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Andere tijden 15
 12 mei 2017,  

Schippers van weleer

De kroon op het 
werk, de Hage-
naar Fiat. 
(Foto collectie 
Roelof Kreeft)

Door Corine Nijenhuis

Roelof Kreeft (83)
Schipper 1961-1997

De Nieuwe Zorg / Spes, 
klipperaak, 1910, 96 ton
Goede Verwachting, 
Hasselteraak, 1900, 115 ton
Fiat, luxe motor, 1920, 263 ton
Fiat, Hagenaar, 1930, 605 ton, 

Voor Roelof Kreeft begon 
de Tweede Wereldoorlog 
dramatisch: zijn moeder 

overleed, zijn vaders schip werd 
afgezonken. De Goede Ver-
wachting werd gelicht, maar de 
oorlog beleefde het moederloze 
gezin aan de wal. Pas na zijn 
verplichte schooljaren ging ook 
Roelof weer aan boord van de 
Hasselteraak. Zo voeren ze zand 
en grind; vader Kreeft en zijn 
vijf kinderen.

Tot hij in 1950 hertrouwde. Roelofs 
nieuwe moeder was niet bepaald 
doorsnee: een zelfstandig schipper 
met een eigen klipperaak. Met een 
matroos op leeftijd voer ze turf op 
Hasselt. ‘Een prachtmens!’ Roelof 
bewondert haar; de overstap naar 
een gezin moet groot geweest zijn. 
Met twee schepen in bezit, splitste 
de familie op. Roelof en zijn oudste 
broer op de klipperaak, de rest 
bleef op de Hasselteraak. Geza-
menlijk voeren ze op de Kempen, 
maar na verloop van tijd gingen 
de broers hun eigen weg. Beiden 
waren nog jongens, maar ze red-

den zich best. Ze hadden dezelfde 
ideeën. Scheepsnaam De Nieuwe 
Zorg was hen te somber, ze veran-
derden het in Spes. Ze voeren 11 
jaar samen. Toen ging vader Kreeft 
naar de wal en kwam de Hassel-
teraak vrij. 

Principe
Het kwam prachtig uit: Roelof was 
juist getrouwd, het paar ging op 
Goede Verwachting varen. Deze 
scheepsnaam beviel Roelof wél. 
Het schip had een zijschroef. Voor 
Roelofs vrouw was dat nieuw, maar 
al snel voer ze als de beste. 
Er werden twee dochters gebo-
ren, het schip werd verlengd en 
gemotoriseerd. Maar na negen jaar 
waren ze toe aan iets groters. Met 
de luxe motor Fiat stapten ze van 
zand en grind over naar veevoer, 
kunstmest en ijzer. Altijd via be-
vrachters. Roelof vertelde tevoren 
dat hij niet op zondag voer: ‘Niet 
om ergens te komen tenminste.’ 

Hij hechtte aan de zondagsrust, 
liefst met kerkbezoek. In Duisburg 
waren speciale schippersdiensten. 
In Rees, bij de grindmolen, was een 
oude tjalk ingericht als kerkschip.
Het kon ook anders. Eens belde de 
bevrachter of hij toch op zondag 
kon komen. Toen Roelof weiger-
de, belde de baas zelf. Hij bood 
100 mark extra. Roelof was kort 
maar duidelijk: ‘Het gaat niet om 
geld, het gaat om principe.’ Gelijk 
had hij: de lading bleek niet eens 
urgent.

Laatste tocht 
Roelofs laatste schip was de kroon 
op het werk. ‘Iedereen zei: nou heb 
je wat gekocht zeg!’ Hij investeerde 
in de Hagenaar: nieuwe denne-
boom, luiken en trimvullingen, 
vernieuwde woning en stuurhut. 
Het schip zou de oudedagsvoorzie-
ning zijn. En toen kwam de sloop-
regeling. En kelderde de prijzen. 
Roelof stond voor een moeilijke 

keuze. Hij was jong om te stoppen, 
maar wachten was riskant. Hij 
wilde liever niet: ‘Maar wijsheid 
zei dat we wél wilden.’
Die sloopregeling was vreselijk. 
‘Kapitaalvernietiging. Op de sloop 
lagen schepen waar wij onze 
vingers bij aflikten.’ Zelfs de bank 
vond het zonde van de Hagenaar, 
maar toen Roelof vroeg of ze dan 
een koper konden bieden, werd 
het stil. 
Tijdens de laatste tocht, naar de 
sloperij, begaf de motor het. Ze 
voeren door op de boegschroef. 
Achterstevoren. De volgende dag 
begon de sloop. Met een kraan 
sleurden ze de Fiat de kant op. In 
een dag was het gebeurd, de motor 
hadden ze er niet eens uitgehaald. 
Nu wonen Roelof en zijn vrouw al 
jaren in een huis. Ze zijn gewend. 
Da’s maar goed ook: ‘Want ik 
wou maar zeggen, dan zit je wel 
vast hè, dan kun je nergens meer 
heen.’

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 Gijs van Hesteren

‘Het begon allemaal met een telefoontje van het Centraal Comité ’40-’45. Of ik 
even de namen kon aanleveren van de omgekomen zeelieden’, vertelt schrijver 
Johan van der Wal, over zijn boek ‘Gebleven’, dat het verhaal vertelt van in de 
Tweede Wereldoorlog omgekomen Harlinger zeelieden.

Johan van der Wal: ‘Ons gezin heeft jarenlang 
niets van mijn vader vernomen. Pas in oktober 
1945 kwam hij thuis.’ (Foto Gijs van Hesteren)

Herdruk ‘Gebleven’ over gesneuvelde Harlinger zeelieden

Ongeziene oorlog op zee

Het boek verscheen in 1995 ter gelegen-
heid van de onthulling van het Zeemans-
monument op de Waddenpromenade in de 
Friese havenstad. Op 1 mei verscheen bij 
uitgeverij Flevomedia een herziene en uit-
gebreide herdruk.

‘Na de 53 omgekomen Joodse Harlingers, 
vormen de zeelieden de grootste groep oor-
logsslachtoffers, met 24 gesneuvelden.

‘Na dat telefoontje heb ik drie maanden 
onderzoek gedaan. Internet was er nog nau-
welijks. Mijn belangrijkste bron was het 
boek ‘Nederlandse Zeemansgraven’ van Ed 
Melis en Wil van Wamel, twee Amsterdam-
se politierechercheurs. In eerste instantie 
behandelden zij het zinken van het Japanse 
schip Junyo Maru, nadat het was getorpe-
deerd door een Britse onderzeeër. Duizen-
den geallieerde krijgsgevangenen zijn daar-
bij verdronken. In datzelfde boek stonden 
de namen van alle Nederlanders die een 
zeemansgraf hadden gevonden. Er rolden 
15 Harlingers uit. Aanvullend onderzoek le-
verde nog eens negen namen op.

Yad Vashem
‘Alles klopte in het boek, maar het moest 

snel klaar zijn, dus hier en daar was het een 
beetje kort door de bocht. In de 22 jaar die 
sindsdien zijn verstreken kreeg ik veel re-
acties en nog steeds verschijnt er literatuur 
over die periode. Dat heeft mij ertoe ge-

bracht een tweede, herziene en aangevulde 
versie te maken.’

‘Opvallend is bijvoorbeeld het verhaal 
van kapitein Jan Klugkist en zijn Joodse 
echtgenote Elly, die met hun coaster Friso 
zo vaak afgemeerd hadden gelegen in de 
Zuiderhaven dat ook zij mogen worden 
beschouwd als Harlinger zeelieden. In de 
meidagen van 1940 wisten zij vanuit IJmui-
den 96 Joodse Nederlanders over te zetten 
naar Engeland. Een zeer gevaarlijke on-
derneming. Aan boord bevond zich onder 
anderen Meyer Sluyser, bekend van onder 
meer Vrij Nederland, het Vrije Volk en de 
Groene Amsterdammer. Ook de befaamde 
oorlogshistoricus Lou de Jong bevond zich 
met zijn zwangere vrouw onder de opvaren-
den. Ik heb vernomen dat het kapiteinspaar 
intussen is aangemeld voor het register 
“Rechtvaardigen onder de Volkeren” van 
Yad Vashem.’

Weinig keus
‘Met dit boek wil ik de lezers van nu mee-

geven hoe deze groep mannen zich heeft 
opgeofferd, ver van huis. Niet dat zij veel 
keus hadden. Kort na de Duitse bezetting 
had de Nederlandse regering in Londen alle 
koopvaardijschepen geconfisqueerd en ter 
beschikking gesteld aan het Engelse Minis-
try of Shipping. De bemanningen kregen 
een vaarplicht opgelegd. Te midden van 

mijnenvelden, door onderzeeërs belaagde 
konvooien en luchtaanvallen moesten zij 
hun werk doen.’

Vermist
Lolke van der Wal, de vader van de au-

teur, had niet te koop gelopen met zijn oor-
logsbelevenissen. ‘Maar als we hem ernaar 
vroegen, wilde hij er wel over vertellen. Hij 
is één van de zes uit mijn boek die de oor-
log hebben overleefd. Ons gezin had jaren-
lang niets van mijn vader vernomen. Rode 
Kruis-brieven waren nooit aangekomen. 
Zijn schip was in maart 1943 getorpedeerd 
en men had zich er al bij neergelegd dat 
hij nooit meer zou terugkomen. Totdat er 
in mei 1945 een telegram binnenkwam. Hij 
was even in Amsterdam geweest, maar had 
niet naar Harlingen gemogen. Alle schepen 
waren nodig om militairen te repatriëren. 
Pas in oktober 1945 kwam hij thuis. Toen 
heeft hij mij gemaakt.

‘Na de oorlog ging hij werken bij Scheeps-
werf Welgelegen, maar hij kon niet meer 
wennen aan de samenleving aan de wal. 
Men geloofde zijn verhalen over de oorlog 
niet. Dat kón toch allemaal niet. Na zes we-
ken is hij weer gaan varen. Tot zijn 60ste. 
Toen ging hij met pensioen. Hij is nu over-
leden. Ik ben blij dat ik hem in 1978 nog 
heb geïnterviewd over zijn lotgevallen in de 
oorlogsjaren. De cassettebandjes heb ik na 

20 jaar nog eens beluisterd, maar ze waren 
onbruikbaar geworden. Gelukkig heb ik ze 
destijds gelijk uitgewerkt. Tien A4’tjes. Ook 
hij was getorpedeerd.’

Schippersgeslacht
Journalist en maritiem historicus Johan 

van der Wal stamt uit een oud schippersge-
slacht. Hij schreef niet alleen de twee versies 
van ‘Gebleven’. In 1997 publiceerde hij ‘De 
ondergang van de Simon Bolivar’, in 2001 
‘Zij zijn niet waarlijk dood’, in 2007 promo-
veerde hij op zijn boek ‘We vieren het pas 
als iedereen terug is’ en in 2010 verscheen 
‘Zeemansgezinnen in bezet Nederland’.

‘Gebleven’, 176 pagina’s. Prijs € 19,95. ISBN 
978-94-91276-41-5. Te koop via https://www.fle-
vomedia.nl/boekenwinkel en in de boekhandel.

‘Kapitein Jan Klugkist
verrichtte heldendaad’


