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Het Groenland Slotakkoord van 350 jaar scheepsbouw

De laatste
scheepswerf
van Wittenburg
Op Wittenburg was het een en al scheepsbouw,
eeuwenlang. Het Groenland was de laatste werf die
er – na 150 jaar – ophield te bestaan. Alleen een
‘Marker’ huisje is ervan overgebleven. Werfbaas
Gerrit Broerse bouwde het voor zijn vrouw.

→ Onder: de
familie Broerse
voor het huis van
werfbaas Dirk op
Het Groenland,
ter ere van het
75-jarig bestaan
in maart 1930.
Dat huis (hiernaast in de jaren
zeventig) werd in
de jaren tachtig
verzet en is nu
een restaurant.
Rechtsonder:
Gerrit en Geertje
Broerse, rond
1870.
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cheepstimmerman Gerrit
Broerse begint in 1855 een
eigen scheepswerf. Hij is
dan 43 jaar. Hij koopt een
stuk grond aan de Wittenburgergracht van weduwe
Alida Verbrugge en laat
daar drie of vier scheepshellingen verrijzen. Aan
de rand van het terrein laat
Gerrit een opvallend huis bouwen: een pittoresk
geval in een toen al ouderwetse stijl, met een
tuitgevel aan de ene en een klokgevel aan de
andere kant. Gerrits vrouw Geertje de Groot
kwam van Marken en hij zou haar hiermee een
echt ‘Marker’ huis hebben willen geven.
Hij heeft de eerste jaren de wind in de zeilen.
De economie trekt aan: door de toenemende
internationale scheepvaart, de opening van het

Suezkanaal en de exploitatie van NederlandsIndië groeien de vloten van de Nederlandse
reders. Talrijke advertenties en krantenberichtjes geven een indruk van de activiteiten op Het
Groenland. In 1859 ligt er bijvoorbeeld het ‘extra
ordinair welbezeild kofschip’ De 4 Gezusters
om te worden geveild en in 1878 met hetzelfde
doel de schoener Paul Ernst, die bij Zandvoort
was vastgelopen op het strand en kennelijk
zwaar beschadigd was. Hetzelfde jaar krijgt
Gerrit toestemming om een flink stuk van het
water van de Wittenburgergracht te gebruiken,
mits andere schepen kunnen passeren.

Ouderling
Gerrit Broerse is behalve scheepsbouwer ook
actief lid van de Hervormde Kerk. Als ouderling
spant hij zich in voor de armen op Wittenburg,
een van de zwaarst verpauperde buurten van de
stad. Samen met predikant Hendrik Berlage en
diaken Geert van Lente doet hij in augustus 1874
een dringende oproep in Het Nieuws van den
Dag: ‘Menschenvrienden! Voor een deerniswaardig gezin, in onze wijk woonachtig, roepen
wij met aandrang en goed vertrouwen uw
mededoogen in. Het geldt hier eene moeder
met zeven kinderen, waarvan de jongste eerst
elf maanden telt. Haar echtgenoot, een oppassend werkman, bezweek dezer dagen aan een
uitterende ziekte, en liet haar door zijne langdurige krankte geheel verarmd en in kommervolste omstandigheden achter. Haar uitzicht is,
naast God, op uwe erbarmen gevestigd.’
Gerrit spreekt uit ervaring. Hij heeft op 12-jarige
leeftijd meegemaakt dat zijn moeder na het
overlijden van zijn vader met vijf kinderen achterbleef. De respons op de advertentie is groot:
er komt ruim honderd gulden binnen. Na de
dood van Geertje in 1880 lijkt het geloof een nog
grotere rol te gaan spelen in Gerrits leven. Hij
publiceert zelfs een boekje met de titel Ervaringen en Ontmoetingen op den weg naar den Hemel
(1884). De opbrengst bestemt hij voor de bouw
van de ‘Twaalfde Kerk’ in Amsterdam, de
Muiderkerk in de Linnaeusstraat.
Het werk op de werf gaat ondertussen gewoon
door met vooral de bouw en de verhuur van dek-

