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Door de toenemende scheepvaart, de opening van het Suezkanaal
en de exploitatie van Nederlands-Indië groeien de vloten
Gerrit Broerses scheepswerf krijgt in de tweede helft van de 19de eeuw de wind in de zeilen

→ Personeel
van Scheepswerf Het
Groenland,
rond 1913.

Vaer wel 1878

Gebouw Zeeregt
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→ Zeeregt,

rond 1770.
Nu loopt
hier de Prins
Hendrikkade.
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G

ebouw Zeeregt, op de kop
van de Zeedijk aan het IJ,
was lang een geliefd stadsgezicht voor schilders. Het
pand, in 1618 gebouwd als schutterswachthuis, ontleende zijn naam aan
het College van Zeezaken. Deze maritieme rechtbank zat er maar kort, van
1641 tot 1665. Ook na de verhuizing
van het College naar het Stadhuis op
de Dam bleef het voor de Amsterdam-

mers ‘Zeeregt’. In 1806 werd het onder
Lodewijk Napoleon weer een soldatenwachthuis, in 1811 een politiebureau.
Later trok het Stadswaterkantoor
erin en tekende ingenieur Jacobus
van Niftrik (1833-1910) er aan zijn
ontwerpen voor de Houthavens, de
Helmersbuurt en de stadsriolering.
Begin 1878 velde de gemeenteraad
het vonnis: Zeeregt moest wijken
voor de aanleg van de paardentram.

Amsterdammer 1908

‘Miljoenenjuﬀrouw’ Struik
schuiten. Na Gerrits overlijden in december
1893 treedt zoon Dirk in zijn voetsporen. In
maart 1930 bestaat Het Groenland 75 jaar. De
kranten schrijven over een groots jubileum, met
‘een schat van bloemstukken’ van bevriende
scheepsbouwers en dekschuitenverhuurders.
Het is een komen en gaan van zakenrelaties die
de ‘krassen ouden heer Broerse met dezen dag
kwamen gelukwenschen.’ De buurt heeft de
straat versierd, ’s avonds brengt de fanfare van
de buurt- en speeltuinvereniging Wittenburg
een serenade en de kinderen van kinderkoor
Apollo zingen liederen. De hele familie gaat
trots op de foto.

Dekschuiten
Dirks zonen Gerrit en Jan hebben dan al heel
wat jaren de leiding. Ook is in 1910 timmerman
Jan Beﬀers – de vader van schoonzoon Simon –
op een deel van de werf voor zichzelf begonnen.
Hij huurt de oude loods aan de Tweede Wittenburgerdwarsstraat en een van de scheepshellingen. Als zijn bedrijf groeit, verhuist hij met zoon
Simon in 1927 naar een werf op het Marineterrein, maar nadat die in de Tweede Wereldoorlog is gevorderd, keert hij terug naar Het
Groenland. De families Beﬀers en Broerse zetten de werf daarna min of meer samen voort, tot
de Beﬀers eind jaren zestig de zaak formeel
overnemen. De werf blijft gespecialiseerd in de

In 1980 komt nog de tjalk
Anna van de helling,
een toonbeeld van
ouderwets vakmanschap

I
Naar Amsterdam
Aan het begin van 19de eeuw zijn de zeehandel en de
scheepsbouw in de regio Amsterdam grotendeels
ingestort. De Franse bezetter heeft een boycot
van Engeland ingesteld en de havens geblokkeerd.
Veel ambachtslieden uit de omgeving trekken naar
Amsterdam op zoek naar werk. Zo ook de scheepstimmerman Albert Pietersz. Broerse (1783-1824)
uit Oostzaan.
Al zijn kinderen worden in Amsterdam geboren:
Giertje in 1810, Gerrit (die Het Groenland zal beginnen) in 1812, Pieter (1813), Jan (1815) en Jaap
(1817). Ze wonen op de Kadijk, bij de werf De Ridder
St. Joris, en later op het Wittenburger Dijkje, waar nu
de Tweede Wittenburgerdwarsstraat zo ongeveer ligt.
Moeder Marretje de Vries blijft na het vroege overlijden van haar man met vijf kinderen achter.

bouw van dekschuiten, maar legt zich ook toe
op onderhoud en reparatie van plezierboten en
woonarken. Er komen nog enkele stamboekschepen van de helling, waaronder de kleine
boeier Vrouwe Egberdina in 1973 en in 1980 –
voor Simon Beﬀers jr. zelf – de tjalk Anna, een
toonbeeld van ouderwets vakmanschap.
Vanaf de jaren tachtig wordt vrijwel alle bebouwing op Wittenburg gesloopt voor de stadsvernieuwing. De gemeente koopt de werf: na
drieënhalve eeuw verdwijnt daarmee de laatste
scheepsbouw van Wittenburg. Het Markerhuisje blijft gespaard en wordt door Stadsherstel
dertig meter verderop herbouwd als restaurant
aan het nieuw gegraven binnenhaventje op de
hoek van de Kleine Wittenburgerstraat en de
Tweede Wittenburgerdwarsstraat. Op de plek
van de werf staat nu een groot blok appartementen genaamd Het Groenland.
Koen Kleijn is hoofdredacteur van Ons Amsterdam.
In het recentste nummer staat een uitgebreide
versie van dit artikel: onsamsterdam.nl

n de nacht van 20 op 21 januari
1908 bezweek Jantje Struik in
een logement in de
Duvelshoek, de
beruchte sloppenwijk
tussen Reguliersbreestraat en Reguliersdwarsstraat. De 59jarige bedelaarster, die
vaak op de Dam stond,
kreeg een armenbegrafenis én een necrologie
in De Telegraaf. In 1883
was ze veroordeeld voor oplichting. Struik had zich voorgedaan als rijke erfgename, in
afwachting van een grote som gelds.

Daarvoor had ze in Amerikaanse
kranten oproepen laten plaatsen,
waarin ‘ene Jantje Struik’ werd
gezocht als enige erfgename
van een miljonair. Met
deze vette buit in het
vooruitzicht was ‘de
Miljoenenjuﬀrouw’
een graag geziene
klant bij de Amsterdamse middenstand,
die haar voorzagen van
royale voorschotten, luxe
kleding en kostbare juwelen.

→ Jantje Struik, rond 1907 in de
Raadhuisstraat. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week wandelden we door de binnentuinen van
het voormalige Rijks Entrepot. De 84
monumentale pakhuizen aan het
Entrepotdok, tussen 1708 en 1829 in
fasen gebouwd, zijn eind vorige eeuw
verbouwd tot ateliers, bedrijfsruimtes en sociale woningen. Winnaar is
Elsemarie Rombouts . Welke plek
met historie zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl
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