde. In 2005 haalde het het de
kranten met een aanvaring tijdens
Sail Amsterdan, waarbij zeven ge-
wonden vielen. Een bijzonder uit-
stapje was twee jaar geleden nog het
bezoek aan de Hafengeburtstag in
Hamburg. De Duitsers legden de
koftjalk aan de ketting omdat het
niet over de juiste papieren beschik-
te om op zee te varen. Het kreeg een
lift terug van een kraanschip.

De Voorwaarts Voorwaarts zal
nog lang in de herinnering blijven
als het schip dat immer Sinterklaas
naar de stad Groningen bracht. De
historie van de koftjalk getuigt ver-
der vooral vandekwetsbaarheidvan
het schip. Het werd met hangen en
wurgen in stand gehouden. De grote
bedragen die nodig zijn om het
schip in de vaart te houden, zijnmet
de inkomsten uit de exploitatie als
gelegenheid voor feesten en verga-
deringen en uit de giften nu niet
meer op te brengen. Dat is vooral
jammer vanwege de historische
waarde van de koftjalk.


