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IJzige herinnering aan kok Hendrik Bolhuis
REPORTAGE
DE KOK VAN DE TITANIC
3 GOOV brengt musical over ondergang Titanic

’’

Bijzonder?
Ach ik heb
de man
nooit
gekend

Door Richold Brandsma
Groningen Gronings nuchter zijn ze, de familieleden van Hendrik Bolhuis, de Groninger scheepskok die zaterdag, precies honderd
jaar geleden, verging met de Titanic. Han Slager-Bolhuis en haar broer Jacques Bolhuis
waren er zaterdagmiddag bij toen GOOV
Muziektheater bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum een ijsmonument onthulde
ter herinnering aan de broer van hun opa. "Of
het een bijzonder moment is", herhaalt Jacques Bolhuis de vraag. "Ach, natuurlijk is het
mooi, maar bijzonder? Ik heb de man nooit
gekend."
Herinneringen aan Hendrik Bolhuis hebben ze nog wel. Tastbare herinneringen, zoals spulletjes en brieven. Het meeste ligt in
musea, zegt Jacques Bolhuis. Verder zijn het
vooral de verhalen. Verhalen waarvan er vele
niet stroken met de werkelijkheid, weet zijn
zus Han. Het verhaal van de koffer die achterbleef op de kade bijvoorbeeld. "Niet dus. Zoals
mensen vandaag de dag spullen achterlaten
in een kluis, liet Hendrik zijn koffer bij iemand achter. Hendrik wilde op en neer naar
New York. Bij terugkomst zou hij de koffer
weer ophalen."
Maar Hendrik kwam niet terug. Nooit
meer. Pas na drie maanden hoorde de familie
wat er met Hendrik was gebeurd. "Toen is er
wel een rouwadvertentie geplaatst, maar het
moment was natuurlijk al voorbij. Daarom is
het toch ook wel mooi dat er nu weer aandacht voor is", verklaart Han.
Die aandacht heeft alles te maken met
GOOV Muziektheater. Op zoek naar een musical stuitte het gezelschap op de Titanic en
via het Scheepvaartmuseum op het verhaal
van Hendrik Bolhuis. Op weg naar de opvoering besloot GOOV het Museumweek- einde
aan te grijpen voor de onthulling van een bijzondere herinnering aan Bolhuis. Passend bij

de geschiedenis van de Titanic een herinnering van ijs. Zes weken duurde het om de ijssculptuur, met daarin verpakt een foto van
Hendrik, in te vriezen.
Samen met de familie en burgemeester Peter Rehwinkel onthulde GOOV het beeld zaterdag. Rehwinkels voorganger burgemeester Van Starkenborgh speelde een eeuw geleden een belangrijke rol in het verhaal. Hij
lichtte de familie in over het lot van Hendrik

en regelde de verdeling van diens nalatenschap ter waarde van ongeveer 130 gulden.
Bij de onthulling bracht GOOV een ode aan
Bolhuis. Het gezelschap zong liederen uit de
musical die het van 21 tot en met 24 juni op
de planken brengt in de Stadsschouwburg.
Centraal in het verhaal staan de standenverschillen uit de tijd van de Titanic.
Mensen die het ijssculptuur willen bekijken, dienen snel te zijn. Een woordvoerster

Expositie
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van
plan in het najaar een expositie rond de
ondergang van de Titanic in te richten.
Daarin ook aandacht voor Bolhuis.

van het museum zei te verwachten dat het
geheel na een paar dagen is gesmolten.
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