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Andere tijden16

 , 24 augustus 2018 

Schippers van weleer

De tjalk Arkla 
te Schelling-
woude, in de 
sloot naast het 
huis van Arend 
en Klazina, met 
inklapbare stalen 
stuurhut. (Foto 
familie Ten Wolde)

Door Corine Nijenhuis

Arend ten Wolde
1924-2015
Schipper 1952-1963 
Arkla, tjalk,1910, 87 ton

Als water als geboorte-
plaats geregistreerd kon 
worden, had er Zuiderzee 

in Arend ten Wolde’s paspoort 
gestaan. Moeder Lamberta 
beviel aan boord van haar derde 
kind, niet ver van Enkhuizen. 
Vader Gerlof gaf zijn zoon aan 
bij het gemeentehuis van de 
vissersstad en dat was dat: na 
enkele dagen hesen ze het zeil 
en vertrokken.

Naar de Waddeneilanden, want 
daar wachtte de schelpenzuiger. 
Die lag aan de buitenzijde, op de 
Noordzee. Hun klipper was daar 
onverzekerd, maar de ladingswaar-
de woog op tegen het risico. Ze 
laadden zo rap mogelijk - er stond 
een ‘laairoef’ op de den waardoor 
het ruim grotendeels dicht bleef 
- om direct daarna weg te zeilen 
naar de Waddenzee. Pas daar 
pompten ze het zeewater weg.
Arend voer met zijn ouders en 
oudste broer Kobus, zijn zusters 
dienden aan de wal. Vader Gerlof 
beloofde hem de klipper, want 
Kobus had astma en zou nooit 
zelfstandig varen. Arend genoot 
van de peeëntijd in Groningen, 
van de reizen naar Duitsland. 
Hij kreeg ligplaatsonderwijs en 
poetste één keer per week de ko-

peren roetjes in de roef, waarach-
ter zijn moeders planten stonden.  

Friese maatkast
Toen Arend Klazina ontmoette, 
dacht zijn vader nog niet aan 
stoppen. Gerlof zou tot in de 
jaren ‘60 doorvaren. Lamberta 
achter het stuurrad, Kobus bij 
de motor, hijzelf paraderend op 
het dek, trots als een pauw. Dus 
moest Arend een ander schip zoe-
ken. Hij reageerde op een adver-
tentie, voor een Friese maatkast 
werd een zetschipper gezocht. De 
eigenaar bleek een broer van zijn 
moeder. Arend werkte een jaar 
voor zijn oom die als knecht mee-
voer. Die had het goed geregeld: 
elk weekend ging hij naar zijn 
vrouw aan de wal.
Eenmaal getrouwd, voeren Arend 
en Klazina een klipper tot ze ‘heel 
wat geld in de kast hadden’ en 
op zoek konden naar een eigen 
schip. Het werd een tjalk. Prachtig 
onderhouden met een flink ruim, 
ze voeren veel hout vanuit de 
Amsterdamse houthavens. Arend 
was vindingrijk. Hij liet een stalen 
klaphut op de tjalk bouwen. 
Tijdens de bietencampagne was 
hij de enige die onder de Amster-
damse bruggen door kon, én die 
bij Halfweg. Het leverde regelma-
tig een goedbetaalde ligdag bij de 
fabriek op. Dat Klazina bij regen 
haar aanrecht drijfnat zag wor-
den, namen ze op de koop toe.

Inventief
Arend was vooruitstrevend en 
inventief. En nooit te beroerd de 

handen te gebruiken. Toen de 
tjalk ingevroren lag, werkte hij 
als sneeuwruimer en prikte ijs om 
de IJ-pont in de vaart te houden. 
Maar uiteindelijk koos hij voor 
een baan als sluiswachter. De ti-
ming van de advertentie was per-
fect: hij moest een groter schip 
en zijn zoons moesten spoedig 
naar het internaat. Beiden wilde 
hij niet. Dus solliciteerde Arend 
bij de Oranjesluizen en bedong 
dat zijn tjalk er mocht liggen. Mét 
walstroom van 220 volt. In de va-
kanties voer hij soms beursreisjes 
en in vrije tijd ventte hij olie met 
een tankertje in de havens. 
Alles naar wens tot die ongeluks-
dag. De openstaande sluisdeur 
moest dicht. Met z’n drieën draai-
den de sluiswachters de slinger. 
Steeds zwaarder werd het, tot ze 
het niet meer hielden en de slin-

ger van de pal schoot. Recht op het 
hoofd van Arend. Hij lag voor dood 
op de sluismuur. Arend overleefde. 
Al moest hij alles opnieuw leren: 
eten, praten, lopen. Maar zijn wil, 
zijn vrouw én zijn collega’s hiel-
pen hem weer aan het werk. 
Uiteindelijk promoveerde hij tot 
scheepvaartregelaar. Maar al was 
hij gelukkig aan de wal, in zijn 
hart bleef hij schipper. Want de 
wijze waarop hij zijn zoon het 
beroep afraadde, was doorzich-
tig overdreven. Hij hamerde op 
nadelen, zonder over de vreugde 
te vertellen. Tot hij oud was. 
Toen sprak hij vol liefde over zijn 
varend verleden.  

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 Hajo Olij

De Vereniging Boot-
terbehoud bestaat 
50 jaar en dat von-
den ze in samen-
werking met het 
Zuiderzeemuseum 
een feestje waard. 
Ruim 40 botters, 
kwakken, Wieringer 
aken, Staverse jollen, 
ijzeren vissermans 
schouwen en Lemster 
aken zeilden naar 
Enkhuizen. 

Het Marker haventje lag vol 
en in de kom aan de palen lagen 
ook nog zo’n 30 schepen mooi te 
zijn. Op vrijdagochtend was in 
het Krabbersgat de vlootschouw. 
De ingehuurde ‘reconstuctie’ pa-
lingaak Cornelis Ykes II lag voor 
anker bij het dijkje voor de Com-
pagniehaven, samen met de botter 
HK 89. 

Snel voorbij
Twee schepen waren nodig, 

want er kwamen veel gasten: de 
nog in leven zijnde oud-voorzit-
ters en -bestuursleden, webmas-
ters en allen, die zich de afgelopen 
50 jaar zich voor de VBB hebben 
ingespannen. Opvallend veel grij-
ze, witte en zelfs helemaal geen 

De blazer TX 11 voorop in de vlootschouw door het Krabbersgat, vlak voor de bui. (Foto Hajo Olij)

Vlootschouw snel voorbij door harde wind in Krabbersgat

50 jaar Botterbehoud in Enkhuizen

haren meer op de koppen. Want 
dat is duidelijk: de vereniging 
vergrijst. 

De golven bij de harde ZZW-
wind joegen de schepen in flink 
tempo door het Krabbersgat, af en 
toe een flinke bui, de vlootschouw 

was snel voorbij. De fok was niet 
eens nodig, maar die moest  wel 
op en neer om de admiraal te groe-
ten,. het neerhalen kostte voor de 
wind veel moeite.

Als behoudsvereniging is Botter-
behoud succesvol, het aantal ge-

restaureerde schepen nam toe. De 
eisen om lid te mogen worden zijn 
altijd streng gebleven. De enige 
concessie in de afgelopen 50 jaar is 
het gebruik van halfom doek voor 
de zeilen. De sfeer was dan ook 
goed: ‘Kijk eens hoeveel prachti-

Een botter is eigenlijk een 
drijvende timmerfabriek
 

ge, originele vissersschepen hier 
voor de wal liggen!’ Daar hebben 
ze gelijk in, mogen ze terecht trots 
op zijn. Problemen zijn er ook: de 
vergrijzing en afnemend aantal 
donateurs. 

Drijvende timmerfabriek
Een botter is eigenlijk een drij-

vende timmerfabriek. Eikenhout 
op zoet water is een slechte combi-
natie. Veel onderhoud blijft nodig 
en af en toe ook een ingrijpende, 
kostbare restauratieklus. Peter 
Dorleijn, al 50 jaar schipper van 
de Marker botter MK 63 daarover: 
‘Ik ben nu boven de tachtig, het 
dagelijkse onderhoud gaat meer 
moeite kosten. Net als veel colle-
ga-schippers heb ik een stichting 
opgericht en hoop daarmee  het 
behoud en de voortgang van de 
MK 63 veilig te stellen. Financieel 
gunstiger en de mogelijkheid een 
grotere groep mensen bij deze 
prachtige botter te betrekken.’ 

Voorzitter van deze stichting 
Dirk Lont zegt: ‘Deze vorm is voor 
de belasting gunstig voor giften 
en erfenissen. We proberen actief 
een grotere groep mensen bij het 
schip te betrekken. De zeiltocht-
jes en bedrijfsuitjes leveren een 
beetje inkomsten én vrijwilligers 
en toekomstige schippers. Vooral 
plaatselijk in Hoorn en omgeving 
proberen we ons netwerk te ver-
groten en juist bij mensen, die 
deze  prachtige schepen nog niet 
kennen!’  

www.botterbehoud.nl


