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Inleiding 
Het bestuur van de stichting Jatrie biedt u haar zevende jaarverslag aan. Dit verslag beschrijft de 

belangrijkste gebeurtenissen van het kalenderjaar 2019. 
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Pieter Uitermark      een kersvers echtpaar 

Bestuurssamenstelling en bestuursactiviteiten 
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2019 is de volgende: 

Voorzitter  Jaap Duit   Secretaris  Helen Kämink 
Penningmeester Wijte ten Cate   Lid   Gerard Bruining 
Lid   Harm de Graaf   Lid   Jaap Huberts 
Lid   Henk Poppen 
 

In 2019 vonden geen bestuurswisselingen plaats. 

In de vergadering van 13 maart 2019 werden het jaarverslag en het financieel verslag 2018 vastgesteld 
en goedgekeurd. Ook stelde het bestuur wederom de zgn. vrijwilligersverklaring vast welke van 
toepassing is voor de bij de stichting betrokken vrijwilligers. De stichting is in het bezit van de voor 
deze verklaring noodzakelijk ANBI-status.  

 

Vrijwilligers 
Bij de uitvoering van de conserverings- en restauratiewerkzaamheden zijn, naast de bestuursleden 

Gerard Bruining, Jaap Duit en Jaap Huberts, een aantal vaste vrijwilligers betrokken: Jelle Bartelds, Rolf 

Broekhuizen, Take de Haan, Toon van der Heijden, Dion Jannink, Frans Karmelk, Jacob Schoonhoven, 

Pieter Uitermark, Koos Woudberg en vader en zoon Johan en Christiaan van Walenburg. Dit jaar werd 

het team versterkt met de komst van Peter Kiewiet (scheeps-installatietechniek), Geert Kloeze 

(specialist in machineonderhoud), Roelof Stiepel (scheepstimmerwerk) en Derk Woortman 

(schilderwerk). Derk is in het bezit van het groot-vaarbewijs en versterkt het team van de schippers. 

Hun deskundigheid is een welkome aanvulling. 
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Website 
Ook dit jaar publiceerden we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de restauratie op onze 
website www.jatrie.nl Het beheer was in handen van Jaap Huberts en Dion Jannink. 

Fondsen  
Het afgelopen jaar hebben we voor de financiering van de restauratie en de museale inrichting geen 

fondsen aangeschreven. De dit jaar uitgevoerde werkzaamheden konden met de aanwezige reserves 

bekostigd worden. Een ander verhaal is de vervanging van de ontplofte Brons motor waarover 

verderop in dit verslag meer. Daarvoor zijn in 2019 enkele fondsen met succes aangeschreven. 

Ondersteuning bedrijfsleven 
Ook in 2019 heeft een aantal bedrijven steun verleend aan de uitvoering van de werkzaamheden. Het 

gaat om de volgende bedrijven uit Stadskanaal: Aannemersbedrijf Bruining BV, Boiten Techniek, Kroon 

BV, Verfzaak Muller (Musselkanaal), Velgsib BV, de Vaarhandel en Houthandel Noorlag, allemaal 

bedrijven die gereedschappen en materialen tegen gereduceerde prijzen of soms gratis beschikbaar 

hebben gesteld.  

http://www.jatrie.nl/
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Restauratie en inrichting  
De sloep wacht nog op een restauratiebeurt want in 2019 zijn andere prioriteiten gesteld, waarover 

verder in dit verslag meer. Het is de bedoeling dat dit authentieke bootje na restauratie een plek krijgt 

aan de voorzijde op de luikenkap.  

 

M.b.t. het vooronder is besloten om deze zoveel mogelijk in de staat te laten van voor 2008. Dat 

betekent dat er nog wel timmerwerk uitgevoerd moet worden aan de wanden, de twee bedsteden, de 

kettingkast, de trap en het plafond. Aan deze onderdelen moet ook nog het nodige schilderwerk 

verricht worden. De verlichting was al aangepast. Evenals de restauratie van het sloepje is afgelopen 

jaar geen prioriteit gegeven aan het vooronder. De restauratie van de Dieverdoatsie stond in 2019 

centraal. Het vooronder staat nu gepland voor 2020. 

 

Een oude wens is de takelmast. De mastkoker is aanwezig op het voordek. De lier op het voordek kan 

een mast optrekken en laten zakken. Alleen beschikken we op dit moment niet over de financiële 

middelen om een 2e hands takelmast te kopen of zelf een nieuwe te produceren. 

 



6 
 

De restauratiewerkzaamheden aan en in het schip zijn afgezien van het vooronder zo goed als 

afgewerkt.  

 

 

 
 

De Brons 
De Jatrie zou tijdens de Snikkeweek dienstdoen als pannenkoekenschip en daarvoor worden 

afgemeerd bij café-restaurant De Gelegenheid in Musselkanaal. Op maandag 17 mei 

passeerden we de brug IJzeren Klap om nabij het 6e sluis in Ter Apelkanaal te zwaaien om 

vervolgens tijdelijk af te meren voor deze brug. Echter ter hoogte van het Mussel-A-Kanaal 

sloeg het noodlot toe. De Brons motor sloeg op hol. In minder dan twee minuten liep het 

toerental op van ongeveer 250 naar het driedubbele daarbij de omgeving tijdelijk te voorzien 

van een inktzwart rookgordijn. Met een hels kabaal brak een van de twee drijfstangen los van 

de krukas en sloeg dwars door de 2½ centimeter dikke ijzeren carterwand. De dierbare Brons 

was overleden: onherstelbaar beschadigd. Om de frustratie een uitlaatklep te geven, besloot 

de bemanning het schip over de nog te overbruggen 500 meter te gaan jagen. Een zware klus 

die met terugwerkende kracht alsnog diep respect afdwong voor de scheepsjagers die in het 

verleden dit werk verrichten. 

Na een korte rouwperiode werd besloten om op zoek te gaan naar een vervangende motor. 

Daarvoor is publiciteit een probaat middel. We schreven persberichten die vervolgens werden 
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geplaatst, benutten media zoals facebook, spraken ons netwerk aan, enz. Dat leverde enkele 

interessante tips op. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum kwam met het aanbod om een 

Berkelmotor uit 1925 in bruikleen af te staan. Jan Bos, vrijwilliger van het 

Bronsmotorenmuseum te Appingedam, had een tweecilinder 40 pk verdieselde Brons te koop. 

De overige tips bleken, bij nader onderzoek, niet erg bruikbaar. De Berkelmotor viel af omdat 

enkele onderdelen ontbraken en nagemaakt moesten worden en specifiek onderzocht moest 

worden of de bestaande schroefas met keerkoppeling bruikbaar zouden zijn voor deze Berkel. 

Kortom: te veel onzekerheden. Bleef over de Brons van Jan Bos. Om deze Brons ook 

goedgekeurd te krijgen, moest de inbouw ervan uitgevoerd worden door dan wel onder 

supervisie van Droogdok Groningen, onderdeel van Jelle Talsma Scheepswerven te Franeker. 

Op basis van de offerte van deze werf en de aankoopprijs bleek dat we een werkbedrag nodig 

hadden van bijna € 23.000, - In de periode juni-augustus werden diverse fondsen 

aangeschreven en niet zonder succes. Via crowdfunding kwam een bedrag van € 1.500, - 

binnen, het Scholten-Kamminga Fonds, het Wildervank Fonds en het Jonkheer Rhijnvis Feith 

Fonds kwamen elk over de brug met een toezegging van € 2.500, - Als klapstuk ontvingen we 

in het najaar het bericht van het Prins Bernard Cultuur Fonds dat er een maximaal bedrag van 

€ 10.000, - beschikbaar werd gesteld. Er resteert nog een gat van bijna € 3.000, - om de Jatrie 

weer in de vaart te krijgen. We hebben goede hoop dat begin volgend jaar het resterende 

bedrag binnengehaald kan worden. 

 

 

 
Vliegwiel gedemonteerd                                     Resten van de Bronsmotor 

Snikke Dieverdoatsie 
Eind 2017 kwamen enkele vrijwilligers aan boord van de Snikke Dieverdoatsie. Dit bezoek was 

aanleiding voor een uitgebreide inspectie. De conclusie was snel getrokken: het schip had als het gaat 

om het houtwerk veel achterstallig onderhoud. Door enkele Jatrieanen werd een inventarisatie 

gemaakt met een raming van de noodzakelijke investeringen. Na overleg met het bestuur van de 

stichting Snikkevaart werden bij verschillende fondsen aanvragen ingediend. In de loop van het 

voorjaar leverde dat een totaalbedrag van € 21.000, - aan toezeggingen op.  
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De ombouw tot open rondvaartboot van start 

 

De restauratie is, vanwege de aanwezige expertise en ervaring, grotendeels uitgevoerd door de vijftien 

vrijwilligers van de stichting Jatrie. Bepaalde werkzaamheden zijn uitbesteed aan bedrijven. De 

stichting Jatrie is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden penvoerder geweest. Dat was nodig om 

twee redenen. De opdrachtgever stichting Snikkevaart beschikte over onvoldoende liquide middelen 

om alle investeringen voor te financieren en de voorzitter en de penningmeester van de stichting Jatrie 

waren beide uitvoerend direct betrokken bij de werkzaamheden en hadden daardoor directe controle 

op de budgetten en de bestedingen. De restauratie is als volgt samen te vatten. 

In het voorjaar van 2018 is het interieur van het schip grotendeels verwijderd. Constructieve gebreken 

bij de bouw van het schip, eind jaren tachtig van de vorige eeuw, hebben tot gevolg gehad dat veel 

houtwerk verrot was en het onderwaterschip aan de binnenzijde sterk door corrosie was aangetast. 

Noodzaak en verplichting tot inspectie van het onderwaterschip diende zich aan. De tien houten 

ramen, de entree van het voor- en achterschip, de denning (vloerdelen), de kombuis, de zitbanken en  
de bijbehorende tafels konden worden gerenoveerd. Het toilet moest geheel worden vervangen. In 

het najaar van 2018 is contact opgenomen met de scheepvaartinspectie. Bekend was dat ultimo 2019 

nieuwe Europese veiligheidseisen in werking zouden treden. De inspecteur stelde vast dat als in het 

schip groepen van meer dan twaalf personen zouden worden vervoerd, minimaal 2/3 van het 

bestaande stalen dak verwijderd moest worden. Het open dak mocht wel worden voorzien van 

kunstdoek. Het vervolgens door de Jatrie-vrijwilligers ontworpen plan voor aanpassing van het dak 

werd goedgekeurd door de inspecteur maar betekende wel een forse financiële tegenvaller. In het 
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voorjaar van 2019 is het dak aangepast. Het onderwaterschip was een ander zorgpunt. Inmiddels was 

 

Derk Woortman en Jaap Duit: Annerveensekanaal   Derk Woortman 

er via een tussenpersoon contact gelegd met een stichting die bereid bleek om de inspectie en de 

eventuele reparatie en conservering van de buitenzijde van het onderwaterschip voor haar rekening 

te willen nemen, mits uitgevoerd door een deskundig bedrijf. In juni 2019 is het schip naar Woudbloem 

(Marine Service Woudbloem) gevaren. Eenmaal op het droge werd vastgesteld dat het 

onderwaterschip over het geheel genomen wel in goede conditie was, dat op bepaalde plekken de 

stalen huid vervangen moest worden en met name het roer en de boegschroeftunnel in slechte staat 

verkeerden. De boegschroeftunnel is vervangen door het bedrijf. De Jatrie-vrijwilligers hebben een 

nieuw roer gemaakt en aan de buitenzijde van het schip over een lengte van bijna vijftig meter een 

rubberen stootrand op de bestaande stalen stootrand gemonteerd. De aanpassing van het dak had 

ook tot gevolg dat het gehele elektrische systeem (24V en 230V) verlegd moest worden. De motorkast 

en het bedieningspaneel zijn eveneens omgebouwd en voldoen nu aan de nieuwe Europese eisen voor 
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brandveiligheid. Ook dat is in eigen beheer uitgevoerd. Achteraf kan vastgesteld worden dat de 

renovatie aanzienlijk meer heeft gekost dan oorspronkelijk begroot.  

  
Zoals vaak het geval is bij renovatiewerkzaamheden is vooraf moeilijk in te schatten welke 

investeringen nodig zijn. De scheepvaartinspectie heeft in januari jl. de werkzaamheden tussentijds 

geschouwd. De procedure voor de certificering (CVO) van het schip is inmiddels door de inspecteur in 

werking gezet. Eind maart 2020 is een afsluitende proefvaart gepland, nadat de Jatrie-machinisten de 

scheepsmotor nog een grondige onderhoudsbeurt hebben gegeven. De verwachting is dat de inspectie 

het CVO zal afgeven. 

Exploitatie van twee schepen 
 

In 2017 tijdens de behandeling van een kredietverzoek voor een bedrag van € 7.000, - van de stichting 

Snikkevaart heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken dat de Dieverdoatsie voor de gemeente en 

de regio behouden zou blijven. De besturen van de stichting Jatrie en Snikkevaart hebben besloten om 

de twee schepen ingaande 2020 via de stichting Jatrie te gaan exploiteren met inzet van haar 

vrijwilligers, inmiddels vijftien waaronder een aantal bevoegde schippers. Deze gezamenlijke 

exploitatie is mede ingegeven door de oprichting van de Vereniging Parels in het Veen. Deze vereniging 

wil de samenwerking tussen verschillende in het Drents-Groningse veenkoloniale gebied gevestigde 

organisaties op het gebied van erfgoedverzamelingen c.q. musea bevorderen en nieuwe toeristische 

arrangementen voor de regio ontwikkelen.  
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Geert Kloeze, Frans Karmelk, Take de Haan, Johan van Walenburg, Gerard Bruining, Toon van der Heijden, Koos Woudberg 

 

Museale inrichting 
Jacob Schoonhoven en Jaap Huberts zijn aan de slag gegaan met de museale functie en inrichting. 

Uitgangspunten is dat het ruim multifunctioneel gebruikt moet kunnen worden. Er komt een 

permanente expositie over de geschiedenis van de Jatrie. De belangrijkste aandachtspunten zijn de 

Brons motor, het leven aan boord, de vaargeschiedenis van de familie Davids, de vrachtdocumentatie, 

de scheepsbouw en de scheepvaart in de Veenkoloniën. In het ruim worden mobiele 

informatiepanelen geplaatst waarop deze informatie te zien en te lezen is.  

 
Jan Norder (Museum Musica) en Pieter Uitermark   Jaap Huberts en Jacob Schoonhoven 
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Als het gaat om de geschiedenis van de scheepsbouw in de Veenkoloniën beschikken we sinds kort 

over de historische film “Hard tegen hard”, beschikbaar gesteld door de Woldhuiswerf te Sappemeer.  

Verder gaat het schip ruimte bieden aan wisselende exposities door derden, kleinschalige 

bijeenkomsten zoals vergaderingen, lezingen, bedrijfsbijeenkomsten, muziekvoorstellingen, enz.  

 

Als gevolg van het crashen van de Brons motor is de verdere museale inrichting het afgelopen jaar op 

een laag pitje komen te staan. Nadat de vervangende motor is ingebouwd en de schade is hersteld kan 

de museale inrichting weer opgepakt worden. Het gaat dan om aanschaf van multimediamiddelen met 

fotomateriaal en videopresentaties, het maken van enkele zitbanken met daarin opbergruimte, het 

maken van een spreek-vergadertafel en enkele statafels en het monteren van technische middelen 

t.b.v. presentaties. 

 

Ligplaatsperikelen 
Mede vanwege de verkoop van de watertoren, ruimtegebrek voor de nog steeds groeiende collectie 

en het toenemende achterstallige onderhoud van haar accommodaties, is het bestuur van het SHC 

op zoek naar een nieuw onderkomen. De wens om een afmeerplek te hebben voor de Jatrie nabij de 

1e afdraai is om die reden niet meer actueel.  

Na ambtelijk overleg is er een schriftelijk verzoek verzonden aan het gemeentebestuur met de 

volgende inhoud: “Wij stellen u voor om de steilsteven Jatrie definitief af te meren direct ten noorden 

en aan de landszijde van de Eurobrug. Door te kiezen voor deze plek wordt het uitzicht van 

omwonenden van de Hoofdkade niet belemmerd en zal deze ligplaats derhalve geen weerstand 

oproepen. Wat betreft de Snikke Dieverdoatsie stellen wij u voor om dit schip tijdens het vaarseizoen, 

van april tot oktober, af te meren aan de kadekant bij de splitsing Hoofdkade - Margrietlaan. Dat 

heeft als voordeel dat aanwonenden vrij uitzicht houden en de Margrietlaan een parkeerfunctie kan 

gaan krijgen. Door het aanbieden van vaste toeristische arrangementen en ook door losse verhuur 

van het schip verwachten wij een toename van de parkeerdruk. Het is niet wenselijk om het parkeren 

aan de Hoofdkade te intensiveren. De Margrietlaan is een goed alternatief”.  

We verwachten dat in het voorjaar van 2020 er een definitieve regeling komt voor het afmeren van 

beide schepen tijdens het vaarseizoen.  

 

Vaar- en overige activiteiten 
Snikkeweek  

Ook het afgelopen jaar zijn er meerdere activiteiten uitgevoerd. Eind maart werd de Brons uit zijn 

diepe winterslaap gehaald en weer vaarklaar gemaakt. Op maandag 17 mei werd koers gezet naar 

Musselkanaal om deel te nemen aan de jaarlijkse Snikkeweek. De Jatrie zou gaan dienen als tijdelijk 

pannenkoekenschip.  In het hoofdstuk De Brons is beschreven wat er die dag gebeurde.  

 

 

Filmopname Liek achter de Badde 

Harry Töben, auteur van onder meer het boek “Harm Davids, schipper van de Jatrie” heeft in het 

Veenkoloniaal Gronings verschillende boeken geschreven waaronder de thriller “Liek achter de 

Badde”. Dit boek dat zich afspeelt in de 1e Exloërmond in de periode 1950-1999 is door de stichting 

Grunneger Film verfilmd. In deze film worden verschillende Nedersaksische dialecten gesproken. In 
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de openingsscène van de film speelt de Jatrie een belangrijke rol. Over de opnames van 19 oktober 

2018 op locatie in Wildervank was de regisseur bij nader inzien niet helemaal tevreden. Op zaterdag 

15 mei 2019 zijn nog enkele opnamen gemaakt tussen Bareveld en de 800 Rou-Klabbe. De een na  

laatste tocht met de oude Brons motor is verfilmd. In september ging de film in het Smoky-theater te 

Stadskanaal in première. 

 

 
 

Christiaan van Walenburg: acteur in de film “Liek achter de badde” 
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Moonlightshopping 

Op vrijdag 15 december hebben we ’s avonds meegedaan met Moonlightshopping. Voor eigen 

gebruik hebben we glühwein geschonken. Er was veel belangstelling voor het schip.  

 

 

Op zaterdag 28 december sloten we voor bestuursleden, vrijwilligers en hun partners het 

seizoen af. Dit keer geen stamppotbuffet maar een BBQ in de Verrekieker in de 

Drouwenermond. Na afloop werd de film Liek achter de Badde vertoond. 
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Financieel verslag 2019:  
Balans per 31-12-2019 

 

 ACTIVA   Balans     Balans 

     31-12-2018   31-12-2019  

 Materiele vaste activa 

 -Inventaris       1.700               1.180  
 -Restauratie Jatrie  107.263     107.438  
 -Gebruikte bijdragen              -107.263   - 107.438  
          1.700              1.180 
 Voorraden 
 -Goederen        1.838      1.791    
       
 Vorderingen 

-Vrijwilligersvergoedingen      6.480        18.700  
-Belastingen       

 -Te ontvangen St. Snikkevaart      2.871        12.372  
        
           9.351                31.072 
 Liquide middelen 

 -Rekening courant      4.765         3.532    
 -Spaarrekening       5.989                  89 
          10.754      3.621  

 Totaal activa      23.643    37.664 

 PASSIVA    

 Vermogen 

 -Eigen vermogen      -12.772    - 12.772 
 -Resultaat         -   2.239 

       -12.772      -15.011 

 Kortlopende schulden 

 - Ontvangen donaties/bijdragen  130.489    130.489   
              - Gebruikte bijdragen   -107.263   -107.438  

          23.226      23.051  
 
-Bestemmingsbijdragen                   5.538      9.035 
-Vrijwilligersvergoedingen      6.480    18.700 
-Omzetbelasting           871      1.889 
-Te betalen posten                        300           

300 
 

Totaal passiva     23.643               37.664 
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Resultatenrekening  

  Lasten  Baten Lasten  Baten 

  2019 2019 2019 2018 2018 2018 

 Algemene kosten       

 Afschrijvingen 520   520   

 Bedrijfsruimte 16   12   

 Contributies 172   178   

 Diverse algemene 
kosten 

376   78   

 Reiskosten 78   0   

 Exposities 0   -418   

 Public relations 195   446   

 Brandstof 28   664   

 Verzekeringen 857   841   

 Vrijwilligersvergoeding 18700   6.480   

 Website 240   456   

 totaal  21.182   9.257  

 Rente baten en 
lasten 

      

 Rente baten       

 Bankkosten 162   188   

 totaal  162   188  

 Opbrengsten       

 Opbrengsten   452   2.278 

 Vrijwilligersvergoeding   18.700   6.480 

 Inkoopwaarde -47      

 totaal   19.105   8.758 

 Saldo baten 
lasten 

 -2.239   -687  
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