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Andere tijden 15

 26 mei 2017,  

Schippers van weleer

De lege Kempenaar in het midden is 
de Michel van Johannes Ooms. 
(Foto collectie familie Ooms)

Door Corine Nijenhuis

Johannes Ooms (74) 
Schipper 1966-1976

Twee Gebroeders, zandzuiger, 
1938,155 ton
Michel, Kempenaar, 1935, 500 ton
Michel, Dortmunder, 1940, 900 ton

Dat een schip de vaart 
bepaalt, weet iedere 
schipper. Dat een schip 

zijn schipper uit de vaart kan 
verbannen, is minder bekend. 
Voor Johannes werd het wer-
kelijkheid: een onverwachte 
wending in het leven van een 
geboren schipper.

Als kind woonde hij op een beurt-
schip. Zijn ouders voeren een 
vast traject, van Amsterdam naar 
Deventer. Ze vervoerden van alles: 
koeienhuiden, dozen chocola, 
kisten vol koekjes en meel. Over-
dag werd er geladen of gelost, ’s 
nachts gevaren. Het beurtschip 
had twee man personeel aan 
boord. Maar het IJsselmeer joeg 
moeder Ooms schrik aan en toen 
een collega zonk, sloeg dat om in 
angst. Toen Johannes op zijn 13e 
van school kwam, was het beurt-
schip verruild voor een zandschip 
waarmee zijn ouders op Duitsland 
voeren. Dat Johannes bij hen aan 
boord kwam, sprak vanzelf. 
Hij leerde het varen spelender-
wijs. Toen hij 23 werd voltrok 
zich in een halve week een fikse 
verandering: ‘Op dinsdag was ik 
jarig, op donderdag haalde ik het 

Rijnpatent, op vrijdag werd ik 
schipper.’

Leuk meisje
Dat patent was noodzakelijk om 
als zelfstandig schipper op zand-
schip Soli Deo Gloria te varen. De 
eigenaar ervan bezat vijf schepen 
met die naam, Johannes kreeg 
nummer 1. Hij voer hetzelfde 
traject als zijn vader, en dezelfde 
lading. Duits betonzand naar 
Raalte. 
Na twee jaar werd het tijd voor 
een eigen schip. Hij kocht de 
zandzuiger Twee Gebroeders via 
zijn oom, die bedrijfsleider was 
bij een bouwmaterialenhandel. 
Hij moest het schip ‘vrijvaren’, de 
eigenaar had er geld in laten zit-
ten. Dankzij zijn oom was er werk 
genoeg. Hij dankte er ook zijn hu-
welijk aan. Toen Johannes voor de 

firma dagelijkse reisjes voer van 
Olst naar Deventer, zag hij steeds 
een leuk meisje: ze woonde naast 
de sluis. De verkering duurde een 
half jaar, toen stapte ze als echt-
genote op de Twee Gebroeders.

Groter 
Er kwam een zoon en daarna 
een groter schip. Met Kempenaar 
Michel voeren ze internationaal. 
‘Vanwege de uitdaging.’ Toen 
Johannes twee jaar later opnieuw 
een groter schip kocht, had dat 
niets te maken met uitdaging 
maar met laadcapaciteit. ‘Of met 
hebzucht. Want daar kwam het 
eigenlijk wel op neer.’
Waar of niet: hij werd er stevig 
voor gestraft. De Dortmunder 
was vóór de koop gekeurd. Maar 
toen hij na twee jaar de helling 
op ging, bleek het staal onder kop 

en kielgang zo dun dat er over de 
hele lengte nieuw plaatwerk op 
moest. 80.000 gulden kostte de 
reparatie. De bank weigerde een 
lening. Johannes legde het schip 
tegen de kant. Daar begon het ge-
vecht om de schade te verhalen. 
Hij kreeg overal nul op rekest. 
Uiteindelijk nam de bank het 
over. De schipper zag zijn bedrijf 
gesaneerd, het schip gesloopt. 
Johannes werd kraanmachinist, 
tot hij werd afgekeurd met 
een hernia. Hij solliciteerde als 
schipper op een passagiersschip 
en ging weer varen. Terugkijkend 
op zijn leven is Johannes niet 
bitter. Het lot van de Dortmunder 
maakte dat hij zijn kinderen kon 
zien opgroeien. Maar het is wel 
bepalend geweest voor zijn schip-
persbestaan: ‘Mijn verhaal is de 
keerzijde van de binnenvaart.’

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 Jan Vegter en Patrick Naaraat

Johann Hendrik van Cappellen kreeg 
in 1885 vergunning voor de oprich-
ting van een ‘fabriek voor stoom- en 
andere werktuigen’ in Bolnes. Hij 
begon een gieterij, waar onder meer 
lieren, slagscharen, buigbanken en 
ponsmachines werden gemaakt. Rot-
terdam maakte in die jaren een enor-
me groei door en de machinefabriek 
en ijzergieterij van Van Cappellen 
profiteerde daarvan. 

Deze viercilinder Bolnes leibaan-gloeikopmotor werd in 
1928 gebouwd voor het ms Hopsborg. 

Geschiedenis van 
Motorenfabriek Bolnes

Stuwkracht 
in staal

Ongeveer een kwart eeuw la-
ter was het bedrijf een naamloze 
vennootschap (NV) geworden, 
die vanaf 1908 onder leiding 
stond van zoon Cornelis Willem 
van Cappellen. Inmiddels was de 
scheepsmotor in opkomst. Veel 
machinefabrieken experimen-
teerden daarmee en brachten ei-
gen motormerken op de markt. 
NV Machinefabriek Bolnes v/h J. 
H. van Cappellen wilde niet ach-
terblijven. Men diende, naast de 
stoommachines, ook met een ei-
gen verbrandingsmotor te komen. 
In 1909 werd de eerste Bolnes 
tweetakt gloeikopmotor met car-
terspoeling gepresenteerd.

Een jaar later, in 1910, was het 
bedrijf uit zijn jasje gegroeid en 
verhuisde van Bolnes naar een 
aanzienlijk groter bedrijfsterrein 
op het riviereiland De Zaag in 
Krimpen aan de Lek, tegenover 
het dorp Bolnes.

Tot 1935 produceerde men er 
gloeikopmotoren met de bekende 
kruishoofden en leibanen, gelijk 
aan de vele stoommachines die 
men tussentijds ook nog bouwde. 

Gelaste motor
Maar de ontwikkeling stonden 

niet stil. Er werd een echte diesel-
motor ontworpen en vanaf 1928 
kon Bolnes dieselmotoren leveren 

Eerst gelaste Bolnes
dieselmotor in 1949

met naar wens een open of geslo-
ten motorvoet.  In 1949 kwam de 
eerste volledig gelaste Bolnes die-
selmotor gereed. Deze motor was 
ontwikkeld door de kleinzoon van 
de oprichter, Johan Hendrik, samen 
met prof. ir. C.B. Kroon van de TU 
Delft. De gelaste Bolnes vond snel 
zijn weg in de industrie en scheep-
vaart. Ook de baggersector was zeer 
geïnteresseerd. Maar de motor le-
verde maximaal 50 pk per cilinder 
en de schaalvergroting in de bagge-
rij vroeg om grotere vermogens.

Om hieraan te voldoen vatte 
Dick Leonardus Hendrik Smit, 
adjunct-directeur in het fami-
liebedrijf van L. Smit & Zoon 
Scheeps- en Werktuigbouw NV 
in Kinderdijk, het plan op om in 
overleg met de familie Van Cappel-
len zwaardere Bolnessen te gaan 
bouwen bij de machinefabriek van 
Smit in Kinderdijk. Deze kwamen 
onder de merknaam Smit-Bolnes 
op de markt. Vanaf 1954 tot 1960 
werden ze in Kinderdijk gebouwd, 
toen verhuisde de productie naar 
een nieuwe motorenfabriek van 
Smit & Bolnes in Zierikzee.

Smit-Bolnes motoren waren 
bij uitstek geschikt om ruwe olie 

(HFO) te gebruiken als brandstof. 
In de latere jaren werd ook de 
Bolnes motor aangepast aan deze 
goedkopere brandstofsoort.

Bolnes en Smit & Bolnes waren 
weliswaar zelfstandige bedrijven, 
maar ze deelden nieuwe techni-
sche ontwikkelingen met elkaar 
en maakten gezamenlijk reclame. 

Moeilijke tijden
In het begin van de jaren ‘70 

van de vorige eeuw braken moei-
lijke tijden aan. De scheepbouw 
verkeerde in crisis en de Oliecrisis 
maakte het er niet beter op. Het 
werd steeds moeilijker motoren 
af te zetten en de concurrentie 
was moordend. Dat leidde ertoe 
dat IHC Caland, het moederbedrijf 
van Motorenfabriek Smit & Bol-
nes, besloot Motorenfabriek Smit 
& Bolnes in 1977 te sluiten.

Bij Motorenfabriek Bolnes ging 
men echter manmoedig verder 
met de doorontwikkeling van de 
gelaste dieselmotor. Maar lang zou 
dit niet meer duren. Drie jaar na 
het vieren van het 100-jarig jubi-
leum in 1985, moest de motoren-
productie worden gestaakt. De 
service en onderdelenvoorziening 

werden overgenomen door Wärt-
silä Netherlands.

Boekenserie
De complete geschiedenis van 

beide fabrikanten wordt uitge-
breid beschreven in het vijfde deel 
uit de boekenserie: ‘Nederlandse 
fabrikanten van land- en scheeps-
motoren’. In voorgaande delen 
werden de motorenfabrikanten 
Brons uit Appingedam, De Indus-
trie uit Alphen aan den Rijn, Tho-
massen uit De Steeg en 29 kleinere 
fabrikanten uit Midden- Noord- en 
Oost-Nederland getoond en be-
schreven. Deel 5 heeft, net als de 
vorige delen een A-4 formaat met 
harde kaft en is genaaid en gebon-
den uitgevoerd. Het 288 bladzij-
den tellende boek bevat meer dan 
400 zwart-wit foto’s, maar er is 
ook een katern in kleur. 

Het boek kost 39,95 euro, exclusief 
verzendkosten, maar is voor Schut-
tevaer-lezers met korting te bestellen 
voor 37,50. Neem voor meer infor-
matie of bestellingen contact op via 
www.bronsarchiefschildwolde.nl of 
jvegter@zonnet.nl en vermeld daarbij 
dat u Schuttevaer-lezer bent. 

Een gelaste V20 Bolnes van 1500 pk uit 1961. 
(Foto’s collectie J. Vegter)


