
Siberisch ijs
Half oktober zocht de vloot van Yenisey River Shipping 
Company zoals elk jaar de winterhaven en onder-
houdswerf op bij Podtesovo. De Jenisej, een over 2000 
kilometer bevaarbare rivier in Oost-Siberië, is tot eind 
april dichtgevroren. In de beschutte rivierarm van Pod-
tesovo wordt een groot deel van de vloot, 650 schepen 
met een totaal laadvermogen van circa 680.000 ton, 
voor de wintermaanden opgelegd en onderhouden. 
Daar ligt ook het passagiersschip Valery Chkalov, een 
postboot waarmee afgelopen zomer 42 Nederlandse 
binnenvaarders van Vereniging ‘De Binnenvaart’ een 
maritieme studiereis maakten. De foto’s op deze 
pagina komen uit het archief van kapitein Alexej van 
de Chkalov. Ze laten onder meer het ‘droog’ repareren 
van een schroefaskoker in een dikke ijslaag zien.

www.e-river.ru

kerst 2008
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 ABN AMRO BINNENVAART
UNIT NEDERLAND WENST  
U GOEDE KERSTDAGEN EN EEN 
 VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
Graag nodigen wij u uit voor onze binnenvaartborrel op maandag 
29 december. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in het 
gebouw van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.

Adresgegevens: RDM Droogdok 17, Heijplaatstraat 17, Havens 
2600, 3008 KA Rotterdam

UITNODIGING

Our global reach.

We’re always there to support our clients in whatever location or situation they find themselves.

The world is where we work. Whether it's the Mid-Atlantic or the SouthPacific, our local expertise means we can
deliver what you need and what we promise.

Hamworthy people create this global presence through a network of local offices and manufacturing facilities.
It allows us to be fast, more direct and better informed.

Hamworthy Middle East is the latest edition to our global support network. Hamworthy now has over 1,100
employees supporting ship owners and shipyards throughout Europe, the Middle and Far East and North America.

To find out more visit www.hamworthy.com or contact:

Hamworthy BV,
Aploniastraat 33, 3084 CC Rotterdam, The Netherlands.
Tel. +31 (0)10 462 47 77. Fax. +31 (0)10 415 90 46.

See us at: Seatrade Middle East, Dubai, UAE,
14 - 16 December 2008, Stand No. 514

We wish you a Merry Christmas
and a Prosperous 2009

Global Xmas Ad V2 (198W x 263H):Commitment Xmas Ad (198W x 263H)  7/11/08  09:57  Page 1

Wie wil er als Machinist bij een OER HOLLANDSE
familie rederij komen werken?

Varen bij de 10 generatie varende familie bedrijf Danser Van Gent ? 

Op de Hollandse schepen in aanbouw bij scheepswerf Barkmeijer in Stroobos (dus geen buitenlandse bouw,

maar totaal OER HOLLANDS!),waar er 4 van worden gebouwd,van 8200 DWT en met MAN B&W motor,

9 Cil 27/38   800 Omw/Min op ifo 380. En als hulpmotoren de Caterpillar 3406  6 Cil.

De eerste hopen wij in november 2009 in de vaart te krijgen. En dan elke 9 maanden de volgende. Wij

hopen dat de machinisten mee willen lopen met de afbouw van de schepen in Stroobos, zodat de machi-

nisten de schepen helemaal in hun broekzak hebben zitten.

Wij hebben het volgende te bieden:

Een gewaardeerde en een prettige samenwerking met kenmerkend voor een familie rederij: 'korte lijnen',

een mooie machinistenhut met een ligbad en een sauna, een gratis telefoon op je hut waar je onbeperkt

mee naar huis kan bellen & chatten via onbeperkt internet. Er heerst een prettige samenwerking aan boord,

omdat iedereen bij ons gelijk is, sommigen al langer dan 10 jaar in dienst zijn, allemaal vrij jong & over ‘t

algemeen Hollands personeel, waarmee in de vrije uren Nederlandse satelliet tv gekeken kan worden.

Loon en vrije tijd later overeen te komen, zodat u ook uw wensen erin uit kan laten komen. Als 2 mensen

moeten samenwerken, moeten ze het ook 100 % naar hun zin hebben, want je doet het met z'n allen.

Eendracht is Macht !!

De schepen varen voor Koninklijke Wagenborg, en het eerste schip wordt de: 

Marietje Andrea.

U kunt solliciteren:

E-mail :      danser@home.nl Mobiel : 0031623225831

H. Groeten & Boe-boe

Familie Danser van Gent Wij wensen iedereen  een gezond 2009 toe,

dan komt de rest vanzelf!!                              

Teus Vlot Diesel Marine B.V., 

Baanhoek 182b,

3361 GN Sliedrecht.

Tel: 0184-4938 88, www.teusvlot.nl.

Wij zoeken per direct:

*   Matrozen voor dagdiensten
      Voor een opdrachtgever in Rotterdam zoeken wij ervaren matrozen.  

      Werktijden ma t/m vr van 08.00 -16.00 uur (met mogelijke uitloop), 

      geen overnachting aan boord. Ervaring op duwboten is een pré

.

      Uitzicht op vast dienstverband. (vestiging Rotterdam)

*  Matrozen, stuurlieden en schippers
voor diverse opdrachtgevers in heel Nederland. Ervaring is beslist 

noodzakelijk. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van minimaal een 

dienstboekje, Groot Vaarbewijs en/of Rijnpatent, aangevuld met ADNR, 

Radar en/of Marifoon. (alle vestigingen)

*  Assistent indeler/planner
Een rederij in Gorinchem zoekt kandidaten die beschikken over 

administratief en commercieel inzicht. 

Tevens dienen zij ruime kennis van de binnenvaart te hebben. 

Het betreft een fulltime functie. (vestiging Dordrecht)

*   Schipper voor een zandzuiger
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een Groot Vaarbewijs, 

Radarpatent en Marifoon. Werktijden zijn van ma t/m vr (overnachting 

aan boord), weekenden vrij. Het vaargebied is tussen Papendrecht en 

Gorinchem. (vestiging Dordrecht)

*   Stuurlieden omgeving Amsterdam
In bezit van Dienstboekje Stuurman, Groot Vaarbewijs en/of Rijnpatent is 

beslist noodzakelijk. Werktijden in overleg. (vestiging Amsterdam)

Heeft u interesse in bovenstaande vacatures? 

Bel dan snel met een van onze vestigingen: 

Amsterdam 020-488 75 75, Breda 076-531 00 64, Dordrecht 078-614 69 66, 

Rotterdam 010-413 23 23, Groningen 050-313 24 54

of met ons hoofdkantoor in Nijmegen 024-324 10 00.

www.bestevaer.com
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Auteurs Ruud Filarski (ex-topambtenaar bij de Adviesdienst 
Verkeer en Vervoer van V&W) en Gijs Mom (expert mo-
biliteitsgeschiedenis aan de TU Eindhoven) belichten in 
twee delen de ‘transportrevolutie’ tussen 1800 en 1900 en 
vervolgens de ‘mobiliteitsexplosie’, die zich tussen 1895 
en 2005 voltrok. Filarski was zelf nauw betrokken bij de 
weerbarstige besluitvorming rond de Betuweroute en is 
kritisch over de daadkracht van de Nederlandse regering 
bij de liberalisering van de binnenvaart. 

Lange revolutie
Hoewel honderd jaar een lange tijd is om van een ‘revolutie’ 
te spreken, vinden de auteurs de term wel passend voor een 
periode waarin technische en organisatorische veranderingen 
elkaar snel opvolgden en een enorme invloed uitoefenden 
op het vervoer en op de hele maatschappij. ‘Een reis van 
Amsterdam naar Rotterdam vergde in 1815 met de trekschuit 
dertien uur, in 1830 deed de diligence diezelfde afstand in 
acht uur en in 1847 deed de trein er nog geen drie uur over. 
In amper dertig jaar werd het vervoer op dit traject dus vier 
keer zo snel. Datzelfde gebeurde in het goederenvervoer. 
In 1815 deed een vrachtschip soms twee maanden over een 
reis van Rotterdam naar Keulen; in 1836 duurde dezelfde 
reis met de traditionele zeilvaart ongeveer zestien dagen, 
maar met een stoomboot slechts 2,5 dag. Vijf jaar later 
sleepte een stoomboot de eerste ijzeren sleepaak in 38 uur 
naar Keulen. Tegelijkertijd daalden de vrachtprijzen tussen 
1824 en 1841 met ruim zestig procent. Dat veel snellere en 
goedkopere vervoer leidde in ons land vooral tussen 1860 
en 1900 tot een ware vervoersexplosie.’
En niet alleen vracht werd sneller vervoerd, ook mensen 
kwamen veel meer in beweging. In het Noord-Nederland van 
1857 kwamen inwoners zelden hun dorp uit en verschenen 
nauwelijks nieuwe mensen. Maar ‘snelle barges, stoomboten 
en rijtuigen’ zorgden voor een ‘verduizendvoudiging’ van 
het verkeer. En toen moest de trein nog komen.

Niks mis mee
Net als de Industriële Revolutie begon de transportrevolutie 
in Engeland. Daar werden de bakens tussen 1800 en 1850 
verzet en ons land volgde twintig, dertig jaar later met 
aanleg van verharde wegen en kanalen.
Tot die tijd had vooral het westen van ons land een voor-
beeldige infrastructuur. Want waar landtransport over 
onverharde wegen lastig was, daar boden de vaarwegen 
soelaas. Volgens Filarski nam ons land in Europa in drie 
opzichten een uitzonderingspositie in. De bevolking was 
relatief goed opgeleid en woonde in een land dat tot 1860 
behoorde tot vier rijkste ter wereld. Verder was onze handel 
zeer internationaal gericht en vormden Amsterdam - tot 
1795 een van de belangrijkste handelscentra ter wereld - en 
Rotterdam met haar goede verbindingen met het achterland 
ook toen al de economische motoren (‘mainports’) van ons 
land. ‘In de derde plaats had het Nederlandse kustgebied 
aan het begin van de negentiende eeuw een van de beste 
vervoersystemen in heel Europa. Amsterdam en Rotter-
dam waren voor de grootste zeeschepen bereikbaar, mits 
een deel van hun lading in binnenschepen kon worden 
overgeladen. In de kustprovincies konden goederen via 
de binnenvaarwegen relatief goedkoop en verbluffend snel 
vanuit Groningen, Friesland of Overijssel over de Zuiderzee 
naar Holland en van daar naar Zeeland, Antwerpen, Gent of 
’s-Hertogenbosch worden getransporteerd. De belangrijke 
verbinding van beide havens met het Duitse achterland 
liep deels over de Waal, de Lek en de Duitse Rijn: de best 
bevaarbare rivieren van Europa.’

De concurrentie tussen de vervoerswijzen werd in die tijd 
vooral bepaald door de kosten van paarden. ‘De diligence 
en trekschuit gingen ongeveer even snel als het privérij-
tuig, maar vergden per passagier veel minder paarden. De 
diligence werd, afhankelijk van de toestand van de wegen, 
met vier of zes paarden bespannen en kon twaalf tot zes-
tien passagiers meenemen. De trekschuit werd door slechts 
één paard voortgetrokken en kon 35 passagiers vervoeren. 
Reizen met de trekschuit was dus veel goedkoper dan met 
de diligence. (…) Bij het goederenvervoer waren de kos-
tenverhoudingen ongeveer hetzelfde. Hier was één paard 
genoeg om een schip van zestig ton te trekken. Per dag kon zo 
dertig kilometer worden afgelegd. Ook op de grote rivieren 
moest vaak worden gejaagd. In tegenstelling tot de kanalen 
was hier stroomopwaarts echter een forse inspanning nodig. 
Tussen Nijmegen en Keulen waren voor een afgeladen Rot-
terdams Rijnschip van 350 à 500 ton liefst tien tot veertien 
paarden nodig. Onder gunstige omstandigheden kon per 
dag ongeveer twintig kilometer worden afgelegd.’
En dat was vergeleken met de zeevaart op Rotterdam dan 
nog redelijk te doen. Grote schepen moesten in die tijd 
een grote omweg maken via Haringvliet, Hollands Diep, 
Dordtse Kil, Oude Maas en Nieuwe Maas. Vaak moesten 
deze schepen bij Hellevoetsluis worden gelichterd. Filarski 
geeft het voorbeeld van het schip Maas en Rottestroom. ‘Dit 
half geladen schip vertrok 19 oktober 1814 uit Rotterdam, 
liep op de Oude Maas aan de grond en had vervolgens 
te kampen met tegenwind, laag water en ijsgang. Na tien 
weken was zij pas bij Hellevoetsluis. Hier wachtte nieuwe 
tegenslag. De binnenschepen met aanvullende lading zaten 
vast in het ijs. Pas op 11 februari 1815, drie maanden later, 
kon het schip met gunstige wind in zee komen. De verdere 
reis naar Java vergde onder normale omstandigheden onge-
veer vier maanden. Met enige overdrijving kon in die tijd 
worden gezegd, dat Hellevoetsluis halverwege Indië lag.’ En 
concurrent Antwerpen kende deze problemen dus niet.

Viertraps raket
De transportrevolutie overspoelde ons land in vier stap-
pen. Eerst werd tussen 1804 en 1850 een net van nationale 
straatwegen aangelegd, waardoor diligences de trekschuiten 
fikse concurrentie konden aandoen vanwege hun snellere 
reistijden. In 1814 lag er buiten de grote steden nog geen 
500 kilometer aan zulke straatwegen. Tegelijkertijd gaf 
koning Willem I tussen 1817 en 1830 de aanzet tot aanleg 
van kanalen in Nederland en België. In Nederland moesten 
ze de zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Middelburg 
ondersteunen, in België dienden ze vooral voor kolenvervoer 
naar de langzaam groeiende industrie. Tevens werden de 
landprovincies ontsloten door kanalen als de Zuid-Willems-
vaart, de Willemsvaart, de Dedemsvaart en het Apeldoorns 
Kanaal. ‘In die periode verschenen in ons land ook de eerste 
stoomboten, die aanvankelijk voor personen- en pakket-
vervoer werden gebruikt. Voor het goederenvervoer zou 
de binnenvaart de hele negentiende eeuw de belangrijkste 
transportwijze blijven.’
In de derde stap ontstonden vanaf 1837 de spoorwegen. 
Tien jaar later waren de belangrijkste steden in het Westen 
met elkaar verbonden en in 1856 reed de eerste internatio-
nale trein tussen onze havensteden en Duitsland. Als vierde 
stap werd vervolgens ook de rest van het land aangesloten 
op spoor-, tram- en vaarwegen. In 1882 lagen alle hoofd-
spoorwegen er, tussen 1880 en 1910 werd het platteland 
met tramwegen ontsloten en tussen 1876 en 1893 kwamen 

achtereenvolgens de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal 
en het Merwedekanaal gereed.

‘Spottend neerzien’
Het is snel opgeschreven, maar al die besluiten vielen na-
tuurlijk niet vanzelf. Wat dat betreft was de recente brede 
discussie over de Betuweroute helemaal niet uniek voor 
ons land. Zo vonden de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Rotterdam een spoorweg voor personenvervoer 
helemaal niet nodig. De diligence kon reizigers immers 
elk uur snel en goedkoop vervoeren. ‘Je ging toch geen 
nieuwe verbinding aanleggen “welke alleen tot voorregt 
(…) zou hebben, dat men binnen eenen minderen tijd de 
reis zou afleggen”? Ook aan een goederenspoor van Am-
sterdam naar Duitsland bestond volgens velen geen enkele 
behoefte. Ons land had immers de Rijnvaart? “Geheel Eu-
ropa zoude, zoodra de spoorweg beëindigd is, en spoedig 
bijna ongebruikt blijft liggen, spottend op Holland neerzien, 
en vragen waarom wij toch (…) een spoorweg (…) langs 
het bevaarbaarste gedeelte van de bevaarbaarste rivier van 
Europa aanleggen”.’
Maar dat bleek een strategische fout. Rotterdam en Am-
sterdam hadden tot 1850 vrijwel het monopolie op het 
achterlandvervoer naar Duitsland en maatregelen als een 
verbod op vrije doorvoer van goederen en verplichte in-
schakeling van Nederlandse handelaren hadden ons land 
veel voordeel gebracht. Maar toen spoorwegen havens als 
Le Havre, Bremen, Hamburg en Antwerpen na 1850 ook 
een snelle verbinding met Duitsland bezorgden, was het uit 
met de pret. Onze regering schafte de maatregelen staps-
gewijs af en besloot ook een spoorweg naar Duitsland aan 
te leggen. De oudste was de Rijnspoorweg, ‘die echter pas 
na achttien jaar bouwen in 1856 de Duitse grens bereikte’. 
Zo raakte ons land een flink stuk markt kwijt, dat pas aan 
het eind van de eeuw voor een deel werd heroverd met vrij 
transitoverkeer, meer vervoer van massagoederen, modernere 
overslagmethoden, bouw van havenbekkens, betere zee- en 
binnenvaartverbindingen, modernisering van de Rijnvaart 
en de overschakeling van zeil naar stoom in de zeevaart.

Drie hoofdassen
De hoofdverbindingen in de binnenvaart bestonden in die 
tijd uit de noord-zuidverbinding via Zuiderzee, Haarlem-
mermeer, Hollandse IJssel, Rotterdam en de Zuid-Hollandse 
en Zeeuwse wateren naar Antwerpen, Gent en Zeeland. Over 
de Zuiderzee, Vaartse Rijn, Lek, Neder-Rijn en Pannerdens 
Kanaal liep de verbinding tussen Amsterdam en het Duitse 
achterland voor schepen tot 200 ton. Vanuit Rotterdam 
konden schepen tot 600 ton via de Noord, de Merwede en de 
Waal Duitsland bereiken. De Zuiderzee was in al die routes 
een draaischijf en in 1827 passeerden jaarlijks 60.000 tot 
70.000 schepen deze binnenzee in beide richtingen.
In het zuiden speelden de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stro-
men eenzelfde rol, maar deze open wateren waren ook 
gevaarlijk. Filarski noemt als voorbeeld de veerschepen 
tussen Willebroek en Antwerpen, die op de Rupel en de 
Schelde tussen 1561 en 1740 door schipbreuk 1747 mensen 
verloren. ‘Gegeven de beperkte mate waarin toen werd 
gereisd, een schokkend hoog aantal van tien per jaar.’ Hij 
vermoedt dat zulke aantallen ook golden voor de onbe-
schutte Zuiderzee.
Maar de vaarwegen waren in die tijd nog erg ‘natuurlijk’. 
Een regenrivier als de Maas was bovenstrooms Venlo slechts 
zeven maanden per jaar bevaarbaar en dan nog met de nodige 
problemen. De Lek en de Neder-Rijn kenden tal van ondiep-
tes. Op de maatgevende ondiepte tussen Wijk bij Duurstede 
en Ravenswaaij stond bij een gewone lage rivierstand krap 
één meter water. Op een tweede ondiepte tussen Arnhem en 
Malburg stond bij een lage zomerstand iets meer dan een 
meter water. Verder richting Duitsland was het Pannerdens 
Kanaal goed bevaarbaar, maar van Vreeswijk naar Keulen 
werd doorgaans gejaagd. Tot de Duitse grens moesten de 
paarden wel vijftien keer over de rivier worden gezet en bij 
hoogwater waren de jaagpaden domweg onbruikbaar. Omdat 
de sluis bij Vreeswijk er soms ook weken uit lag, ontstond 
veel tijdverlet. ‘Daardoor was de Rijnvaart weinig productief. 

Zo konden de Amsterdamse Rijnschepen in 1815 slechts 
twee reizen op en neer naar Keulen maken.’
’s Winters vroren de grote rivieren en zeegaten regelmatig 
dicht, soms maanden achtereen. En na de dooi trad hoogwater 
in, waardoor de schippers nog steeds niet konden varen.

Bonte vloot
De binnenvaartvloot vormde een bont gezelschap. Er waren 
voor allerlei vaarwegen speciale schepen en voor de vaart 
op de ruime binnenwateren waren weerbare schepen nodig. 
Op de doorgaande vaarwegen in het kustgebied konden 
schepen van tachtig tot honderd ton en een diepgang van 
anderhalve meter goed uit de voeten. Verder landinwaarts 
beperkten de kleine rivieren en beken het tonnage tot on-
geveer tien en de diepgang tot 0,8 meter.
‘Grootste scheepstype was de samoreus in de Rijnvaart, die 
200 tot 600 ton kon meenemen. De gemiddelde scheeps-
grootte van alle schepen samen zal twintig tot dertig ton 
hebben bedragen, terwijl de kleinste binnenschepen een 
laadvermogen van vijf ton hadden.’
Goede cijfers over de binnenvaart in die tijd zijn schaars. 
‘Uit een belastingdocument uit 1808 blijkt dat in dat jaar 
in Nederland 24.099 binnenschepen voeren. Probleem bij 
deze opgave is, dat ook trekschuiten, bedrijfsvaartuigen 
en veerponten werden meegeteld. Hoe groot hun aandeel 
was, is achteraf moeilijk vast te stellen.’
Meer houvast bieden de belastingopgaven van 1850-1851. 
‘Hieruit valt af te leiden dat er 18.907 binnenschepen waren. 
Terugrekening op basis van de bevolkingstoename geeft dan 
voor 1800 een aantal van ongeveer 13.000 schepen. Ruwweg 
geschat telde ons land aan het begin van de negentiende 
eeuw 10.000 à 13.000 vrachtschepen.’ Ter vergelijking: in 
2003 had ons land volgens het CBS 4772 binnenvaartui-
gen, waaronder 3568 motorschepen, 538 sleepschepen en 
66 duwbakken.
Filarski schat dat drie procent van de beroepsbevolking in 
de zee- en binnenvaart werkte en dat ruim de helft daarvan 
in de binnenvaart zat. ‘Binnenvaart was dus een belangrijke 
bron van werkgelegenheid, ook in de landprovincies. Zo 
blijkt uit een beroepentelling in 1795 in Overijssel, dat 2,7 
procent van de beroepsbevolking en minstens 0,44 procent 
van de totale bevolking zijn beroep in de binnenvaart vond. 
De schipperij was daardoor naar omvang het vijfde beroep. 
Opmerkelijk is, dat in deze landprovincie veel meer schippers 
en schippersknechten (626) dan voerlieden (204) waren. 
Beroepentellingen elders geven een soortgelijk beeld.’

Enorme groei
Filarski schat het totale binnenlandse goederenvervoer aan 
het begin van de negentiende eeuw op 3,35 tot vijf miljoen 
ton per jaar en dat ging vrijwel allemaal over water. Ter verge-
lijking: in 2002 werd binnenlands ruim honderd miljoen ton 
vervoerd. Uitgaande van 10.000 schepen begin negentiende 
eeuw en vijf miljoen ton binnenlands vervoer, vervoerden 
begin deze eeuw de helft van dat aantal schepen ruim twintig 
keer zoveel lading. Een ‘revolutionaire’ stijging.

Belangrijkste goederensoorten waren massagoederen als 
brandstoffen, bouwmaterialen en landbouwproducten. Maar 
ook meststoffen, nijverheidsproducten, luxe voedingsmid-
delen en genotartikelen gingen vaak over water. ‘Turf was 
ongetwijfeld de belangrijkste ladingsoort. Het was veel 
goedkoper dan steenkool en de turfwinning was een van 
de grootste bedrijfstakken. In 1811 waren 26.000 arbeiders 
betrokken bij de turfwinning, drie procent van de beroepsbe-
volking. De grootste stroom liep vanuit Drenthe, Friesland 
en Groningen over de Zuiderzee naar de industrieën en 
bevolkingscentra in het Westen en naar de steenfabrieken 

langs de grote rivieren. Het totale Nederlandse turfvervoer 
kan op ruim één miljoen ton of ruim 25.000 ladingen per 
jaar worden geschat.’
Vanaf het begin van de negentiende eeuw begon steenkool 
de turf echter te verdringen. ‘Tussen 1815 en 1830 nam de 
kolenimport snel toe. In 1820 werd 120.000 ton geïmporteerd 
via de Schelde en de Maas. Na de Belgische afscheiding 
kwam bijna alle steenkool uit Duitsland.’
Tweede grote goederenstroom vormden bouwmaterialen 
als bakstenen, straatklinkers, dakpannen, natuursteen, 
puin, grind, zand, klei, schelpen, kalksteen, hout en kalk. 
Belangrijkste productiecentra waren, vanwege de aanwe-
zigheid van klei en de afvoer over water, de oevers van de 
Hollandse IJssel, de Oude Rijn, Vaartse Rijn, Vecht, Gel-
derse IJssel, Waal en de provincie Friesland. Het vervoer 
van bakstenen, dakpannen en tegels zal jaarlijks ongeveer 
12.500 scheepsladingen hebben bedragen. Voor de aanleg 
van de straatweg van Den Haag naar de Haagse Schouw 
bij Leiden waren vier miljoen straatklinkers ofwel circa 
200 scheepsladingen nodig.’
De Rijnvaart was economisch wel erg belangrijk, maar 
qua omvang beperkt. ‘In 1820 bedroeg het vervoer via de 
grens bij Emmerich 95.000 ton goederen, waarvan 47.000 
ton stroomopwaarts. Vanuit Amsterdam naar Keulen werd 
dat jaar 15.000 ton in vermoedelijk 160 scheepsladingen 
vervoerd. Bij die uitvoer overheersten de hoogwaardige 
producten. Zelfs in 1836-1840, toen het grensoverschrij-
dende vervoer van massagoed langzaam toenam, bestond 
bijna de helft van het vervoer nog uit suiker, koffie, tabak, 
katoen en katoengaren. Stroomafwaarts was het vervoer 
goedkoper en domineerde het massagoed, vooral granen. 
Naast het vervoer per schip kwam jaarlijks ook 100.000 
ton hout per vlot de Rijn af.’

Gezin aan boord
De binnenvaart bestond uit de ‘wilde vaart’ en de ‘beurt-
vaart’. Die eerste kende vrije concurrentie en vervoerde 
vooral massagoed, de beurtvaart had veel weg van een 
gilde en vervoerde vooral de kostbare handelsgoederen. De 
beurtschippers verplichtten zich tegenover een stadsbestuur 
tot het onderhouden van een regelmatige verbinding en 
hadden dus feitelijk een monopolie, want kooplui en han-
delaren moesten zaken met hen doen. Voordeel was, dat er 
een betrouwbaar vervoersnetwerk ontstond en de schippers 
een redelijk inkomen hadden. De beurtvaart overleefde 
de afschaffing van de gilden in 1818 en bleef zo de hele 
negentiende eeuw een belangrijke rol spelen.
Om een beeld te scheppen van de wilde vaart, citeert Fi-
larski de toenmalige Rijnvaartdeskundige J. op den Hooff, 
die zich kritisch uitlaat over de toestanden op de Weser in 
1826. Bij het laden was de concurrentie soms zo groot, 
dat het vaak zes weken duurde voordat een schipper zijn 
lading had. De vrachtprijzen wisselden sterk en wanneer 
het aanbod de vraag overtrof, moesten de schippers met 
heel lage vrachtprijzen genoegen nemen. Om de koopman 
tot inladen te bewegen, maakten zij zich dan schuldig aan 
leugen en bedrog, terwijl zij hun medeschippers belasterden 
om te voorkomen dat die de lading kregen. Bij laagwater was 
de situatie omgekeerd en steeg de vrachtprijs. De schippers 
verbonden zich dan met elkaar om de prijs op te drijven. 
Tergend langzaam werd ingeladen, waarbij de vrachtprijs 
dagelijks werd opgedreven. Bovendien namen zij zoveel 
lading in, dat zij te veel diepgang kregen en voor anker 
moesten tot de regen het water deed stijgen.

De schippers van de wilde vaart betrokken hun vracht van 
factoors (bevrachters - red.), handelaren en fabrikanten. Ook 
hielden zij zich bezig met eigenhandel. ‘Zo verdiende de 
latere reder Jan Goedkoop tijdens de Franse overheersing 
met vervoer tussen Amsterdam en Gent in zeven jaar meer 
dan 20.000 gulden. Aan de andere kant stond de Twentse 
zompenschipper met een jaarinkomen van tenminste 230 
gulden. Dat was echter altijd nog twee keer zoveel als een 
wever in diezelfde streek verdiende. De schipper liet zich 
vaak assisteren door een of meer knechten. Hoewel het in 
deze periode nog geen algemeen gebruik was, kwam het 

- zeker bij de wilde vaart - regelmatig voor dat het schip-
persgezin aan boord meevoer. Pas in de tweede helft van de 
negentiende eeuw dwong de verscherpte concurrentie de 
schippers om hun vrouw bij het werk in te schakelen. Vanaf 
die tijd woonden de gezinnen bijna altijd aan boord.’

Vrijmaking
Ondertussen gebeurden minstens zo belangrijke dingen 
op het politieke toneel. Tussen 1815 en 1870 veranderde 
de Europese lappendekken van steden, gilden en staatjes 
in grotere eenheden. Tot dan toe was het ieder voor zich. 
In eigen land verhinderde Kampen dat Zwolle een recht-
streekse aansluiting op de IJssel kreeg en Zwolle wist op 
haar beurt de aanleg van de Dedemsvaart vanuit Hasselt 
tegen te gaan.

Soortgelijke tonelen speelden zich af op de Rijn. Onze 
zeehavens buitten hun ligging ten opzichte van Duitsland 
uit met een ‘peperduur stelsel van protectionistische maat-
regelen’. Aan alles hing een prijskaartje en alle importgoe-
deren moesten worden overgeladen en opgeslagen. Eenmaal 
weer onderweg, werden in Nederland en Duitsland hoge 
tollen geheven. Ook de Duitsers wisten van wanten, want 
Keulen, Mainz, Mannheim en Straatsburg hadden ook een 
stapelrecht, zodat de goederen daar weer moesten worden 
overgeslagen. ‘De mensen waren zich er vaak nauwelijks van 
bewust dat het economische systeem veel efficiënter kon. 
Onder invloed van het liberalisme werden de voornaamste 
handelsbeperkingen pas in de negentiende eeuw geleidelijk 
opgeruimd. Vooral voor Amsterdam en Rotterdam was dat 
een pijnlijk proces. Toch zou een stad als Rotterdam pas na 
1880 geheel overschakelen op het massale transitoverkeer 
en zich ten dienste stellen van de Duitse industrie.’ 
De vrije Rijn ontstond tussen 1800 en 1868. In 1815 stelde 
het Wener Congres na de val van Napoleon, dat interna-
tionale rivieren als Donau, Rijn en Maas vrij toegankelijk 
moesten zijn voor de scheepvaart. Voor de Rijn gold dit 
‘jusqu’ à la mer’ (tot aan zee). Koning Willem I was niet 
blij met deze afspraak en er ontstond een grimmige strijd 
tussen Pruisen en Nederland over die term ‘jusqu’ à  la 
mer’. Nederland vatte het op als ‘tot bij de zee’, dus tot 
het getijgebied, waardoor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
stromen er niet onder vielen. Daardoor bleef het protecti-
onisme in Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht overeind, 
terwijl Duitsland zijn tollen en stapelrecht handhaafde. ‘Het 
koppige vasthouden aan de handelsmonopolies zette in 
het Duitse achterland veel kwaad bloed. Daardoor zouden 
de Duitse handelaren ons land tot diep in de negentiende 
eeuw blijven wantrouwen en deden zij liever zaken met 
Hamburg, Bremen of Antwerpen.’

Maar de Duitsers sloten de rijen en in 1831 maakte de Akte 
van Mainz een einde aan de beurtvaartmonopolies en het 
stapelrecht. De term ‘jusqu` à la mer’ werd voortaan opgevat 
als ‘tot in zee’ en de in 1815 opgerichte Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart hield toezicht op de afspraken.
Het bleef echter spannend, want de Duitsers liberaliseerden 
verder en zetten ons land onder zware druk om mee te doen. 
In 1851 leidde dat tot een handels- en scheepvaartverdrag, 
waarin Nederland de Duitsers ver tegemoetkwam. In 1868 
maakte de Akte van Mannheim, mede onder druk van de 
spoorconcurrentie, de hele Rijnvaart blijvend vrij. ‘Zonder 
de opheffing van de Rijntollen zou de Rijnvaart definitief 
de strijd tegen de spoorwegen hebben verloren. En zonder 
een vrije Rijn zou Rotterdam nooit tot een wereldhaven 
zijn uitgegroeid’, concludeert Filarski. 
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Unieke geschiedschrijving van alle soorten vervoer in ons land

De transportrevolutie
Het Centraal Overleg Vaarwegen legt niet voor niets elk jaar een wensplaatje voor de 
vaarwegen bij de Tweede Kamer neer. De geschiedenis leert dat de infrastructuur een 
enorme invloed heeft op de ontwikkeling van het vervoer. Dat lijkt een open deur, 
maar aanleg en verbetering van vaarwegen was en is niet vanzelfsprekend. De politiek 
moet het geld verdelen over vier soorten transport en daarbij trekt de binnenvaart niet 
automatisch aan het langste eind. Veel voorbeelden daarvan zijn te vinden in het ruim 
900 pagina’s tellende standaardwerk ‘Van transport naar mobiliteit’. Het is voor het 
eerst dat de Nederlandse transportgeschiedenis zo breed wordt beschreven.

~
Helft aan schepen vervoert nu

twintig maal zoveel lading

~

~
‘Schippersgezin dat uit

honger zijn hond opat’

~

~
‘In 1815 lag Hellevoetsluis

nog halverwege Indië’

~

In het begin van de twintigste eeuw was de scheepvaart veruit de belangrijkste goederenvervoerder. Maar de kanalen van rivieren waren verre van optimaal bevaarbaar. Toen de vrachtwagen op de weg verscheen ging het snel bergafwaarts 
met de vloot van circa 13.000 kleine binnenschepen.

Door Sander Klos

tranSportrevolutie
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Of het nu gaat om 
onderhoud, reparatie, 
verlenging, een ingrijpende verbouwing,
modernisering of  nieuwbouw, 
Scheepswerf Gelria maakt er werk van. 

- dwarshelling 110 mtr. 
- dwarshelling 140 mtr.   
- afbouwkade  300 mtr.
- stevendok 750 ton  hefvermogen.
- 3 hellingkranen max. 12 ton, vlucht 45 mtr.
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een voortvarend 2009!
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De overheid kreeg volgens Filarski pas vanaf 1996 weer aandacht voor versterking van de binnenvaart. De bedrijfstak had toen bijna een eeuw het tij tegen gehad. De binnenvaart had het imago van een achterhaalde transportmethode. Maar eind vorige eeuw kwam de vaart er weer in. De sector 
investeerde in het modernste en grootste materieel dat de wereld ooit gezien had. (Foto Henriette Driesen-Joanknecht)
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Schrikbeeld: auto
Tot 1920 had de binnenvaart altijd de sterkste positie in het 
goederenvervoer. De trein was weliswaar een concurrent 
op de lange afstand, maar door de sterke loonsverhogingen 
na de Eerste Wereldoorlog had het spoor zich uit de markt 
geprijsd en bleef het beperkt tot bestemmingen die niet 
aan water lagen en tot vervoer van spoedeisende goederen. 
Maar toen verscheen de vrachtauto op het toneel. Tot 1925 
gebeurde dat geleidelijk, maar daarna was de geest uit de 

fles, zeker in de Randstad. Het gemiddeld aantal vracht-
wagens per dag op de rijkswegen verdubbelde tussen 1926 
en 1929. In Friesland van 36 naar 65, in Noord-Holland 
van 165 naar 264, in Zuid-Holland van 197 naar 374 en in 
Noord-Brabant van 44 naar 119.
Sterk punt van de vrachtauto was het deur-tot-deurvervoer. 
Spoor en binnenvaart hadden altijd overslag nodig. ‘Zo moest 
een partij jenever vanuit Winschoten naar Rotterdam drie 
keer in een ander beurtschip worden overgeladen en ver-
volgens met paard-en-wagen worden afgeleverd. Goederen 
vanuit de grote zeehavens naar Oost-Gelderland gingen tot 
Doesburg per binnenschip, vervolgens met de stoomtram 
en dan met paard-en-wagen naar de eindbestemming.’

Zodoende begon de vrachtwagen steeds meer als aan- en 
afvoerlijn voor de binnenvaart te dienen. Dat was trouwens 
geen puur nadeel, want daardoor kon de binnenvaart voortaan 
ook in Twente en de Achterhoek met het spoor concurreren. 
Veel beurtvaartbedrijven kochten zelf ook een vrachtauto 
en veranderden zo gaandeweg in wegtransportbedrijven.
Niettemin droeg de vrachtwagen bij aan de ongekend diepe 
binnenvaartcrisis begin jaren dertig. In 1930 schreef de 
Vereeniging van Reeders der Binnenscheepvaart al over 
‘een noodtoestand als nooit tevoren’ en in 1932 wist een 
Kamerlid van ‘een schippersgezin dat uit honger zijn hond 
opat’. Voor de schepen tot honderd ton waren de problemen 
al in 1925 begonnen, maar na 1930 kwamen ook grotere 
schepen in de knel. De omzetten bedroegen in 1931 nog 
slechts tien tot procent van die in 1929. De schippers klaag-
den vooral over de concurrentie van het wegvervoer. ‘Een 
massagoed bij uitstek als bakstenen ging in de jaren twintig 
nog voor 95 procent over water, maar in 1935 voor de 
helft over de weg.’ In goederensoorten als kolen, granen, 
kunstmest en suikerbieten wist de binnenvaart zich wel 
redelijk te handhaven.
Filarski schrijft dat toe aan een falend marktmechanisme. 
‘Volgens de klassieke markttheorie leidt een prijsdaling tot 
een beperking van het aanbod, waardoor vanzelf een nieuw 
marktevenwicht ontstaat en zo een verdere prijsdaling wordt 
voorkomen. Bij het wegvervoer en de binnenvaart, waar 
veel eenmans ondernemingen bestonden, werkte dat echter 
anders. Voor hen vormde een daling van de vrachtprijs 
juist een stimulans om meer te produceren. Immers, door 
meer lading te vervoeren tegen een lagere prijs konden zij 
proberen hun inkomsten nog enigszins op peil te houden. 
Dat was funest voor de prijsvorming. Volgens de klassieke 
markttheorie zou zo’n situatie moeten leiden tot een groot 

aantal faillissementen en een dalend vervoersaanbod. In 
werkelijkheid konden deze ondernemers jarenlang blijven 
vervoeren zonder kostendekkende exploitatie. De kosten 
voor afschrijving en rente op eigen vermogen berekenden 
zij in zo’n situatie niet door aan de verlader. Eventueel 
konden zij genoegen nemen met een zeer geringe vergoe-
ding voor hun eigen arbeid en die van hun gezinsleden. 
Op het onderhoud van binnenschepen kon jarenlang wor-
den bezuinigd. Als de nood nog hoger steeg, kon de bank 
uitstel van betaling verlenen. En als het dan onverhoopt 
toch tot een faillissement kwam, dan verkocht de bank 
hun vervoermiddel doodleuk aan een nieuwe eigenaar, die 
nóg goedkoper kon vervoeren, omdat hij het schip of de 
auto voor een lagere prijs had gekocht. Veel ondernemers 
hadden in deze situatie geen andere keus. Zo ontstond een 
moordende concurrentie.’
En die leidde in 1933 tot de Evenredige Vrachtverdeling in 
het binnenlands vervoer. Deze ‘noodwet’ zou met enkele 
wijzigingen tot 1998 blijven bestaan.

Spoorbeleid
Nadat in 1988 de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
handel en transport (‘mainports’) tot ‘core business’ had-
den verklaard, kwamen ambitieuze plannen voor Schiphol, 

de Tweede Maasvlakte en de Betuweroute op tafel. In dit 
deel van het boek komen Filarski’s eigen ervaringen en 
meningen duidelijker naar voren.
‘In de jaren tachtig kwamen de Vaarwegennota en het Struc-
tuurschema Vaarwegen tot stand, maar de door V&W-amb-
tenaren zo gewenste opschaling van de Zuid-Willemsvaart 
kwam niet van de grond en in het algemeen verwaarloosde 
de overheid de kleine vaarwegen. Op de achtergrond speelde 
hier de voorkeur voor het spoor bij Europese beleidsmakers: 
de achteruitgang van de binnenvaart kon alleen worden 
gekeerd als ook in het buitenland de vaarwegen op peil 
werden gehouden. In de Nederlandse beleidscultuur kwam 
dit tot uiting in het feit dat bij de planning van spoor- en 
waterwegen wél, maar bij landwegen geen kosten-batenana-
lyses werden vereist. Dergelijke analyses hadden dikwijls 
een negatieve uitkomst, zodat de beslissing tot onderhoud 
en uitbreiding op andere gronden moest worden genomen 
en dat gebeurde niet voor de ‘natte’ sector.’

EU brak verzet
En dat was niet alles. ‘De keuze van de overheid voor 
ontwikkeling van de mainports bracht een opmerkelijke 
verschuiving ten gunste van het spoorvervoer met zich 
mee, die kan worden verklaard doordat vervoerspolitiek 
in toenemende mate werd geformuleerd in Europees ver-
band, waar de binnenvaart een veel minder belangrijke rol 
speelde dan in Nederland. Deze verschuiving leidde ook 
tot meer nadruk op het containervervoer, ten koste van het 
nog steeds niet onbelangrijke bulkvervoer.’
De groei van dat containervervoer stimuleerde ook de bin-
nenvaart. ‘Dat bracht enkele particuliere vervoerders ertoe 
een netwerk van binnenlandse containerterminals op te 
zetten. Dat initiatief werd aanvankelijk niet door het rijk 

gesteund, omdat het concurreerde met het spoorbelang. Pas 
vanaf 1996 begon het rijk weer op versterking van de bin-
nenvaart in te zetten, vooral op het gebied van gecombineerd 
vervoer om zo andere netwerken te ontlasten.’

Tot slot vergelijkt Filarski de binnenvaart met het ‘autosy-
steem’. Volgens hem is de rol van de binnenvaart nog steeds 
niet uitgespeeld, maar wordt die geleidelijk wel minder 
belangrijk. ‘De versnippering van de binnenvaart vertoont 
overeenkomsten met het autosysteem, zowel doordat de 
kosten van de “weg” nog steeds niet in het gebruik zijn 
verdisconteerd, als door de moeilijkheden van centrale aan-
sturing van een bevolkingsgroep die zich niet graag laat 
disciplineren. Waar de landelijke overheid de disciplinering 
van het wegvervoer wél voor elkaar kreeg, daar liet zij de 
oplossing van het binnenvaartverzet over aan de Europese 
Unie. Het kabinet heeft in deze woelige sector simpelweg de 
regelgeving van eurocommissaris Neil Kinnock afgewacht 
om de binnenvaart te liberaliseren. Daartegen ondernam 
de sector nauwelijks actie vanwege een gebrekkige inter-
nationale organisatie.’ .
Van transport naar mobiliteit is geschreven door dr.ir. 
R. Filarski en dr.ing. Gijs Mom en draagt ISBN-nummer 
90.5730.530.5. De twee delen kosten samen 89 euro.

Hij ontdekte een manier om ‘metalen voorwerpen 
door middel van elektrische impulsen aan een 
waarnemer te melden’. Dat was ook de titel van 
zijn patentschrift. De in 1881 als zoon van een tim-
merman geboren knutselaar kwam min of meer bij 
toeval in contact met de techniek voor hoogfrequente 
elektromagnetische golven. Tijdens zijn opleiding 
voor leraar kreeg hij van zijn natuurkundedocent 
de gelegenheid hiermee in het schoollaboratorium 
te experimenteren. Uitgangspunt daarvoor was een 
scheepsongeluk op de Weser, waarbij bij slecht zicht 
een jongen uit zijn vriendenkring om het leven 
kwam. Een jaar later stopte hij met zijn opleiding 
en ging werken bij Siemens & Halske (uitgegroeid 
tot het huidige Siemens-concern). Daar werkte hij 
verder aan zijn idee. Uiteindelijk kon met financiële 
hulp van de zakenman Mannheim uit Keulen de 
gezamenlijke firma Telemobiloskop Gesellschaft 
Hülsmeyer & Mannheim worden opgericht. Op 
17 mei 1904, toen Hülsemeyer net 22 jaar was, 
presenteerde hij zijn uitvinding op de binnenplaats 
van het Domhotel in Keulen in bijzijn van rederijen 
en pers. Nog dezelfde dag werd het apparaat op de 
Hohenzollernbrug over de Rijn gezet. De antennes 
van de ‘Telemobiloscoop’ werd op de scheepvaart-
route gericht en meldde elk passerend schip door 
het klingelen van een bel.

Een paar weken later demonstreerde Hülsemeyer zijn 
uitvinding in Rotterdam voor internationaal publiek 
aan boord van de tender Columbus. Dit gebeurde 
in het kader van de ‘Technical Nautical Meeting’. 
Er bleek grote interesse voor te bestaan. Al eerder, 
op 30 april 1904, had hij zijn vinding aangemeld 
bij het Kaiserliche Patentamt en het patentbureau 
in Engeland. Hier droeg zijn patentschrift de wat 
merkwaardige titel ‘Hertzian-wave Projecting and 
Receiving Apparatus Adapted to Indicate or Give 
Warning of the Precence of a Metallic Body, such 

as a Ship or a Train, in the Line of Projection of 
such waves’.
Hülsmeyers apparaat bestond uit aparte antennes 
voor zenden en ontvangen en een vonkinductor voor 
de productie van hoogfrequente golven. Over de 
frequentie is niet veel bekend, vermoedelijk ging het 
om een paar honderd Herz. De hele Telemobiloscoop 
kon horizontaal 360 graden worden gedraaid. Het 
grote probleem was, dat een afstandmeting tot het 
onbekende object niet mogelijk was.

Oervader
Het apparaat bracht de uitvinder uiteindelijk geen 

roem. Hoewel de potentiële gebruikers enthousiast 
reageerden, bleven opdrachten uit. De Duitse marine 
wees zijn vinding van de hand met het argument dat 
een scheepshoorn veel verder reikt. Hülsmeyer had 
zijn Telemobiloscoop uit ‘prehistorische’ onderdelen 
in elkaar moeten zetten. De uitvinding van radiobui-
zen en dioden stond nog in de kinderschoenen. Het 
primitieve apparaat van Hülsemeyer had daarom 
slechts een reikwijdte van hooguit drie kilometer 
en het was erg storingsgevoelig. Bovendien miste 
een afstandmeter en het maakt heel wat uit of een 
tegenligger zich op drie kilometer afstand bevindt 
of op dertig meter. Desondanks kan Hülsemeyer 

worden beschouwd als de 
oervader van de radar. Hij 
staakte het werk aan de Te-
lemobiloscoop in 1905.

Experimenten
In de eerste 25 jaar van de 
negentiende eeuw stond 
draadloze communicatie 
in het middelpunt van 
de belangstelling. De Italiaan Marconi zond als 
eerste een radiobericht over een afstand van een 
paar kilometer. Zijn experimenten bereikten een 
hoogtepunt toen het hem dit lukte over een afstand 
van 3600 kilometer over de Atlantische Oceaan van 
Engeland naar New Foundland. In 1922 kwam hij, 
vermoedelijk zonder de kennis van Hülsmeyer’s ex-
perimenten, op het idee om met behulp van elektro-
magnetische golven de plaats van metalen objecten 
op te sporen. Maar ook zijn ontdekking werd niet 
door de toenmalige wetenschappers aangenomen. 
Alleen de Amerikaanse natuurkundigen Taylor en 
Young van het US Naval Research Laboratorium 
experimenteerden verder en ontdekten dat bij zij 
frequenties van zestig megahertz sterke signalen 
konden ontvangen zodra de zendantenne op be-
wegende voorwerpen werd gericht.
Pas in het begin van de jaren dertig werd de potentie 
van radar ingezien. De oorlogsindustrie ging zich 
ermee bemoeien en vanaf dat moment wordt het 
moeilijk het spoor van de ontwikkeling verder te 
vervolgen. In het zicht van de Tweede Wereldoor-
log ontstond een wedloop op de radartechniek. Al 
vrij snel beschikten Groot-Brittannië, de Verenigde 
Staten, Duitsland, Frankrijk, de Sovjet Unie, Ne-

derland, Italië en Japan over operationele radar-
systemen. Maar uiteindelijk werd de Engelsman 
Robert Wattson Watt in 1935 de officiële uitvinder 
van de radar. Zijn meettechniek heette in het Engels 
RAdio Detection And Ranging. Het woord radar 
was geboren.
Maar Hülsemeyer raakte niet helemaal in verge-
telheid. Vijftig jaar later prezen de bondskanselier 
Konrad Adenauer en minister Ludwig Erhard hem 
officieel als vader van de radar. In zijn geboortestad 
werd ter ere van het honderdjarig jubileum een ge-
denksteen onthuld.  .

Oorlogsindustrie maakte van radar een succes

Telemobiloscoop wonderlijk
maar onbruikbaar aan boord

Bij dichte mist op zee wordt de radar ingeschakeld 
en kijkt de zeeman of er eventueel een ander schip 
in de buurt is. Wie staat er bij stil dat deze uitvin-
ding al meer dan honderd jaar oud is? In feite heb-
ben we die te danken aan Christian Hülsemeyer uit 
Eydelstedt in Niedersachsen. 

Door Mare Pres

Het patent op de techniek om ‘metalen voorwerpen 
door middel van elektrische impulsen aan een 
waarnemer te melden’

Scheepvaart is een eeuw na de ontdekking van het principe van radar vrijwel ondenkbaar zonder ver-
keersbegeleiding met behulp van geavanceerde radarsystemen.

~
Met miljoen ton was turf

belangrijkste ladingstroom

~

~
‘Europees vervoerbeleid heeft

meer met spoor dan met binnenvaart’

~
~

‘Kabinet heeft liberalisering

overgelaten aan de EU’

~

tranSportrevolutie
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M A A S K A N T  S H I P YA R D S  S T E L L E N D A M

Deltahaven 40
3251 LC  Stellendam

Postbus 12
3250 AA  Stellendam

telefoon 0187 49 14 77
fax 0187 49 31 12

info@maaskant-shipyards.nl
www.maaskant-shipyards.nl

Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP

SCHEEPSBOUW ■  REPARATIES ■  MACHINE FABRIEK ■  DROOGDOKKEN

Wij wensen u 
Prettige Kerstdagen 
en een 
BEHOUDEN VAART IN 2009

.

Droste Elektro BV 
De krib 3 • 6916 AN Lobith-Tolkamer • Tel.: +31 (0)316-541759  Fax: +31 (0)316-543269

E-mail: info@droste-elektro.nl • Website: www.droste-elektro.nl

Definitie van kwaliteit:

- Afspraak is afspraak
- Snelle en goede service
- Degelijke techniek
- Goede adviezen
- Klantgericht meedenken
- Normale prijzen

Mee eens? Bel dan met Droste Elektro BV

Wij wensen u 
prettige feestdagen 

en een 
voorspoedig 2009!

Waalhaven O.Z. 77  
3087 BM  Rotterdam  
(+31)10 - 436 62 93
www.tos.nl

Nijmegenstraat 29 • 3087 CD Rotterdam • Haven nr. 2184 • Telefoon 010-4850134 • Fax 010-4854772

• Havenservice

• Grijperreparaties

• Aluminium / R.V.S.

• Knippen / Zetten

• AZOBE reparaties

• Reparaties alle soorten scheepsluiken

Prettige
feestdagen

en een 
voorspoedig

2009

Afbouw nieuwe casco’s

HERMOTORISERING
Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden.

Aanleg van complete electrische installaties.
Hefkolommen in diverse hoogtes leverbaar.

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 350 ton
Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 

8064 PV ZWARTSLUIS

Telefoon: 038-3866973 b.g.g. 038-4660202

Fax: 038-3868408 • Autotel.: 06-53119428

www.mdrenth.nl

SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

M.DRENTH

Wij wensen u 

prettige 

kerstdagen

en een 

gezond 

2009.

Creatief en Betrokken
Goede feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar

Accountancy, Fiscaal - Juridisch, Bedrijfsadviezen, 
Financiële Administratie, Salarisadministratie 

www.tamek.nl
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Stilte overheerst bij revolutionaire
en monumentale scheepsliften

Tekst en foto’s Justin Gleissner

De Waalse waterwegen die we eind november bezochten bieden deze dagen 
geen opbeurende aanblik: verlatenheid troef!

Op het prachtige nouveau Canal du Centre,  de aftakking van het kanaal Brussel-Charleroi naar Bergen (Mons) met daarop de majestueuze 
scheepslift van Strépy-Bracquegnies - de grootste ter wereld - hebben we die dag maar één schip ‘gespot’: de Ankara van schipper De Roeck 
uit Schoten die er om acht uur ’s ochtends de liftbak binnengleed om er met een snelheid van twintig centimeter per seconde in één ruk 73,15 
meter hoger te worden gelift naar de kanaalbrug en het verlengde van het kanaal.
We bevonden ons die dag ook in de controletoren van het Hellend Vlak van Ronquières, op het kanaal Brussel-Charleroi zelf. Soms liggen hier 
schepen in de file, wachtend om over een lengte van 1432 meter 67,50 meter hoger te worden gesleept, maar ook daar werd de dag grotendeels 
werkloos doorgebracht. Er boden zich die dag nauwelijks schepen aan. Verantwoordelijke functionarissen van het Ministère de l’Equipement 
et du Transport (Openbare Werken) wijten het aan de recente economische crisis met al zijn nare gevolgen: bedrijven draaien hun productie 
terug, uitbreidingsplannen worden opgeborgen.
Een volgende halte betrof het historische Canal du Centre met zijn honderdjarige hydraulische liften, door de Unesco geklasseerd als wereld-
erfgoed maar restauratie en onderhoud slokken miljoenen op en hun economisch rendement is nihil. Ze werden ontworpen op spitsenmaat (350 
ton) maar de weinige spitsen die er nog varen, gebruiken uiteraard het nieuwe Canal du Centre, waarbij de historische liften als speelterrein 
wordt overgelaten aan de pleziervaart - een gratis attractie - en hun werking wordt een bezienswaardigheid voor fietstoeristen.

Het Hellend Vlak van Ronquières op het kanaal 
Brussel-Charleroi functioneert al drie jaar met 
maar één van de twee bakken. Daarin worden 
schepen over land vervoerd over een afstand van 
1432 meter met een snelheid van 4,3 kilometer per 
uur, waarbij een hoogteverschil wordt overwonnen 
van 67,50 meter.

Regelmatig valt ook de tweede bak uit als gevolg 
van technische storingen, waardoor zowel boven als 
beneden het Hellend Vlak de rijen wachtende schepen 
aanzwellen, evenals de klaagzang van schippers, be-
vrachters en verladers. Die situatie is geen promotie 
voor de binnenvaart, want ze tasten de bedrijfszeker-
heid aan.
Maar zeer binnenkort, in het eerste semester van vol-
gend jaar, komt daarin verandering, want dan wordt  de 
volledige vernieuwde bak nummer 2 in dienst gesteld, 
inclusief een moderne elektro-mechanische uitrusting 
en nieuwe informatiesystemen. Dat verzekeren ir. 
Philippe Dullier, verantwoordelijk voor  de goede 
werking van het kunstwerk en Michel Deschamps, 
hoofd van de sectie-Ronquières op het kanaal Brus-
sel-Charleroi.
Zij geven grif toe dat hun directie met de Ronquières-
perikelen geen goede beurt maakt, maar wijzen wel 
op verzachtende omstandigheden. Zo was het Hellend 
Vlak, toen men in 1962 met de bouw ervan begon, een 
uniek bouwwerk en technisch hoogstandje. Onderde-
len voor het kunstwerk zijn dan ook niet zomaar in 
de handel en moeten stuk voor stuk speciaal worden 
gemaakt, met alle kosten en vertragingen vandien.
De komst van de tweede bak betekent overigens wel 
dat de huidige dag- en nachtbediening wordt terug-
gebracht tot dagbediening tussen 6 en 22 uur.

Bak op wielen
Het Hellend Vlak, waarvan schepen tot 1350 ton ge-
bruik kunnen maken, werd in 1968 in dienst genomen. 
Het bestaat ook uit twee met water gevulde bakken 
van 91,12 meter lang en twaalf meter breed en met 
een waterdiepte tot 3,70 meter, gemaakt uit plaatstaal 

van twaalf millimeter. De bakken rusten elk op twee 
rijen van 236 wielen die over geleidingsrails rollen. 
Elk bak weegt tussen 5000 en 5700 ton en worden 
in beweging gezet door twee turbo-generatorgroepen 
die hun energie krijgen van een waterkrachtcentrale 
en die zijn gekoppeld aan zes alternatorgroepen van 
elk 125 kW. De bakken zelf worden gesleept met zes 
kabels die een diameter hebben van 55 millimeter. 
Aan elke bak hangt een contragewicht van 5200 ton 
zodat beide bakken onafhankelijk van elkaar kun-
nen werken.
Het Hellend Vlak is stroomopwaarts door middel van 
een 290 meter lange kanaalbrug verbonden met het 
kanaal zelf en die dient tevens als wachtplaats voor 
schepen die op ‘schutting’ wachten.
De besturing en controle van de bakken gebeurt vanuit 
een 150 meter hoge toren. 

Spektakelparcours
Het Hellend Vlak is tevens ook een toeristische at-
tractie met op de hoogste verdieping van de toren 
een panoramazaal waar bezoekers alle bewegingen 
kunnen volgen. Onder het Hellend Vlak kunnen 
toeristen een spektakelparcours afleggen onder de 
noemer ‘Een boot, een leven’, waarbij de bezoeker 
wordt ondergedompeld in het dagelijks leven van 
een schippersfamilie aan boord. Op driedimensionale 
decors en op reuzenschermen worden de schipper en 
zijn problemen er aanschouwelijk voorgesteld.
Het Hellend Vlak  was in 1968 het sluitstuk van de 
modernisering van het kanaal Brussel-Charleroi, dat 
toen bevaarbaar werd gemaakt voor schepen van 1350 
ton. Toen was er nog geen sprake van sluitingen in 
het Waalse mijnbekken en de staalcrisis was toen ook 
nog niet te voorspellen. .

Zoals het historische Bonapartedok in Ant-
werpen een idee was van Napoleon, zo vaar-
digde de Franse keizer in 1810 ook een decreet 
uit waarin hij besliste een kanaal te graven 
van Bergen naar Charleroi. Hij had toen de 
noodzaak al ingezien om het Scheldebekken 
met het Maasbekken te verbinden; een noord-
zuidverbinding avant la lettre. Maar Napoleon 
moest weldra de spade ruilen voor de sabel, 
want Waterloo kwam er aan en dat bracht 
andere prioriteiten met zich mee.

Na de Belgische onafhankelijkheid waren het 
uiteindelijk de Waalse mijnbazen die in 1878 
een petitie richtten aan de Belgische senaat om 
de Waalse industriebekkens door middel van een 
kanaal met elkaar te verbinden. In 1882 begon 
het graven maar over een oplossing om het 96 
meter hoogteverschil te overbruggen was men 
het toen nog niet eens. Daartoe zouden 32 sluizen 
nodig zijn geweest en daar zat niemand op te 
wachten, zeker de binnenvaart niet. Dat ontlokte 
de toenmalige directeur van Bruggen en Wegen, 
monsieur H. Genard, de korzelige uitspraak ‘dat 
de schippers dan maar de lift moesten nemen 
als ze geen sluizen wilden doen’.
Daarop zag de Engelse ingenieur Clark zijn kans 
schoon. Zijn firma Clark-Stanfield had in Ander-
ton al een scheepslift neergezet en hij verwierf de 
opdracht dat kunstwerk op het Canal du Centre 
tussen Houdeng-Goegnies, over een afstand van 
6,97 kilometer, viermaal te herhalen en zo een 
hoogteverschil van 66,20 meter te overbruggen. 
Aan het begin en op het einde van het kanaal 
kwamen er wel nog twee sluizen bij.
Lift nummer 1 in werd op 4 juni 1888 ingewijd 
door koning Leopold II. Maar daar bleef het 
voorlopig bij. Pas in 1917, tijdens de Eerste We-
reldoorlog en onder druk van de Duitse bezetter 
- die daar geen economische maar strategische 
bedoelingen mee had - kon het Centrumkanaal 
in gebruik worden genomen. Tot dan diende het 
kunstwerk als toeristische attractie. Het begon 
dus zijn meer dan honderdjarige carrière zoals 
deze ook zou eindigen, want vanaf volgend sei-
zoen zullen de historische liften nog alleen dienst 
doen als attractie voor de pleziervaart.

Scheepsramp
Het oude Centrumkanaal heeft voor de beroeps-
vaart dienst gedaan tot 17 januari 2002, toen 
het achterschip van de spits Vedette, geladen 

met 232 ton coils (rollen staal) bij het verlaten 
van de bak in de lift nummer 1 plotseling in de 
hoogte werd getild doordat de het blokkerings-
systeem van de bak het had begeven. De Vedette 
brak en de schipper en zijn vrouw konden zich 
ternauwernood in veiligheid brengen. 
Dat was meteen het einde van de commerciële 
vaart op het oude Centrumkanaal. Tot dan hadden 
er  dagelijks nog 35 à veertig schepen van het 
Centrumkanaal gebruik gemaakt. Het passeren 
van het kanaal, alle obstakels inbegrepen duurde 
circa drie uur.
In 1992 verkreeg het Canal du Centre met zijn 
volledige infrastructuur van het Waals Gewest 
de stempel van ‘beschermd monument’ en nog 
datzelfde jaar werd het ook geplaatst op de pres-
tigieuze Werelderfgoedlijst van Unesco. Welis-
waar een dure erkenning, want de scheepsliften, 
eeuwelingen ondertussen, zijn aan een grondige 
restauratie toe en leveren de streek op z’n best 
toeristen op.

Weegschaal
De  hydraulische liften werken volgens het prin-
cipe van de weegschaal. Aan beide kanten werden 
reusachtige bakken gemonteerd, 43 meter lang 
en 5,80 meter breed en gevuld met water tot op 
een peil van 2,40 meter. Aan beide kanten kun-
nen de sluisbakken worden afgesloten met een 
verticale poort. Elke bak rust in het midden op 
een reusachtige zuigerstang met een diameter 
van twee meter die op de bodem in een met 
water gevulde cilinder glijdt. Als de ‘sassenier’ 
de bak vanuit de hoogste positie staat wil laten 
zakken, volstaat het dertig centimeter water bij 
te vullen, wat in gewicht een verschil maakt van 
75 ton en voldoende om de bak met al of niet 
een schip erin te laten zakken, waardoor van de 
weeromstuit de andere bak door zijn zuigerstang 
omhoog wordt gestuwd. Dat effect wordt bereikt 
door het openen van een klep die de hydraulische 
drukpers (45 bar) in beweging zet.
Lift nummer 1 in Houdeng-Goegnies over-
wint een hoogteverschil van 15,40 meter. De 
opeenvolgende nummers in Houdeng-Aime-
ries, Bracquegnies en Thieu moeten een verschil 
goedmaken van 16,93 meter.

De historische kunstwerken worden nu geres-
taureerd. De Waalse overheid gaat er vanuit dat 
het kanaal in de lente van 2009 weer kan open 
gaat voor jachten en rondvaartboten. .

Aan boord van de Lago (1128 ton) in Ronquières bij schip-
per Léon Verberght en echtgenote uit Antwerpen hebben 
we die dag bij koffie en een koekje een lift gekregen, van 
beneden naar boven. Als we over het Hellend Vlak begin-
nen, suggereert Verberght ons al meteen en ongevraagd een 
titel voor dit stukje: ‘Het Vlak der zuchten’ en daarmee 
is de toon gezet.

De Lago was met 850 ton Russische cokes, geladen in de 
haven van Antwerpen, onderweg naar de staalfabriek Duferco 
in Damprémy. De sfeer aan boord was prima, want men heeft 
die dag bijzonder voorspoedig gevaren. Die vrijdagochtend 
om half vier in Antwerpen vertrokken, lag de Lago om vijf 
uur diezelfde avond al aan de voet van het Hellend Vlak. Alle 
sluizen en bruggen op zijn traject toonden groen en nergens had 
het schip enig oponthoud. Met twee vaarbewijzen aan boord 
had Verberght in theorie nog diezelfde avond zijn bestemming 
kunnen bereiken, maar hij verkoos boven de sluis de nacht door 
te brengen. Een unieke reis mag je wel zeggen.
En ook uitzonderlijk want wachttijden vóór Ronquières van 
een halve tot een volle dag zijn geen uitzondering; vandaar de 
kwalificatie het Vlak der zuchten! Ook de geregelde technische 
storingen zijn een bron van ergernis. Ook bevrachters krijgen 
ermee te maken, want zij rekenen bijna automatisch een dag 
extra vaartijd naar Charleroi.
Volgens Léon Verberght presteert Ronquières dan ook ge-
middeld maar negen schuttingen per dag, waarbij in drukke 
periodes wachttijden niet uit te sluiten zijn. Hij prijst zich dan 
ook gelukkig dat de directie op het kunstwerk dag en nacht 
bediening heeft ingevoerd; alleen kwam die maatregel rijke-
lijk laat, want  Ronquières heeft altijd vertragingen gekend. 
Verberght zou de maatregel zelf selectiever hebben toegepast. 
Vooral nu door de huidige crisis de intensiteit van de trafiek op 

Charleroi afneemt. Zo zou men de nachtploeg alleen kunnen 
laten opdraven als er werkelijk vertragingen ontstaan. Dat zou 
toch aanzienlijk voordeliger zijn. Maar hij beseft ook wel dat in 
een overheidsdienst enige flexibiliteit invoeren, administratieve 
en sociale en financiële implicaties heeft.

Somber
Omdat in de haven van Antwerpen voor cokes geen opslag-
ruimte meer vrij zou zou zijn, moeten 30.000 ton cokes naar 
Damprémy worden gebracht; een trafiek waar drie schepen per 
dag, waaronder de Lago, zes dagen van de week zoet mee zijn. 
Maar als dit contract is afgelopen ziet Verberght de toekomst 
eerder somber in. ‘De binnenvaart heeft prima kunnen varen 
in 2008, maar er bestaat geen twijfel over dat  2009 heel wat 
minder zal zijn’, zegt Verberght. .

De oude scheepslift van 
Thieu, al klaar voor 
gebruik maar alleen voor 
jachten en rondvaarboten.

Ronquières belooft beterschap

Toonbeeld van Industriële Revolutie 
bedient alleen nog pleziervaart

De sluismeester van Ronquières heeft een prachtig zicht op 
de helling en hij kan de voortgang van de bakken eveneens 
volgen op beeldschermen.

Het Hellend Vlak der zuchten

Léon Verberght 
en echtgenote aan 
boord van de Lago: 
dikwijls zuchten op 
het Hellend Vlak 
van Ronquières.

ScheepSliften
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Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2009

Scheepswerf Made wenst U allen prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2009.

Goede kerstdagen 
en een voortvarend 2009

Wenst u 

prettige feestdagen,

een gelukkig nieuwjaar

en een behouden vaart!

Ook in 2009 werken 

wij weer graag 

met u samen.

Mariteam Personnel Services B.V.
De Linie 5g

2905 AX Capelle aan den IJssel
T 010 - 258 11 33, F 010 - 258 11 34

www.mariteam.nl

Wij zoeken

Schepen

In de tonnenmaat 
van +/- 1000 - 1500 ton

Vaargebied - Nederland/België,
Duitsland en 
Noord Frankrijk.

Wij zoeken - Schepen die bereid 
zijn ons lading 
pakket te vervoeren. 

Wij bieden - De mogelijkheid om 
lid bij de PTC te 
worden en in onze 
contracten mee te 
varen.

- De mogelijkheid om 
deel te nemen in ons 
vermogens plan.

- De mogelijkheid om 
als lid mee te 
beslissen over 
prijzen en 
voorwaarden.

- Stabiliteit voor uw 
bedrijfsvoering.

- Ondersteuning voor 
starters.

- Betaling van de 
vracht binnen 
14 dagen. 

Wij vragen - Schepen met luiken 
geschikt voor droge 
ladingen.

- Bereidheid om in 
Nederland en België 
te varen en
incidenteel naar 
Duitsland en 
Noord Frankrijk.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij
de heer De Jongh, 
Tel: 010 - 7999050 

Bezoek onze website www.ptcba.nl
of kom eens langs op kantoor voor
een kennismaking en verdere 
informatie.

PTC wenst u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar!

SCHOON:

STERK:

EFFICIËNT:

BETROUWBAAR:

Voldoet aan EU3A, CCNR2, 
EPA2, IMO, DNV Clean Design.

Beschikbaar in diverse 
vermogens van 300 pk tot 
750 pk, voor voortstuwing en 
boegschroefgebruik.

Volledig elektronische motor 
met pompverstuivers en 4 
kleppen per cilinder voor een 
zeer laag brandstofverbruik.

Speciaal ontwikkeld voor 
duurzaam gebruik onder 
extreem zware belastingen.

De nieuwe D16 is tevens als geclassifi ceerde en 
CCNR2 gecertifi ceerde generatorset leverbaar in 
een vermogen van 324 kWe of 475 kWe.

power for marine professionals

de D9, D12 en d16:
klaar voor de toekomst!

VP D9 Adv 97x263mm 1 07 04 2008 16:37:26

DCS International B.V.
Uw specialist in reparatie & installatie 

van electronische
en mechanische motor bedieningen.

Hendels voor 
1 - 2 - zelfs 
3 motoren 
mogelijk, zowel
standaard dan
wel alles onder
folie verwerkt
met 2 draad ’s
noodbediening.

Tevens levering en reparatie van diverse andere merken 
zoals Morse bedieningen.

Wij leveren trek- duwkabels van Felsted (Morse) 
binnen 24 uur

op lengte gemaakt.

Levering van 
schroefasremmen
en schijven

Levering & installatie 
in geheel Europa !

DCS International B.V.
Oude land 61, 3335 VH Zwijndrecht
Tel. +31(0)78-6192003
Fax +31(0)78-6191539
info@dcsint.nl - www.dcsint.nl

officieel distributeur voor Europa 
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Het kroonjuweel van de Waalse waterwegen in België is 
uiteraard de scheepslift van Strépy-Thieu. Tot de bouw 
werd in 1979 besloten en in 1982 werd een begin gemaakt. 
Maar daar bleef het lange tijd bij. De bouw zou bijna 
twintig jaar aanslepen. Pas op 1 september 2002 maakte 
het eerste schip gebruik van de lift. Dat was de 85 meter 
lange Freedom van schipper Dartois uit Merksem.

Tijdens de bouwperiode wijzigden de politieke en economische 
verhoudingen in België. Het toch al armlastige Waalse gewest 
kwam alleen te staan voor de financiering en de afwerking. 
Door te krappe budgetten ontstond grote vertraging in de op-
levering van het kunstwerk, dat uiteindelijk 600 miljoen euro 
heeft gekost. De kostbare bouw viel bovendien samen met 
inkrimping van de zware industrie in Wallonië, waardoor ook 
het binnenvaartvervoer terugliep.
Strépy-Thieu, de grootste scheepslift ter wereld, is een gigan-
tische constructie die het landschap beheerst. Het is een 117 
meter hoge kolos van staal en beton; 130 meter lang en 75 
meter breed met een twintig meter hoog machinegebouw. Het 
kunstwerk bestaat uit twee onafhankelijk van elkaar werkende 
liften. Dat zijn stalen waterbakken met een nuttige lengte van 
112 meter bij twaalf meter breed en met een waterdiepte van 
3,35 meter tot 4,15 meter, afhankelijk van de waterstand op 
het kanaal. Samen met hun inhoud aan water heeft elke bak 
een gewicht van 8000 ton. Als contragewicht, verbonden met 
kabels, werden voor elke bak acht betonblokken aangebracht 
van 1000 ton elk. De hele constructie, gebouwd in een uitgra-
ving van zestig meter diep, weegt 300.000 ton.
Voor de aandrijving werden voor elke bak vier elektromotoren 
geïnstalleerd met een vermogen van 555 kW elk en uitgerust 
met reductiekasten die via reusachtige trommels 112 ophan-
gingskabels op- en afwinden.
Het hoogteverschil van 73 meter wordt overwonnen met een 
stijgsnelheid van twintig meter per seconde,  zodat de verticale 
beweging circa zes minuten duurt. Maar met het binnenva-
ren, afmeren, het hermetisch afsluiten van de bak, het stijgen 
of dalen en weer uitvaren is een binnenschip circa veertig 
minuten kwijt.

Vanwege de hoge bouw- en onderhoudskosten, het geringe 
gebruik van de infrastructuur en het beperkte effect op de 

Waalse economie, wordt vooral in Vlaanderen nogal gering-
schattend gedacht en gesproken over deze ‘geldverslindende 
mastodont’ die met 40.000 bezoekers per jaar de grootste 
toeristische attractie van Wallonië zou zijn. Bezoekers kun-
nen de liftbeweging gadeslaan tegen een entreeprijs van 5,50 
euro per persoon en er is een cafetaria met accommodatie 
voor honderd personen.

De schippers van hun kant, weliswaar 
opgetogen over de goede voorzieningen 
met wachtplaatsen aan beide zijden en 
met gedegen afmeermogelijkheden in 
de sluisbak zelf, hebben hun twijfels 
wat de bedrijfszekerheid betreft.
Maar M. Michaux, hoofdingenieur 
bij de algemene directie Mobiliteit en 
Waterwegen, maakt er een punt van om 
ter plaatse een en ander te weerleggen. 
Zo maakt Strépy-Thieu deel uit van 
het Canal du Centre, dat op zijn beurt 
onderdeel is van de grote Europese ver-
keersas Duinkerken-Luik. Het nieuwe 
kanaal is geschikt voor schepen van 
1350 ton en vervangt het historisch ka-
naal met zijn twee sluizen en zijn vier al 
even monumentale scheepsliften voor 
schepen van 350 ton. Het alternatief 
voor Strépy zou een ‘sluizentrap’ zijn 
geweest met een buitensporig groot 
waterverbruik als gevolg, omdat bij 
elke schutting 100.000 kuub water 
zou weglopen dat telkens opnieuw 
moest worden bijgepompt, want het 
Centrumkanaal ligt op de scheidingslijn 
van twee waterbekkens.

Stijgende lijn
En wie mocht twijfelen aan het nuttig 
gebruik van de scheepslift door de bin-
nenvaart, krijgt inzage in de recentste 

statistieken. Zo hebben 318 schepen naar allerlei bestemmin-
gen in oktober 2008 gebruik gemaakt van de scheepslift en 
ze vervoerden daarbij 185.382 ton goederen. Er werden die 
maand ook nog zestig jachten geteld en 66 rondvaartboten. 
Maar toen was het effect van de crisis al merkbaar, want de 
maand voordien (september 2008) passeerden in Strépy nog 
423 schepen die 210.863 ton vracht aan boord hadden. Ook 
212 jachten kregen toen een lift en 106 rondvaartboten.
Sinds de ingebruikname van het kunstwerk heeft de trafiek niet-
temin steeds een stijgende lijn vertoond, met uitzondering van 
2007, doordat toen een grote ontvanger aan het kanaal tijdelijk 
buiten bedrijf was. Van alle passerende schepen is gemiddeld 
de helft Nederlands en de helft Belgisch, ook al passeren er 
ook wel enkele Fransen en zo nu en dan een Duitser. 
Het nieuwe Canal du Centre zal nog aan belang winnen als 
ook het kanaal Nimy-Blaton tussen Bergen en Pommeroeul 
in 2013 zal zijn aangepast voor 1350-tonners.
Wat de bedrijfszekerheid betreft, geeft ingenieur Michaux toe 
dat er de eerste drie jaar nogal wat kinderziekten waren, onder 
meer aan de pneumatische afdichtingen die de sluisbak afsluiten 
en die erg veel last bleken te hebben van temperatuursschom-
melingen. De waterdichtheid liet dan te wensen over en de 
reparatie vergde telkens uren oponthoud. Maar in de zes jaar 
dat Strépy in gebruik is, is het maar één keer voorgevallen 
dat de lift drie dagen lang compleet buiten gebruik was. En 
verder wordt gerekend met jaarlijks tien dagen stremming voor 
normaal onderhoud. Maar aangezien beide liften onafhankelijk 
van elkaar kunnen werken, leidt dit volgens de ingenieurs niet 
tot oponthoud van betekenis.
Strépy wordt winter en zomer bediend van 6 tot 19.30 uur. De 
scheepslift werkt niet met Kerstmis, nieuwjaar, Pasen en op 1 
november (Allerheiligen). De passage is voor alle gebruikers 
gratis. .

De grootste scheepslift ter wereld beheerst het Waalse landschap.

Grootste blijft indrukwekkendste

Aantal 
schepen 
in de lift

2003: 3433
2004: 4041
2005: 4941
2006: 5730
2007: 5559

De Ankara uit 
Schoten hier 

gedokt in de sluis-
kolk van Strépy.

(1) De kleine jongen

Hij was een man die alles had, maar vandaag, voor het eerst in zijn 
leven, een gemis ervoer. Hij was die ochtend opgestaan met een on-
bestemd gevoel van onbehagen dat in de loop van de dag alleen maar 
sterker werd. Het nam hem steeds meer in beslag en tegen het eind 
van de middag was het zo overweldigend, dat het een bovenmenselijke 
krachtsinspanning vereiste om niet zijn mental coach - zijn psychiater 
eigenlijk, maar dat klonk zo confronterend - te bellen en ‘Help!’ te 
roepen. Het onbehagen monde uit in verlangen en dat verlangen had 
de vorm van een pannenkoek.

Onder donkere wolken was hij naar de voormalige NDSM-werf in Am-
sterdam-Noord gereden en had de Porsche Cayenne op een uitgestrekt 
schaakbord van betonplaten geparkeerd. Van hieruit had hij goed zicht 
op de aanlegsteiger van de Pannenkoekenboot. Hij keek op zijn hor-
loge, ook al had hij net zo goed op het dashboardklokje kunnen kijken. 
Hij wilde echter geen gelegenheid voorbij laten gaan zichzelf eraan te 
herinneren dat hij een Omega Speedmaster droeg. Nog tien minuten 
tot de afvaart. Hij zou pas een minuut voor vertrek, als de loopplank 
werd opgehaald, aan boord gaan. Zoals alles in zijn leven, moest zijn 
binnenkomst dramatisch zijn.
Salvo’s van hagel mitrailleerden voorruit en dak van zijn P.C. Hoofttrac-
tor. Hij voelde zich veilig als in een tank. Een bijzonder comfortabele 
tank, met die warme luchtstroom die langs en zelfs in de pijpen van zijn 
pantalon blies. Een pantalon die tezamen met het vest en het perfect 
gesneden colbert zijn kostuum vormde. En wat voor kostuum: Lumsden 
of London, dé tailor van de City. Bij zijn eerste bezoek aan de deftige 
zaak op Saville Row, waar een viertal kleermakersknechten tegelijk zijn 
maten opnam, werd hem door de nuffige hoofdkleermaker gevraagd 
of meneer er nog iets onder wenste te dragen. Hij begreep de vraag 
niet. Bleek dat niet weinig cliënten, waaronder bankiers, ministers en 
Members of Parliament, dameskousen, jarretelles en zelfs bustehouders 
onder hun kostuum droegen. Ach, ’t was een idee.

Gouvernante
De zware ruitenwissers schoven de laag hagelstenen opzij. Naast de steiger 
van de Pannenkoekenboot lag die van de pont naar het Centraal Station. 
In een te klein haltehokje stonden passagiers, voornamelijk werknemers 
van de mediabedrijven die zich hier hadden gevestigd, als kouwelijke 
pinguïns tegen elkaar geschurkt op hun transport te wachten. Je was toch 
wel een sukkel als je van het openbaar vervoer afhankelijk was. Hij had 
geen medelijden met ze. Succes was een keuze en hij had ervoor geko-
zen in een rijke familie geboren te worden; een kwestie van wilskracht. 
Kredietcrisis? Hij had er geen last van. Sterker nog, als bankier zou hij er 
alleen maar rijker van worden. Maar sinds vandaag was geld niet genoeg 
meer. Hij verlangde naar de pannenkoeken die Marie, de gouvernante 
uit zijn kindertijd, voor hem bakte. Hij wilde niet zozeer pannenkoeken 
eten, hij wilde ze verorberen, verslinden, verscheuren en verschrokken. 
Hij wilde zich volproppen tot de knopen van zijn vest sprongen. Hij 
wilde, kortom, onbeperkt pannenkoeken eten! Het ellendige was dat hij 
niemand had om ze voor hem te bereiden. Vrouwen genoeg, maar die 
had hij geselecteerd op hun fysieke kwaliteiten, niet hun culinaire. Een 
verzoek of bevel om pannenkoeken voor hem te bakken zou bovendien 
als een teken van zwakte worden uitgelegd. Dodelijk voor zijn imago. 
Daar was hij heel gevoelig voor. Het ging zelfs zover dat hij zijn favoriete 
ontbijt niet in de aanwezigheid van een vrouw durfde te eten. Wanneer 
hij naast een vrouw ontwaakte - en dat was vaker wel dan niet - dan zag 
hij zich gedwongen een mannelijke broodmaaltijd - croissants, toast, een 
bruine boterham - met haar te nuttigen in plaats van de met Roosvicee 
Vruchtenmix overgoten Liga-pap die hem door Marie werd voorgezet 
in het plastic bordje met het lachende olifantje op de bodem. Die durfde 
hij alleen in eenzaamheid te eten. Het bordje, het pak Liga en de fles 
Roosvicee stonden diep weggestopt in verschillende kasten.
Kon hij ze niet zelf bakken, die pannenkoeken? Ondanks de kapitale 
keukens in zijn kapitale huizen in Amsterdam, Londen en Frankfurt kon 
hij nog geen fatsoenlijk spiegelei klaarmaken. Nee, voor pannenkoeken 
was hij aangewezen op professionele hulp.

Rijken rijker
Op internet vond hij pannenkoekenboot.nl en maakte een reservering. Voor 
het toegeven aan zijn geheime verlangen was een boot eigenlijk ideaal. 
Niet dat hij iets met boten had. Hij was meer een bergenman; hij stond 
graag aan de top. Trouwens, als vaartuig maakte de Pannenkoekenboot 
weinig indruk op hem. Qua vorm deed hij hem nog het meest denken 
aan een orthopedische schoen. Maar de Pannenkoekenboot bood hem 
de discretie die hij nodig had. Hij kon zien wie er aan boord ging en na 
afvaart kon hij niet meer door een binnenlopende relatie worden betrapt. 
Hij zat hier nu al een halfuur de steiger te observeren en in die tijd had 
hij alleen een man met een sliert van acht of tien kinderen aan boord 
zien gaan, wat later gevolgd door een wat propperig vrouwtje.
Eén minuut voor vertrek. Hij stapte uit en ontvouwde de paraplu die hij 
de portier van het Dorchester Hotel afhandig had gemaakt. De in livrei 
gestoken paljas had hem er door een Londense regenbui mee naar zijn 
auto gebracht. Aldaar aangekomen had hij het regenscherm uit diens 
hand getrokken en was ingestapt en weggereden. De portier was zo ver-
bouwereerd geweest en zo afgericht de klant als koning te behandelen dat 
hij geen enkel weerwerk had geboden. Het was waar. De rijken werden 
rijker en de armen werden armer. Zo moest het kennelijk zijn.

Dun stemmetje
Licht voorover gebogen tegen de wind liep hij kalm en zelfverzekerd naar 
de Pannenkoekenboot. De bemanningsleden die bezig waren los te gooien, 
herkenden de tred van de meester en onderbraken hun werkzaamheden. 
Maar toen hij aan boord stapte was hij niet langer die meedogenloze 
kapitalist. Hij was weer de kleine jongen in matrozenpak aan de hand 
van zijn gouvernante op de boulevard van Biarritz. ‘Pannenkoeken’, 
zei hij met een dun, hoog stemmetje tegen de jongeman in het witte 
kelnersjasje die hem bij de loopplank welkom heette. ‘Ik wil onbeperkt 
pannenkoeken eten.’

(2) De jonge vader

Hoe luidde die ironische Joodse heilwens ook alweer? O ja. ‘Ik wens u 
veel personeel.’ Nou, in zijn geval mochten ze ‘personeel’ door ‘kinderen’ 
vervangen. Maar ja, ‘kinderen’ rijmde niet op ‘veel’ en dan verloor zo’n 
gezegde meteen aan kracht. Eigenlijk ging het in spreuken en gezegden 
niet om de inhoud, maar om de vorm. De rijm, het ritme, de cadans...

Allemachtig, daar zat-ie weer te tobben. Dag in, dag uit, jaar in, jaar 
uit. Altijd maar tobben, tot de dood erop volgt. Het werd tijd de knoop 
door te hakken. Hij voelde zich als Serge Reggiani in de openingscène 
van Le Doulos, die meesterlijke misdaadfilm van Jean-Pierre Melville 
uit 1962, waarin deze zich geconfronteerd ziet met de keus: partir ou 
mourir, weggaan of sterven.
Een vanuit de laadruimte van de derdehands bestelbus geworpen ten-
nisbal ketste af tegen de binnenkant van de voorruit en trof hem in het 
gezicht. Van schrik trapte hij op de rem, waardoor de hele kinderschaar 

naar voren schoof en tegen zijn rugleuning tot stilstand kwam. Meteen 
steeg er een zeurderig gehuil op, terwijl hij in godslasterlijk gevloek 
uitbarstte. Hij gaf hard gas, waardoor het zootje in omgekeerde richting 
tegen de achterdeuren klapte. Jammer genoeg zaten die dicht, anders 
was hij er meteen vanaf geweest.
Nee, hij was geen kindervriend. En het idee om met de kids naar de 
Pannenkoekenboot te gaan was dan ook niet van hem afkomstig. Erna 
wilde een middagje alleen zijn met haar vriendinnen en hij had zich 
weer als een boodschappenjongen er op uit laten sturen. Zo gezeglijk en 
gedwee als hij was, hij haatte zichzelf erom. Erna’s vriendinnen liepen 
met hem weg en hielden hem ten voorbeeld aan hun eigen echtgenoten. 
‘Zo’n lieve man, die Mellert, hij leeft echt voor zijn kinderen.’ Het was 
nog waar ook, al zou hij liever zeggen dat hij door zijn kinderen werd 
geleefd.

Brede heupen
Erna... Hij was er nog steeds niet uit of het nou door haar kwam of door 
hem. Of droegen ze allebei schuld? Als hij aan haar dacht zag hij niet haar 
gezicht, maar die brede heupen, dat wijde bekken en een buidelvormige 
buik. Dat de schoot van deze vrouw hem zo noodlottig was geworden! 
Ze kenden elkaar al van de middelbare school en na hun trouwen wilde 
ze meteen kinderen. Welnu, daar ging hij niet moeilijk over doen, dus 
deed hij wat van hem verlangd werd. Helaas iets te goed. Een week lang 
waren ze wereldnieuws: de eerste tienling! En hij maar grijnzen als de 
trotse vader. Dat het een meerling zou worden was al op de echo’s te zien, 
maar toen hij aan het kraambed stond en het vijfde hoofdje naar buiten 
kwam, had hij dat het liefst terug willen duwen. Toen nummer acht zich 
liet zien kon hij zich niet meer beheersen en riep ‘Stop! Stop! Genoeg!’, 
zodat het verplegend personeel hem de kamer uit moest zetten. Natuurlijk, 
ze kregen van alle kanten hulp en de burgemeester kwam zelfs een bosje 
bloemen brengen. Maar het was duidelijk dat hij zijn toekomstplannen 
om ontdekkingsreiziger, astronaut of president van de Verenigde Staten 
te worden wel op zijn buik kon schrijven. Niet dat hij die plannen ooit 
had gehad - hij was werkzaam in een administratieve functie bij een 
middelgrote transportonderneming - maar nadat hij tienvoudig vader 
was geworden begon hij er ineens sterk naar te verlangen.

Horendol
‘We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal!’, begon 
het achter hem te zingen. ‘En ik ben bijna kaal’, neuriede hij er voor 
zichzelf doorheen. Zes jaar duurde het nou al. Op die leeftijd waren 
kinderen kleine kerncentrales vol energie. Horendol werd hij ervan en 
hij probeerde ze zoveel mogelijk te negeren. Soms shockeerde hij Erna 
door de namen van hun kinderen te vergeten. Je had Erna en Mellert 
jr. en maar liefst twee Martijnen vanwege gebrek aan inspiratie, maar 
verder? Hij wist het niet en wilde het niet weten ook. Het was trouwens 
frappant hoe weinig persoonlijkheid zijn kinderen aan de dag legden. 
En een smaak van duizend in een dozijn. Hij had geprobeerd ze voor 
de films van de Nouvelle Vague, de Russische, Zweedse en Japanse 
cinema te interesseren, maar ze gaven de voorkeur aan de Teletubbies. 
Hij had er dan ook absoluut geen hoge verwachtingen van. De meisjes 
zouden achter de kassa van een warenhuis terechtkomen en de jongens 
zouden misschien als vuilnisman of postbode aan de slag kunnen. En 
daar moest hij zijn vrijheid aan opofferen? Mooi niet!

Mormels
Hij parkeerde de bestelbus op de betonplaten voor de aanlegsteiger van 
de Pannenkoekenboot. Hagel roffelde op het dak van de bus en galmde 
spookachtig in de laadruimte. De kinderen waren ongebruikelijk stil, 
als voorvoelden ze een naderend onheil. Een scheiding, dus. Maar dan 
zat hij nog aan een kolossale alimentatie vast. Nee, er waren drasti-
scher maatregelen nodig. Door de beregende voorruit volgde hij een 
langsvarend binnenschip. Zou hij nog schipper kunnen worden, een 
nieuw leven beginnen in de binnenvaart? Misschien met een schriftelijke 
cursus... En ineens wist hij het. Hoe hij van ze afkwam. Ze wilden toch 
pannenkoeken eten, die mormels? Nou, dan zouden ze pannenkoeken 
eten! Tot het hun oren uitkwam.

(3) Het oude meisje

Ze mocht er nog best wezen, al zei ze het zelf. En dat moest ze wel, 
want niemand anders zou het zeggen. Ze had de jongste rimpels weg-
geplamuurd, haar uitgroei bijgeverfd en het gebit een nacht lang laten 
bleken. Ze had het strakke jurkje van C&A aangetrokken, dat haar vo-
lumineuze figuur inderdaad zeer voordelig deed uitkomen, en droeg 
de kittige korte laarsjes van de Schoenenreus. Haar knieën waren haar 
kracht. Op kantoor keken ze er altijd naar.

In de staat van lichte opwinding die haar altijd aan de vooravond van dit 
soort expedities beving, sloot ze haar flatje af alsof ze op vakantie ging. 
Als laatste deed ze vers water en extra brokken in de bakjes van Minoes. 
‘Het kan een latertje worden’, had ze tegen de poes gezegd, ‘misschien 
komt mamma vanavond niet thuis.’ Daarna had ze de bus naar het station 
genomen, was op Amsterdam-Centraal uitgestapt en met de pont naar 
de NDSM-haven gevaren. Het was hondenweer. Meteen nadat ze haar 
paraplu had geopend werd deze tot een puntzak geblazen. Schuilend in 
het haltehokje op de aanlegsteiger van de pont wachtte ze de komst van 
de Pannenkoekenboot af. Intussen keek ze steels om zich heen om te zien 
of haar afspraak al was opgedaagd. Ze had immers zijn pasfoto gezien op 
internet. Nou kon dat natuurlijk bedrog zijn. Je had er genoeg die foto’s 
uit oude filmtijdschriften en kappersbrochures knipten. Ze had daar de 
nodige ervaring mee. Al meerdere keren had ze een afspraak gehad met 
Alain Delon en Jean-Paul Belmondo, Franse filmsterren van vroeger 
die werkelijk in niets leken op de afzenders van hun foto’s.

Contactadvertentie
Het had jaren geduurd voordat ze een contactadvertentie durfde te plaat-
sen. Jarenlang bleef ze hopen op de ‘normale’ manier aan de man te 
komen, maar als ze niet alleen wilde blijven moest ze de vernedering 
slikken. Ze plaatste een annonce: ‘Charm jonge vr, 55 jr, zkm heer ibv 
Voordeelurenkaart.’ Dat laatste was van belang als er lange treinreizen 
moesten worden gemaakt. Ze kreeg een stortvloed aan reacties, maar 
tot dusver waren haar ervaringen teleurstellend. Een stoet aan zielige 
figuren trok aan haar voorbij. Sommigen woonden nog bij hun moeder. 
Ook zaten er opvallend veel logé’s van Hulp voor Onbehuisden tussen. 
Die zochten geen vrouw, maar een woning! Maar ze hield vol en kreeg 
uiteindelijk een reactie van een man die zich berry_bink noemde. Hij 
schreef dat hij oudere dames gelukkig wilde maken en daar ruimschoots 
de tijd voor nam. Ze werd er helemaal opgewonden van en schreef 
terug dat ze hem wilde ontmoeten op de Pannenkoekenboot. Dat was 
romantisch en toch betaalbaar. En nu scheen het geluk haar eindelijk 
toe te lachen. Tussen de wachtenden in het haltehokje meende ze hem 
zowaar te herkennen. Een knappe jonge bink met halflang, in een staartje 
gebonden haar lachte haar met grote, witte en vooral echte tanden toe. 
Ze lachte zo verleidelijk mogelijk terug. Geschrokken wendde hij zijn 
gezicht af en keek haar niet meer aan. Toen de pont kwam ging hij snel 
met de andere wachtenden aan boord.
Daar stond ze dan. Verschrompeld van verdriet. Wat nu? Terug met de 
trein? Nee, nu ze hier helemaal naartoe gekomen was, wilde ze ook 
met de Pannenkoekenboot mee. Kom nou! Ze ging zichzelf eens lekker 
verwennen. Welke vrouw had een man nodig als ze onbeperkt pannen-
koeken kon eten? .
Opgedragen aan Louise Cornets de Groot (1928-2008)

Een pannenkoek biedt troost
De Pannenkoekenboot, ja, dat klinkt gezellig! Pannenkoeken - naturel, spek en 

appel - kunnen er in onbeperkte hoeveelheid gegeten worden. Maar hoeveel ver-
borgen verdriet, boosheid en frustratie gaat er bij iedere afvaart aan boord? In de tot 
bescheidenheid stemmende wetenschap dat de werkelijkheid de verbeelding altijd 

overtreft, liet Heere Heeresma jr. zijn fantasie de vrije loop en schilderde een drama-
tisch drieluik met de Pannenkoekenboot als middelpunt.

door Heere Heeresma jr.

ScheepSliften
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Het initiatief om een hospitaal-kerkschip in de 
vaart te brengen kwam van de Schotse dominee 
J. Chambers, predikant in de Engelse kerk te Am-
sterdam. Het was een idee naar Engels voorbeeld. 
Daar voer de Royal National Mission to Deep Sea 
Fishermen (‘Deep Sea Missions’) al geruime tijd 
met een paar schepen op zee. In 1897 stelde hij 
voor een  vereniging op te richten om een hospitaal-
kerkschip uit te rusten en naar de visgronden op de 
Noordzee te zenden. Het plan werd onmiddellijk 
ondersteund door onder anderen Petrus Emelius Te-
gelberg (directeur van de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland), mr. Eduard Nicolaas Rahusen (advocaat, 
Eerste Kamerlid), W. Boissevain, Balthasar Heldring 
(president Nederlandsche Handel-Maatschappij), 
W.C. Robinson (Engelse consul) en C.J. Corey 
(Amerikaanse consul).
Op 5 mei 1898 werd de ‘Nederlandsche Vereeni-
ging ten behoeve van zeelieden van elke nationa-
liteit hospitaalkerkschip De Hoop’ opgericht, op 
8 augustus 1964 veranderd in alleen ‘Vereniging 
Hospitaal Kerkschip De Hoop’. De dominee werd 
zelf secretaris-honorair van de vereniging.
Het geld dat nodig was om de vereniging van de 
grond te krijgen werd grotendeels bijeengebracht 
door Nederlandse vrouwen, verspreid over het hele 
land, gesteund door de toenmalige koningin-moeder 
Emma.  Velen jaren daarna hebben zij zich nog 
ingezet om de vereniging financieel te steunen. De 
overheid gaf vanaf 1900 subsidie, maar dan alleen 
voor de medische kant. Later rustte het voortbestaan 

van de vereniging niet alleen meer op liefdadigheid. 
Het ministerie van Landbouw en Visserij stond voor 
eenderde garant en er kwam financiële steun van 
veel meer instanties. Het kantoor van de vereniging 
was tot 1972 gevestigd aan het Damrak 95 en de 
ligplaats van de schepen was aan De Ruyterkade 
in Amsterdam. Toen verhuisde de vereniging naar 
de Vissershavenweg 21 in Scheveningen.

Het doel
Het doel was zeelui (vissers) medische hulp te ver-
lenen als daar een beroep op werd gedaan. Ook 
werd  tegelijkertijd de gelovige vissersman - en wie 
was dat niet in die jaren - in de gelegenheid gesteld 
een kerkdienst bij te wonen op het schip of via de 
radio te beluisteren. 
Dit alles in een gebied dat zich aanvankelijk uitstrekte 
van de vissershavens aan de Engelse en Schotse 
oostkust ter hoogte van de Doggersbank (Scarbo-
rough) tot aan Lerwick op de Shetland-eilanden. Een 
gebied zo groot als Frankrijk en met een vissersvloot 
(bommen en loggers) van 800 schepen en 10.000 
vissers aan boord. Geregeld kwam het voor dat een 
keuze moest worden gemaakt welke gewonde of 
zieke visserman het eerst moest worden geholpen, 
altijd kwam dit weer tot een goed einde.
Na het verdwijnen van de bommen zien we kotters 
en trawlers in de visgebieden verschijnen. En toen 
later de vissersschepen andere visgronden opzoch-
ten ging De Hoop mee. Rond Engeland en Ierland, 
de Hebriden, het Engels Kanaal tot aan de Franse 
westkust bij Dieppe.
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
veranderde de visserij enorm. De schepen werden 
groter en kregen veel krachtiger motoren, waardoor 
ze ook veel verder weg gingen vissen. Ook was veel 

sneller hulp vanaf de wal mogelijk. De Hoop werd 
zo min of meer overbodig en het hospitaal-kerkschip 
werd van zee gehaald.

Vooruitgang
Langzamerhand deed ook de techniek zijn intrede 
op de schepen, zij het nog beperkt. Radiotelefonie 
werd onmisbaar. De schepen hielden onderling 
contact over waar werd gevist en hoe de vangsten 
varen. Maar vooral kon men nu in tijd van nood het 
hospitaal-kerkschip door de ether oproepen.
Het voordeel van radio aan boord was ook dat de 
dominee zijn zondagse preek kon uitzenden. Dat 
gebeurde voor het eerst in 1947.
Maar de boordbezoeken gingen daarmee niet ver-
loren. De dominee bracht er christelijke lectuur en 
tijdschriften en kwam om uit de bijbel te lezen en 
een gebed te houden.
Ook de dokter gaf advies via de radio en kon zo 
beter beoordelen of hij ter plekke moest komen. 
Mocht het een ernstig ziektegeval betreffen dan 
kon de patiënt worden opgenomen in het hospitaal 
van De Hoop.
En zelfs bij averij kon een beroep worden gedaan 
op De Hoop. Regelmatig werd een schip door De 
Hoop naar haar thuishaven gesleept.
Maar behalve de komst van de marifoon, veran-
derde er nauwelijks iets in al die jaren dat er een 
hospitaal-kerkschip op zee was. De dominee hield 
zijn diensten en was een steuntje in de rug van de 
vissers en de dokter was snel ter plekke om mensen 
te behandelen.

Vier schepen
De eerste De Hoop, een beukenhouten tweemast-
schoener, werd begin 1899 als logger aangekocht 
van schipper Kuypers in IJmuiden voor 5000 gulden. 
De schoener van 126 brt was gebouwd in 1878 en 
28 meter lang en 6,25 breed. Ze werd verbouwd 
op de werf Goedkoop in Amsterdam onder leiding 
van scheepsbouwmeester Sibbelee. Het schip kwam 
in mei 1899 gereed en werd 17 juni 1899 in dienst 
gesteld, waarna het vertrok voor de eerste reis naar 
Lerwick.
In 1914, het schip was al uit dienst gesteld, werd 
het voor onbepaalde tijd afgestaan aan de Konink-
lijke Marine en als logementschip gestationeerd 
in IJmuiden. In 1918 werd ze voor 7000 gulden 
verkocht aan de marine, maar niet bekend is voor 
welk doel het schip is gebruikt. De thuishaven was 
Amsterdam, maar vanaf 1904 toen Scheveningen 
een zeehaven kreeg, liep de De Hoop ook daar wel 
eens binnen.
De tweede De Hoop was een nieuwe tweemast-
gaffelschoener. In augustus 1911 werd een contract 
getekend voor de bouw bij NV Werf Conrad in 
Haarlem voor een bedrag van 44.990 gulden. De 
schoener (140 brt) was 33,96 meter lang en 6,51 
meter breed. De oplevering was 1 april 1912, waarna 
het 1 juni van dat jaar aan de eerste reis begon. Het 
schip, dat was uitgerust met een schoenertuig, had 
een Kromhout motor van 76 pk.

Duitse bemanning
In 1938 werd De Hoop volledig gerenoveerd, waar-
door haar uiterlijk volkomen veranderde. Het werd 
nu een motorschip met hulpzeil, uitgerust met een 
viercilinder Kromhout dieselmotor van 195 pk, 
goed voor negen knopen. Ook de accommodatie 
werd aangepast. Er zat dertien man aan boord. Het 
hospitaal telde acht kooien, twee boven elkaar, en 
bezat een apotheek en een isolatiehut. Na de ver-
bouwing was er ruimte voor 22 patiënten en bestond 
de bemanning uit zestien koppen.
Op 6 augustus 1940 werd het schip bezocht door de 
Duitsers voor een eventuele vordering, wat uitein-

delijk uitmondde in een beslagname op 3 januari 
1941. Op 31 oktober 1944 voer het schip onder Duits  
commando de haven van Wolphaartsdijk binnen in 
de veronderstelling dat de geallieerden er nog niet 
waren. Een misrekening, de bevolking enterde het 
schip en nam de bemanning gevangen. Het was het 
hoogtepunt van het bevrijdingsfeest in het dorp.
Op 31 oktober 1945 vertrok De Hoop weer voor 
het eerst naar de visgronden. Er volgden nog enkele 
jaren tussen de vissers op zee, maar uiteindelijk 
werd besloten het oude schip te vervangen door 
nieuwbouw. Op 23 december 1954 voer het voor 
het laatst IJmuiden binnen. In 42 jaar trouwe dienst 
werden 12.023 patiënten behandeld. Op 22 sep-
tember 1955 werd het schip verkocht voor 40.000 
gulden aan Rasmus Rasmussen in Vedavaagen in 
Noorwegen. Kapitein W. de Vreugd, die 22 jaar 
op de De Hoop voer, bracht zijn oude schip naar 
Haugesund, waar de nieuwe eigenaar haar liet om-
bouwen tot haringvisser.

Kerkorgel
De derde De Hoop werd gebouwd bij NV Zaan-
landsche Scheepsbouw Maatschappij in Zaandam. 
De kiel werd gelegd op 22 december 1954, waarna 
het schip op 7 mei 1955 te water werd gelaten. Op 
8 juli 1955 werd het schip 44,04 meter lange en 
8,42 meter brede schip in dienst genomen door 
HM koningin Juliana die vanaf IJmuiden meevoer 
naar Scheveningen. In de machinekamer stond een 
zescilinder Brons dieselmotor van 398 pk. Aan boord 
was accommodatie voor twintig bemanningsleden. 
Er waren een hospitaal, twee isolatiehutten, een 
volledig uitgeruste apotheek en er was ruimte voor 
twaalf patiënten verdeeld over vijf hutten. Verder 
had het schip een fraaie kerkzaal en een orgel om 
de kerkdiensten te begeleiden. In 1957 en 1958 
werd De Hoop ingezet om medische en geestelijke 
bijstand te verlenen tijdens de grote Lofoten ka-
beljauwvangsten waarbij meer dan 20.000 Noorse 
vissers betrokken waren.
Vanwege de stormachtige ontwikkeling in de visserij 
was er al snel behoefte aan een sterker hospitaal-
kerkschip. Het schip deed dienst tot 1964, waarna 
het in mei 1965 voor 330.000 gulden werd verkocht 
aan het Institut Francais de Petrole in La Rochelle in 
Frankrijk en werd omgebouwd tot oceanografisch 
onderzoeksvaartuig en herdoopt in Florence. Ver-
volgens werd het in 1980 herdoopt in Isabelle II, in 
1984 in Princess des Bahamas en datzelfde jaar in 
Paco Rabanne van Sea Danser Inc. in Philadephia 
(VS) waar het als passagiersschip dienst deed. In 
2006 stond het nog als zodanig geregistreerd, maar 
het schip is al sinds 2005 in gebruik als discoschip 
in Rio Ozama in de Dominicaanse Republiek.

23.000 Zeemijl
De laatste De Hoop is een product van NV Scheeps-
bouwwerf Gebr. Pot in Bolnes. Het 62,46 meter 
lange en 10,32 meter brede schip van 1105 brt  werd 
12 december 1963 te water gelaten en kwam 14 
april 1964 in dienst. Op 21 april vertrok het voor 
het eerst naar de visgronden onder commando van 
kapitein W.F. Rog, die werd opgevolgd door ka-
pitein A. Visser. De laatste kapitein was Maarten 
Rog. Het schip had 2,6 miljoen gulden gekost. In 
de machinekamer stond een twaalfcilinder Bolnes 
van 900 pk en een 200 pk elektromotor, die samen 
op een schroef gekoppeld kunnen worden. Mocht 
de hoofdmotor uitvallen, dan kan het schip verder 
varen op de elektromotor. Samengekoppeld liep 
het schip twaalf knopen. De bemanning bestond uit 
24 koppen, een arts en een predikant. Later werd 
de bemanning beperkt tot zestien man. Er was een 
hospitaal met twaalf bedden, maar er was ruimte 
voor twintig patiënten aan boord. De kerkzaal voor 

in het schip bood plaats aan 65 personen en de 
recreatieruimte een dek hoger aan zestig. Het schip 
had in eerste instantie Amsterdam als ligplaats, maar 
vanaf november 1965 was haar vaste ligplaats in 
de Scheurhaven (Europoort). In 1972 werd Sche-
veningen de thuishaven.
Het einde van het hospitaal-kerkschip op zee was 
toen eigenlijk al nabij en op 4 november 1988 kwam 
het schip binnen van haar laatste reis, waarna het 
op 26 november 1988 werd opgelegd in Schevenin-
gen. De bemanning werd ontslagen. In 25 jaar was 
gemiddeld 23.000 zeemijl per jaar met het schip 
afgelegd.

Standby-vessel
In oktober 1989 voer het schip naar Heuvelman in 
Moerdijk, waarna het op 4 december 1989 werd 
verkocht  aan Suffolk Marine van Charles Lister 
in Lowestoft.  De oversteek van Moerdijk naar Lo-
westoft werd gemaakt onder de naam Britannia De 
Hoop. Vervolgens werd het schip in Great Yarmouth 
omgebouwd tot safety-standby vessel voor de off-
shore. In april 1990 was de verbouwing gereed en 
werd het schip herdoopt in Britannia Challenger. De 
eerste reis begon op 4 mei 1990 en het werd ingezet 
op de Noordzee. In 1991 werd ze ondergebracht 
bij Britannia Marine, ook een bedrijf van Charles 
Lister. In 1994 werd Boston Putford Offshore Safety 
Ltd. in Lowestoft eigenaar. Na het aflopen van het 
chartercontract in november 1998 werd het schip 
in december verkocht aan Viking Supply Ships Re-
deri A/S in Montrose in Noorwegen en herdoopt 
in Viking Challenger. In 2003 werd Blue Viking 
in Aberdeen eigenaar en in 2005 Viking Offshore 
Services Limited, eveneens in Aberdeen. 
Op 14 januari 2008 werd het schip omgevlagd naar 
Panama en herdoopt in Timor Challenger. Het is nu 
eigendom van Timor Offshore Management Ltd. 
in Nicosia op Cyprus. Equasis meldt dat sinds 24 
maart 2008 de werkelijke eigenaren Van der Linden 
en Vinckier in Schiedam zijn.

Radio Rock
In april en mei van dit jaar fungeerde het schip als 
piratenzender van Radio Rock in de film ‘The boat 
that rocked’ van Richard Curtis. Deze film is geba-
seerd op de legendarische  zeezender Radio Caroline 
in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het schip werd 
aangepast en voorzien van twee nep-zendmasten, 
waarna het onder de naam Ross Revenge vertrok 
naar Portland voor de filmopname.
Na de opnamen liep het, ontdaan van de zendmas-
ten, op 9 juni 2008 IJmuiden binnen. Hier werd het 
schip danig onder handen genomen en werd onder 
meer het klassieke stuurwiel verwijderd en meer 
hedendaagse nautische aanpassingen aangebracht. 
Veel van de techniek aan boord werd gereviseerd 
of vernieuwd.
Meer dan vier nieuwe bestemmingen voor het schip 
doen de ronde. Zo zou ze voor Greenpeace gaan 
varen. Het laatste nieuws is, dat ze waarschijnlijk 
wordt verbouwd om met vijftig passagiers te gaan 
varen.  De nieuwe eigenaar heeft ons in elk geval 
verzekerd dat het schip haar oude naam De Hoop 
terugkrijgt. .

Bronnen:
A.A. Poldervaart; Die hoop moet al ons leed 
verzachten. HKS ‘De Hoop’, 1898-1938: de 

eerste veertig jaar.
Hospitaalkerkschip De Hoop, 1898-1948, ge-

denkschrift.
Met dank aan: Jan P. van de Voort; Visserijmu-

seum Vlaardingen.
Maarten Rog; Laatste gezagvoerder ‘De Hoop’.

Jan Warnaar; Laatste hwtk ‘De Hoop’. 

Na twintig jaar in andere dienst 
te hebben gevaren lijkt alles aan 
boord van de voormalige De Hoop 
er onveranderd bij te staan.

Laatste hospitaal-kerkschip keert na twintig jaar terug in Nederland

Hoe De Hoop verdween van de Noordzee

Tekst en foto’s Willem H. Moojen

Voor veel zeelieden maar vooral  visserslui was het 
hospitaal-kerkschip De Hoop een begrip. Een baken 
op zee, waarop men kon terugvallen als er medische 
en technische hulp nodig was en voor de zondagse 
kerkdienst. Ook de roepnaam was alom bekend, 
‘PHKS’, Praai Hospitaal KerkSchip. In 1988 verdween 
het laatste hospitaal-kerkschip uit Nederland, maar 
nu is ze terug.

Het eerste hospitaal-kerkschip was een beukenhouten tweemastschoener, die begin 1899 
voor 5000 gulden werd overgenomen van schipper Kuypers uit IJmuiden. Het laatste hospitaal-kerkschip is terug in IJmuiden. Het schip werd in 1988 uit de vaart genomen en deed daarna onder meer dienst in de offshoresector. 

De tweede De Hoop was een nieuwe tweemast-gaffelschoener voorzien van een Kromhout 
van 76 pk.

In 1955 werd de derde De Hoop in dienst gesteld. Ze was uitgerust met een Brons van 398 pk en had 
accommodatie aan boord voor twaalf patiënten.
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Biesboschhaven N.2
Postbus 50 • 4250 DA Werkendam

Tel.: 0183-502697 • Fax: 0183-501396

Biesboschhaven Noord 2
4251 NL Werkendam

Tel.: 0183-502088 • Fax: 0183-501386

Machine en scheepsreparatiebedrijf

Van Wijk B.V. - Werkendam
• Schoonmaken onder de buikdenning

• Levering en reparatie azobe 

buikdenning

• Schoonmaken en verven van ruimen

• scheepsreparatie

• Hydraulische kranen

• Content boegschroeven

Wij wensen al onze cliëntele fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2009.

Scheepswervenweg 2
Westerbroek   The Netherlands

Tel.: +31 (0)598 31 96 19   Fax: +31 (0)598 31 96 32
E-mail: sales@msholding.nl   E-mail: sales@impas.nl

www.msholding.nl

I N D U S T R I A L  M O D U L A R 
P I P I N G  A S S E M B L Y  S Y S T E M S

IMPAS boostermodule

The perfect fi t to the
propelling factor

• Engine room installations • Cargo handling systems • Equipment delivery • Piping systems for Ship-, Engine- and Equipment building

We wish you a Merry 
Christm

as 

and a prosperous New Year!

wenst u 

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2009
Westerstraat 2    Postbus 56    3360 AB  Sliedrecht    Tel. (0184) 49 30 30    Fax (0184) 42 04 05    www.hoogendijksliedrecht.nl

IHC Metalix wishes You 
Merry Christmas and a happy New Year!

www.metalix.nl

Leiding & Constructiewerken BV

Machinekamerinstallaties
Leidingsystemen in staal en kunststof
Hydrauliek
Pneumatiek
Trappen
Bordessen
Hekwerken

E-mail: info@bhpholding.nl
Internet: www.bhpholding.nl

Stadsweg 113a   9792 RE Ten Post   
Tel.: (050) 302 34 04   Fax: (050) 302 34 15

Leverancier en installateur van;
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REPRESENTED BY:

JVS Scheeps- en
Industrietechniek BV

P.O. Box 304
3350 AH Papendrecht
Phone +31(0) 78 6158800
Fax +31(0) 78 6411163 

Supplier of:

- Marine Cranes

- Dredge support Cranes

- Offshore Cranes

- Hydraulic powerpacks

- Radio Remote Controls

Duikerweg 13

5145 NV Waalwijk

The Netherlands

Tel. +31(0)416 651 012

Fax +31(0)416 650 757

E-mail: info@double-d-marine.com

Wij wensen al onze cliëntele fijne feestdagen

en een zeer voorspoedig 2009.

SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU
HERMAN JANSEN B.V.

Naval architects
Marine consultants

Herman Jansen B.V.
Galgeriet 4B • Monnickendam (Holland)

tel. +31 (0)299 - 651 941
fax +31 (0)299 - 652 352

e-mail: kantoor@hermanjansenbv.nl

Wij wensen u 
fijne

feestdagen
en een 

gezond
2009!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Industrie- en Scheepsmotoren o.a.

Solé, Cummins, Daewoo, 

Daf, Ford, Mitsubishi, 

Mercedes, Yanmar, etc.

Keerkoppelingen o.a. TwinDisc, PRM, ZF,

Velvet, Dong-I, etc.

Berkelaar
scheepsmotoren en accessoires

Berkelaar Scheepsmotoren 
Irenestraat 4B - ingang Beatrixstraat, 3x links

3648 BB  WILNIS
Tel.0297 - 286000

berkelaarscheepsmotoren@hetnet.nl

HORA bv, Hamersveldseweg 137
“Ind.terr. Ambachtsweg”, 3833 GN Leusden

Tel.: 033-4941295, Fax: 033-4941131
Internet: www.hora.nl

aluminium en messing raamprofielen
in alle gewenste vormen en afmetingen
diverse soorten enkel- en dubbelglas
optimale service en garantie
voor werven en particulieren
gratis documentatie

Wij wensen U
goede feestdagen

en een voortvarend 2009.

Ridderpoort 40
2984 BG Ridderkerk
tel. 0180 - 48 19 60
fax 0180 - 48 19 69
info@eurokorbarging.nl

EUROKOR BARGING BV

Uw partner voor

bevrachtingen van

en naar alle Westeuropese

bestemmingen.

Specialisten in:
- Roefverbouwingen.
- Interieurbetimmeringen, lessenaars, keukens, meubilair etc. etc.
- Alle voorkomende reparaties boven de waterlijn.
- Stuurhuizen:  aluminium bovenbouw, vast of zakbaar.

met of zonder hefkolom.
geheel compleet incl. betimmeringen en electra.

- Aluminium: Aluminium roefdeuren.
Aluminium machinekamervloeren.
Condenswerende scheepsramen.
Reparaties bestaande aluminium scheepsramen.
Luikenreparaties, davits, zwierbomen en deksels.
Blauwe borden.
Ladders.
Radarmasten.
Heklichten.
Navigatiebeugels.
Boordlichtbakken.

Nijverheidsweg 37-39 • 6541 CL Nijmegen
Tel.: 024-6782233 • Fax: 024-6782239

info@van-gemert.nl • Web: www.van-gemert.nl

Wij wensen u prettige feestdagen 

en een voorspoedig 2009.
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Zo vader, zo zoon
Ooit kenmerkten binnenvaartbedrijven zich door hun 
sterk familiaire karakter. Schipper werd je van vader 
op zoon. Zelden traden mensen ‘van buiten’ toe tot 
het beroep, waarvoor toen nog geen schoolopleiding 
bestond. Dat is intussen veranderd, maar nog steeds kie-
zen relatief veel schipperskinderen voor het beroep van 

hun ouders. Henk Zuur en Henriette Driesen-Joanknecht 
spraken met enkele vaders en hun opvolgers en Hen-
riette fotografeerde zestien varende ouders en hun kin-
deren, waarvan een flink aantal later ongetwijfeld gaat 
varen. Kunt u aan de gelaatstrekken zien welk kind bij 
welke ouder hoort? Wie heeft de beste ‘mensenkennis’ 
bij u aan boord? Om niet op de antwoorden te hoeven 
wachten tot volgend jaar, hebben wij de oplossing van 
de puzzel voor u op pagina 18 gezet.
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Lau Pols jr. (45) neemt 1 januari 
Café Promenade over van zijn vader 
Lau sr. (65). Lau jr. ziet de overname 
niet als een grote stap, want hij 
werkt al 26 jaar bij zijn vader in loon-
dienst en hij maakt nu ook zo’n zes-
tig tot zeventig uur in de week, met 
uitschieters naar boven als er feesten 
zijn. Het grootste verschil is dat hij 
straks schulden krijgt, zegt hij.

Pols junior wilde het café al eerder overnemen, maar vanwege 
de verhuizing kwam het er niet van. Café Promenade zat 

namelijk een enkele jaren in een bouwkeet, omdat het gebied 
rondom de Maashaven op de schop ging. Na de overname 
zal er niet veel veranderen. ‘De opzet van het café is goed. 
Wel wil ik meer maaltijden gaan verzorgen. Ik denk daarbij 
aan stamppotjes. Nu is onze kaart vrij standaard. Dat wil ik 
veranderen. Ik haal namelijk de meeste voldoening uit mijn 
werk als ik in de keuken sta. Ik vind koken leuk.’
Café Promenade is een eenmanszaak. Daarbij is het belangrijk 
dat je partner achter je staat, constateren vader en zoon. Dat 
is bij beide het geval. De vrouw van Lau senior was vaak in 
de zaak te vinden en de vrouw van junior komt ook achter 
de bar staan. Daarnaast komt haar zus voor tien tot vijftien 
uur op de loonlijst. ‘De ouders van mijn schoonzus hadden 
jarenlang een bruin café in de Afrikaanderwijk. Dat is sinds 
februari dicht en veel klanten zijn naar ons gekomen.’
Het overnamebedrag van Promenade is vooral gebaseerd op 
goodwill, want het gaat om de klanten en de naam. Het pand 
zelf is van de woningbouwvereniging. Bavaria huurt het en 
Pols huurt het weer van Bavaria. Die constructie biedt Bavaria 
de zekerheid dat hun bier daar wordt verkocht. Onderhandelen 
over de hoogte van de huur is niet moeilijk, vinden zowel vader 
en zoon. ‘Als je problemen hebt met elkaar moet je er niet aan 
beginnen. Wij verwachten er samen uit te komen.’

Mevrouw Brouwer
Café Promenade en de familie Pols hebben een lange geschie-

denis in de binnenvaart. ‘Ik ben in 1963 als kelner begonnen 
bij meneer en mevrouw Brouwer. Mijn baas was schipper 
en had bij Van Ommeren gevaren. Zodoende werd het een 
schipperscafé. In 1982 heb ik het overgenomen. We hebben 
nog steeds veel klandizie uit de scheepvaart. Ik zie nu de 
derde generatie in mijn zaak komen. Jongens van wie ik de 
opa nog heb gekend’, vertelt Lau senior.
Er zijn nog maar weinig schipperscafés op Rotterdam-Zuid. 
Dat het is blijven bestaan komt, doordat de uitbaters erin zijn 
geslaagd mee te gaan in de veranderde binnenvaart. ‘Het zijn 
hele bedrijven geworden. Dat zien we wel als we bij de nieuw-
bouw van onze klanten mogen kijken. Het nauwelijks te geloven 
wat een materiaal de schippers tegenwoordig hebben. Hun 
woonkamers zijn soms net zo groot als heel Promenade.’
Lau senior gaat zich nu bezighouden met de kleinkinderen, 
voetbal en de stacaravan in Oostvoorne. Als hij nodig is in 
Promenade dan spring hij bij. Hij blikt graag terug. ‘Vroeger 
had je op donderdagavond geen plek meer in de Maashaven 
en bracht en haalde ik kinderen van mijn klanten van het 
internaat. Dat is nu niet meer voor te stellen.’

Over zijn eigen opvolging maakt Lau junior zich nog lang 
niet druk. ‘Mijn zoon werkt in de bouw. Toen hij nog op 
school zat stond hij op zondag altijd in de keuken. Als hij het 
ooit van mij overneemt wordt hij de derde generatie. Maar 
dat hoeft niet.

Gerard Deen heeft dit 
jaar een begin gemaakt 
met de overdracht van 
de aandelen van G.C.M. 
Deen Shipping holding 
BV aan zijn kinderen 
Glenn en Joyce. Bedoe-
ling is dat Glenn op den 
duur zijn werkzaamheden 
overneemt. Deen is nog 
helemaal niet van plan 
te stoppen, maar een 
geleidelijke overdracht 
van aandelen waarborgt 
de continuïteit van het 
bedrijf.

Onder de holding zit een aantal werkmaat-
schappijen. Die houden zich bezig met make-
laardij, zeevaart en binnenvaart. In de binnen-
vaart gaat het momenteel om de tankschepen 
Aphrodite en de Alpheus. ‘Onze kinderen 
hebben alleen aandelen in het bedrijf, maar 
zitten niet in het bestuur. Ik blijf de enige 
bestuurder’, zegt Gerard.
Het aandeel van de kinderen wordt elk jaar 
groter. Glenn vaart nu als kapitein op de 
Aphrodite en heeft ook een arbeidsvergoe-
ding. Joyce werkt niet in het bedrijf. Glenn 
ziet zichzelf voorlopig aan boord blijven: ‘In 
de nabije toekomst blijf ik varen, maar het 
lijkt me leuk om me in de toekomst bezig te 
houden met nieuwbouwbegeleiding.’
Gerard Deen vindt het belangrijk dat Glenn 
eerst alle disciplines onder de knie heeft voor-
dat hij het bedrijf overneemt. ‘Ik vind dat je 
alles zelf moet kunnen, want je moet zeker-
heid bieden tegenover je klanten. Je kunt niet 
zeggen: “Er is geen personeel, dus het schip 
kan niet lossen.” In geval van nood moet je 
zelf naar boord gaan en kunnen varen.’
Beiden streven naar groei van de bedrijfs-
activiteiten. ‘We hebben daarover overlegd. 

Glenn wilde het aantal schepen dat we in de 
vaart hebben uitbreiden. Daar kan ik achter 
staan, maar ik vind het belangrijk dat we niet 
ten koste van de kwaliteit groeien. Ik vind 
kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Daar 
had hij begrip voor’, vertelt Gerard.

Minder thuis
Gerard en zijn vrouw Monique gingen aan 
wal toen Glenn het werk aan boord beheerste. 
De stap aan wal was een grote verandering 
voor Gerard. ‘Aan boord had ik het gevoel 
dat ik alles wat er op het schip gebeurde be-
heerste. Soms is het moeilijk om dat gevoel 
los te laten. Als ’s nachts de telefoon gaat, zit 
ik rechtop in bed en ben ik bang dat er iets 
met een schip is gebeurd. Tegenwoordig mag 
een bemanning geen fouten meer maken. De 
sancties zijn enorm en de bedragen die met 
de exploitatie zijn gemoeid zijn niet van dien 
aard, dat je eens even rustig kunt stilliggen 
om alles te regelen.’
Ook voor Monique veranderde er veel. ‘Wij 
voeren geen vrijetijdsschema en waren dus 
altijd samen’, vertelt Gerard. ‘Toen we aan 
de wal gingen zagen wij elkaar minder dan 
aan boord. Ik ben veel weg, omdat ik voor 
de nieuwbouwprojecten waarbij ik betrok-
ken ben de halve wereld overvlieg. Inmid-
dels is Monique er aan gewend. Een voordeel 
vinden we beiden is dat ons sociale leven is 
verbeterd.’

Strenger behandeld
Deen begon in 1980 samen met zijn schoon-
vader op een enkelwandige tanker. Als hij 
terugkijkt constateert hij dat er veel is ver-
anderd. ‘Ik wilde nooit meer schepen, daar 
ben ik ingegroeid. En er is een tijd geweest 
dat ik mijn investeringen zo plande dat het 
geen probleem was, mocht mijn zoon me niet 
willen opvolgen. Het moest geen opwelling 
zijn dat hij in de zaak wilde. Het punt van 
no-return ben ik inmiddels voorbij. Nu reken 
ik op hem.’

Glenn zegt geen geboren opvolger te zijn. Hij 
groeide langzaam in zijn rol. ‘Ik bemoeide me 
als jongetje nauwelijks met het schip. Vanaf 
een jaar of twaalf begon ik me meer voor het 
varen te interesseren. Later koos ik voor de 
BOL-opleiding kapitein Rijn- en binnenvaart 
op het Scheepvaart- en Transportcollege. Het 
was niet altijd makkelijk om als zoon aan 
boord bij je vader te werken. Ik vond dat ik 
strenger werd behandeld dan de rest van de 
bemanning. Achteraf zie ik wel in dat ik daar 
veel profijt van heb gehad. Nu zie ik het zitten 
om het bedrijf  in de toekomst over te nemen. 
Dan hoef ik maar één letter te veranderen in 
de bedrijfsnaam. Ik ben G.J.M. Deen.’

Door Henriette Driesen-Joanknecht

Lau Pols junior en senior wer-
ken al 26 jaar samen. Nu gaat 
junior alleen verder, maar hij 
mag altijd een beroep doen 
op zijn vader. (Foto Henriette 
Driesen-Joanknecht)

Café Promenade aan de maashaven blijft een schipperscafé

Lau volgt Lau op achter de tap

Glenn Deen volgt zijn vader Gerard vroeger of later op. Zijn vader gaf hem wel de 
opdracht mee dat hij eerst alle disciplines in het bedrijf moet beheersen.

‘Ik reken op mijn zoon’

Aandelen Deen Shipping 
stukje bij beetje naar

de kinderen

We weten er niets van omdat Jezus in de Bij-
bel toch vooral de Zoon van God is. En om 
hier geen misverstand over te laten bestaan 
maakt Jezus als twaalfjarige Zich al los van 
zijn vader en moeder met de mededeling dat 
Hij met de dingen van zijn Vader bezig is. 
Ik heb dit altijd als een heel lastig moment 
voor Jozef en Maria gevoeld. En als om het 
allemaal nog eens extra te onderstrepen klinkt 
het bij Jezus’ doop uit de hemel: ‘Deze is 
mijn Zoon…’
Een zoon met twee vaders… In de lijn van 
de Bijbelse boodschap is het volstrekt helder 
dat Hij Gods Zoon is, dat Hij alleen zó de 
bijzondere mens kon zijn die Hij was. Daarom 
ook is er dat bijzondere geheim van Maria, die 
overschaduwd werd door de Heilige Geest en 
zo zwanger werd. Zo maakt de Bijbel duidelijk 
dat God Zelf in dit Kind aanwezig komt in 
de mensengeschiedenis.
Maar vader Jozef dan? Jozef lijkt er een beetje 
bij te hangen in het Kerstverhaal. In Lucas 
2 ‘is’ hij er ineens: ‘Ook Jozef trok op… 
naar de stad van David die Betlehem heette 
… met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was.’ In het Matteüsevangelie is Jo-
zef wat prominenter aanwezig. Maar ja, daar 
wil Jozef zich van Maria losmaken om haar 
niet in opspraak te brengen als blijkt dat ze 
voortijdig zwanger is. Ook lastig…

Op oude afbeeldingen van het Kerstgebeuren, 
zo las ik, zit Jozef altijd wat terzijde, vaak met 
afgewend hoofd. Alsof hij er niet bij hoort. 

Alsof het hem niet aangaat. En vaak wordt 
hij dan ook nog neergezet als een oude, grijze 
man, in wie alle vuur is gedoofd. Kortom, 
iemand die nauwelijks een aandeel gehad 
kan hebben in dit nieuw geboren Kind! De 
schilders wijzen duidelijk van Jozef áf. De 
échte Vader is God!
En toch is vader Jozef een vader om trots op 
te zijn. Matteüs noemt hem heel nadrukkelijk 
een ‘rechtschapen’ mens. In de Bijbel is dit een 
eretitel. En met recht kent Matteüs hem deze 
titel toe. Vanwege zijn liefde voor Maria! Hij 
wilde immers terugtreden om haar de schande 
van een voorechtelijk kind te besparen (hoe 

hij zich dit voorstelde, laat de Bijbel in het 
midden). Het belang van Maria gaat voor 
hem voorop. Toch komt het niet zover dat hij 
stil uit het leven van Maria verdwijnt. In een 
droom laat een engel hem weten dat hij moet 
blijven. Maar het beeld van hem stáát: een 
door en door goed mens! Deze vader die geen 
vader is! Een lastige positie, lijkt mij.

En hoe zal het geweest zijn tussen vader en 
zoon, tussen Jozef en Jezus? Zullen zij samen 
wel eens hand in hand door de velden rond 
Nazareth gewandeld hebben nadat het tim-
merwerk gedaan was? Heeft Jozef gehoopt 

zijn vak ooit aan zijn zoon te kunnen leren? 
Deze illusie is hem dan gauw ontnomen toen 
bleek dat Jezus Zich vooral door zijn andere 
Vader liet aansturen. Van vader Jozef horen 
we verder niet meer in het evangelie. Van 
moeder Maria wel. Zelfs bij het kruis nog. 
Waar was vader Jozef?

Ach, gaat het een mens niet te boven om 
vader van deze Zoon te zijn?

G. van Zeben
predikant 

Binnenvaartpastoraat PKN

Door Henriette Driesen-Joanknecht

Een zoon met twee vaders …
Ik heb een foto van mij als 
zesjarige aan de hand van 
mijn vader wandelend langs 
een aardappelveld. Zou Jezus 
ook zo met zijn vader hebben 
gewandeld, met ‘Spiekerjozef’ 
zoals Herman Finkers vader 
Jozef noemde? Zou Jezus zijn 
vader geholpen hebben in de 
timmermanswerkplaats? Had 
Jezus talent om zelf ook tim-
merman te worden?

zo vader zo zoon
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Zeventig jaar geleden liet hij zich inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel en begon samen met 
Gebiena Wetzinga (1910), met wie hij op 4 oktober 
1934 in het huwelijk was getreden, in Groningen 
de Internationale Sleepdienst F. Bijma. Terwijl Ge-
biena de boekhouding voor haar rekening nam, voer 
Folkert Bijma het water dun met de toentertijd 57 
jaar oude stoomsleper.
De regio Noordoost-Nederland kende in het begin 
van de vorige eeuw veel kleine maritieme onderne-
mingen, die hun brood ook met sleepwerkzaamheden 
verdienden. Alleen al in Delfzijl was een tiental 
particuliere sleepboten, de zogenoemde ‘zwartpij-
pers’, gestationeerd die, zonder elkaar te beconcur-
reren assistentie verleenden op de Nederlandse en 
Noord-Duitse binnenwateren. In 1910 werd het 
aantal sleepboten nagenoeg verdubbeld door de 
komst van rederij Frater Smid. Maar tien jaar later 
vertrok Frater Smid weer uit Delfzijl. Wat bleef was 
een handjevol particuliere sleepbootrederijen.
Ook de stad Groningen telde een aanzienlijk aantal 
sleepboten zoals de Herman-Gré van Gerrit Ame-
rika, de Adea van Douwe Huizing, My Fair Lady 
van Jurrie Hesseling, de Evenaar van Salomons, 
de Hermes van Buitenkamp en Orion van F. (ome 
Koos) Schenkel, maar met de capaciteit in Delfzijl 
was dit nauwelijks te vergelijken.

Gruno
Na de Tweede Wereldoorlog wist Folkert Bijma met 
z’n stoomsleper Gruno het vertrouwen te winnen van 

de scheepwswerven aan het Winschoterdiep voor 
het uithalen van de nieuwbouwschepen naar open 
water. In 1956 werd Bijma aangesteld als sleepagent 
van de Stichting Nederlandse Binnensleepvaart. 
Na verruimingen van de steeds weer beperkingen 
opleverende kunstwerken en vaarwegen, pasten de 
scheepswerven hun bouwcapaciteit aan om ‘zo groot 
mogelijk’ naar buiten te kunnen brengen. Het leidde 
ertoe dat Folkert Bijma, de enige in de drie noor-
delijke provincies die de romantiek van de stoom 
hoog hield, zijn Gruno - waarop de laatste twaalf 
jaren het commando werd gevoerd door kapitein 
J. Kruyer - in 1960 voor de sloop verkocht en een 
nieuwe boot aanschafte.
De 160 pk Luctor van de Delfzijlse partners H. 
Wijnhold en J. van der Meulen werd de nieuwe 
Gruno. Deze in 1907 bij J. Th. Wilmink te Gideon 

gebouwde stoomsleepboot, waarvan de stoomketel 
(druk 10,33 kg/cm²) in hetzelfde jaar bij Van Dam 
& Gorter te Uithuizen was gebouwd, was in 1948 
verbouwd tot motorsleepboot met een 150 pk MWM 
Benz viertakt dieselmotor.

Opvolging
Folkert Bijma overleed op 21 augustus 1962, waarna 
echtgenote Gebiena de leiding overnam. Ze werd 
hierbij in 1963 bijgestaan door de op 12 november 
1943 geboren zoon Jan Pier Folkert die tot 1970 
- het jaar dat de derde, in 1940 bij Fikkers te Fox-
hol voor het Havenschap Delfzijl als Havenschap I 
gebouwde Gruno onder de Bijmavlag kwam - alle 
kneepjes van het sleepvaartbedrijf aan boord van 
eigen sleepboten leerde. ‘Vaak was je een week, 
veertien dagen van huis. En dat waren geen ple-
ziertochtjes; als het zo uitkwam, werkten we dag 
en nacht door’, zegt Jan Bijma, die stelt dat het 
sleepwerk absoluut niets te maken heeft met de 
romantische Hollands Glorie-verhalen. De praktijk 
aan boord was de beste leermeester en Bijma sleept, 
als het moet, de nieuwbouwschepen die naar zee 
worden geloodst door uiterst smalle bruggen. ‘Vijf 
centimeter ruimte aan weerszijden is voldoende. Het 
begeleiden van zeeschepen door de Noord-Neder-
landse vaarwegen is een nauwkeurig werkje; als een 
schip 15,90 meter breed is en de doorvaartbreedte 
van een brug of sluis zestien meter, dan leggen we 
een ponton voor de brug, waar het schip dan zonder 
schade langszij kan glijden.’
Na zo’n 7,5 jaar de Bijmavlag in top te hebben ge-
voerd, werd de in 1960 aangeschafte Gruno verkocht 
aan B. Kiers uit Zwolle, die de boot hernoemde 
in Triton.

Derde generatie
Hoewel mevrouw Bijma-Wetzinga nog geruime 
tijd betrokken bleef bij het reilen en zeilen van het 
bedrijf, nam zoon Jan het roer in 1970 van haar 
over. Gebiena Bijma-Wetzinga overleed op 15 ja-
nuari 1981.
Zoals het sleepbedrijf door oprichter Folkert en diens 
echtgenote werd geleid, zo zette de zoon dit voort. 
Hij trouwde met Henny Drenth, die het kantoor-
werk voor haar rekening nam, terwijl echtgenoot 
Jan bleef varen.
Nadat in 1970 de vestigingsplaats Groningen defi-
nitief verruild was voor het aan het Winschoterdiep 
gelegen Zuidbroek werd in 1973, naast de bekende 
benaming Int. Sleepdienst v.h. F. Bijma, de BV Bijma 
Internationale Transporten over water opgericht.
Sinds 1983 is de in 1965 geboren kleinzoon Folkert 
(Fons) actief in het familiebedrijf. En zoals het bij 
zijn grootouders en ouders ging, zo ging dit ook 
over naar de derde generatie: Fons’ echtgenote Lijda 
Vreezen doet, bijgestaan door haar schoonvader Jan, 
de kantoorwerkzaamheden en neemt als erkende 
scheepsbevrachter de (inter-)nationale bevrachtin-

gen voor haar rekening, terwijl 
Fons, als man van de praktijk, 
schipper is op de Bijmavloot. 
Ook Rudi Hollander is inmid-
dels 31 jaar in dienst bij Bijma, 
waarvan de laatste 25 jaar als 
sleepbootkapitein.

Nieuwbouw
In 2006 en 2007 werden nieuwe 
grote sleepboten in dienst ge-
steld, respectievelijk de Gruno 
IV en Gruno V. De cascobouw 
van de in eigen beheer ontwik-
kelde Gruno IV was gegund 
aan Scheepswerf Roukema & 
Mulder in Westerbroek. Doordat 
deze werf kort voor de tewater-
lating op 9 juni 2005 failliet ging, 
zagen vader en zoon Bijma zich 
genoodzaakt om te zien naar een 
andere werf voor de afbouw. Het werd Bodewes 
Shipyards in Hoogezand. Hoewel Roukema & Mul-
der een doorstart maakte, werd de Gruno IV 25 maart 
2006 gedoopt en opgeleverd bij Bodewes. Aan de 
bouw van deze boot ging nogal het één en ander aan 
vooraf. Lijda Bijma hierover: ‘Mijn schoonmoeder 
en ik liepen niet direct warm voor het idee van Jan 
en Fons voor een nieuwe vierde sleepboot. Maar 
zij waren juist laaiend enthousiast. “We zijn toe 
aan een nieuwe boot, we moeten vooruit denken, 
moderniseren!”, was hun stellige overtuiging. Met-
tertijd werden ook schoonmoeder Henny en ik dan 
ook warm gemaakt voor dit nieuwe project.’
De nieuwe, 22,80 meter lange en 7,30 meter brede 
Gruno IV, waarin vier Caterpillars samen 2410 pk 
leveren, werd de vierde sleepboot van de Bijma-
vloot. De in Lübeck geregistreerde Duitse sleper 
Clara werd 13 maart 2007 uit de vaart gekocht en 
als Gruno V (29,60 x 8,40 x 3,70 meter, 1350 pk) 
aan de vloot toegevoegd. Thans beheert Bijma een 
vloot van vijf met duwstevens uitgeruste sleepboten: 
de 480 pk sterke Gruno (18 x 5,05 x 200 meter), de 
Gruno II  (625 pk, 16 x 5 x 1,55 meter), de Gruno 
III (775 pk, 19,85 x 5,35 x 2,10 meter), de Gruno 
IV (paaltrek 28 ton) en Gruno V (paaltrek 22,6 ton). 
Daarnaast beschikt de Groningse rederij over diverse 
dekschuiten en naar eigen ontwerp gebouwde multi-
functionele roropontons die, uitgerust met spudpalen 
voorzien van hydraulische lierwerken, zowel naast 
als achter elkaar te koppelen zijn. De van GL- en 
SI-certificaten voor de zeevaart voorziene pontons 
zijn geschikt voor een verscheidenheid aan doelein-
den zoals offshorewerkzaamheden en de uitvoering 
van waterwerken.

Duizenden secties
In de loop der jaren werden duizenden scheepssecties 
op pontons versleept naar de nieuwbouwwerven, 

waar ze tot complete schepen werden geassembleerd. 
Daarnaast verleent Bijma bij dezelfde werven nog 
steeds de nodige assistentie als de nieuwbouwsche-
pen van de dwarshellingen worden gelaten. Ook 
bij de Meyerwerf in Papenburg, waar wereldwijd 
in te zetten luxe cruiseschepen worden gebouwd, 
ziet men het gele dundoek met de zwarte ‘B’ niet 
alleen als er zware scheepsdelen moeten worden 
getransporteerd, ook voor het uitdokken van de 
zeekastelen worden de Bijma-boten ingezet.
Bijma Zuidbroek behoort met de Gruno-boten (‘Gru-
no’s veste’ is de negentiende-eeuwse benaming voor 
de stad Groningen die terug te voeren is naar de 
mythische figuur Gruno, de stichter van Groningen) 
tot de vooraanstaande internationale sleepvaartbe-
drijven in Noord-Nederland. Fons Bijma benadrukt 
dat meer dan vijftig procent van de werkzaamheden 
in Duitsland worden uitgevoerd. 

Twee jubilea
Eigenlijk bereikte het familiebedrijf Bijma dit jaar 
op twee fronten een mijlpaal. Het sleepbedrijf, aan-
gesloten bij de Vereniging van Particuliere Sleep- 
en Duwagenten in Nederland, dat Folkert Bijma 
in 1938 oprichtte, viert dit jaar haar zeventigjarig 
bestaan; het 35-jarig bestaan geldt voor de in 1973 
opgerichte Bijma BV Int. Transporten over water. 
Dit onderdeel is aangesloten bij de Vereniging van 
Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners 
in de Binnenvaart. De ‘no nonsens’-instelling van 
het familiebedrijf is een puur Groningse: nuchter, 
flexibel, dag en nacht bereikbaar, zeven dagen in 
de week.
Het vijftigjarig bestaan werd in 1988 wel groot ge-
vierd in het Familiehotel in Paterswolde, maar aan 
het zeventigjarig bestaan werd geen ruchtbaarheid 
gegeven. ‘Geen feest. Er kan maar beter worden 
gewerkt.’ .

Zeventig jaar Internationale Sleepdienst v/h F. Bijma

Het sleepvak gaat van
vader op zoon

Tekst en foto’s Henk Zuur

De echo van de jaren dertig is nooit verstomd; het 
licht ging uit in de wereld, ook in Nederland. Het 
werd een sombere periode van massale werkloos-
heid en toenemende economische verwarring. 
Terwijl Nederland gebukt ging onder de crisisjaren, 
hadden sommige flinke ondernemers tòch de moed 
een eigen bedrijf te beginnen. Eén van hen was de 
in Groninger Folkert Bijma (geboren 1906) die in 
1935 met zijn achttien meter lange en in 1881 als 
Maasmond VII bij Pieter Boele Pzn. in Slikkerveer 
gebouwde 120 pk sterke stoomsleepboot Gruno in 
en rond de stad Groningen sleepwerkzaamheden 
verrichtte.

Folkert en Gebiena Bijma op de 
in 1960 aangeschafte tweede, tot 
motorsleepboot omgebouwde 
Gruno. (Foto familie Bijma)

Kleinzoon Fons Bijma is, in navolging van zijn vader, schipper op 
de Bijmavloot.

Zoon Jan Bijma achter zijn bureau in Zuidbroek.

Exceptioneel sleeptransport op het Eemskanaal. De op 25 maart 2006 in de vaart gebrachte Gruno IV.

De in 1887 bij Pieter Boele Pzn. Slikkerveer gebouwde stoomsleper Maasmond VII werd in 1935 de eerste Gruno van Folkert Bijma te 
Groningen. (Foto familie Bijma)
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Holland Ship Service
MANAGERS OF THE GREENFLEET 

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een behouden vaart in 2009!

Tevens zijn wij op zoek naar HWTK's
2e/3e wtk's en 1e/2e/3e stuurlieden

's-Gravenweg 37b, 2901 LA Capelle a/d IJssel
www.hollandshipservice.nl

De Quill Falcon Dustless Kwikblast® verzekert nauwkeurig 
straalwerk en is ideaal voor lokale toepassingen, bijvoor-
beeld op schepen en productieplatforms. 

Bijzonder is dat het straalmiddel enigszins nat is, dat de 
hogere massa voor een grote inslag 
zorgt en dat alle losse delen snel worden 
verwijderd. 
Het proces verloopt veilig, zonder stof 
te vormen en met een minimaal gebruik 

  aan straalmiddel.

Nu ook te huur!

Quill Falcon Dustless Kwikblast® voorkomt statische 
elektriciteit en voldoet aan alle relevante nationale en 
internationale veiligheidsvoorschriften, Baseefa, 
Atex zone 1 en TÜV.

www.straaltechniek.net

Quill Falcon Dustless Kwikblast®
elektriciteit en voldoet aan alle relevante nationale en 
internationale veiligheidsvoorschriften, Baseefa, 
Atex zone 1 en TÜV.

Quill Falcon Dustless Kwikblast®
elektriciteit en voldoet aan alle relevante nationale en 
internationale veiligheidsvoorschriften, Baseefa, 
Atex zone 1 en TÜV.

Voor verhuur bel 078 - 6511477
of mail naar info@straaltechniek.net

Lowland Marine & Offshore en Lowland Binnenvaart zijn onderdeel
van de Lowland International Group.

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

www.lowland.com

Lowland Marine & Offshore en Lowland Binnenvaart 
wensen u prettige kerstdagen,
een voorspoedig 2009 en een behouden vaart.
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Het is voor de tweede keer dat deze reconstructie 
van een kogge uit rond 1340, in 1981 gevonden 
bij de Nijkerkerbrug, op weg is naar het aloude 
centrum van het Hanzeverbond aan de Noord-
Duitse kust. Daar was het in 1143 gestichte Lü-
beck aan de Trave de leider van een verbond 
van eerst kooplieden en later handelssteden, dat 
vanaf 1150 tot omstreeks 1550 zijn stempel drukte 
op vooral de handel in Noordwest-Europa. In 
de Lage landen was Kampen een van de meest 
vooraanstaande Hanzesteden.

Koggereünie
De Hanze lijkt te herleven, want begin augustus 
liepen in Travemünde en Lübeck zes koggen en 
een karveel, de opvolger van de kogge, binnen. 
Nooit eerder in de moderne tijd was zo’n grote 
koggenvloot te zien en onderling te vergelijken. 
Deze club van koggen houdt de herinnering aan de 
Hanze levend. Een Duits sentiment, vergelijkbaar 
met ons land, waar een premier de bevolking 
oproept een ‘VOC-mentaliteit’ te tonen. 

Zo’n ontmoeting tussen koggen moet volgend 
jaar in Kampen plaatshebben en burgemeester 
Oosterhof wil proberen de internationale Han-
zedagen in 2017 naar zijn stad te krijgen. En 
er zijn nog veel meer plannen, waaronder een 
tocht naar Letland en Litouwen om hun vijfjarig 
lidmaatschap van de EU te vieren. En zouden de 
koggen alle vroegere Hanzebestemmingen met 
bezoeken willen vereren, dan kunnen ze nog wel 
een paar jaar vooruit met steden als Londen, La 
Rochelle, het Russische Novgorod en Visby op 
Gotland.

Kaartloos
Dergelijke bespiegelingen houden de zeven man-
nen en drie vrouwen op de kogge echter niet bezig. 
Schipper Adri Peperkamp, oud-eigenaar van de 
Bestevaer, windt zich op. Hij mist de kaarten 
van de Waddenzee en het zeegebied boven de 
Waddeneilanden. En het kompas is ook nergens 
te vinden. Hij gromt wat over vrijwilligers in het 
algemeen en die van de Kamper kogge in het 
bijzonder, maar op de sluis in Kornwerderzand 
wordt de ontbrekende uitrusting nabezorgd. Later 
blijkt, dat we ook geen beleefdheidsvlaggen heb-
ben, maar een vriendelijke Duitser helpt ons in 
Cuxhaven aan een klein Duits vlaggetje.
Een deel van de bemanning kent elkaar al langer, 
anderen moeten er even inkomen. Iedereen is in 
gedachten bij die vermaledijde oostenwind, die 
het ‘echte zeilen’ onmogelijk maakt. Peperkamp 
heeft met het vooruitzicht op die doorstaande 
oostenwind een tactiek uitgezet, die ons met 
drie tijen mee en één tegen op de motor naar 
Brunsbüttel moet brengen.

Visroken
Niet zichtbaar gehinderd door dit alles bouwt 
Johan ‘s middags zijn rookoven op. Piet, een 
boom van een vent, helpt hem. Voorzichtig sto-
kend met stukjes hout en eikenkrullen heeft Johan 
enkele uren later een middeleeuws ogende moot 
zalm en poontjes klaar. Hij is een van de ‘types’ 
aan boord. Altijd bereid tot een goed – zij het 
meestal ook wat lang – verhaal. Visser in hart 
en nieren en bedreven met de peur. Wat later 
trouwens ook een zwakke plek blijkt. Hij slaapt 
in een waterdichte tankslaapzak (‘die draait mooi 
mee’) en dat is geen luxe, want het dek van de 
kogge vertoont origineel Middeleeuwse lekka-
ges als het even flink doorregent. Halfslapend 
probeer je de druppels te ontwijken. De enige 
droge plek is op de motorruimte, maar dat heeft 
weer andere nadelen.

Bliksem rondom
Voor Harlingen de Pollendam opdraaiend, waar-
schuwt de tegemoetkomende sleper Holland ons 
voor buien met zware windstoten en dat doet de 
scheepsleiding besluiten de ra te laten zakken. 
Voorzichtig viert ‘bootsman’ Jackie de zware val, 
die rond het braadspil voor het kasteel loopt. 
We kijken met gemengde gevoelens toe. Wel zo 
veilig, maar nu is elke kans op nog even zeilen 
verkeken.
We hebben twee wachten van vijf uur en zo staan 
vijf donkere silhouetten na elf uur onwennig 
zwijgend onder het kasteel. Om ons heen slaan 
indrukwekkende bliksemschichten in land en 
water, maar echt harde windstoten blijven uit. 
Dat geldt niet voor de regen, die in af en toe felle 
buien de wachters onder het kasteel bijeendrijft. 
Aan stuurboord slaan de vuurtorens van de ei-
landen, aan bakboord passeren de schepen in het 
verkeersscheidingsstelsel.

Historisch water
We varen in een gebied met een rijke historie. 
De eerste zeevaarders in deze contreien waren 
de Noormannen en Denen, die in 793 het voor 
de noordoostkust van Engeland gelegen kloos-
tereiland Lindisfarne overvielen. Het had lang 
geduurd, voordat deze noorderlingen beschikten 
over schepen waarmee zij zulke lange afstanden 
konden afleggen. Het vroegst bekende, uit plan-
ken gebouwde schip was het Hjortspringschip 
uit circa 300 voor Christus. Tot die tijd kende 
men waarschijnlijk alleen boomstamkano’s en 
huidenboten. Bovendien werden de vroege plan-
ken schepen nog gepeddeld of geroeid, zoals het 
veel zwaardere en voor zeevaart geschikte Ny-
damschip uit de vierde eeuw en het 200 tot 300 
jaar jonger Kvalsundschip. Vermoedelijk werd 
tussen de zesde en achtste eeuw het zeiltuig ont-
wikkeld. Maar toen dat vierkante zeil eenmaal 
op die schepen stond, bleken ze zeer snel. Een 
reconstructie van het Noorse Gokstadschip had in 

1893 voor de circa 2600 mijlen lange tocht naar 
de Wereldtentoonstelling in Chicago 27 dagen 
nodig en haalde topsnelheden van elf knopen. 
Begin jaren negentig klokte de Helle Ask, een 
replica van het Skuldelev 5-schip, topsnelheden 
van veertien knopen. Daar konden de gemoto-
riseerde zeeschepen uit de eerste helft van de 
vorige eeuw nog een puntje aan zuigen.
Hun vermogen om lange afstanden af te leg-
gen, was ook de basis van het imperium dat de 
Noormannen en Denen, zowel door rooftochten 
(Vikingen) als door diplomatie wisten op te bou-
wen. Hun handelscontacten reikten van Groenland 
tot Byzantium en van Engeland tot de Kaspi-
sche Zee. Ze bereikten zelfs het Amerikaanse 
continent (Helluland, Markland en Vinland, zeer 
waarschijnlijk het huidige Baffinland, Labrador 
en Newfoundland). Overigens gaan deskundi-
gen ervan uit, dat Groenland en deze gebieden 
‘toevallig’ werden ontdekt nadat een schip door 
storm uit de koers was geslagen.

Koggenwortels
Nadeel van de slanke Scandinavische schepen 
was hun beperkte laadvermogen. Mede daardoor 
werd de ‘lompe’ kogge zo’n succes voor de Han-
zekooplieden. De herkomst van het vijftien à 35 
meter lange scheepstype is in nevelen geduld, 
maar in zijn gezaghebbende standaardwerk De 
Hanze zoekt de Franse specialist Philippe Dol-
linger het in de Lage Landen. Zo bestond in de 
tiende eeuw in het bisdom Utrecht een ‘kog-
genheffing’ (cogscult), die ook voorkomt in de 
keur van Nieuwpoort uit 1163. ‘In dit gebied was 
ook eerder sprake van breedbuikige schepen dan 
in het oosten. Maar de Hanze gaf zeker de stoot 
tot de grootschalige bouw van dit type dat haar, 
zeker in de Oostzee, een groot voordeel gaf op 
de concurrentie. In de dertiende en ook nog de 
veertiende eeuw was de kogge hét Hanzeschip’, 
stelt Dollinger.
Kenmerk van de kogge is de overnaadse bouw-
wijze. De holk en de karveel, opvolgers van de 
kogge, zijn gladboordig. Een overgangsvorm is 
te zien in het archeologisch museum in Sassnitz 
op Rügen. Dat bij Gellen gevonden wrak werd 
gebouwd in 1339 en in 1356 gerepareerd of 
gerenoveerd en kreeg daarbij een dubbele huid, 
doordat de gladboordige planken simpelweg over 
de overnaadse romp zijn gelegd. Wellicht was 
nieuwbouw te duur en moderniseerde de eigenaar 
zijn schip op deze manier. Dat blijkt ook uit de 
relatief hoge leeftijd van het schip, want gemid-
deld gingen koggen slechts zo’n tien jaar mee. 
Het is niet bekend of dat kwam door gebrekkig 
onderhoud of door intensief gebruik.  

Aan de braadspil
De zon is weer op over de Kamper kogge. Boven 
Norderney geeft het weerbericht oost vier tot vijf, 
afnemend. De schipper scheert zich. Wat later 
valt een dode op een schip in de buurt. We weten 
niet of dat gebeurt op de stationssleper Oceanic 
of op de nabijgelegen kotter Accumersiel 5. De 
reddingboot voert het lichaam af, de dokter keert 

per heli terug en even later gooien de sportvis-
sers op de kotter hun hengels uit. We begrijpen 
het even niet.
Halverwege de middag kruisen we de Jademon-
ding en wijken op een blakke zee uit voor de 
MSC Paris. Mooie gelegenheid om de ra weer te 
hijsen, ofwel middaggymnastiek. Met zes man en 
spaken aan de houten braadspil: ‘Halen, houden, 
overzetten’. De spil kraakt af en toe alarmerend, 
maar in twintig minuten is de klus veilig geklaard 
en zijn we weer een zeilschip. Hoewel, de kogge 
is om allerlei goede redenen geregistreerd als 
jacht. Toch even checken. ‘Adri, wat vind jij: is 
dit een schip of een boot?’
Adri denkt languit zonnend even na en zegt. ‘Dit 
is een schip.’

Johan & Piet
Rond vijf uur hebben we de ton Elbe 1 dwars 
en gaat het met acht knopen richting Cuxhaven. 

Onderweg loopt de Nordland van UPM ons op 
en geeft een groetende stoot. Op het museale 
lichtschip kunnen we douchen in ruil voor wat 
Schnapps. We hebben zo’n 36 uur gemotord.
De volgende morgen is het weer vroeg dag. Een 
Johan & Piet-dag. ’s Nachts heeft een lange paal 
langszij een zware lat op het boord doormidden 
gedrukt en Piet en een tandenpoetsende Johan 
nemen direct poolshoogte. Zodra we onderweg 
zijn verschijnt een eiken balk een dek en begin-
nen ze een vulstuk op maat te zagen. Onderwijl 
goedmoedig ruziënd over het feit, dat je nooit 
‘de streep moet wegzagen’.

Vervolg op pagina 19

Terwijl in de vroege ochtend het zware onweer boven het 
land aan stuurboord langzaam uitdooft, stoomt de kogge 
uit Kampen verbeten oostwaarts. Niet onder zeil, zoals alle 
tien bemanningsleden hadden gehoopt, maar geduwd 
door 180 paarden. Ze steekt haar slanke steven in de lichte 
deining en de vloed zorgt voor zeven knopen over de 
vloer. We zullen drie dagen nodig hebben om via het Kieler 
kanaal de Oostzee te bereiken.

Tekst en foto’s Sander Klos

~
‘Geef die man een Schnapps’

~

korte historie van de Hanze

In de eerste helft van de elfde eeuw 
overheersten de Scandinaviërs de handel 
in West-Europa. Ze hadden koloniën in 
Engeland en bezochten ook het continent: 
Bremen en Utrecht, Keulen, Vlaanderen 
en Normandië. Ze handelden in huiden, 
gezouten boter, gedroogde vis, hout en 
ook goederen uit het oosten en daardoor 
floreerden steden als Bergen, Trondheim, 
Tönsberg en Oslo.
In de zuidelijke Noordzee hadden de 
Friezen en Vlamingen echter de overhand. 
De Vlamingen handelden ook veel met 
Engeland en exporteerden vooral laken in 
ruil voor wol en huiden. Brugge had via 
het Zwin nog een open verbinding met zee 
en groeide uit tot hét handelscentrum van 
de Lage Landen.
Via steden als Huy, Dinant en Luik werden 
metalen, Rijnwijn, edelstenen en luxe 
goederen aangevoerd vanuit het Duitse 
achterland tot zelfs vanuit Konstantinopel.
Door onbekende redenen liep de handel 
van de Friezen terug. Tiel was in de elfde 
eeuw nog een bloeiende handelsstad, 
maar verloor in de twaalfde eeuw ter-
rein aan Utrecht en Stavoren. Wie ook 
profiteerden, waren de Duitse kooplui uit 
met name Keulen en Bremen. De Keule-
naren kregen in 1130 zelfs het recht zich 
in Londen te vestigen, wat kooplui uit Tiel 
en Bremen niet mochten. Koning Henry II 
gaf de Keulenaren bescherming en steeds 
meer voorrechten.
De markten rond de Noord- en Oostzee 
stonden niet zozeer via de zeeweg rond 
Skagen met elkaar in verbinding, maar 
via de Eider. De schepen voeren vanuit 
het westen naar Hollingstedt, vanwaar 
de lading over land naar Sleeswijk werd 
gebracht. Soms werken zelfs hele schepen 
over land naar de vijftien kilometer verder 
gelegen monding van de Schlei getrans-
porteerd.
Maar overheersend op de Oostzee waren 
de bewoners van Gotland. Ze waren 
in de sporen van de Noormannen naar 
Novgorod getrokken en hadden daar een 
eigen handelscentrum. Vanuit het westen 
voerden ze vooral Vlaams laken aan en 
namen huiden, bont, was en kostbare 
oriëntaalse goederen mee terug. Daarom 
sloten de Duitse kooplui rond 1150 een 
verbond met hun collega’s van Gotland, 
dat ongeveer een eeuw standhield. Daarna 
namen de Hanzesteden het heft steeds 
meer in handen en vestigden handelspos-
ten in Visby, Londen, Novgorod en Brugge.
De lange levensduur van de Hanze was 
opmerkelijk, aangezien de lidsteden vaak 
ook eigen belangen nastreefden. Zo 
waren er Noord-Duitse steden, die kapers 
ondersteunden, hoewel die kapers andere 
Hanzesteden beroofden. Ook kwamen 
lang niet alle steden opdagen op de regel-
matige Hanzedagen. In grote lijnen bleven 
ze echter het algemene doel – optimale 
handelsvoorwaarden - onderschrijven. Dat 
belang was zo groot, dat de Hanze niet 
terugschrok voor handelsembargo’s en 
gewapende conflicten. Zo werd Noorwe-
gen met een embargo aan de rand van 
een hongersnood gebracht en maakten 
Hanzeschepen deel uit van oorlogsvloten 
als daar aanleiding toe was. 
Nederlandse Hanzesteden waren voor kor-
tere of langere tijd: Nijmegen, Roermond, 
Tiel, Venlo, Zaltbommel, Arnhem, Deventer, 
Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, 
Hattem, Kampen, Ommen, Stavoren, 
Zutphen, Zwolle, Oldenzaal en Groningen. 
Van hen waren Deventer en Kampen de 
belangrijkste. Geen lid van de Hanze, 
maar wel belangrijke handelscentra waren 
Dordrecht en Amsterdam.
Dollinger stelt in zijn standaardwerk, 
dat de Hanze tijdens haar hele bestaan 
werd bedreigd door de Hollanders. ‘Het 
is niet overdreven om te stellen, dat 
de Hollanders vanaf het begin van de 
vijftiende eeuw de nachtmerrie van de 
Hanze waren.’ Zo ondervond de Vlaamse 
lakenhandel veel nadeel van de goedko-
pere producten uit Amsterdam, Leiden en 
Naarden. Had de Hanze ook relatief jonge 
Hollandse handelssteden als lid toegela-
ten, dan waren zij waarschijnlijk niet zulke 
verbeten concurrenten geworden, denkt 
Dollinger.
In 1669 werd de laatste Hanzedag 
gehouden, ruim 500 jaar na het ontstaan 
van Lübeck. Door de opkomst van sterke 
centrale regeringen had het verbond van 
kooplieden geen bestaansrecht meer.

Kamper kogge brengt zesweeks bezoek aan Noord-Duitsland

In het kielzog van de Hanze

Schipper Adri scheert zich aan dek.

Peter is de enige van de drie 
vissers, die echt wat vangt. 
Maar geen surfer…

Voor het eerst zijn vrijwel alle koggen ter wereld 
bijeen en varen in konvooi van Travemünde 
naar Lübeck.

kamper kogge
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www.vandijkadvocaten.nl

Omdat we ervan overtuigd zijn, dat wij er zijn voor u; 
Omdat we geloven en vechten weten te combineren;
Omdat voor ons de mens de belangrijkste maatstaf is
blijven wij ons ook in 2009 inzetten voor u. 

VANDIJK Advocaten wenst u fijne feestdagen

Graag wensen wij al onze relaties en klanten 
fi jne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ook 
in 2009 is Kampers Pompservice u graag van 
dienst met het verlenen van services voor de 
continuïteit van uw dek-, laad-, los- en ballast-
pompsystemen. 25 Jaar expertise met het 
verkopen, onderhouden, repareren en reviseren 
van wormpompen is toegepast in de ontwik-
keling van een eigen pompenlijn, die tegemoet 
komt aan elke denkbare gebruikerswens.

www.kampers.com

Puttershoek
Tel: 078 676 0610 • Fax: 078 676 1149
pompservice@kampers.com

Informeer naar:
• Kampers kwaliteitspompen
• Onderhoud alle merken
• Revisie en reparatie
• Ruime voorraad onderdelen
• Gereviseerde pompen

Twinscrew pumps re-invented

Prettige feestdagenPrettige feestdagenPrettige feestdagen

Tel. 0183-561193    
www.sygo.nl    

Fax 0183-564166
E-mail: sygo@planet.nl

SYGO BV

Wij wensen iedereen

fijne feestdagen

en een

voorspoedig 2009

Forward Engineering Papendrecht bv

Rijksstraatweg 172, 4254 XK Sleeuwijk

Tel.: 0183 302 947, Fax: 0183 303 227

E-mail: info@forwardengineering.nl

Internet: www.forwardengineering.nl

Forward Engineering Papendrecht bv 
kan het volgende voor u doen:

• Ontwerpen van schepen
• Het maken van prijsberekeningen
• Het maken van werktekeningen voor uw schip
• Het geven van adviezen aan scheepseigenaren 

en andere klanten
• Begeleiding van schepen in aanbouw in Nederland 

en in het buitenland
• Verkoop van schepen
• Verkoop en bevoorrading van 

scheepsonderdelen voor 
nieuwbouw en vervanging 
zoals: roeren, straalbuizen, 
schroeven, hydraulische 
installaties enz. enz.

Alle reparaties 
aan uw schip 

zowel onder als 
boven de waterlijn

Rotterdamseweg 466, 2629 HJ Delft, 
tel. 015-2560016 - 06-53972309

Internet: www.scheepswerf-bocxe.nl

.NL
Dit is de nieuwe
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Met ballastwater reizen dieren per schip de hele 
wereld over. Ook het verbinden van waterwegen 
geeft soorten toegang tot nieuw terrein. Aquatic 
Nuisance Species, hinderlijke waterdieren, noe-
men de Amerikanen deze soorten, sinds dikke 
klonters driehoeksmosselen uit de Zwarte Zee 
hun industriële waterinstallaties verstoppen en 
de visstand in de Great Lakes decimeren. Naast 
het verlies aan biodiversiteit is ook economische 
schade een reden om nieuwe soorten binnen de 
perken te houden.
Radboud-biologe Mariëlle van Riel heeft als eer-
ste systematisch gekeken naar hoe invasies van 
kreeftachtigen verlopen. Ze deed dat in de Rijn. 
‘Je moet bemonsteren, want een groot deel van 
het proces is niet zomaar te zien.’

Vanaf een ponton bij Tolkamer werd de binnen-
komst van de slijkgarnaal en de vlokreeft geobser-
veerd en geteld. ‘Vooral in de zomer krioelt het van 
de larven’, zegt de promovenda. ‘Negentig procent 
van wat aan ongewervelden langs komt drijven, 
is Pontokaspische vlokreeft en slijkgarnaal. De 
garnaal uit de Zwarte Zee werd voor het eerst in 
het Nederlandse deel van de Rijn gezien in 1987, 
de vlokreeft zit er sinds 1995. Hij kwam via het 
in 1992 geopende Main-Donaukanaal. De twee 
soorten blijken ieder een totaal andere strategie 
te hebben om zich te handhaven. De slijkgarnaal, 
een filterdiertje dat leeft van fytoplankton, maakt 

het zich naar de zin door een laagje modder te 
verzamelen en daar een kokertje van te bouwen 
om in te leven. Bij grote aantallen worden de 
stenen zo glibberig dat andere soorten zich niet 
meer kunnen vasthouden of onder de modder 
raken en verstikken. De Pontokaspische vlokreeft 
is daarentegen een roofdier in de Rijn. Die moordt 
gewoon alles uit wat een concurrent kan zijn.’
Intussen zitten er op bepaalde plekken op een 
vierkante meter wel 10.000 van deze beestjes, 
die zelf een millimeter tot ruim twee centimeter 
groot zijn.

Vraatbek
‘De Pontokaspische vlokreeften eten alles, echte 
omnivoren’, zegt Van Riels copromotor Gerard 
van der Velde van het Institute for Water and 
Wetland Research. ‘Ze schrapen algen van ste-
nen, filteren het water, eten visseneieren, net 
uitgekomen vissen, soortgenoten, of desnoods 
hun eigen poep.’

Van der Velde is dertig jaar onderzoeker van Aquatic 
Nuisance Species aan de Radboud Universiteit. 

‘Onze collega’s uit Oost-Europa geloven ons niet. 
Maar wij zien toch echte killers. Vaak eten ze niet 
eens hun hele prooi op. De Pontokaspische vlo-
kreeften worden in de Rijn ouder dan in de Donau. 
Hun vraatbek groeit harder dan de rest van hun 
lichaam. Het zijn sterkere rovers naarmate ze gro-
ter worden.’ Het garnaalachtige dier eet nu al in 
hoog tempo eieren van de met uitsterven bedreigde 
rivierdonderpad op. Dat heeft Van der Velde op 
film vastgelegd.

De jonkies van de slijkgarnaal en de vlokreeft zijn 
vaak de eersten die nieuw gebied koloniseren. 
‘Denk daarbij aan nieuwe stenen op de kribben, 
of nieuwe oeververhardingen met stortsteen, zegt 
Van Riel. ‘Als ze er eenmaal zitten, bepalen de 
plaatselijke omstandigheden of de garnaal dan 
wel de vlokreeft gaat overheersen. Op basis van 
mijn onderzoek kun je duidelijk zien dat het niet 
alleen de eigenschappen van de dieren zijn die de 
problemen veroorzaken. De mens heeft de Rijn 
veranderd in een rivier met slechts twee biotopen: 
stenige kanten, afgewisseld met zandige vlakken. 
De stenen biotoop is ideaal voor deze soorten. In de 
kribvakken is door het kolken van het water weinig 
leven mogelijk. Als er meer variatie in biotopen 
zou zijn, nevengeulen, andere oevers, meer soorten 
bodems, zouden de inheemse soorten meer kans 
hebben overeind te blijven.’

Exotenconferentie
Sinds het drama met de driehoeksmosselen in de 
Verenigde Staten in het begin van de jaren tach-
tig hebben invasies van waterdieren de aandacht 
van grote groepen biologen over de hele wereld. 
Jaarlijks komen ze bij elkaar. Heeft dat praten en 
monitoren eigenlijk wel zin? De recente geschie-
denis van de Rijn laat zien dat invasie na invasie 
binnenkomt, wat steeds weer tot nieuwe proble-
men leidt. ‘Ja’,  zegt Van der Velde. ‘Wetgeving 
tegen het lozen van ballastwater is in de maak en 
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit komt met een exotennota.’   Van 
Riel vult aan dat door al dat onderzoek nu bekend 
is dat bestrijden alleen zin heeft als de populaties 
nog klein zijn. ‘Jammer genoeg is er doorgaans 
niet zoveel interesse voor het onderzoeken van 
de eigenschappen van een soort voordat die pro-
blemen geeft’, zegt ze. ‘Hierdoor is kennis over 
invasieve soorten meestal beperkt en dat bemoeilijkt 
die vroege bestrijding.’.

De Pontokaspische vlokreeft is op zich een klein en ongevaarlijk waterdiertje, maar volgens biologe 
Mariëlle van Riel wordt alles wat leeft in de Rijn in rap tempo door dit diertje opgegeten.

Slijkgarnaal en vlokreeft dreigen Rijn leeg te eten

Piepkleine killers in uw vaarwater

~
Exoten komen Europa

binnen in ballastwater

~

~
‘Main-Donaukanaal

is de boosdoener’

~

~
‘Vlokreeften eten alles,

het zijn echte omnivoren’

~

De slijkgarnaal en de Pontokaspische vlokreeft ruk-
ken op in de Rijn. De garnaal richt zijn omgeving 
lekker glibberig in en maakt zo het milieu voor 
anderen onleefbaar. Het vlokreeftje vreet inheemse 
concurrenten op. Voor het eerst is het hele proces 
van kolonisatie en populatiegroei van twee exoti-
sche waterdiertjes in de Rijn stap voor stap gevolgd. 
Biologe Mariëlle van Riel promoveerde dit jaar op 
het onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nij-
megen. Volgens haar heeft de mens ideale omstan-
digheden voor deze soorten gecreëerd.

vlokreeft

FAMILIEPUZZEL 
antwoorden:

A + 4 = Engelina Loog, 
 moeder van Chantal Loog

(ms Toros)
B + 3 = Marco Meijer, 
 vader van Judith Meijer

(ms Pamoja)
C+ 16 = Martijn Smit, 
 vader van Renate Smit

(ms Verena)
D + 9 = Esther Goudriaan, 
 moeder van Caroline Goudriaan

(ms Concordia)
E + 1 = Hans Heijmen, 
 vader van Marco Heijmen

(ms Mathijs)
F + 6 = Wolfgang Theissig, 
 vader van Dennis Theissig

(mts Excalibur)
G + 12 = Karin de Jong, 
 moeder van Celeste de Jong

(ms Pontiac)
H + 5 = Mario Lourenssen,
 vader van Roos Lourenssen

(ms Phiansaro)
I + 2 = André Driesen,
 vader van Jordi Driesen

(mts Alpheus)
J + 11 = Claudia de Jong,
 moeder van Florens de Jong

(ms Felicitas)
K + 7 = George Sep,
 vader van Mariëlle Sep

(ex ms Marbella)
L + 15 = Robin Vermeeren,
 vader van Youri Vermeeren

(ms Estero)
M + 13 = Klaziena van Wijgerden,
 moeder van Valentino van Wijgerden

(ms Restart)
N + 8 = Colina Martha,
 moeder van Lorenzo Bouman

(ms Allegro)
O + 14 = Sylvia Kunst,
 moeder van Niels Kunst

(ms Laguna)
P + 10 = Adrie Visser,
 vader van Linda Visser

(ms Eben Haëzer)

EUROSCHROEF V.O.F.
Scheepsschroef reparatiebedrijf

Kompasstraat 30C
2901 AM Capelle a/d/ IJssel

Langs deze weg 
wensen wij een ieder 
prettige feestdagen 

en een gelukkig 2009.

TEL: 010-4422858
FAX: 010-4507673

info@euroschroef.nl
www.euroschroef.nl

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.- 12V € 130
150 Amp.- 12V € 155
200 Amp.- 12V € 195
230 Amp.- 12V € 225
Optima CCA815 € 185

Excl. BTW 2 jr. garantie
TRAKTIEBATTERIJEN
520 Amp.- 24V € 1350
620 Amp.- 24V € 1495
720 Amp.- 24V € 1695
820 Amp.- 24V € 1850
920 Amp.- 24V € 2050
1040 Amp.- 24V € 2325
1160 Amp.- 24V € 2550
Trog optioneel

exclusief BTW 
4 jaar garantie

Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam

Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

Wij wensen u

prettige

feestdagen,

een gelukkig

nieuwjaar

en een 

behouden vaart!

Croon Elektrotechniek B.V.
Röntgenweg 6

3208 KG  Spijkenisse
Telefoon: +31 181 - 60 17 00

Fax: +31 181 - 6017 99
www.croon.nl

Wij wensen iedereen
prettige Kerstdagen 

en een gezond 
en voorspoedig 

2009 toe!
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We lopen richting de sluizen in het gezelschap van onder 
meer de Uppland van JR Shipping. Reijer, basisschoolonder-
wijzer en ‘scheepsskriever’, stuurt. Hij heeft er op de vorige 
tocht in 2004 een traditie van gemaakt om elke dag samen 
te vatten in een gedicht (‘rijmpje’, zegt hij bescheiden). In 
de eerste afleveringen spelen de bliksem, de motor en het 
lange Kieler kanaal een hoofdrol.
Werd vier jaar geleden nog met moeite voorkomen, dat 
de kogge een loods moest nemen, nu passeren we zonder 
problemen de sluis en maken vast bij de bunkerboer. Daar 
kunnen Johan & Piet goed bij de reparatie, moet Jackie 
even slikken bij de rekening van circa 1000 euro en heeft 
Johan nog wat vis over voor de bunkerbaas, die overigens 
geen flauw idee heeft wat Johan nu precies met ‘rote poon’ 
bedoelt. Water kunnen we er niet bunkeren en dat is minder, 
want daar hebben we een mysterieus tekort aan.

Vervelende pinda’s
Het 98 kilometer lange kanaal heeft mooie oevers en de 
passerende scheepvaart is af en toe imposant, maar allengs 
slaat de verveling toe. Een mooi moment om te beginnen aan 
de zakken pinda’s, die de voorzitter ons heeft meegegeven. 
Jackie had ze eigenlijk willen bewaren (’we hebben ons 
geen moment verveeld’), maar het houdt de bemanning 
weer even van de straat.
Onderwijl blijkt er ook weer water te zijn. Niemand die 
het snapt en er wordt druk gespeculeerd over luchtbellen 
en het afschot van de leiding. 
Peter begint alvast met wat reparaties aan het lekkende dek, 
terwijl Adri bij tijd en wijle heen en weer beent om tegenlig-
gers in de gaten te houden. Dat is een van de nadelen van 
de hoge kop van de kogge; je moet aan het roer aan beide 
zijden uithangen om goed vooruit te kunnen kijken en als 
het echt tricky wordt, moet er een uitkijk op de steven. Wat 
overigens niet de slechtste plek is om het leven rond en op 
de kogge gade te slaan. 
Kort voor Kiel komt de Mare Frisium ons tegemoet en de 
Sereno uit Werkendam ligt bij het Kieler Lagerhaus afge-
meerd. Op de sluis moet toch kanaalgeld worden betaald, 

dus kan een erkenning als traditioneel schip in Duitsland 
geld schelen. Al wordt het 21 meter lange schip ook gere-
geld gematst bij de onderhandelingen over het havengeld 
(‘geef die vent toch een Schnapps’,  klinkt het dan steevast 
vanuit de achtergrond). 
Rond half negen liggen we aan de Tiessenkai, waar de 
legendarische Schiffsausrüster is veranderd in een café. 
Achter ons ligt de Artemis uit Franeker, een ranke zeiler, 
waar we met jerrycans water kunnen halen. Als tegenprestatie 
komen schipper, gastvrouw en maat later nog een borrel 
halen. En smeekt de gastvrouw bij het vertrek net zolang 
tot ze één van Piets handgemaakte houten bierkroezen mag 
meenemen.

Gank is alles
Na nog twee laatste jerrycans sjouwen en een groepsdiscus-
sie over de waterschaarste gaan we de volgende morgen 
met goede moed op weg, want dit wordt een zeildag! Pas 
over drie dagen moeten we ons in Travemünde melden, 
dus lopen we in noordelijke richting naar Marstal op Aero 
en steken de volgende dag over naar Bagenkop. De laatste 
etappe voor Travemünde eindigt in Neustadt, waar Adri 
met ijzeren zelfvertrouwen helemaal achter in de haven 
stuurt, waar inderdaad nog volop plek is voor schepen als 
het onze.
Na voldoende vrije ruimte te hebben gemaakt, kan het 
razeil met Kamper logo eindelijk omhoog en hoog aan 
de wind gaat het door de Kieler Bocht richting Aero. Ver-
stomd zijn de discussies over waterschaarste of over de beste 
plek om aan dek te ‘poedelen’ zonder lekkage onderdeks 
te veroorzaken. Iedereen is gespitst op de optimale stand 
van het zeil op deze voor een kogge ambitieuze koers. Ze 
vaart zo’n zeventig graden aan de wind, maar te zien aan 
het zog komt daar nog een graad of twintig aan drift bij. 
Dus wat doen we; strak en hoog of minder strak en sneller? 
‘Gank is alles’, vindt Johan. Peter ziet de bakboordschoot 
liever iets losser en op de ‘laatmiddeleeuwse’ laptop zien 
we het verschil: bij 345 loopt ze 4,5 knoop, tien graden 
lager vijf knoop.
Het schip leeft voor ons gevoel en met tegenzin besluiten we 
te strijken wanneer de romp wat erg veel water begint door 

te laten. Inspectie beneden toont 
snelle stroompjes door lekkende 
naden in beide zijden. Van onder de 
planken klotst het water bij enige 
helling vrij over de vloer. We zullen 
even moeten pompen.  
Dat hebben we boven de Wad-
deneilanden ook al gedaan, toen 
door onbekende oorzaak water 
binnendrong. Het zat ‘m in een 
boordkraan, maar Adri had al een 
bankje in gedachten om haar op 
te zetten.

Reuzevangst
Het vissermanschap breekt Johan 
op weg van Kiel naar Marstal ove-
rigens op. Peter heeft een lijn uit-
gezet en vangt kort na elkaar twee 
gepen en een makreel. Voor Reijer 
reden voor een pestcampagne. Hij 
houdt luidkeels de stand bij (‘1-0’) 
en zingt zijn slachtoffer toe: ‘Johan 
kan geen vissies vangen, hi ha ho’. 
Na de eerste geep geeft de bespotte 
nog geen krimp, maar na de tweede 
vangst wordt het hem te veel. Hij 
verschijnt aan dek met een hengel 

met ‘afgezaagde loop’ en viert de lijn met een voor hem 
ongebruikelijke verbetenheid. Het mag niet baten, over 
bakboord is het visserijtje beter dan over stuurboord. 
Hoewel de schipper belooft de volgende dag voor ons (de 
auteur heeft in Marstal ook snel een vistuig aangeschaft) de 
‘goede visgronden’ op te zoeken, vangt die dag helemaal 
niemand iets. Zodat Johan op zijn beurt iemand heeft om 
op te kankeren. Hij heeft in eerdere havens al de meest 
curieuze stukken metaal opgeduikeld om zijn haken bij 
hoge snelheden toch maar onder water te houden.
Vlak voor Neustadt eindigt het visseizoen onverwacht 
spectaculair. Na een pak melk te 
hebben gevangen (tijdens de slaap 
der gerusten in het zonnetje op het 
voordek door medeopvarenden 
aangebracht) wordt de vislijn van 
de auteur een koerskruisende sur-
fer fataal. Hij denkt probleemloos 
achter ons langs te gaan, maar raakt 
de lijn en valt met een kreet van 
schrik (of pijn) om. De lijn moet 
het daarna met één haak minder 
doen.

Naast een potje
In Marstal liggen we langszij de 
oude kuster Samka, die Adri het 
nodige jeugdsentiment bezorgt. 
‘Op zo’n potje ben ik ooit begon-
nen.’ We hebben de nodige bekijks, 
maar omdat de kuster tegen de wal 
ligt, komen er nauwelijks mensen 
aan boord.
Dat is de volgende dag in Bagenkop 
wel anders. Bij de boordtrap staat 
een kist voor giften en de zware 
kist met merchandising gaat open: 
T-shirts, boeken, badges, Kamper 
schipperbitter. De kinderen willen 
het eerst klimmen, het kasteel op 
en de bemanning vertelt de tiental-
len bezoekers gewillig het verhaal 
over de ontstaansgeschiedenis.
Hoewel het Financieel Dagblad op 
onze eettafel meedeelt, dat de we-
reldeconomie stilvalt, loopt onze 
business in Bagenkop perfect. 
Ina telt de omzet: zo’n 220 euro, 
waar alleen 25 euro havengeld af 
moet.
Vooral onderdeks blijken de 
bezoekers onder de indruk. Ze 
kennen waarschijnlijk wel kog-
gen in deze streek, waar havens 
als Wismar, Lübeck en Rostock 
elk een eigen exemplaar hebben. 
Maar de zware eiken balken en 
de Spartaanse inrichting onder-
deks slaat steeds weer aan. Mis-
schien ook wel, omdat dit schip 
eigenlijk niet voor mensen lijkt 
gemaakt. Nergens een plek waar 
een mensenlichaam goed in past. 
Nergens iets zachts te zien, want 
we hebben op aandringen van Jo-
sien onze bagage en slaapspullen 
goed gecamoufleerd.
De andere koggen zijn veel minder 
oorspronkelijk, mede doordat de 
bouwers direct al hebben gekozen 
voor een bestaan als passagiers-
schip. De Bremer kogge komt 
qua oorspronkelijkheid nog het 
dichtst bij. 

Net vrachtvaart
Na die mooie handel moeten we de 

volgende morgen eerst Fehmarn ronden om een bezeilde 
koers richting Travemonding te krijgen. Begin van de mid-
dag is het zover en op een koers van 200 graden loopt ze 
op een bakstagswind vijf knopen.
De dag is vroeg begonnen (5.45 uur) en Adri’s wacht moet 
afvaren. Maar dat gaat de liefhebbers net even te ver. Af-
gezien van Peters dochter Annamijn is iedereen aan dek. 
Wat niet wil zeggen dat ze lui is.
De ochtend passeert gemoedelijk met een oogje op kruisende 
cruiseferry’s en een discussie over de beste rompvorm: rond- 
of knikspant. Jackie, in het dagelijkse leven werkzaam bij 
scheepswerf Peters in Kampen, verdedigt aanvankelijk de 
rondspant, maar Adri wint het pleit. En vertelt aansluitend 
nog een opwekkend verhaal over een monstergolf die hem 
overviel bij de Weserton. Hij lijkt de kogge in zijn hart te 
hebben gesloten. ‘Ik vroeg me af of het varen anders was, 
maar ik heb hetzelfde gevoel als in de vrachtvaart.’
Zodra we rond Fehmarn de Lübecker Bocht indraaien, komen 
de verrekijkers tevoorschijn. We hebben over de marifoon 
al oproepen gehoord voor de Kieler kogge, ze moeten dus 
in de buurt zijn. Na een uurtje verkennen we ver over bak-
boord het kenmerkende silhouet van een kogge. En dat is 
een apart gevoel: een middeleeuws zusterschip, waarvan er 
maar een stuk of zes op de wereld rondvaren. Maar meer 
krijgen we niet te zien en dus lopen we Neustadt binnen, 
waar de havenmeester ons via de intercom luid verwelkomt 
en we voor 8,20 euro – en uiteraard een Schnapps - een 
plek aan de monumentenkade vinden. Het wordt laat en 
op een terras een klein beetje baldadig, zodat de volgende 
morgen links en rechts wat wordt geklaagd over hoofdpijn. 
Dat komt goed uit, want het dek moet geveegd en de zijden 
worden ontdaan van spinnenwebben.
Bij de afvaart roept Jackie – wellicht door de hoofdpijn 
– Reijer toe, dat hij het voorstag moet losmaken. Bereid-
willig loopt Reijer naar voren, maar zijn gezicht vertoont 
twijfel. Heeft hij dat nou goed gehoord? Jackie ziet zijn 
verwarring, maar kan niet zo snel op de woord ‘voorspring’ 
komen. Een vrolijk vertrek, kortom.
De meesten gunnen Reijer wel een duwtje, zeker nadat hij 

de vorige dag iedereen aan het trimmen heeft gekregen op 
een bezeilde koers. Het feit, dat hij de afstand tot het doel op 
de GPS aanzag voor de snelheid, leidde tot een onrustbarend 
en onverklaarbaar verlies aan snelheid, vandaar.

Moederlijk
We hadden gehoopt een beetje glorieus Travemünde bin-
nen te lopen, maar de toch al zwakke wind laat het voor de 
havenmonding afweten en het schoverzeil hangt lusteloos 
tegen de mast. Aan de Ostpreussenkai liggen onze zusters. 
De grotendeels mannelijke opvarenden informeren direct 
naar ‘drank en/of vrouwen’, zodat Josien voor de zekerheid 
luidkeels meedeelt, dat zij de moeder van Annamijn is. 
In de hitte voor de kade is onze middeleeuwse kleding nogal 
warm en collega’s van andere schepen lopen er zomerser 
bij. We krijgen walstroom.
Het voelt als een aankomst, maar ook als een einde. De lange 
stukken zeilen op dit gemoedelijke schip zijn voorbij. Die 
middag steken we in stortbuien nog een stukje naar buiten 
en varen dan in konvooi de Trave op. Onze carbidbussen 
bulderen. Sinds 1400 hebben er niet meer zoveel koggen 
in Lübeck gelegen. .
Gegevens kamper kogge

Lengte over de stevens 21,58 meter.
Grootste breedte 7,56 meter.
Diepgang 2,20 meter.
Laadvermogen zestig ton.
Mastlengte 22,40 meter.
Zeiloppervlak 140 vierkante meter.
Bouwtijd vier jaar
Verwerkt eiken: 150 kuub.

Bootsman Jackie fatsoeneert de kitnaden in het dek.

Eindelijk…hoog aan de wind.

De stuurstand van de kogge met v.l.n.r. Piet, Peter en Annamijn. Piet zit op het braadspil, waarmee de ra wordt 
gehesen. En Duitse bezoekers zijn verbaasd dat één persoon de kogge stuurt. Op sommige andere koggen is dat 
hydraulisch geregeld.

kamper kogge



advertentieWeekblad Schuttevaer Zaterdag 20 december 200820

Informatie en voorregistratie op www.maritimeoffshorecareerevent.com
Voor de laatste maritieme vacatures, ga naar de vernieuwde MaritiemeVacaturebank.nl!

Hét grootste evenement voor carrière en 
opleiding in de maritieme & offshore sectorWoensdag 8 april 2009

Beurs-WTC Rotterdam
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Offshore Career Event 2009

Ook exposeren? 
Bel +31 10 436 0112 of mail naar 

ao@navingo.com
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Olthof
blijft de vaart erin houden!

Machinefabriek G. Olthof N.V.
Nijverheidstraat 120 - 124
2901 AR Capelle a/d IJssel
Tel. 010-258 02 58
Fax 010-458 87 50
e-mail: info@olthof.eu

Olthof Schiffservice
Auenweg 173
D-51063 Köln
Tel./Fax 0049 (0) 221-981 088 
41

Al meer dan tachtig jaar een begrip in de scheepvaartbranche

dealer

Verkoop, revisie en reparatie van Mitsubishi 
en Daewoo dieselmotoren voor voortstuwing, 
pomp, boegschroefaandrijving en generatorsets

Grote voorraad nieuwe onderdelen 
en ruilonderdelen voor Mitsubishi en 

Brons motoren

voorraad

Dag en nacht service, worldwide

Verkoop, installatie, reparatie en inspectie
van hydraulische installaties

fabrikant service

Nog steeds service, reparatie en revisie
van Brons, Bolnes en Stork dieselmotoren

Aan ca. 200 meter kade, 
open vaarwater, vrij van havengelden

reparaties gratis aanleg

www.olthof.eu
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