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De Bedrijfsleden van de
Noord-Nederlandse Golf & Country Club 

feliciteren
De Commercieele Club Groningen 

met haar 75 jarig bestaan. 
Hulde!
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Fred van der Werff: fjvdwerff@gmail.com
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secretariaat@nngcc.nl
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De Consigne, Inside de Commercieele Clubs 

Groningen is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 

en of gebruikt zonder schriftelijke toestemming 

van de uitgever. De redactie is niet aansprakelijk 

voor eventuele omissies.

colofon

De Commercieele Club Groningen 
werkt hard aan de voorbereiding van een 
onvergetelijk, maar vooral een uítgesteld 
lustrumfeest. Afgelopen maart bestond 
de vereniging precies 75 jaar, maar in 
verband met corona kon er toen niets 
worden gevierd. Dat zal komend voorjaar 
ongetwijfeld helemaal worden goedgemaakt, 
want het organiseren van feesten en partijen, 
daar is de CCG al driekwart eeuw behoorlijk 
goed in.

Er is dan ook alle ook reden om het glas 
te heffen. Want in die 75 jaar heeft de 

Commercieele Club Groningen niet alleen 
als netwerkvereniging voor de eigen leden, 
maar zeker voor de economie van Groningen 
betekenis gehad. 

Een vereniging die in haar hoogtijdagen 
meer dan negenhonderd leden telde, 
die betrokken was bij tal van turbulente 
ontwikkelingen, met een geschiedenis vol 
opmerkelijke anekdotes, zo blijkt, wanneer 
Consigne voor deze bijzondere editie de 
geschiedenis van de club wil beschrijven, en 
spreekt met oud-voorzitters en leden van de 
vereniging. 

COMMERCIEELE 
CLUB LAAT IN 
75 JAAR VEEL 
SPOREN NA IN 
(ECONOMISCHE) 
GESCHIEDENIS  
VAN GRONINGEN
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We ontdekken een club die je als waardevol 
erfgoed van ondernemend Groningen mag 
beschouwen, waarbij het zeker voor nieuwe 
en jongere leden goed is om te weten dat de 
vereniging zich ook vroeger al inzette voor 
de economie van Groningen en voor een 
florerend ondernemersklimaat.

Is de betekenis van de huidige CCG nog 
net zo groot als vroeger? En hoe ziet 
de toekomst er uit in een periode dat 
mensen online vergaderen en ook digitaal 
kunnen netwerken? Ook daarover laten 
we betrokkenen in deze speciale editie van 
Consigne aan het woord. 

Wie wil nadenken over de toekomst doet 
er goed aan eerst een kijkje te nemen in de 
(ontstaans-) geschiedenis, want waarom 
werd de CCG eigenlijk opgericht en hoe is het 
haar vergaan?

Hoe het begon
Het was op de 18e maart van het jaar 1946, 
dat de Commercieele Club Groningen 
werd opgericht. Dat gebeurde ten huize 
van de heer S. Julius in de Herestraat, 
waar die avond om acht uur de eerste 
bestuursvergadering van start ging.

De CCG werd opgericht door 26 mensen. 
Het betrof zakenmensen die eerder een 
cursus ‘spreken in het openbaar’ hadden 
gevolgd, en na afloop van die cursus zochten 
naar een nieuw platform om elkaar te 
spreken. Zij richtten de CCG op. Dat werd 
na de Vereeniging van Handelaren van 1847 
en het Departement Groningen van de 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel de derde werkgeversvereniging 
van de provincie Groningen.

Eerste voorzitter werd de heer G.H.A. ten 
Berge, directeur van de C.P. fabrieken, 
aan de Petrus Campersingel, ook wel de 
‘Ranjafabriek’  genoemd.

De doelstelling van de vereniging luidde: 
‘Het bevorderen van de plaatselijke en 
gewestelijke handel, nijverheid en verkeer en 
alles wat daarmede verband houdt, een en 
ander in de ruimste zin genomen.’ 

Volgens voorzitter Ten Berge was 
het niet de bedoeling dat de CCG een 
‘gezelligheidsgroepje” zou worden, een club 
van zakenvrienden, maar ‘ we moeten wat 
presteren, we moeten laten zien dat we er 
zijn.’ 

De lat om lid te worden werd vrij hoog 
gelegd: standing was belangrijk en daarom 
was er een vrij strenge ballotage. In principe 
konden alleen Groninger zakenmannen 
lid worden, klein of groot, maar bonafide 
en goed bekend staand. Kleine detaillisten 
werden buiten gesloten want anders ‘zouden 
we het niveau van de Club verlagen’, aldus 
de motivatie daarvoor. Maar drie jaar later 
konden ook diegenen lid worden die niet 
rechtstreeks met handel en industrie te 
maken hadden.

De Club hield de eerste jaren clubavonden 
en-ledenvergaderingen afwisselend in 
het zeer chique Hotel de Doelen aan de 
Grote Markt, in Grand Hotel Frigge aan de 
Herestraat of in restaurant Riche aan de 
Vismarkt.

In de jaren zestig vonden ze regelmatig 
plaats in Restaurant De Kwinke aan de Oude 
Ebbingestraat.

De laatste ledenvergadering van het seizoen, 
veelal in juni, vond traditiegetrouw plaats in 
het Clubhuis van de Vereeniging Watersport 
te Paterswolde - waarbij dan ook de dames 
aanwezig mochten zijn.
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Was de Commercieele Club 
Groningen aanvankelijk een 
gezelligheidsvereniging waar 
de leden het spreken in het 
openbaar konden oefenen, 
na tien jaar, eind jaren vijftig, 
kwam daar verandering in.

De toenmalige voorzitter Ten Berge 
stelde eind 1957 dat de CC niet alleen een 
gezelligheidsvereniging moest zijn, maar dat 
er ook ‘ambassadeurswerk’ moest worden 
verricht. “Er zijn in het Noorden nog altijd 
achterstanden, en die moeten worden 
ingehaald. Hierbij is een taak gelegd voor de 
CC”, zo sprak hij. 

De CC wilde ‘een positieve bijdrage leveren 
aan de sociaaleconomische ontwikkeling 
van het Noorden’. Er werd een commissie 
ingesteld onder leiding van de ‘eminente’ 

hoogleraar prof. dr. H.J. Keuning die zou 
uitzoeken hóe de CC dan inhoud zou kunnen 
geven aan die ambitie.

Eén van de doelstellingen van de CC zou 
worden het bevorderen van eenheid in 
het Noorden. Het Noorden zou zelf de 
schouders moeten zetten onder het 
oplossen van problemen, en de noordelijke 
ondernemers zouden daar met visie en 
daadkracht hun steentje aan bij moeten 
dragen.

Als uitvloeisel van dit beleid werd 
samenwerking gezocht met 
zusterorganisaties in de twee andere 
Noordelijke provincies: Zakencentrum 
Leeuwarden en het Commercieel Centrum 
Assen.

Ook binnen de provincie Groningen werden 
banden aangehaald met de Vereniging van 
Handelaren en het Departement Groningen 
van de Maatschappij voor Nijverheid en 

Handel. Deze drie verenigingen zouden zich 
samen inzetten voor relevante kwesties 
zoals een directe luchtverbinding tussen 
Groningen en Schiphol. Ook de banden met 
Noordwest-Duitsland moesten worden 
aangehaald en daartoe werd de Vereniging 
Exportcombinatie Noord-Nederland 
opgericht.

Betere infrastructuur
Vanaf 1957 werd het streven naar verbetering 
van de infrastructuur een derde constante 
in het programma van de CC. Zoals het 
streven naar een snellere verbinding tussen 
Groningen en de rest van Nederland en 
Noordwest Duitsland.

Opmerkelijk: de CC pleitte er een jaar eerder 
voor om de Grote Markt geschikt te maken 
als parkeerruimte.

Pijnlijk: vrouw werd lidmaatschap 
geweigerd
Een donkerder bladzijde in de geschiedenis 
van de CC vormt wel de weigering van het 
lidmaatschap van de directrice van het 
Grand Theatre. Dat was mevrouw De Vries - 
Evenhuis, benoemd  in februari 1957. Zij had 
te kennen gegeven dat ze uit hoofde van haar 
functie lid wilde worden van de CC. Maar een 
meerderheid van de leden verklaarde zich 
daar tegen.

1957: COMMERCIEELE CLUB 
GAAT ZICH INZETTEN VOOR 
VERBETERING POSITIE VAN 
HET NOORDEN

1e links : bestuurslid voor het leven K. Switters
4e van links: bestuurslid mr. Roeloffs 
2e van rechts: de latere voorzitter R.E. Siemens 3e van 
rechts: voorzitter C.H.A. Ten Berge 
4e van rechts: de latere voorzitter J.J. Nieubuurt.
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December belooft altijd een gezellige en drukke maand te zijn met Sinterklaas, kerst en oud & nieuw. 
Naast het kopen van cadeaus zijn er ook genoeg mensen die graag een nieuwe woning willen kopen.  
De woningmarkt is echter nog steeds oververhit en dat maakt het aankopen van een nieuwe woning  
erg lastig. Naast de aankoop van je nieuwe woning, zijn er nog zoveel dingen waar je aan moet denken, 
zoals het afsluiten van een hypotheek. 

Het afsluiten van een hypotheek is een heel 
proces en blijkt het vaak gemakkelijker dan het 
lijkt. Daarom helpt Mennes voor Wonen jou niet 
alleen met het aan- en verkopen van een woning 
maar helpen wij jou ook graag verder met het 
financieren van je nieuwe woning. Hiervoor 
geven we je financiële tips en verwijzen we je 
door naar onze partner Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel voor het afsluiten van 
een hypotheek.

Financiële tips
Voordat je een woning gaat bezichtigen, 
raadt Mennes voor Wonen je aan om eerst 
een vrijblijvende afspraak te maken met een 
hypotheekadviseur om te weten hoeveel je 
maximaal kan lenen en om je totale financiële 
situatie in kaart te brengen.  Tegenwoordig 
is het van belang dat de koper meer eigen 
middelen nodig heeft naast het afsluiten van een 
hypotheek. In deze oververhitte markt moet 
je soms snel schakelen om een bod uitbrengen 
want anders ben je te laat. Een ander scenario is 
dat de hypotheekadviseur geen tijd meer heeft 
om je te adviseren op korte termijn, voordat de 
inschrijving van de woning sluit. De makelaars 
van Mennes voor Wonen geven je bijvoorbeeld 

advies over wat de gevolgen zijn met betrekking 
tot het doen van een bod. Bijvoorbeeld als de 
taxatiewaarde lager ligt dan de koopsom, het 
doen van een bod zonder voorbehouden of 
als er een non-actieve VvE is. Dit heeft allemaal 
invloed bij het afsluiten van een hypotheek.  

Partner Huis en Hypotheek 
Schonewille & Ter Harkel
Mennes voor Wonen werkt nauw samen met 
Huis en Hypotheek - Schonewille & Ter Harkel. 
Dit biedt verschillende voordelen voor onze 
gezamenlijke klanten, bijvoorbeeld dat de lijnen 
kort zijn. Dit komt doordat wij in hetzelfde 
pand werkzaam zijn. Korte lijnen kunnen het 
proces bevorderen doordat we snel kunnen 
schakelen. Een ander voordeel is dat we 
gemakkelijker onze expertise uitwisselen.  
De makelaars zijn deskundigen op het gebied 
van de woningmarkt en de hypotheekadviseurs 
zijn deskundigen op het gebied van hypotheken 
en verzekeringen. Door onze krachten te 
bundelen en informatie met elkaar uit te 
wisselen zijn de makelaars van Mennes voor 
Wonen altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en trends. Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel heeft diverse locaties 

waaronder aan het Grondzijl 4 te Groningen, 
waar het personeel van Mennes voor Wonen 
zich ook bevindt. Zij geven onafhankelijk 
advies voor hypotheken en verzekeringen. Wat 
houdt dit precies in; zij vergelijken hypotheken, 
rentetarieven en voorwaarden van vrijwel alle 
hypotheekaanbieders. Ook brengen zij op ieder 
gewenst moment jouw totale financiële situatie 
in kaart en helpen zij een passende verzekering 
te vinden. De adviseurs zoeken naar gunstige 
voorwaarden en tarieven en stemmen daarbij 
de verzekeringen af op jouw dagelijks leven.  
Op die manier ben je niet onder- of over 
verzekerd. 

Het team van Mennes voor Wonen 
wenst je alvast prettige feestdagen toe.

Tips nodig over het aankopen van een 
woning? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 050 -527 20 20 of via 
info@mennes.nl
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In 1961 overleed plotseling de eerste voorzitter van  de 
Commercieele Club, C.H.A. ten Berge. Deze drijvende kracht en 
inspirator van de eerste vijftien jaar werd opgevolgd door de heer 
R.E. Siemens, herenboer uit Uithuizermeeden. Waaruit meteen 
blijkt dat de CCG niet uitsluitend een ‘stadse’ club is.

Onder zijn leiding werd het beleid 
voortgezet om meer te zijn dan een 
gezelligheidsvereniging en bleef de CC zich 
inzetten voor maatschappelijke kwesties. 
Zoals problemen rond ‘de Gasbel’ uit 
Slochteren, de mogelijke aanleg van een 
haven in het noorden van de provincie 

en de komst van de EEG. Ook wilde de CC 
banden verstevigen met de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG).

De CCG besloot om meer werk te maken 
van het organiseren van lezingen over 
boeiende onderwerpen, zoals over de 

kansen van het Noordelijke bedrijfsleven in 
Europa.

Overigens bleek dat leden minder snel 
naar lezingen kwamen vanwege het 
onderwerp, maar eerder wanneer het ging 
om een beroemde naam. Eén zo’n naam was 
bijvoorbeeld die van prof. dr. ir. F.J. Philips, 
wiens lezing in april 1965 veel publiek trok.

Clublunches
Vanaf 1960 werden er ook Clublunches 
georganiseerd, waarbij het nuttigen van 
een maaltijd werd gecombineerd met een 
niet al te zware causerie over een bepaald 
onderwerp, zo schrijft journalist Freek Post 
in een historisch overzicht in jaargang 1996 
van het blad Consigne. Deze werden zo’n zes 
keer per jaar gehouden.

Hoogtepunten van het clubleven in die jaren 
waren ook diësvieringen of jaarfeesten, 
waarvoor in 1962 de aankomende Groningse 
artiest Seth Gaaikema was uitgenodigd.

Het aantal leden was ondertussen gestaag 
gegroeid tot vierhonderd in 1966. Dat was 
ook het jaar dat de club twintig jaar bestond.

Dat werd gevierd met tal van activiteiten. 
Maar een van de hoogtepunten was wel het 
instellen van een bijzondere leerstoel: ‘Voor 
de problematiek van leiding en organisatie’, 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarvoor 
de vereniging tienduizend gulden had vrij 
gemaakt.

MET EEN HERENBOER 
ALS VOORZITTER DE 
JAREN ZESTIG IN

Voorzitter R.E. Siemens 
hereboer en ‘paardrijman’

Een boeiend avondcollege  
Academie voor Management voor CC leden

December belooft altijd een gezellige en drukke maand te zijn met Sinterklaas, kerst en oud & nieuw. 
Naast het kopen van cadeaus zijn er ook genoeg mensen die graag een nieuwe woning willen kopen.  
De woningmarkt is echter nog steeds oververhit en dat maakt het aankopen van een nieuwe woning  
erg lastig. Naast de aankoop van je nieuwe woning, zijn er nog zoveel dingen waar je aan moet denken, 
zoals het afsluiten van een hypotheek. 

Het afsluiten van een hypotheek is een heel 
proces en blijkt het vaak gemakkelijker dan het 
lijkt. Daarom helpt Mennes voor Wonen jou niet 
alleen met het aan- en verkopen van een woning 
maar helpen wij jou ook graag verder met het 
financieren van je nieuwe woning. Hiervoor 
geven we je financiële tips en verwijzen we je 
door naar onze partner Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel voor het afsluiten van 
een hypotheek.

Financiële tips
Voordat je een woning gaat bezichtigen, 
raadt Mennes voor Wonen je aan om eerst 
een vrijblijvende afspraak te maken met een 
hypotheekadviseur om te weten hoeveel je 
maximaal kan lenen en om je totale financiële 
situatie in kaart te brengen.  Tegenwoordig 
is het van belang dat de koper meer eigen 
middelen nodig heeft naast het afsluiten van een 
hypotheek. In deze oververhitte markt moet 
je soms snel schakelen om een bod uitbrengen 
want anders ben je te laat. Een ander scenario is 
dat de hypotheekadviseur geen tijd meer heeft 
om je te adviseren op korte termijn, voordat de 
inschrijving van de woning sluit. De makelaars 
van Mennes voor Wonen geven je bijvoorbeeld 

advies over wat de gevolgen zijn met betrekking 
tot het doen van een bod. Bijvoorbeeld als de 
taxatiewaarde lager ligt dan de koopsom, het 
doen van een bod zonder voorbehouden of 
als er een non-actieve VvE is. Dit heeft allemaal 
invloed bij het afsluiten van een hypotheek.  

Partner Huis en Hypotheek 
Schonewille & Ter Harkel
Mennes voor Wonen werkt nauw samen met 
Huis en Hypotheek - Schonewille & Ter Harkel. 
Dit biedt verschillende voordelen voor onze 
gezamenlijke klanten, bijvoorbeeld dat de lijnen 
kort zijn. Dit komt doordat wij in hetzelfde 
pand werkzaam zijn. Korte lijnen kunnen het 
proces bevorderen doordat we snel kunnen 
schakelen. Een ander voordeel is dat we 
gemakkelijker onze expertise uitwisselen.  
De makelaars zijn deskundigen op het gebied 
van de woningmarkt en de hypotheekadviseurs 
zijn deskundigen op het gebied van hypotheken 
en verzekeringen. Door onze krachten te 
bundelen en informatie met elkaar uit te 
wisselen zijn de makelaars van Mennes voor 
Wonen altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en trends. Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel heeft diverse locaties 

waaronder aan het Grondzijl 4 te Groningen, 
waar het personeel van Mennes voor Wonen 
zich ook bevindt. Zij geven onafhankelijk 
advies voor hypotheken en verzekeringen. Wat 
houdt dit precies in; zij vergelijken hypotheken, 
rentetarieven en voorwaarden van vrijwel alle 
hypotheekaanbieders. Ook brengen zij op ieder 
gewenst moment jouw totale financiële situatie 
in kaart en helpen zij een passende verzekering 
te vinden. De adviseurs zoeken naar gunstige 
voorwaarden en tarieven en stemmen daarbij 
de verzekeringen af op jouw dagelijks leven.  
Op die manier ben je niet onder- of over 
verzekerd. 

Het team van Mennes voor Wonen 
wenst je alvast prettige feestdagen toe.

Tips nodig over het aankopen van een 
woning? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 050 -527 20 20 of via 
info@mennes.nl

WVDS21xx_advertorial_Mennes.indd   1WVDS21xx_advertorial_Mennes.indd   1 22-10-2021   16:5822-10-2021   16:58
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Neem contact met ons op:
Telefoon: (050) 312 27 22  E-mail: info@franskoopal.nl

Kom bij ons langs:
Noorderhaven N.Z. 1, 9712 VE Groningen

De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw
Secret Hair 

HUIDIG BESTUUR  
COMMERCIEELE CLUB GRONINGEN

V.l.n.r: Peter Scheij, Inèz Falkena, Suzanne Snijder, Joost van Keulen, Joyce Dekker, Bart Giezen en Paul de Haan



CCG-voorzitter, hereboer en paardenliefhebber Siemens besluit in 1966 plaats 
te maken voor een jongere als opvolger. Dat werd mr. W.J. van Eck, directeur van 

Slavenburgs Bank in Groningen. Hij werd daarmee de derde voorzitter.

Eén van de zaken waar hij en de Club zich 
hard voor wilden maken was de verbetering 
van de infrastructuur en het dichterbij 
brengen van het Westen bij het Noorden.

Zo ijverde de club voor een snelle realisering 
van de Rijksweg 10, een rechtstreekse 
verbinding tussen Groningen en Amsterdam.

Blij was de CC ook met het feit dat de 
regering in 1967 zou instemmen met de 
aanleg van de Eemshaven, iets waar oud-
voorzitter Siemens steeds vurig voor had 
geijverd.

Clubgebouw
In 1966 werd Café-Restaurant De Kwinke 
gesloten. En dat was jarenlang een soort 
van clubhuis geweest voor de leden, die dit 
als haar sociëteit beschouwden. Er werd 
een nieuwe locatie gezocht en gevonden in 
Sociëteit De Harmonie in De Kreupelstraat. 
Vanaf 1969 werden daar ook de clublunches 
en ledenvergaderingen gehouden.

Dat het gezellig was, en dat er daarbij nog 
stevig werd gerookt blijkt uit het feit dat 
alle leden in 1966 op de ledenvergadering 
een sigaar kregen aangeboden uit de 
Schimmelpenninck-fabrieken. Daar 

bleek ook de mogelijkheid te bestaan om 
een speciale sigaar te ontwikkelen: de 
Commerciële Club-sigaar. Om deze uit te 
brengen moest er wel een substantiële 
hoeveelheid worden afgenomen, en staande 
de vergadering werd besloten om vijfduizend 
sigaren af te nemen.

Dat het niet altíjd boterde binnen het bestuur 
blijkt wel uit het feit dat mr. Van Eck, de derde 
voorzitter, in 1968 vervroegd aftrad, na 
interne strubbelingen rond het vervullen van 
het secretariaat. Deze ‘secretariaatskwestie’ 
zou de sfeer nog geruime tijd beïnvloeden.

COMMERCIEELE CLUB GRONINGEN

PLAATST ORDER 
VOOR VIJFDUIZEND 

SIGAREN
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U staat voor een belangrijke beslissing.
Welke architect kiest u voor uw project?

Wij zijn Steven Schaalma, Reinier Gerritsma en Peter Bos.
Wij zijn Sax Architecten.

saxarchitecten.nl
architectuur en interieurarchitectuur

vestigingen in Groningen en Assen
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HanzePro is het onderdeel van de 

Hanzehogeschool Groningen dat 

verantwoordelijk is voor het opleiden en 

ontwikkelen van professionals en bedrijven. Het 

brede aanbod aan opleidingen komt vooral tot 

stand door nauwe samenwerking met bedrijven 

en organisaties in de regio. Agnes: “Wij werken 

vanuit de vraag in de markt en in lijn met de 

strategische koers van de Hanzehogeschool 

als het gaat om actuele maatschappelijke 

vraagstukken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 

over energietransitie en circulariteit, een 

gezonde en actieve samenleving, digitalisering 

en het versterken van een leefbaar en duurzaam 

Noord-Nederland.”

Inspelen op de vraag naar kennis, 
vaardigheden en competenties
De organisatie leidt jaarlijks zo’n 4,5 duizend 

mensen op en biedt ruim 180 opleidingen, 

trainingen en cursussen voor professionals 

en maatwerktrajecten voor bedrijven en 

organisaties aan. “Maar we willen niet als 

een soort marktkraam te werk gaan,” zegt 

Agnes. “Het is niet ‘wie maakt ons los?’, maar 

we spelen in op de vraag die er is naar kennis, 

vaardigheden en competenties.”

HanzePro werkt nauw samen met organisaties 

in de regio. “Maatschappelijke vraagstukken 

vragen een enorme veranderkracht van onze 

regio en van organisaties. Daar ontwikkelen 

wij concrete (opleidings-)trajecten voor, altijd 

samen met de organisaties,” legt Strategisch 

Accountmanager Nienke Zweers uit. 

Een concreet voorbeeld hiervan is de 

Aardbevings Academie, die op basis van een 

vraag van de GGD Groningen is ontwikkeld. De 

Aardbevings Academie is een online platform 

voor alle professionals die werken met 

gedupeerden van de aardbevingsproblematiek. 

“Het digitale platform geeft antwoord op de 

in kaart gebrachte wensen en behoeften van 

betrokken professionals. Zo worden onder 

andere webinars en masterclasses aangeboden 

op het gebied van conflicthantering of 

geweldloos communiceren,” aldus Nienke.

Inspelen op maatschappelijke thema’s
Maar ook voor de andere maatschappelijke 

vraagstukken biedt HanzePro verschillende 

ontwikkeltrajecten aan. Op het gebied van 

energietransitie is onlangs het programma 

Energizer gestart, waarin energieonderwijs 

voor professionals wordt aangeboden over de 

hele breedte van het thema. Ook de juridische, 

economische of sociaalmaatschappelijke 

aspecten spelen hierin een rol. 

Verder worden in samenwerking met een 

grote belangenorganisatie van het MKB 

speciale opleidingstrajecten ontwikkeld voor 

professionals in het MKB. Onderwerpen daarbij 

zijn strategieontwikkeling en persoonlijk 

leiderschap. Themmen: “In het MKB kan niet 

iedereen zomaar een opleiding volgen, omdat 

de ondernemers niet gemist kunnen worden in 

de dagelijkse praktijk van hun bedrijf. Het moet 

daarom toegankelijk zijn voor de doelgroep en 

zowel qua tijd als financieel haalbaar zijn. Daar 

willen we op inspelen.”

Flexibele vraag en aanbod
Een belangrijke beweging binnen 

Hanzehogeschool en dus ook HanzePro is het 

verder flexibiliseren van het onderwijs. Dat gaat 

ook de professional met een ontwikkelvraag 

helpen. Het is belangrijk dat opleidingen zo 

flexibel zijn, dat ze goed te combineren zijn met 

privé en werk. In de ideale situatie, kan iedereen 

met een ontwikkelvraag in de toekomst 

een passende route kiezen uit een breed 

opleidingsaanbod.  

Meer weten?
www.hanzepro.nl 
(050) 595 33 33

  HANZEPRO  

EEN LEVEN LANG 
ONTWIKKELEN BIJ 
HANZEPRO

De coronacrisis heeft nog maar eens onderstreept hoe belangrijk 
het is om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Functies, taken en 
werkroutines veranderen steeds sneller en ook maatschappelijke 
kwesties vragen constant om nieuwe kennis, kunde en vaardigheden. 
Directeur Agnes Themmen: “De ontwikkelingen om ons heen gaan snel 
en we staan voor grote veranderingen. Je moet jezelf constant blijven 
ontwikkelen om hierin mee te kunnen gaan.”
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Het huidige bestuur van de 

CCG vindt het van groot belang 

om de contacten in Groningen 

tussen ondernemers, overheid 

en onderwijs te intensiveren. 

‘De drie o’s’, zo wordt deze 

strategie in het clubjargon wel 

genoemd. Toch is dat niet veel 

nieuws onder de zon, want 

ook in het verleden werden 

de banden met overheid en 

onderwijs al aangehaald, al 

noemde men dat anders.

Een prachtig voorbeeld van het aanhalen 
van de banden met het onderwijs in eerdere 
jaren vormde het instellen door de CCG van 
een speciale leerstoel aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Dat gebeurde allemaal in 1989, en leidde tot 
de benoeming van professor P.S. Zwart, die 
de leerstoel Midden- en Kleinbedrijf aan de 
Faculteit der Economische Wetenschappen 
zou gaan bekleden.

De leden van de Commercieele Club 
konden de ‘eigen’ hoogleraar in 
levenden lijve bewonderen tijden de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 6 januari 
1990. 

Die bijeenkomst werd toen gehouden 
in het Stadsparkpaviljoen. Dat zou een 
gedenkwaardige bijeenkomt worden want 
die avond ook werd het geheel vernieuwde, 
en geprofessionaliseerde clubblad 
Consigne gepresenteerd. Dit “maanblad 
ter bevordering van de economische 
bedrijvigheid in Noor-Nederland” werd 
toen uitgegeven door Brand Corporate 
Communications Consultancy, onder leiding 
van Gerrit Brand, in samenwerking met de 
CCG.

In de editie van februari 1990 ook 
een verslag met kleurenfoto’s van de 
maidenspeech van professor Zwart 
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de 
maand ervoor. Onder de aanwezigen ook 

Commissaris der Koningin in de provincie 
Groningen, Henk Vonhoff.

Dat ‘Consigne’ de zaken ook toen al zeer 
serieus oppakte, blijkt uit het feit dat de 
daaropvolgende editie van Consigne, van 
maart 1990, werd gesierd met een foto van 
professor Zwart, met wie een uitvoerig 
interview werd gehouden.

De eerste activiteit van de nieuwe studie was 
de cursus “Small Business Management”. 
Voor die cursus hadden zich vijfendertig 
studenten ingeschreven. Zij kregen onder 
meer als opdracht het maken van een 
gedetailleerd ondernemingsplan voor een 
kleinere organisatie. Daarmee zouden de 
studenten inzicht krijgen in het functioneren 
van het mkb.

In het interview laat Zwart weten dat hij vindt 
dat het MKB van grote waarde en betekenis is 
voor de economie.

“Het is zaak, dat de overheid het MKB 
stimuleert; in de praktijk is het wenselijk dat 
er zo weinig mogelijk beperkingen worden 
opgelegd aan het kleinschalig bedrijfsleven. 
Dus: geen formulieren, wel subsidies. Niet de 
Hinderwet versoepelen, geen bakken geld 
aan starters besteden. Wél voorwaarden 
scheppen, ondersteunen,”, zo laat Zwart 
weten aan interviewer Aart Merkelijn.

Volgens Zwart speelde het MKB in de 
economie van een land als Japan een veel 
belangrijker rol, en dat zou voor Nederland 
ook goed zijn, want een klein of middelgroot 
bedrijf is flexibeler en slagvaardiger. “Men is 
beter in staat om snel op een bepaalde niche 
in te spelen”.

Kortom: “het Midden- en Kleinbedrijf heeft 
de toekomst!”, aldus professor Peter Zwart.

DE EERSTE HOOGLERAAR IN DE 
LEERSTOEL CCG HOUDT ‘MAIDENSPEECH’ 
TIJDENS NIEUWJAARSBIJEENKOMST

De aanwezigen bij de nieuwjaarsbijeenkomst  
in het Stadsparkpaviljoen

professor Dr. P.S. Zwart

Gezellig onderonsje met de commissaris 
der Koningin Henk Vonhoff
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In oktober 1968 zou J.J. Nieubuurt aantreden als de vierde 
voorzitter van de CC.  De kou was nog niet volledig uit de lucht, 
‘gedoe’ rond het secretariaat waarbij twee bestuursleden in onmin 
waren geraakt, had voor verdeeldheid binnen de club gezorgd.

De heer Nieubuurt was een oudere 
voorzitter, en was dankzij zijn senioriteit 
mogelijk precies de goede man om te komen 
tot verzoening. Maar, hij moest zich als 
opvolger van mr. Van Eck ook nog buigen 
over een ander probleem: de opkomst van 
leden bij activiteiten voor ‘het welzijn’ van 
Groningen. Veel drukbezette leden vonden 
het wel mooi genoeg om uitsluitend naar de 
vriendschappelijke bijeenkomsten te komen, 
en hadden geen zin om daarnaast ook nog 
naar extra avondbijeenkomsten te gaan.

Om te onderzoeken wat er aan gedaan 
kon worden werd in 1968 een commissie 

opgericht met de naam ‘Senioren - Convent’. 
Deze was aanvankelijk bedoeld als een club 
van ‘wijze mannen’ die adviezen zouden 
geven om het verenigingsleven van nieuwe 
impulsen te voorzien. Vanaf 1971 werd dit 
echter een club voor leden vanaf 65 jaar.

Een opmerkelijk feit is dat de CCG in 1968 
maatschappelijk actief bleef door de 
oprichting van de Stichting Zuiderzeelijn, 
die ijverde voor een betere spoorverbinding 
tussen Groningen en Amsterdam, via 
Drachten. Ook ijverde de CC er voor om 
meer van de aardgasbaten naar Groningen 
te krijgen.

In september 1971 zou het 25-jarig bestaan 
worden gevierd. Ook dat gebeurde op twee 
manieren. Enerzijds door een feestelijk 
gebeuren te organiseren voor leden, en 
anderzijds met aandacht voor het Noorden.

Klapstuk van de viering van het vijfde lustrum 
werd een feestrede op 23 september 
1971. Deze werd uitgesproken door 
niemand minder dan de oud-minister van 
buitenlandse zaken, Joseph Luns.

Wat hij tegen de clubleden zei, dat konden 
we niet terug vinden. Maar feit is wel dat 
hij later secretaris-generaal van de NAVO 
zou worden. De daaropvolgende dag zou 
het vriendschappelijke onderdeel van 
het verenigingsleven worden gehouden, 
met een diner, een voorstelling in de 
Stadsschouwburg en een slotfeest in de 
Martinihal, waar zo’n zevenhonderd mensen 
naar toe kwamen.

Alsof dat nog niet genoeg was, was er 
zaterdag 25 september nog de manifestatie 
‘Marathon Martinistad’, een optocht met 
voertuigen, met duizend deelnemers en 
begeleiding van muziekkorpsen. De stoet had 
een lengte van meer dan een kilometer.

Al deze uitbundige festiviteiten hadden er 
wel voor gezorgd dat de vrede terugkeerde in 
de vereniging, dat er een einde was gekomen 
aan de ‘secretariaatskwestie’ en dat de 
strijdbijlen waren begraven. En dat was ook 
te danken aan de tact en het overleg onder 
leiding van voorzitter Nieubuurt.

SPREEKT VERDEELDE CLUB 
TOE, EN EEN OPTOCHT MET EEN 
LENGTE VAN ÉÉN KILOMETER 
TREKT DOOR GRONINGEN

JOSEPH LUNS

Luns spreekt verdeelde club toe.
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Zijn het momenteel ‘de drie o’s’ die momenteel een leidraad vormen voor het beleid van de 
Commercieele Club ( de afkortingen van Ondernemers, Onderwijs en Overheid), vijftig jaar 
geleden waren het twee o’s en een p. De O’s stonden ook toen voor Ondernemers en Overheid, 
maar de P stond voor publiciteit.

Dat had te maken met de komst van 
een nieuwe voorzitter, de (vijfde?) in de 
geschiedenis van de club: J.J. Matthijsse 
(Hans Matthijsse). Hij nam in november 
1971 op 39-jarige leeftijd het stokje over van 
voorzitter Nieubuurt. 

Matthijsse, in het dagelijks leven directeur 
van de groenteveiling aan de Peizerweg, 
nam zich voor om communicatie en 
samenwerking centraal te stellen als 
thema’s. Met samenwerking doelde hij op 
goede samenwerking tussen bedrijfsleven, 
overheid en publiciteitsmedia als ‘absolute 
voorwaarde om het ondernemersklimaat 
in het Noorden te bevorderen’. En om dit 
doel dichterbij te brengen zou de CCG ook 
worden open gesteld voor leidinggevenden 
uit andere maatschappelijke sectoren dan 
de marktsector. Dat zou leiden tot een forse 
groei en differentiatie van het ledenbestand.

Journalist Freek Post schrijft in Consigne 
nummer 7 in 1996 dat de CCG vooral tijdens 
het voorzitterschap van Matthijsse haar 
sociale gezicht regelmatig toonde.
De verhouding met de overheid was 

overigens niet optimaal te noemen in de 
jaren zeventig. Volgens de Commercieele 
Club was er zelfs nauwelijks overleg mogelijk 
met het toenmalige linkse college van B en 
W, dat het Verkeerscirculatie Plan (VCP) 
had ingevoerd zonder overleg met de 
ondernemers.

Ook het enthousiasmeren van leden om 
naar ledenvergadering te gaan had niet 
het gewenste resultaat. De algemene 
ledenvergadering in maart 1975 werd 
bezocht door zegge en schrijve 13 leden, 
op een totaal aantal leden van 430. 
Aanzienlijk meer belangstelling was er voor 
de clublunches die steeds elke tweede 
woensdag van de maand in Sociëteit De 
Harmonie in de Kreupelstraat werden 
gehouden. Meestal trokken ze tussen de 
dertig en vijftig bezoekers.

ER KOMT EEN 
‘DAMESCLUB' EN PRINS 
CLAUS SPREEKT BIJ 
30-JARIG BESTAAN

Hans Matthijsse

  Op excursie in Duitsland
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‘VALLEN  
EN OPSTAAN’
‘RENNEN EN 
STILSTAAN’

In 1973 begon de club een nieuwe activiteit: 
Bedrijfsexcursies. Daarvoor bleek wel 
grote belangstelling te bestaan, en door 
het informele karakter bleken dit prima 
gelegenheden tot netwerken.

CC Damesclub
Dat de tijden in vijftig jaar waren veranderd 
blijkt ook uit het feit dat in 1973 een ‘CC-
Damesclub’ werd opgericht, door de 
dames Huisman, Van Mansom, Folmer 
en Zwartenkot. Deze richtte zich op de 
vrouwen van overleden clubleden, zodat 
deze in contact konden blijven met de club. 
De Damesclub organiseerde elke laatste 
woensdag van de maand een koffiemorgen, 
‘Koffie met inhoud’.

Financiële zorgen
Financieel ging het de club in de jaren 1972 - 

1976 niet voor de wind. De penningmeester 
kampte telkens met een negatief saldo, 
veroorzaakt door ‘kostbare activiteiten’, 
maar ook door achterstallige contributies.

Om de kosten te drukken werd er onder 
meer bezuinigd op de voorganger van de 
huidige Consigne. Dat blad heette toen nog 
‘Het Maandblad’. Het blad kon nog wel blijven 
verschijnen, maar zou selfsupporting moeten 
worden.

In 1976 vierde de Club het dertig jarig bestaan, 
uiteraard op 18 maart. Eén van de sprekers 
die dag was prins Claus, in zijn hoedanigheid 
als voorzitter van de Stichting Nederlandse 
vrijwilligers in het Buitenland, over het thema 
‘Ontwikkelingshulp en het vrijwilligerswerk’.

Prins Claus sprak op 18 maart 
1976 de lustrumrede uit!
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Jongeren, die nog te jong waren voor het 
algemeen lidmaatschap van de CC, hadden, 
met goedkeuring, een eigen club gevormd, 
de Commercieele Club Juniores (CCJ). 
Ook deze club bloeide. Zo zeer zelfs dat 
beide verenigingen uit elkaar dreigden te 
drijven, en daarom werd besloten dat CC 
en CCJ in mei 1979 samen zouden gaan. Dat 
betekende dat er in één klap 65 jongere leden 
bij kwamen. De Junioren zouden verder gaan 
als een soort onderafdeling, één van de vele 
clubs binnen de club.

Spanningsveld 
In het jaar 1979 kwam een aloud probleem 
weer boven water. Namelijk de vraag of 
de CC vooral een vereniging was met 
gezelligheidsactiviteiten, die steeds druk 
werden bezocht, of  een vereniging die ook 
maatschappelijk actief wilde zijn en  ‘door 
brede informatie en gedachte-uitwisselingen 
eigen visies ontwikkelt, die verder reiken 
dan een eigen stekkie’, zo werd het dilemma 
verwoord in het ‘Maandblad’, de voorganger 
van de Consigne.

De CC had ooit als doelstelling een soort 
spreekbuis te worden voor ondernemers, 
een platform, met een invloedrijke stem die 
zou meetellen bij beleidsbeslissingen, van 
lokale, provinciale en of rijksoverheid.

Voorzitter Hans Matthijsse, een verbinder, 
hield het er op dat het het beste is om 
‘Commercie én Club’ te zijn, en te blijven 
streven naar een juiste mix tussen 
gezelligheid en serieuzere activiteiten.
Onder die laatste categorie hoorde ook het 

organiseren van lezingen, met name van 
gerenommeerde personen. En die lezingen 
trokken veel belangstelling. Sprekers in die 
tijd waren onder meer directeur Schröder 
van Martinair, minister Albeda van sociale 
zaken, staatssecretaris Neelie Smit-Kroes. 
En als klap op de vuurpijl was er in 1979 een 
lezing van premier Dries van Agt. Zijn lezing 
werd door achthonderd personen bezocht 
en werd gehouden in het toenmalige Philips-
gebouw.

Slechte contacten met jonge 
wethouders
Met het college van B en W was er in die 
jaren amper contact. De jonge, linkse 
wethouders hadden niet veel boodschap aan 
de Commercieele Club, die bij monde van 

voorzitter Matthijsse het college van B&W 
beschuldigde van ‘dogmatisch denken en 
handelen’.

Maar de jonge wethouder Bert Barmentloo 
kaatste de bal en vond dat er bij de 
ondernemers sprake was van ‘passiviteit en 
vooroordelen’. Wel zorgde hij er voor dat 
er een Bureau Bedrijfsleven werd ingesteld 
(BBL) om de contacten met de overheid te 
verbeteren.

En in 1978 maakte ook het Maandblad 
een professionalseringsslag, en werd een 
journalist aangetrokken met ruime ervaring in 
de lokale en landelijke journalistiek. Het blad 
kreeg veel meer inhoud, al waren er ook lezers 
die het jammer vonden  ‘dat het leuke en 
gezellige van vroeger’ er niet meer in stond. 

Dit blad ontwikkelde zich verder, en had de 
ambitie om niet alleen het visitekaartje van 
de CC te worden, maar ook spreekbuis van 
het Groninger bedrijfsleven. Omstreeks 
1981 had het een oplage van negenhonderd 
exemplaren, en werd het niet alleen aan 
leden verzonden maar kende het een 
gerichte verspreiding over heel Nederland.

Bomvolle zaal bij lezing van premier Dries van Agt: 

ACHTHONDERD 
MENSEN
Omstreeks 1976 was de Commercieele Club uitgegroeid tot zo’n 
430 leden. Bijzonder was dat de club bijna twintig onderafdelingen 
had: van kegel- en damesclubs tot een zeevisclub. Deze trokken 
veel meer belangstelling dan de ledenvergaderingen, die ooit een 
keer per maand werden gehouden, maar halverwege de jaren 
zeventig nog maar een keer per jaar.

v.l.n.r. de heren Kamminga van Agt en Vonhoff
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Tot groot genoegen van voorzitter 
Matthijsse, die vindt dat de CC een 
organisatie moet zijn van ‘all round figuren’, 
en dat de CC een paraplu hoort te zijn voor 
alle verschillende specialismen, zo lezen we 
in een serie in de Consignes van 1996 over de 
geschiedenis van vijftig jaar Commercieele 
Club, van de hand van Freek Post.

In november 1982 begint Hans Matthijse aan zijn derde periode 
als voorzitter van de Commercieele Club, die gestaag groeit, en 
een jaar later precies 580 leden telt. Daarmee is het de grootste 
organisatie van- en voor het noordelijke bedrijfsleven. Het zijn 
zeker niet alleen mensen uit de marktsector, maar ook managers 
uit andere sectoren die er lid van zijn geworden. 

EERSTE VROUW WORDT  
LID VAN COMMERCIEELE CLUB EN 
‘CONSIGNE’ WORDT GEBOREN

Als minister van Economische Zaken sprak de heer Lubbers 
in februari 1976 de CC leden toe. Hier geflankeerd door de 
heren Verolme en Switters
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Wie die uitstekend beschreven 
geschiedenis doorleest vraagt zich af 
wanneer er nu toch eens een keer een 
vrouw lid wordt.

En jawel hoor: in 1983 is het zover. In februari 
van dat jaar treedt een eerste vrouwelijk lid 
toe tot de Club. Het was  mej. E.M.T. Fellinger, 

directeur van Tifell Foundations in de 
Herestraat.

Vrouwen zijn overigens eerder officieel al 
wel welkom. Want acht jaar eerder, op 20 
maart 1975, had de ledenvergadering al bij 
meerderheid van stemmen besloten dat 
de club werd opengesteld voor vrouwen: 
veertien leden stemden voor, en vier tegen. 
Ruim achttien jaar later, in november 1993 
zou een eerste vrouw toetreden tot lid van 
het bestuur: mevrouw B.J.G. Kraaijeveld.

Overigens zou de CC in 1982 ook een begin 
maken met het aanhalen van contacten 
met het onderwijs, en daartoe werd de 
commissie ‘Coördinatie Onderwijs - 
Bedrijfsleven’ opgericht, bedoeld om het gat 
tussen bedrijfsleven en (beroeps-)onderwijs 
te dichten.

Ondertussen gingen de lezingen ook 
gewoon door. In 1986 was er een nieuw 
hoogtepunt, toen premier Lubbers naar 
de Harmonie was gekomen, om in april 
een lezing te houden over ‘Economisch 
herstel’, dat bereikt zou moeten worden 
door terugdringing van het overheidstekort, 
versterking van het bedrijfsleven en herstel 
van werkgelegenheid. Lubbers had ook 
een advies aan het Noorden: ‘zorg dat de 
zwartgalligheid wordt doorbroken’.

Consigne geboren
Een andere vraag bij het doorploegen van 
de geschiedenis van de CC is wanneer 
het blad met de simpele titel ‘Maandblad’ 

nou eens een andere naam zou krijgen. En 
ja: dat gebeurt in januari 1986. De naam 
was bedacht door redactielid mr. Kroeb. 
Voor deze naam was gekozen vanwege de 
betekenis ‘geef door’, maar het betekende 
ook ‘wachtwoord’ en ‘opdracht’.

Doelstelling van het blad was om een 
maandblad te zijn ter bevordering van 
handel, nijverheid, industrie, landbouw en 
verkeer in Noord-Nederland. Het blad moest 
niet alleen interessant zijn voor de eigen 
leden, maar ook voor anderen. 

Eerste hoofdredacteur werd Swier 
Broekema, oud-hoofdredacteur van Radio 
Noord. Tijdens de presentatie van het 
eerste nummer werd er ook een andere 
betekenis gegeven aan de letters CONSIGNE: 
Commercieeleclub Ondernemers die Nooit 
Schromen te Innoveren worden Geladen 
met Nieuwe Energie.

In 1986 viert de CC het achtste lustrum, en 
maakte haar ambitie om meer te zijn dan een 
gezelligheidsvereniging volledig waar. Niet 
alleen door lezingen te organiseren maar ook 
door het organiseren van een manifestatie 
waar heel Nederland kon zien wat Groningen 
allemaal te bieden heeft, onder meer door 
een presentatie van toonaangevende 
Noordelijke bedrijven in hangars van 
Groningen Airport Eelde. 

Er werd een speciale trein afgehuurd om 
prominenten vanuit Utrecht naar Groningen 
te brengen.
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Woon- en Eethuis Voor Allen
In 2002 veranderde de naam van het gebouw 

waar WEEVA nog steeds is gehuisvest weliswaar 

in ‘Martini Hotel’, maar in 2005 keerde de naam 

‘Woon- en Eethuis Voor Allen’ terug op de gevel 

van het pand aan het Zuiderdiep en in 2011 werd 

het restaurant nieuw leven ingeblazen. Nog 

steeds is WEEVA een geliefd toevluchtsoord 

voor menig Stadjer, vertellen Tetsia de Zeeuw 

en Remy Welsink vanuit de eetzaal van het 

restaurant. Beiden werken er met veel plezier. 

Welsink is als Food & Beverage manager 

nauw betrokken bij het bedienen van de 

bezoekers van WEEVA, en De Zeeuw maakt als 

hotelmanager regelmatig mee dat hotelgasten 

speciaal even een hapje bij WEEVA willen 

komen halen. “Dan lopen ze vanuit het hotel de 

deur uit en gaan ze hier door de voordeur weer 

naar binnen. Terwijl er ook gewoon een gang 

tussen zit, maar dat weten ze dan niet”, lacht ze. 

Dat is volgens haar het sentiment: je gaat eten 

bij WEEVA, niet bij het Martini Hotel. "Mensen 

kennen gewoon WEEVA. ‘Kom, we gaan eten bij 

WEEVA’ is iets dat mensen vaak zeggen.”

De Martini Hotel Group (MHG) begon met 

het Martini Hotel en WEEVA, het hoofdbedrijf 

waar de rest aan vast hangt. Het concern 

heeft de afgelopen jaren meerdere nieuwe 

bedrijfslocaties geopend. Bij de locatie van 

het Martini Hotel zit sinds 2009 ook Bud 

Gett Hostels, een goedkopere vorm van 

overnachting. Naast het Martini Hotel, Bud Gett 

Hostels en de WEEVA aan het Zuiderdiep is er 

het Brinkhotel Zuidlaren met daarbij eveneens 

een eethuis voor allen, praktisch omgedoopt 

tot de ‘Eva’. “Dus daar zeggen mensen: ‘We gaan 

eten bij de Eva’, het restaurant heeft ook een 

eigennaam voor exposure”, vertelt De Zeeuw. 

Een link met de historie
De Martini Hotel Group heeft bovendien nóg 

twee eetlocaties in de stad. Ten eerste is er Bar 

1672, vroeger café 1672 en later de Roezemoes, 

een restaurant, wijn- en cocktailbar waar 

gasten eten kunnen delen dat bestaat uit 

exclusieve en luxe gerechten en ingrediënten. 

  MARTINI HOTEL 

VEEL MENSEN 
KOMEN SPECIAAL 
VOOR “DE WEEVA”
Het is alweer 150 jaar geleden dat de Volksgaarkeuken op 4 oktober 1871 
werd geopend, een plek waar elke inwoner van Groningen terecht kon 
voor een gezonde en betaalbare maaltijd. Na verloop van tijd kon men 
er ook overnachten en in 1929 kregen de gaarkeuken en het kosthuis 
de inmiddels iconische naam ‘Woon- en Eethuis Voor Allen’, kortweg 
WEEVA. Het werd een waar begrip, ver buiten de grenzen van Stad en 
Ommeland. 



De oude naam is bewust in ere hersteld. “Het 

is een knipoog naar een kogel in de gevel die 

nog stamt uit de tijd van Bommen Berend”, 

vertelt Welsink. Ook het andere restaurant, 

Rabenhaupt, kent historische trekjes met een 

originele waterput en een verwijzing naar baron 

Carl von Rabenhaupt in de naam. Welsink: 

“We proberen de link met de historie altijd 

te leggen.” Rabenhaupt is volgens hem een 

soort Nederlandse versie van de Ierse pub, 

met een uitgebreide drank- en eetkaart en vijf 

verschillende taptafels met speciaalbier. 

Waar Welsink zich ontfermt over de 

verschillende restaurants van Martini Hotel 

Group, loopt de Zeeuw al sinds jaar en dag mee 

binnen het bedrijf. In 1998 kwam ze binnen als 

receptioniste, waarna ze in 2009 hotelmanager 

werd van het hostel en in 2014 eveneens 

hotelmanager van het Martini Hotel. Vanaf 2019 

kwam daar ook het Brinkhotel bij. “Ik heb het 

bedrijf echt zien groeien. Toen ik bij het Martini 

Hotel kwam werken waren er 93 kamers en een 

klein restaurant. Nu zijn er meerdere hotels 

en restaurants. Met 130 medewerkers is het 

een behoorlijke organisatie en gebeurt er veel. 

“Never a dull moment", vertelt ze. “Ik vind het 

leuk om mét en vóór mensen te werken. De 

bedrijven hebben ook allemaal een heel eigen 

karakter, en het Martini Hotel heeft gewoon een 

hele rijke historie. Dat merk ik aan de mensen die 

hier komen, mensen die er vroeger al kwamen. 

En ook aan het pand zelf. Ik moet soms uitleggen 

waarom onze kamers niet groter zijn. Vroeger, 

zelfs tot mijn komst in 1998, waren er ook 

gewoon nog douches en toiletten op de gang. 

Dat kon in die tijd allemaal nog”, haalt de Zeeuw 

herinneringen op. “Nu zitten ze er wel bij in, 

maar zijn hotelkamers nog steeds niet zo groot 

als de huidige trend. Dat heeft juist ook iets, het 

creëert de huidige ambiance.”

Familiare sfeer
Het is kenmerkend voor het gebrek aan 

sterallures bij het Martini Hotel. “We zijn niet 

een heel statig hotel, maar willen een familiaire 

sfeer uitstralen waar iedereen zich thuis 

voelt”, legt de Zeeuw uit. “Dat zie je ook bij de 

uitstraling van WEEVA, we hebben daar gekozen 

voor een brasserie”, vult Welsink haar aan. 

Hij wijst om zich heen. “Als je naar Parijs gaat 

en een brasserie binnenloopt, dan zie je dit.” 

Keurige met linnen gedekte tafels, een kelner die 

zwartwit gekleed gaat en zijn vak verstaat, soep 

die vanuit een terrine wordt geserveerd. "En 

we maken ook alles zelf. Dat is echt de stijl van 

WEEVA. En of je de burgemeester bent, stadjer 

of bezoeker aan Groningen, je wordt altijd op 

dezelfde manier behandeld.”

Niet alleen gasten kunnen zich thuis voelen bij 

WEEVA en de andere bedrijven van de MHG, 

ook de werknemers zien elkaar volgens de twee 

managers als leden van dezelfde grote familie. 

“De mensen hier hebben veel voor elkaar over 

en er is een hele platte structuur met bijna geen 

hiërarchie. Als het moet springt de eigenaar ook 

gewoon bij achter de tap”, schetst de Zeeuw. 

Heeft de coronacrisis die onderlinge band 

tussen de medewerkers dan ook versterkt? Ja, 

zeggen beiden resoluut. “Toen alles dicht ging 

zijn we maanden aan het klussen geweest. De 

verschillende afdelingen werkten toen nog 

meer met elkaar samen, koks die bijvoorbeeld 

aan het schilderen waren”, vertelt de Zeeuw. 

“Hiervoor werkte ik bij een keten, daar voerde 

je gewoon uit wat het hoofdkantoor bedacht. 

Maar hier bedenk je het samen. Iedereen denkt 

mee om pijnpunten eruit te halen”, legt Welsink 

uit. Maar een makkie is dat niet, bezweert hij. 

“Het is wel echt topsport wat je doet.” Daar is de 

Zeeuw het mee eens. “Je kunt nooit verslappen, 

want het komt je niet aanwaaien. WEEVA is 

niet zomaar al 150 jaar een bekende naam.” Een 

naam die staat voor voedzaam en gezond eten 

en goed kunnen overnachten dus. “Dat is in die 

150 jaar altijd overeind gebleven."

Martini Hotel
Gedempte Zuiderdiep 8, Groningen
Telefoon: 050 - 312 9919
www.martinihotel.nl



Tot zijn opvolger wordt benoemd Jan 
Kamminga, toen nog firmant-directeur van 
makelaarskantoor Kamminga en prominent 
lid van de VVD. Hij zou later Commissaris der 
Koningin worden in de provincie Gelderland.

Een nieuwe voorzitter kiest een zakelijker, 
besluitvaardige aanpak en brengt ook 
nieuw elan. Een van zijn ideeën is om de 
‘ballotagecommissie’ af te schaffen. En 
verder vindt hij dat we in Groningen niet 
te bescheiden moeten zijn. Volgens Jan 
Kamminga is het doel van de Commercieele 
Club om mee te doen in de samenleving 
en ‘alert in te spelen op courante 
ontwikkelingen, maatschappelijk betrokken 
te zijn en dat uitdragen. ‘Be good and tell it’.

Ook zou Jan Kamminga de contacten met 
de overheid, die onder leiding van zijn 
voorganger al waren verbeterd, nog verder 
versterken. Hoofddoel van de vereniging 
blijft het bevorderen van een goed 
ondernemersklimaat.

JCC wordt geboren
De vereniging besluit in  maart 1987 
een jongerenlidmaatschap in te stellen. 
Studenten van RUG en HBO konden lid 
worden van de in 1988 opgerichte Jongeren 
Commercieele Club (JCC).

Een jaar later werd het Seniorenconvent 
opgericht, door sommige oudere leden die 
zich aan de kant gezet hadden gevoeld.

Onder leiding van Jan Kamminga werd aan 
de troika ‘bedrijfsleven, overheid, publiciteit’ 
de ‘onderwijspoot’ toegevoegd, waarmee de 
troika was veranderd in een vierluik.

Met steun van de CC werd in 1989 aan de RUG 
ook de bijzondere leerstoel ‘De Economie 
van het Midden- en Kleinbedrijf MKB’ 
ingesteld. De eerste colleges zijn gewijd aan 
‘small business management’.

Voor Consigne is er ook werk aan de winkel. 
Het blad moest door beter en sneller in te 
spelen op maatschappelijke ontwikkelingen 
uitgroeien tot ‘de spreekbuis van het 
Groninger bedrijfsleven’. In full colour, 
bovendien!

In 1990 kwam er ook een eigen uitgever voor 
het blad, waardoor de Club van financiële 
zorgen zou moeten worden verlost. Dat werd 
Brand Corporate Community Consultancy, 
van Gerrit Brand. De CCG hoefde niet bij te 
dragen aan de exploitatie: de advertentie-
inkomsten zouden er volledig voor moeten 

zorgen dat het blad zichzelf zou moeten 
bedruipen. 

Het blad was een aantrekkelijk 
advertentiemedium. Want het werd niet 
alleen verzonden aan de negenhonderd 
leden/decision makers, maar ook aan 
drieduizend (!) bedrijven met meer dan tien 
werknemers in het Noorden.

Kelder voor jongeren
Was De Harmonie in de Kreupelstraat 
jarenlang het ‘clubhonk’ geweest voor 
de Commercieele Club, in 1986 werd 
het Stadsparkpaviljoen in Groningen de 
vaste locatie voor ledenvergaderingen, 
thema-avonden, clublunches en 
Nieuwjaarsbijeenkomsten.

In 1991 vertrokken ook de jongeren uit ‘de 
Kelder’ van de Harmonie. Deze kelder had 
niet alleen veel betekend voor de jongeren 
maar ook voor de CC. Die Kelder speelde 
een belangrijke rol als locatie waar mensen 
in informele sfeer konden werken aan hun 
netwerk, het leggen en verstevigen van 
contacten. 

JAN KAMMINGA 
PROFESSIONALISEERT DE 
COMMERCIEELE CLUB EN 
BRENGT NIEUW ELAN
Na zestien jaar komt er op 24 maart 1987 een eind aan het 
voorzitterschap van Hans Matthijsse. In zijn periode en onder 
zijn leiding groeit de club uit tot een vereniging voor bijna 
zevenhonderd leidinggevende personen.

Dagelijks bestuur van de JCC.  
v.l.n.r Jan Leo de Hoop, Peter van Wingerden en Jan Feenstra
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Jan Kamminga, die dit betoogt, spreekt 
nog met even veel passie en vuur over de 
Commercieele Club Groningen als in de tijd 
dat hij er voorzitter van was. En dat is al weer 
een poosje geleden: van 1986 tot 1992. 

Jan Kamminga begon zijn loopbaan als 
makelaar in een familiebedrijf en als 
gemeenteraadslid voor de VVD in Groningen. 
Hij zou later o.m. ook Commissaris van 
de Koningin in de provincie Gelderland 
worden. Inmiddels is hij nog steeds actief en 
woonachtig in Wetering bij de Weerribben in 
Overijssel. Maar zijn band met Groningen is 
onverminderd.

In de tijd dat hij voorzitter was, was de 
Commercieele Club ongeveer op het 
toppunt wat betreft het aantal leden: het 
waren er bijna duizend. De club kende een 
bloeiende verenigingscultuur, met tal van 
subclubjes, van kegelen tot vissen. Maar 
onder leiding van Kamminga zouden er grote 
veranderingen worden doorgevoerd.

“Toen ik aantrad was het een club die 
écht gezellig was. Maar het dreigde te 
verwateren tot een gezelligheidsvereniging, 

bijna een borrelclub. Ik vond het wel héel 
erg lichtvoetig, en vond dat het allemaal 
zakelijker en maatschappelijker moest 
worden. Bovendien was het een vereniging 
van vijftig plussers aan het worden”, vertelt 
Kamminga.

Daar stond tegenover dat er een 
Commercieele Club Juniores (CCJ) was, 
waar het er zeer levendig aan toe ging. Maar 
er was nauwelijks doorstroming naar de 
Commercieele Club.

“Zo kwam ik op het idee om de vereniging 
te reorganiseren. Voor de vijftigplussers 
richtten we een aparte vereniging op, de 
Senioren. De jongerenafdeling rond Fred 
van der Werff werd de Commercieele 
Club, bestemd voor mensen van 35 tot 50 
jaar. En ook richtten we toen de Jongeren 
Commercieele Club (JCC) op, voor de 
jongeren tót 35 jaar. Ik las tot mijn genoegen 
in een boekje dat ik nog steeds erevoorzitter 
ben van de JCC.”, glimlacht Kamminga.

Volgens hem is het mede aan deze 
reorganisatie te danken dat de club zich 
maatschappelijk kon profileren. “We wilden 

de verbinding van ondernemers met andere 
delen van de samenleving vergroten.”

Een duidelijk voorbeeld daarvan is het 
feit dat hij als voorzitter van de CCG werd 
gevraagd om voorzitter te worden van het 
Zernike Science Park, als verbinder tussen 
ondernemers en onderwijs, en om jongeren 
te helpen die op het Science Park het plan 
opvatten een eigen bedrijf te beginnen.

Toekomst
Dat het ledenaantal van de Commercieele 
Club in 25 jaar zo hard is teruggelopen, dat 
is iets dat Kamminga niet verbaast. “Dat zie 
je overal. Vroeger had mijn partij, de VVD, 
100.000 leden. Dat zijn er nu 25.000. Ook 
vakbonden hebben minder leden en er 
is vergrijzing. In onze partij hebben we er 
steeds aan gewerkt om mensen sterker en 
onafhankelijker te maken en voor zichzelf 
op te laten komen, Nou: dat is wel héél erg 
gelukt. De binding is weg in de maatschappij, 
het individualisme viert hoogtij. Als je een 
politieke avond organiseert, dan komt er 
bijna niemand.”

Kamminga ziet echter ook in deze 
geïndividualiseerde maatschappij een rol 
weggelegd voor de CCG. “Zeker als het een 
platform wil zijn voor het ontwikkelen van 
ideeën en het presenteren daarvan, zodat 
ondernemers beter worden begrepen.”  “De 
CCG is er om te stimuleren dat ondernemers 
midden in de samenleving staan. Zodat ook 
zij weten hoe het bijvoorbeeld gaat in het 
onderwijs en openbaar bestuur.”

“FUNCTIE VAN 
COMMERCIEELE CLUB 
ALS PLATFORM VOOR 

IDEEËN EN VERBINDING IS 
ONVERMINDERD”

“De samenleving mag dan veranderd zijn: ik ben er van overtuigd 
dat de functie van de Commercieele Club Groningen als platform 
voor het ontwikkelen van ideeën, en voor het presenteren 
daarvan onverminderd groot is. De verbinding van bestuurders 
en ondernemers: dát moet worden gestimuleerd, en is het 
bestaansrecht van de club.”

JAN KAMMINGA: 
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Naar buiten toe versterkten de 
ondernemers in de ‘periode Kamminga’ 
hun maatschappelijke positie, intern kwam 
de zakelijke netwerkgedachte centraal 
te staan, groeide het ledental en werden 
zowel Consigne als het secretariaat op 
professionele leest geschoeid.

Fred van der Werff, in het dagelijks leven 
directeur van Groningen Airport Eelde, 
was uitstekend ingevoerd in de Club toen 
hij de voorzittershamer overnam. Hij 
was jarenlang voorzitter geweest van de 
Commercieele Club Juniores (CCJ).

Van der Werff nam zich voor om als 
voorzitter een middenweg te bewandelen 

tussen het warme sociale van Hans 
Matthijsse, en het nuchtere, zakelijke van Jan 
Kamminga.

Ook zag hij het niet als zijn taak om zoveel 
mogelijk nieuwe leden te scoren. Hij wilde 
vooral de kwaliteit van de organisatie 
bewaken en wat hem betrof hoefde de club 
ook niet naar duizend leden te groeien, je 
kunt ook “met minder leden meer doen,” 
aldus Van der Werff.

In maart 1996 kan de CCG het vijftigjarig 
bestaan vieren. De Commercieele Club is 
dan op het toppunt van het invloed, althans 
als je rekent naar het aantal leden. Medio 
1995 telt de groep zo’n 950 leden, onder wie 

144 senioren en ruim honderd junioren. Het 
aantal vrouwelijke leden is dan al uitgegroeid 
tot tien procent van het ledenbestand.

“Wat echter gebleven is in die vijftig jaar, 
is de daadkracht die gekoppeld wordt aan 
speelsheid. Wanneer de CCG die unieke 
combinatie voor ogen houdt, kan zij met een 
gerust hart op naar de volgende vijftig jaar,” 
zo besluit Freek Post op optimistische toon 
zijn verslag van de eerste vijftig jaar van de 
CCG in de Consigne van december 1996.

COMMERCIEELE CLUB  
‘MET VAART EN BEZIELING’ OP 
WEG NAAR DUIZEND LEDEN

Bij zijn officiële afscheid als voorzitter van de Commercieele Club 
Groningen in november 1992 wordt Jan Kamminga benoemd tot 
lid van verdienste. Dik verdiend, zo constateert onze voorganger 
Freek Post in de Consigne van december 1996, want Jan 
Kamminga gaf ‘vaart en bezieling’ aan de club, schrijft hij.

Overdracht voorzittershamer 
van Kamminga aan van der Werf

Swingend eindfeest in ‘De harmonie’
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Fred van der Werff, voorzitter van 1992 – 
2000, kan duidelijke voorbeelden geven van 
de betekenis van de CCG in die jaren. Zoals 
het aantal sprekers van naam en faam dat 
graag naar Groningen kwam om een lezing 
te geven.“Scheepbouwer Verolme, Ruud 
Lubbers, Wim Kok, Annemarie Jorritsma, Ed 

Nijpels, Frits Goldschmeding (de oprichter 
van Randstad) of Frits Bolkestein: tal van 
politici en ondernemers kwamen naar 
Groningen om lezingen te houden voor onze 
club, meestal in De Harmonie,” aldus Van 
der Werff.

Maar ook andere bekende persoonlijkheden 
kwamen naar de CCG. Emile Ratelband, 
trainer Barry Hughes van Sparta en Pim 
Fortuyn: ze vonden het allemaal de moeite 
waard. Van der Werff: “En het zegt ook iets 
over wat wij wilden met de CCG. Wij waren 
écht een ondernemersclub die het platform 
(van ondernemers, overheid, onderwijs 
en publiciteit) ook wilden gebruiken om 
doelen te bereiken, zoals het versterken van 
onze economie en het verbeteren van de 
infrastructuur. We werden – en voelden ons 
echt betrokken bij stadsontwikkelingen”.

Van der Werff herinnert zich dat de CCG 
af en toe ook bijeenkomsten organiseerde 
in de provincie om de band met de regio 
te versterken. Van der Werff: “Zo gingen 
we een keer met z’n allen naar Delfzijl, in de 
trein. En daarna trokken we in een optocht 
van tweehonderd man naar burgemeester 
Ivo Opstelten.”

De CCG gaf ook haar mening over plannen 
voor de binnenstad van Groningen, zoals het 
plan Binnenstad Beter of de ontwikkeling 
van de Regio Groningen - Assen.

Van der Werff: “Ook activiteiten die de CCG 
organiseerde trokken de aandacht. Zoals 
Ascott-dagen in het Stadspark in 1986, 
paardenraces waar mensen ook mochten 
gokken. Dat trok maar liefst 20.000 
mensen. Een ander hoogtepunt vormde de 
organisatie van de Exportdagen in 1996.”

Andere activiteiten waren het vieren van 
de verjaardag van de CCG op 18 maart, 
bedrijfsbezoeken, de ‘vijf-uurclub’, 
clublunches, kerstactiviteiten, het 
instellen van een eigen leerstoel aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en natuurlijk met 
grote regelmaat grote sprekers, eerst in De 
Harmonie en later in het Stadsparkpaviljoen 
van Cees van Muylwijck,” aldus Van der 
Werff.

De tijden, de economie én de samenleving 
zijn inmiddels veranderd. Maar ook in 
gewijzigde omstandigheden is er volgens 
Fred van der Werff behoefte aan een 
organisatie als de Commercieele Club. En 
andere tijden vragen andere activiteiten. 
Van der Werff: “Voor een stad als Groningen 
is er altijd behoefte aan een organisatie als 
de CCG. Maar je zult er, nét als vroeger, héél 
veel aan moeten doen.”

De CCG heeft ook enórme invloed gehad 
op het persoonlijke leven van Fred van der 
Werff. Dat begon al op zeer jeugdige leeftijd.

Van der Werff: “Ik ben al sinds 1978 
betrokken bij de Commercieele Club 
Groningen. Mijn  vader was lid van de 
vereniging, en samen met een aantal andere 
zonen wilden wij er ook lid van worden. Maar 
de vaders zeiden: ‘jullie zijn nog te jong, maak 
maar een eigen club!’ Nou, dat lieten wij ons 
niet twee keer zeggen. Zo begonnen wij een 
‘vriendenclub’, die we later de Commercieele 
Club Juniores (CCJ) doopten. Daar hebben 
we gewéldige tijden mee beleefd. En nog 
steeds komen de oud-leden van de CCJ bij 
elkaar, ook al behoren wij dan al enige tijd niet 
meer tot de jongeren…’’

De betekenis van de 
Commercieele Club voor 
de economie van de stad 
Groningen was eind jaren 
negentig en het begin van deze 
eeuw moeilijk te overschatten. 
Dat ligt niet alleen aan het 
zeer hoge aantal leden (bijna 
duizend), maar ook aan 
alle activiteiten die werden 
georganiseerd, de sprekers die 
er kwamen, de netwerkfunctie 
en ook de betekenis van de club 
voor het persoonlijke leven van 
veel leden.

‘WE WAREN ÉCHT EEN PLATFORM 
WAAR NAAR GELUISTERD WERD’

FRED VAN DER WERFF:
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Dat betoogt Paul Dijkstra (75), een van de 
twee ereleden die nog actief betrokken 
zijn bij het verenigingsleven. Hij is al sinds 
zijn 21ste lid van de vereniging. Dijkstra 
was tijdens zijn professionele loopbaan 
ondernemer, eigenaar van Dijkstra 
Isolatie BV. Op zijn  21ste werd hij lid van de 
Commercieele Club Juniores (CCJ), en na 
zestien jaar werd hij automatisch lid van de 
CCG. Inmiddels is hij ook lid van de senioren 
(CGS).

Dat hij erelid is, heeft hij te danken aan 
het feit dat hij zich in die 54 jaar zeer actief 
inzette voor de vereniging, in commissies en 
besturen. Overigens is ook een tweejaarlijkse 
onderscheiding naar hem vernoemd: de Paul 
Dijkstra-Award, die iedere twee jaar wordt 
uitgereikt aan een JCC-lid.

Dijkstra: “De activiteiten die ik op me 
nam, waren heel divers. De Commercieele 
Club Juniores had vroeger een eigen 
sociëteit in de kelder van De Harmonie in 
de Kreupelstraat, en daar ben ik veertien 
jaar voorzitter van geweest. Als de CCG een 
spreker had uitgenodigd voor een lezing in 
de grote zaal van De Harmonie, dan was de 
‘voor-ontvangst’ bij ons in de kelder.”

Het was de taak van jonge Paul Dijkstra om, 
in zijn hoedanigheid als voorzitter, gasten 
te ontvangen. Daaronder premier Lubbers, 
Cornelis Verolme, Frits Bolkestein, Prins 
Claus en ambassadeurs en professoren van 
de Rijksuniversiteit Groningen.

“Ik herinner me dat toen ik lid werd bij de 
CCG ik direct lid werd van de Commissie LOL. 
Grappige afkoring, maar het kwam er op 
neer dat wij (wijlen bestuurslid Piet Strating 
en ik), sociale activiteiten organiseerden, 
zoals bedrijfsverkenningen, excursies, de 
vijf-uur clubborrel, iedere laatste vrijdag 
van de maand met een spreker en de 
Nieuwjaarsbijeenkomst,” aldus Dijkstra.

De datum van 18 maart was een belangrijke 
in de geschiedenis van de club, want dat was 
de oprichtingsdatum. Ieder jaar werd die 
oprichting herdacht, en om de vijf jaar was 
er een lustrumactiviteit. 

In al die jaren heeft Dijkstra drie keer 
een lustrum mogen helpen organiseren, 
zoals een Ascotdag op de renbaan in 
het Stadspark, met als hoogtepunt 
de Burgemeesterskoers, met twaalf 
burgemeesters uit de hele provincie, onder 
wie burgemeester Opstelten van Delfzijl, 
Klaas Weide en Frits Brink.

Heeft u zakelijk ook wat gehad aan het 
lidmaatschap? 
Dijkstra: “Ja: absoluut! De zakelijke 
afspraken die je op bijeenkomsten maakte 
in het kader van het netwerken. En niet 
te vergeten de vele  vriendschappen die 
opbloeiden en die er nu nog steeds zijn. Het 
heeft mij dus heel erg veel gebracht.”

Wat beschouwt u als de mooiste 
momenten/herinneringen?
Dijkstra: “Op de eerste plaats de Ascotdag. 
Dat werd een groot succes, met 20.000 
bezoekers. En ook een bezoek aan de 
Tweede Kamer was erg mooi. Ik had een 
week daarvoor al contact gehad met Johan 
Remkes. Op de dag dat de CCG op bezoek 
kwam bij de Tweede Kamer lag er bij alle 
Kamerleden een Groninger Koek in het 
postvak. Dat had ik met Johan Remkes 
afgesproken en georganiseerd. Dus de 
Kamervoorzitter zei toen: ‘En dáar zitten de 
Groningers, op het balkon.’ We zijn daarna 
met Kamerleden in gesprek gegaan over de 
belangen van Noord-Nederland”.

Paul Dijkstra is er van overtuigd dat, 
ook al zijn de tijden veranderd, de CCG 
een mooie toekomst voor zich heeft.
“De CCG kan altijd blijven functioneren 
als platform van ontmoeting, vanuit het 
vierluik: bedrijfsleven, onderwijs, publiciteit 
en overheid. Vele onderwerpen kunnen 
besproken worden met de clubleden van 
de CCG in het kader van de bevordering 
van de economie van Noord-Nederland. 
Dat onderwerp is van alle tijden en staat 
los van de huidige sociale media of andere 
moderne communicatie ontwikkelingen. 
Voorwaarde is wel dat de CCG in haar leden 
blijft investeren om een representatieve 
afspiegeling van het vierluik te blijven zijn,” 
aldus Dijkstra.

De Commercieele Club 
Groningen heeft nog een 
mooie toekomst voor zich. 
Commercie heeft nu eenmaal 
belang bij netwerken. En zo 
lang dát het geval is, houdt de 
Club bestaansrecht.

“CCG ALS PLATFORM VAN 
ONTMOETING KAN ALTIJD 
BLIJVEN FUNCTIONEREN”

ERELID PAUL DIJKSTRA (75): 
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“Toen ik er begon was het een stévige 
ondernemersclub met zo’n 350 leden, met 
mooie programma’s, eigen tradities en 
rituelen. Maar het waren natuurlijk al wel 
veel minder leden dan in de hoogtijdagen. 
Wat ik, toen ik begon als voorzitter, als 
uitdaging zag, was dat ik er voor wilde 
zorgen dat we de leden vast zouden kunnen 
houden, maar dat we ook het aantal échte 
ondernemers, directeuren-eigenaar, weer 
wat zouden kunnen vergroten”, vertelt 
Vogd.

Om dat doel - het vergroten van het aantal 
ondernemers als lid - te bereiken maakte 
het bestuur een plan met een target, 
waardoor ledenwerving een structurele 
activiteit werd. “In onze ogen was dat écht 
van levensbelang, want leden máken de club, 
en leden hou je alleen vast als je voldoet aan 
hun hoge verwachtingen.”

Ook in zijn  periode als voorzitter was er 
aandacht voor de drie o’s: ondernemers, 
overheid en onderwijs, en was er het streven 
om vertegenwoordigers van onderwijs en 
overheid bij de club te betrekken. 

Hoewel er de ambitie was om ‘echte 
Groninger ondernemers’ bij de club te 
betrekken, wilde het bestuur een belangrijke 
verandering in het bedrijfsleven ook niet 
negeren, namelijk de groei van het aantal 
zzp-ers.

Aan het einde van zijn periode als voorzitter, 
in 2013, keek hij tevreden terug op hetgeen 
was bereikt. Het aantal leden was met 
300 tot 350 gestabiliseerd, het was een 
‘goed ledenbestand’ en de bijeenkomsten 
werden zeer gewaardeerd. Met extra veel 
tevredenheid kijkt Dolf Vogd terug op het 
beleid om de contacten met Oldenburg aan 
te halen.

“En ik ben ook best een beetje trots op 
het feit dat de banden met het Senioren 
Convent werden aangehaald, en dat ook de 
band met de junioren werd versterkt.”

Toekomst
De tijden dat de CCG bijna duizend leden had 
zijn  al lang voorbij, en iedereen die werkt 
komt tijd tekort en denkt wel twee keer na 
voor hij of zij ergens lid van wordt. Hoe kijkt 
Dolf Vogd daar tegenaan?

Toekomst voor de club ziet hij zeker, vertelt 
hij, maar dan wel vooral als ondernemers-
trefpunt. “Ik vind het van groot belang 
dat de club meegaat in de vaart der 
volkeren en zich blijft door ontwikkelen. 
Maar ik hoop wel dat het in essentie een 
echte ondernemersclub blijft. Zowel qua 
ledenbestand als qua activiteiten, en dat 
de CCG voortdurend haar bestaansrecht 

bewijst in een continu veranderende 
wereld.” 

Wat Dolf Vogd betreft hoeft de club ook 
niet ‘maatschappelijk actief’ te worden 
of op te treden als belangenbehartiger: 
daar zijn andere organisaties veel beter in. 
Maar een trefpunt voor ondernemers en 
ondernemende mensen: dat is alleen de 
Commercieele Club.

“Als ondernemer heb je nu eenmaal af en 
toe je zorgen, en dan is het prettig om in 
informele sfeer aan anderen te vragen: “hoe 
zou jij dat nu aanpakken?”. Zulke vragen stel 
je alleen als je elkaar daadwerkelijk ontmoet, 
in informele sfeer. In die zin zal er altijd 
behoefte blijven aan een commerciële club, 
ook om bij elkaar in de keuken te kunnen 
kijken, of om elkaar bij te staan.”

“Dat de club díe functie behoudt, dat 
zou volgens mij één van de belangrijkste 
aandachtspunten moeten zijn. En zorg dan 
ook dat het ledenbestand niet vernauwt tot 
sectoren die nú in de mode zijn, maar zorg 
dat ook de eigenaar van de houthandel, 
de stellagebouwer of de machinebouwer 
zich er thuis voelt. Pas dus op dat je het 
bestáande bedrijfsleven niet links laten 
liggen, want dan sla je een verkeerde weg in.”

Hij werd geboren in 1946, in 
hetzelfde jaar als waarin de 
Commercieele Club Groningen 
werd opgericht. Dolf Vogd 
viert net als de club dit jaar 
zijn 75ste verjaardag. En een 
belangrijk deel van zijn leven 
is hij al lid van de CCG: hij 
meldde zich in 1975. Van maart 
2007 tot maart 2013 was hij er 
voorzitter van.

“COMMERCIEELE CLUB HEEFT 
TOEKOMST, MAAR VOORAL ALS 
TREFPUNT VOOR ONDERNEMERS, 
WAAR JE ELKAAR ZIET, SPREEKT 
EN ERVARINGEN UITWISSELT”

DOLF VOGD: 
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Dat allemaal leidde tot een fikse daling 
van het aantal leden, en dat vroeg om een 
passend antwoord.

“Wij kwamen als bestuur tot de conclusie 
dat het beter zou zijn om te kijken naar 
verbreding van het ledenbestand. Niet 
alleen als antwoord op de daling van het 
aantal leden, maar ook om de betekenis 
van de club te vergroten. Wij besloten dat 
we wilden zorgen voor verbinding tussen 
de sectoren van de ‘drie o’s’: ondernemers, 
overheid en onderwijs. Dat is echt een breuk 
met het verleden toen de CCG bekend 
stond als een club voor ondernemers, 
waar zelfs burgemeesters, wethouders 
of onderwijs-bestuurders niet als lid voor 
werden gevraagd. Maar wij besloten dat 
we verbinder willen zijn tussen deze drie 
sectoren”, vertelt Post.

Dat hij zeven jaar voorzitter was is 
uitzonderlijk, omdat bestuursperiodes 
meestal drie jaar duren. Maar na zijn tweede 
termijn werd hij gevraagd een jaar extra te 
blijven omdat er anders te veel bestuurders 
zouden vertrekken en de continuïteit van de 
club niet in gevaar mocht komen.

Harm Post is heel tevreden over de keuze 
voor die verbreding van de achterban. “Het 
begint al aardig vorm te krijgen. Het heeft 
er niet voor gezorgd dat we weer terug zijn 
gekomen op het oude aantal leden, maar 
dat was ook niet de bedoeling. Overigens 
hebben we nu misschien minder leden dan 
vroeger, maar de leden díe we hebben zijn 
over het algemeen zeer actief binnen de 
club.”

Er is Harm Post ook nog iets anders 
opgevallen. “Het lijkt wel of er met 
name ook bij jongere leden veel meer 
belangstelling is voor levensbeschouwelijke 
vraagstukken. We hadden bijvoorbeeld 
de bisschop van Groningen als spreker. Ik 
heb zélden een bijeenkomst meegemaakt 
waar zúlke indringende vragen werden 
gesteld, bijvoorbeeld over de ethische kant 

van het ondernemen. Die toegenomen 
belangstelling is in mijn ogen écht een 
trend!”

Een andere ontwikkeling is geweest dat 
de man-vrouw verhouding behoorlijk 
is gewijzigd. Niet alleen nam het aantal 
vrouwelijke leden aanzienlijk toe, maar ook 
het aantal vrouwelijke bestuursleden.

Helaas, betoogt Post, heeft een ander 
onderdeel van het beleid - om te streven 
naar meer diversiteit en niet meer 
uitsluitend een ‘witte’ vereniging te zijn 
-  niet het gewenste resultaat opgeleverd. 
“Dat zou dan ook een van mijn adviezen 
zijn aan mijn opvolger(s): het aspect van 
de diversiteit moet écht meer aandacht 
krijgen!”

Tot zijn leukste herinneringen behoort het 
aanbieden van het traditionele geschenk 
aan de gastsprekers van de CCG, na afloop 
van hun speech: een koek van Knol, van een 
meter lengte. “Als je dan de Commissaris 
van de Koning op zijn fiets naar huis ziet 
gaan, met een koek achterop de snelbinder…
Of staatssecretaris Mansveld die een koek 
meeneemt naar Den Haag, om daar uit te 
delen. Het leuke van die koek is dat het echt 
een eye-catcher is en dat de mensen die 
een plakje krijgen allemaal weten dat wij 
bestaan”, glimlacht Post.

Het meest trots is hij persoonlijk op het 
feit dat een hecht bestuur in turbulente 
tijden een nieuwe strategie heeft kunnen 
bepalen. “Je moet vooruit kijken in het leven, 
daar gaat het om. En dat we nu contacten 
leggen met onderwijs en overheid is 
uiteindelijk een welbegrepen eigenbelang 
van ondernemers, want de krapte op 
de arbeidsmarkt is een van de grote 
uitdagingen van de komende jaren. Om dáár 
een antwoord op te geven, daar hebben 
ondernemers onderwijs en overheid echt 
heel hard bij nodig.”

In de jaren dat Harm Post 
voorzitter was van de 
Commercieele Club, van 2013 
- 2020, werkte het bestuur 
aan een nieuwe strategie 
voor de toekomst voor de 
club. De tijden dat jonge 
ondernemende mensen in 
Groningen bijna automatisch 
lid werden van de CCG waren 
voorbij. Dat lag niet zozeer 
aan de club, als wel aan nieuwe 
tijden waarin ook mannen 
meewerken in de huishoudens 
en taken beter met hun 
partner verdelen. Ook elders 
is het verenigingsleven minder 
in trek.

“VERBINDING MET ONDERWIJS 
EN OVERHEID GROOT BELANG 
VOOR GRONINGSE ONDERNEMERS”

HARM POST: 
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“In al die jaren is één ding gelijk gebleven. Ik 
denk dat ondernemende mensen, dus niet 
alleen ondernemers, nog steeds anderen 
willen ontmoeten die hen inspireren. De CCG 
is er voor ondernemende bestuurders en 
directieleden met een relevant netwerk in 
de noordelijke regio die het verschil maken 
in het bedrijfsleven, bij de overheid of in het 
onderwijs. Samen willen we impact maken 
in de regio. En bij ons kun je terecht om deze 
mensen, net als vroeger, te vinden. Dat is nog 
steeds van grote waarde voor ondernemers. 
En voor de Groningse economie als geheel 

denk ik dat de Commercieele Club van grote 
waarde is als verbinder voor mensen uit 
de sectoren van de drie o’s: ondernemers, 
overheid en onderwijs”, zegt Joost van 
Keulen. “Uiteraard ontstaan er ook nieuwe 
zakelijke relaties die tot grote successen 
kunnen leiden.”

Hij is sinds april 2020 de elfde voorzitter 
uit de geschiedenis van de CCG.  Hij werd 
dat een maand na het uitbreken van de 
coronapandemie, dus Van Keulen heeft als 
voorzitter geen normale tijden meegemaakt. 

Maar in oktober van dit jaar werd er weer 
een eerste reguliere clublunch gehouden 
in het Feithhuis, nadat er ook in De 
Coendersborg al eens bijeenkomsten waren 
gehouden in de open lucht.

“Ik heb het gevoel dat ik nu pas begin aan mijn 
voorzitterschap. Ik ben blij dat het clubleven 
wat normaler wordt. En ik merk ook bij veel 
anderen dat men weer behoefte heeft om 
elkaar te ontmoeten”, aldus Van Keulen.

Maar in de coronatijd heeft het bestuur niet 
stil gezeten, en over plannen nagedacht 
voor de toekomst. “We hebben ons 
voorgenomen om twee keer per jaar grote 
themabijeenkomsten te organiseren. Zo 
hadden we in november een bijeenkomst 
over het super-actuele onderwerp 
‘woningnood’. En komend voorjaar 
organiseren we ook weer zo’n grote 
themabijeenkomst”.

Een ander voornemen is om samenwerking 
te zoeken met andere netwerkorganisaties, 
zoals de Vereniging van Handelaren of de 
Noordelijke Online Ondernemers (NOO), 
met behoud van ieders identiteit.

De CCG heeft volgens Van Keulen na 75 jaar 
nog een belangrijke functie als netwerkclub. 
En net als 75 jaar geleden en de jaren daarop 
moet er steeds gezocht worden naar de 
juiste balans tussen gezelligheid en inhoud. 
“Het is zoeken naar de juiste mix tussen 
gezelligheid en inhoud. Het is inspirerend 
en leerzaam om anderen te ontmoeten. En 
het moet ook een beetje leuk zijn”, aldus van 
Keulen

Een ander speerpunt van het bestuur 
is volgens Van Keulen het streven naar 
verjonging. “We zijn natuurlijk heel blij met 
onze ervaren leden. Maar we moeten ook 
denken aan de toekomst van de club, en in dat 
opzicht is het heel belangrijk om te verjongen. 
De doorstroming vanuit de JCC is voor de 
CCG een van de grote aanjagers daarvan.”

Van Keulen is zelf helemaal opgeladen om 
er, nu corona meer naar de achtergrond 
is gedrongen, enthousiast tegenaan te 
gaan. “Ik ben een mensen-mens, en ben 
blij dat je weer mensen mag ontmoeten. 
De clubbijeenkomsten vind ik ook altijd 
informatief en gezellig, een divers 
gezelschap vol ondernemende mensen. 
Ook persoonlijk ben ik dus zeer gemotiveerd 
om de Commercieele Club verder te 
brengen. Andere tijden en omstandigheden 
misschien, maar een club met onverminderd 
grote betekenis in het bij elkaar brengen van 
ondernemende mensen in Groningen.”

De tijden zijn veranderd: de samenleving van nu is een heel 
andere dan die van 75 jaar geleden. Maar ook in deze enorm 
veranderde maatschappij, met nieuwe bedrijven, internet, en 
een andere economie, is er de Commercieele Club Groningen.

“COMMERCIEELE CLUB DÉ 
PLEK OM INSPIRERENDE 
MENSEN TE ONTMOETEN,  
OOK NA 75 JAAR”

JOOST VAN KEULEN: 
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