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Schippers van weleer

De Piu Allegro 
bleef tot 2004 
in de vaart, toen 
werd het vlak 
afgekeurd. (Foto 
archief Bouke 
Veltman)

Door Corine Nijenhuis

Bouke Veltman (57)
Schipper 1981-2004
Allegro, spits, 1933, 339 ton
Piu Allegro, spits, 1956, 367 ton

Bouke was dan geen 
schipperskind, hij had 
een voorliefde voor Frans 

water. Dus toen hij op zijn 22ste 
de vrachtvaart inging, deed hij 
dat met een spits en niet met de 
klipper die hij twee jaar eerder 
had aangeschaft. Het lag in de 
bedoeling die laatste te tuigen 
voor de chartervaart, maar daar 
kwam het niet meer van toen 
hij eenmaal op de Franse kana-
len voer.

Bouke kwam uit de zwakzinnigen-
zorg. Vrachtschipper leek hem een 
leuk bestaan, hoewel hij er ‘bij-
zonder weinig van wist’. Met zijn 
net aangeschafte Allegro kreeg hij 
direct een reisje haver aangeboden. 
Toen de lader vroeg: ‘Schipper waar 
wil je het hebben?’, antwoordde 
Bouke beleefd: ‘In het ruim graag.’  
Met die spits leerde hij wérke-
lijk varen. Als zetschipper op 
de Bruine Vloot had hij soms de 
makkelijke route gekozen; in de 
vrachtvaart ging dat niet. Zijn eer-
ste Franse reis verliep niet zonder 
horten of stoten. De bestemming 
was Gennevilliers, Bouke had geen 
idee waar het lag. Met goede zin 
ging hij op weg, maar de spits liep 
niet hard, want er zat een touw 
in de schroef. Hij kon geen duiker 
betalen en het winterwater was te 

koud om er zelf in te gaan. Toen 
hij eindelijk Parijs naderde, bleek 
de gasolie op. Hij had niet willen 
bunkeren vanwege de kosten. Uit-
eindelijk was hij duurder uit toen 
hij zijn jerrycans bij een passerend 
schipper moest vullen. 

Geen gejakker
Vele vaarjaren brachten ervaring 
en kennis. Bouke voer meest op 
Frankrijk, in de export. Binnen-
landse reizen waren daar nau-
welijks. Daar waren de Franse 
schippers op tegen: oneerlijke 
concurrentie. Bouke had ze tekeer 
zien gaan op de Franse beurs en 
was onder de indruk geraakt van 
hun temperament: ‘Schuim op 
de bek die schippers!’ Hij kon 
het goed met ze vinden, zelf was 
hij ook niet bepaald een doetje 
wanneer het op principekwesties 
aankwam. Bij menig schippers-

actie stond hij op de barricades. 
Daarnaast hield hij van hun land. 
Voor Bouke stond vrachtvaren 
gelijk aan Frankrijk. ‘Vrijheid en 
geen gejakker. ‘s Avonds gingen de 
sluizen dicht, dan kon je een stad-
je bezoeken. Of de kat uitlaten. 
Het was een “way of live”.’
In 1985, tijdens de slooprege-
ling, verruilde hij zijn oude spits 
voor een jongere. Hij noemde 
het schip Piu Allegro, niet alleen 
Fransen braken er hun tong op. 
Bouke bleef op het Zuiden varen, 
met genoegen. Tot in 1998 het 
beurssysteem werd afgeschaft. 
Met verbijstering zag hij hoe de 
spitsenschippers onmiddellijk hun 
prijzen lieten zakken. Bouke had 
gevochten voor het behoud van de 
schippersbeurs en was geschokt 
dat medestanders als een blad 
aan een boom omdraaiden. Híj 
weigerde mee te buigen: ‘Ik ben 

niet iemand die een ambtenaar 
een sigaar geeft.’ 

Slapeloze nacht
Hij voer nog zes jaar in de vrije 
markt, maar weigerde concurren-
tiestrijd en hield vast aan de oude 
vrachtprijs. Hij hoorde de verwij-
ten; dat hij altijd een kwartje meer 
moest. Voor Bouke had het niets 
met geld van doen: ‘Ik deed het uit 
principe, niet voor iets anders.’
In 2004 werd het vlak van de Piu 
Allegro afgekeurd. Tijdens één 
slapeloze nacht besloot Bouke met 
vrachtvaren te stoppen. Het was 
alsof er een last van hem afviel, 
het gevoel van onrecht zat dieper 
dan gedacht. Nu is hij scheepsma-
kelaar en woont op een varend 
woonschip. Over zijn schippers-
verleden is hij duidelijk: ‘Ik mis 
het varen, maar het hele gezeik 
eromheen niet.’

Schrijfster en beeldend 
kunstenares Corine Nijenhuis 
schreef onder meer de non-
fictie roman ‘Een vrouw van 
staal’, waarin zij niet alleen de 
geschiedenis van haar eigen 
varende woonschip, maar 
ook die van de Nederlandse 
binnenvaart van 1901 tot nu 
vastlegde. Ontmoetingen met 
oud-schippers tijdens lezingen 
naar aanleiding van dit boek, 
leverden een serie nieuwe 
verhalen op, die tweewekelijks 
in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

Door Hans Heynen

De Radio Holland Group heeft 6 december 
op het SS Rotterdam in Rotterdam gevierd 
dat het op de dag af 100 jaar bestond. Alge-
meen directeur Paul Smulders reikte bij die 
gelegenheid het eerste exemplaar van het 
boek ‘Een eeuw Radio Holland’ uit aan bur-
gemeester Ahmed Aboutaleb.  

Radio Holland in 1916 door een 
groep reders en industriëlen opge-
richt als ‘Nederlandsche Telegraaf 
Maatschappij Radio Holland’. Het 
door Guglielmo Marconi rond 
1900 ontwikkelde systeem voor 
draadloze radiotelegrafie stond 
toen nog in de kinderschoenen. 
De radioapparatuur op de in 1912 
gezonken Titanic had het belang 
ervan echter aangetoond en de 
reders wakker geschut. Zonder 
de door de Titanic uitgezonden 
SOS-oproep, de eerste ooit, had 
helemaal niemand de ramp over-
leefd. Het schip was dan veel later 
vermist en men had niet gewe-
ten waar te zoeken. De scheeps-
ramp zorgde voor internationale 
afspraken over het uitluisteren 
van berichten en regels over ver-
plichte plaatsing van radioappara-
tuur op schepen met meer dan 50 
opvarenden.    

Seintoestellen
In 1920 waren al 204 Nederland-

se schepen uitgerust met door de 
Nederlandse Seintoestellen Fabriek 
(NSF) in Hilversum gebouwde ra-

dioapparatuur en werden er 125 
besteld. Radio Holland plaatste en 
exploiteerde de apparatuur, inclu-
sief door haar opgeleide marconis-
ten. De reders betaalden huur. 

In de jaren ‘20 werd duidelijk 
dat op de korte golf ook gesproken 
berichten grote afstanden konden 
overbruggen. Radio Holland kreeg 
toestemming frequenties te ge-
bruiken voor wal-schipverkeer. 
Ook de radiorichtingzoeker deed 
zijn intrede en in 1925 bouwde Ra-
dio Holland in IJmuiden en Maas-
sluis de eerste radiopeilstations.     

In de jaren ‘30 kregen ook vis-
sersschepen installaties voor 
radiotelefonie. 

Oorlogsverliezen
In de Tweede Wereldoorlog leid-

de Radio Holland zware verliezen. 
Zestig medewerkers, meest mar-
conisten, verloren het leven en 
van de 730 schepen die in janua-
ri 1940 een radiostation hadden 
van Radio Holland, waren er in 
1945 nog 316 over. Na de oorlog 
herstelde het bedrijf zich echter 
snel. Veel installaties moesten 

worden vernieuwd en nieuwe ra-
diotechnieken braken door, zoals 
de radar. Eind 1947 voeren alweer 
838 schepen met apparatuur van 
Radio Holland en waren er 10 uit-
gerust met radar, waaronder de 
walvisjager Willem Barentsz en de 
passagiersschepen Willem Ruys, 
Nieuw Amsterdam en Mecklen-
burg. Tien jaar later was de radar 
niet meer weg te denken. In 1955 
plaatste Radio Holland er 278 en 
dat werden er elk jaar meer. 

De in 1957 ingaande verplich-
ting tot het aan boord hebben van 
een radiotelefonie-installatie (kor-
te golf ) voor zeeschepen legde Ra-
dio Holland evenmin windeieren. 
Wereldwijd werd het al snel zo 
druk op de korte golf dat in 1967 
de single side-band (enkelzijdige 
korte golf ) werd ingevoerd om de 
capaciteit te verdubbelen.  

Transistor en VHF
De transistor zorgde in de jaren 

‘60 voor een nieuwe revolutie. Die 
maakte de kwetsbare radiobuis 
overbodig en de installaties com-
pacter. In die periode werd ook de 
VHF (marifoon) populair, en niet 
alleen in de zeevaart. Steeds meer 
binnenvaartschepen namen er 
een, vaak in combinatie met een 
bochtaanwijzer en radar. In 1971 
plaatste Radio Holland de 1000ste 
rivierradar. Kustvaarders en vis-
sersschepen schaften massaal 
elektronische navigatieappara-
tuur (Decca en Loran), auto-pilots 
en snelheidsmeters aan.

In de jaren ‘80 brak de satelliet-
navigatie door en werd faxen en 
telexen via de satelliet mogelijk. 
De EPIRB, een radioboei die auto-
matisch een noodsignaal met po-
sitie doorgeeft via de satelliet, ver-
grootte de veiligheid nog verder. 

In 1990 kwam Radio Holland 
met de geïntegreerde brug voor de 
binnenvaart (de 2000-line). In de 
zeevaart werd het noodoproepsys-
teem GMDSS ingevoerd, wat het 
definitieve einde van de marconist 
inluidde. 

Na de eeuwwisseling won sa-
tellietcommunicatie snel terrein. 
Naast Inmarsat (en Iridium) werd 
VSAT populairder en beter. Via de 
satellieten kunnen nu grote hoe-
veelheden data tussen schip en 
land worden uitgewisseld en via 
internet telefoneren wordt goed-
koper. Steeds meer schepen zijn 
continu online. 

 
Pulsjes
Burgemeester Aboutaleb noem-

de het logisch dat Nederland als 
maritieme natie een vooraan-
staande rol speelde. ‘De innova-
ties zijn immens. De telegrafist is 
verdwenen, maar de pulsjes zien 
we in digitale vorm nog steeds.’ 
Aboutaleb volgde de HTS-oplei-
ding telecommunicatie. ‘Ik vind 
techniek nog steeds leuk. Tijdens 
vergaderingen reken ik soms de 
eindwaarden van een radioverster-
ker uit en teken het schema, zoals 
anderen poppetjes tekenen. Dat 
lijkt vreemd, maar is vergelijkbaar 
met het besturen van een stad. 
Daarvoor moet je ook schakelen 
en verbindingen leggen.' 

Het rijk geïllustreerde boek Een Eeuw 
Radio Holland (ISBN 9789051945195)  
is tweetalig (Nederlands/Engels). Het 
is verkrijgbaar bij Uitgeverij Van Wij-
nen en kost 29,95 euro.

Scheveningen Radio (roepletters 
PCH) rond 1930.

 

Radio Holland viert eeuwfeest op SS Rotterdam

Aan de wieg van telecommunicatie

Reders huurden marconist
en radiotelegrafie-apparatuur

Radiokamer rond 1920 op de vierde 
SS Rotterdam (1908-1940) van de 
Holland Amerika Lijn. (Illustraties Een 
Eeuw Radio Holland) 


