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Andere tijden14

 , 1 september 2017 

Schippers van weleer

De Peelaak Vol-
harding, waarop 
Henk Klos na 
de oorlog als 
zetschipper 
voer voor een 
betonfabriek in 
Hoogeveen. 
(Fotocollectie 
familie Klos)  

Door Corine Nijenhuis

Hendrik Klos (89)
Schipper 1954-2000

Henk Klos was vanaf zijn 
trouwen zetschipper. 
Dat was te wijten aan 

zijn vader. Die had in 1926 een 
klipperaak gekocht, voor 6000 
gulden. Drie jaar later zag hij 
collega’s op splinternieuwe 
spitsen varen, gemotoriseerd en 
al, gekocht voor de helft van dat 
bedrag. Wat hem betreft stond 
scheepsbezit daarna voor misè-
re, hij adviseerde Henk er niet 
aan te beginnen. Met als gevolg 
dat die de voltallige vloot van 
zand- en baggerbedrijf Fernhout 
heeft bevaren: ‘Op één na dan.’

Het schippersbestaan van het 
geslacht Klos begint in de turf. 
Opa had een houten praam die 
regelmatig lek ging. ‘Bij het laai-
en sliep hij met zijn voeten in de 
hel.’ Zo schrok hij wakker van het 
lekwater. Om de lekken te dich-
ten, trok hij er een zak turfmolm 
langs en dat was dat.
Vader Klos voer zijn stalen klip-
peraak ook onder zeil. Het duurde 
jaren voordat hij een zijschroef 
kon kopen van het geld dat zijn 
schoonvader hem leende. Niet dat 
hij het zeil afzwoer: ‘Mijn vader 
deed de Dedemsvaart met de fok 
achter de mast.’
Henk bleef tot zijn achtste aan 
boord, toen ging hij naar school. 
Hij mocht na de eerste klas direct 

door naar de derde: ‘Ik mag het 
niet zeggen, maar ik was een 
denderende leerling!’ Hij was ook 
handig. Een technische opleiding 
leek aannemelijk. Maar ja, toen 
kwam de oorlog. 

Zijschroef
Over die oorlog is hij niet nega-
tief: ‘We ben d’r goed doorheen 
gelopen.’
De klipperaak werd haast direct 
geconfisqueerd. Ze moest als 
munitie-opslagschip dienen, maar 
het ruim bleek te vochtig. In 1944 
volgde een tweede vordering. 
Het gebeurde in de Zwartsluis, 
ze hadden juist boomstammetjes 
geladen. Een passerende Duitser 
zag het schip vanaf de brug. De 
rest van de oorlog bracht de klip-
peraak in Duitsland door, volgens 
Henk veiliger dan in eigen land. 
‘Als de vliegtuigen de kust nader-
den klonk half-alarm en werd de 
vlag langs het kanaal halfstok 
gehangen. Bij vol-alarm lag de 
sleep veilig.’ 
Net getrouwd stapte Henk als 
zetschipper op de Peelaak Volhar-
ding. Voor een betonfabriek in 
Hoogeveen. Niet zijn eerste keus: 
‘Maar zonder papieren kreeg ik 
geen scheepje onder de kont.’
De Peelaak had een linksdraaiend 
stuurwiel, maar dat maakte voor 
Henks vrouw niet uit: ‘Die had 
amper water gezien.’ Bij hun eer-
ste tocht moest ze de zijschroef 
ophalen voor de brug, maar raak-
te de kluts kwijt. Henk vond haar 
op de luikenkap, op haar kont. 
‘Schippertje, schippertje’, riepen 

de werkmannen op de kant, ‘doe 
wat voorzichtig met je vrouwtje!’ 
Vanaf toen stond zijn vrouw ach-
ter het stuurrad en hij voorop.

Onstlag
Na de Peelaak voer hij met de 
klipper van een neef. Hij verhuur-
de zich per dag aan Fernhout. 
Hetzelfde deed hij met een Hage-
naar, maar ‘die werd me onder 
de kont vandaan verkocht.’ Door 
neefjes van de intussen overleden 
eigenaar. ‘Twee van die jonge 
knuls.’ Henk moest maar direct 
van boord. Hij vond een huisje 
aan de wal en ging varen voor 
Fernhout die hem al snel had 
benaderd.
Na acht jaar werd hij ontslagen. 
Collega’s stookten dat Henk op 
vrijdagmiddag al van boord ging, 
terwijl er nog moest worden ge-

lost. Dat hij al  leeg was, hadden 
ze gemist: ‘Terwijl zij sliepen, 
waren wij gewoon doorgegaan.’ 
Henk voer uiteindelijk door tot 
zijn 72ste. Op een zandmolen en 
een bunkerschip. Toen was hij 
wel klaar. Al heeft hij nog steeds 
zijn principes als het over varen 
gaat. ‘Op de beurs in Rotterdam 
had je van die runners die met 
reisjes leurden. Eentje had een 
reis naar Wamberg. Hij noemde 
een prijs. Ik zei: met twee dagen 
zitten op de bank verdien ik 
meer dan met die reis. Die man 
zei: maar een schip moet varen. 
Nee, zei ik: een schip moet wat 
opbrengen.’

Kent u iemand die beslist niet in deze 
serie mag ontbreken? Neem dan con-
tact op met de redactie, of mail naar 
corine.nijenhuis@planet.nl

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 Henk Zuur

‘Ga niet op zaterdag in de zomer met vacantie. Er zijn alleen nadelen aan verbonden!’ 
Zo luidde eind jaren ‘50 van de vorige eeuw het dringende advies van Wagenborg’s 
Passagiersdiensten in de dienstregelingen, doelend op de drukte naar Ameland en 
Schiermonnikoog. 

LINKS. Met de Vooruitgang I en Voor-
uitgang II (hier in de haven van Delf-
zijl) onderhield Egbert Wagenborg in 
de jaren 1910-‘20 een vaste veerver-
binding tussen Delfzijl en Emden. 

Het vlaggenschip van Wagenborg’s 
Passagiersdiensten in 1957 was de 
Schiermonnikoog. Taferelen als deze 
wilde men zoveel mogelijk voorko-
men. (Foto’s collectie Henk Zuur)

Meer dan een eeuw toeristische 
drukte op Waddenveren

Niet reizen 
op zaterdag

Tijdens de zomervakantie waren 
en zijn de Waddeneilanden grote 
trekpleisters. Voor TESO, Doeksen 
en Wagenborg, die de veerdien-
sten al meer dan een eeuw exploi-
teren, betekent het alle zeilen bij 
zetten. Met duizenden tegelijk ver-
spreiden de vakantiegangers zich 
over de eilanden.

‘Where service means more 
than a promise’ is een slogan die 
Wagenborg vele decennia heeft ge-
bruikt. De service van Wagenborg 
aan passagiers vanuit Delfzijl naar 
Emden ging zover dat passagiers 
persoonlijk van de trein werden 
gehaald en de boot niet vertrok 
voordat iedereen aan boord was. 

‘In den dienst tusschen Delfzijl 
en Emden wordt regelmatig voor-
zien door de boten Vooruitgang I 
en Vooruitgang II’, aldus een oude 
brochure waarin ook de dienstre-
geling is opgenomen. ‘De Vooruit-
gang I kan gemakkelijk 400 passa-
giers bevatten, is ruim gebouwd 
en heeft genoeg diepgang om bij 
het ruwste weer rustig te kunnen 

varen zoodat zeeziekte op de rei-
zen buitengesloten is.’

De boot was in de winter 1913-
1914 naar de werf geweest en ‘…
door het wegnemen der stoomma-
chines en ketels en het daarvoor 
in de plaats stellen van een 200 
paardekrachtmotor werd vrijwat 
ruimte gewonnen’.

Ook de horeca aan boord werd 
aangeprezen: ‘Allerlei ververschin-
gen zijn te bekomen aan het buffet 
tegen matige prijzen’. Voorts had-
den de schepelingen de opdracht 
beleefd en behulpzaam te zijn. 

Schoolreisjes
Op steeds meer scholen werden 

vanaf begin vorige eeuw uitstapjes 
georganiseerd. Reder Egbert Wa-
genborg speelde hier handig op 
in en drukte vanaf 1912 jaarlijks 
10.000 wervende  brochures. Een 
dagretour Delfzijl-Emden kost-
te 1,03 gulden. Voor een ‘arbei-
derskaart’ moest 65 cent worden 
neergeteld. 

‘Niet alleen vanuit de omstreken 

van Delfzijl, zelfs uit ’s Gravenha-
ge kwam een aantal kinderen met 
onderwijzers een kijkje nemen op 
de Eems en in de haven van Em-
den. De directie doet alles om deze 
reizen zoo aangenaam mogelijk te 
doen zijn en tevens zoo goedkoop 
te maken, dat ook de armere scho-
len eraan kunnen meedoen.’

Nadelen
Terug naar eind jaren ‘50, waar 

Wagenborg zijn clientèle uitdruk-
kelijk verzoekt de drukke zater-
dagen te mijden. ‘Inderdaad is het 
waar dat nog vele zomerhuisjes 
steeds juist van zaterdag tot zater-
dag worden verhuurd. Maar ook 
dat kan met medewerking van 
de verhuurders en met een beetje 
goede wil zeer zeker worden ver-
anderd. Van de vele nadelen laten 
we hier enige volgen:
-  De Voorbereiding. Veel moet 

juist op de laatste dag gebeuren; 
inpakken, zorgen voor reisbil-
jetten enz. enz. Dit worden dan 
meestal plichten die op de schou-

ders rusten van degeen die nog 
zijn dagelijks werk moet doen. 
Die wordt dus overbelast of kan 
zijn normale werk niet meer 
goed uitvoeren (zwarte gezich-
ten). Er moet meer meegenomen 
worden, daar zowel voor de reis-
dag als voor de eerste dag op de 
vacantiebestemming en voor de 
maandagmorgen de levensmid-
delen niet meer op die zaterdag 
in het vacantieoord gekocht kun-
nen worden. Dus onnodig grote 
koffers en tassen.

-  De Reis. Hopeloos. Stations, 
bussen, trams, treinen en boten 
overbelast. Geen zitplaats, geen 
plaats voor bagage, huilende 
kinderen, mopperende mederei-
zigers, geen verversingen te krij-
gen, vertragingen in de reis, dus 
nerveus, daar U de aansluiting 
niet zult halen.

-  Bij aankomst geen hulp voor Uw 
bagage en geen taxi’s. Uw voor-
uitgezonden bagage kan niet tij-
dig worden bezorgd. Laat op bed, 
slechte nacht, hoofdpijn, eerste 

vacantiedag onprettig.
-  Na de vacantie, aankomst in Uw 
woonplaats, hetzelfde als hier-
voor genoemd wat Uw bagage be-
treft en ook dezelfde moeilijkhe-
den met levensmiddelen als voor 
Uw vertrek toen U met vacantie 
ging.
‘Natuurlijk zijn er nog veel meer 

punten aan te halen. U zult zeggen 
dat de kinderen juist op vrijdag 
vrij krijgen en dat U daarom op za-
terdag weg gaat. Maar de kinderen 
hebben toch meestal veel langer 
vacantie dan de ouders en het doet 
dus niets of ze voor Uw vacantie 
of daarna nog enkele dagen thuis 
rondhangen. ‘t Is zelfs beter er 
vóór, want dan hebben ze de reis 
nog in ’t verschiet. Probeert U het 
eens dit jaar, U en vele anderen 
zijn er bij gebaat!’

‘Ook bij het ruwste weer is
zeeziekte buitengesloten’


