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Andere tijden 15

 20 januari 2017,  

Schippers van weleer

Jan Eleveld be-
gon voor zichzelf 
op de Friese 
maatkast Mar-
jan. (Foto familie 
Eleveld)

Door Corine Nijenhuis

Jan Eleveld (86)
Schipper 1945-1987
Marjan, Friese maatkast, 1920, 300 ton
Laguna, 1965, Kempenaar, 650 ton
Laguna, 80-meterschip, 1200 ton

Als het aan zijn moeder 
had gelegen, was Jan do-
minee geworden. Maar ze 

was geen dwingende vrouw, dus 
werd haar jongste zoon wat hij 
zelf wilde: schipper. Net als zijn 
drie broers. Op zijn 15de begon 
hij als schippersknecht.

Tot hij in dienst moest, bij de ma-
rine. Een schipperszoon verwacht 
als matroos te worden ingedeeld: 
‘Maar wat werd ik? Bottelier! En 
dat midden op de hei.’ Gelukkig 
kreeg hij ‘broederdienst’: al na 
een half jaar kon hij terug naar 
het water.
Jan begon als matroos bij Van 
Ommeren, de eerste tankrederij 
in Nederland. Al binnen enkele 
maanden promoveerde hij tot 
stuurman. ‘Ik had een goeie kapi-
tein die me veel liet varen.’
Diezelfde kapitein zei dat hij naar 
school moest. Jan was er niet blij 
mee; zijn salaris werd stilgelegd, 
terwijl hij zelf het cursusgeld 
moest ophoesten. Ook zag hij het 
nut er niet van in. ‘Varen leer je 
niet op school, varen leer je in de 
praktijk.’
Maar zijn kapitein hield voet bij 

stuk. ‘Dat komt goed Jan’, zei hij 
alleen. En zo was het. Nog voor 
hij op een feestelijk etentje zijn 
diploma kreeg uitgereikt, kwam 
de walkapitein van de rederij 
vertellen dat Jan per heden aflos-
kapitein was. De jongste in het 
bedrijf, Jan moest nog 23 worden. 

Ezelsvloot
Hoewel meestal jonger dan zijn 
bemanningsleden, had hij nooit 
problemen. Jan droeg de bij zijn 
positie horende verantwoordelijk-
heid met trots, maar stelde zich 
nooit autoritair op. Hij geloofde 
in vriendschappelijke samenwer-
king. Eén keer had hij onmin, een 
oudere stuurman hield zijn meer-
dere graag op de hoogte van zijn 
werkzaamheden. ‘Het was de hele 
dag: kap, ik ga dit doen, kap ik 
ga dat doen.’ Gek werd Jan ervan. 
Uiteindelijk greep hij de stuur-
man bij de arm en scandeerde: 
‘Als je verdomme niet ophoudt 
met dat ge-kap, dan schop ik je 
van boord!’  
Na twee jaar werd Jan kapitein op 
de tanker Sardinia, daarna volgde 
de Macedonia. Alle scheepsna-
men van de rederij eindigden op 
ia. ‘Het werd wel de ezelsvloot 
genoemd.’
Met zijn tanker en driekoppige 
bemanning voer Jan over de Rijn 
tot Bazel en terug, alleen of met 
een tweede rederij-tanker in de 
sleep. Acht jaar later kreeg hij een 
jonge tanker. Zijn vrouw - Jan was 
intussen getrouwd - was blij; hoe 

nieuwer het schip, hoe luxer de 
woning. Maar Jan kreeg genoeg 
van de rederij. ‘Op het schip was 
je misschien de baas, maar het 
kantoor stond boven je. Dat was 
de echte baas.’

Handelen
Hij verwonderde  zich over de 
neerbuigendheid van sommige 
rederij-kapiteins over particu-
liere schippers. ‘Kleine schepen, 
simpele woningen’, zeiden ze. 
Dan antwoordde ik: ‘Maar zíj 
zijn ondernemers!’ Drie jaar later 
werd Jan zelf eigen baas. Hij ging 
droge lading varen.
Jan kocht een Friese maatkast, 
die hij zes jaar later wisselde voor 
een verlengde Kempenaar. Zijn 
zoons werden ouder en kwamen 

als schipper terug aan boord. 
Zo ontstond het plan een groter 
schip aan te schaffen en zelf te 
handelen in vervoer van droge 
lading. Gezamenlijk kochten 
ze een 80-meterschip. De eerste 
jaren voer en handelde Jan zelf, 
maar na verloop van tijd namen 
zijn zoons het over. ‘Uiteindelijk 
haalde ik alleen het geld nog op. 
Dat was ook leuk!’

Toen Jan een huis kon kopen, 
deed hij het direct. Hij ging met 
zijn vrouw op het Noordereiland 
in Rotterdam wonen en had 
onmiddellijk nieuwe bezigheden. 
Maar allemaal watergerelateerd. 
Want dat is noodzakelijk voor 
Jan: ‘Water is beweging. Water is 
leven.’

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 Dick den Braber

‘Zorg ervoor dat de helikopterpiloot veilig 
op het boorplatform kan landen.’ Gehoor-
zaam zwaait een man met twee oranje bor-
den in zijn handen naar de aanvliegende 
helikopter. Helaas, hij geeft veel te vroeg het 
sein dat de piloot kan landen. Met een plons 
verdwijnt het toestel in zee.

In het Maritiem Museum Rotter-
dam kunnen bezoekers sinds half 
december het werken in de Neder-
landse offshore-sector van dicht-
bij meemaken. Dit gebeurt op de 
nieuwste, interactieve expositie 
‘Offshore Experience’. Een mil-
joenenproject, zelfs het duurste 
dat het Maritiem Museum (sinds 
1873) ooit lanceerde, vertelt muse-
ummedewerkster Judith Freijser. 
Niet voor niets: ‘Wereldwijd staan 
Nederlandse bedrijven vooraan op 
het gebied van offshore-techniek, 
maar de mensen op straat weten 
dat nauwelijks.’ De expositie moet 
hierin verandering brengen. Maar 
niet alleen om een hedendaags 
staaltje van Hollands glorie onder 
de aandacht te brengen: ‘Ook om 
te laten zien hoe groot belang de 
energiewinning heeft voor ons da-
gelijks leven: allemaal gebruiken 
wij tenslotte energie. Daarnaast 
gaat er de komende tijd heel veel 
veranderen: de offshore-sector zit 
midden in een omslag van fossie-
le naar CO2-neutrale energie. Ook 
daar valt veel over te vertellen.’

Na een filmpje over rampenoe-

feningen en veiligheidsinstructies 
betreden de bezoekers -getooid 
met helm en veiligheidsvest - een 
‘boorplatform’ met rondom een 
reusachtige filmprojectiewand 
die hen in 360 graden een uitzicht 
biedt op de zee. Golven rollen 
af en aan, wind strijkt hoor- en 
voelbaar over de hoofden en op 
kleinere en grotere afstand zie je 
schepen varen. Op gezette tijden 
steekt een storm op. Dan loeit de 
wind en groeien de golven.

Voor het filmen van de lucht be-
klommen de makers de vuurtoren 
van Ameland. Ook de deinende 
golven ogen levensecht. Freijser: 
‘Een bezoeker die op een echt 
boorplatform werkte, vertelde me 
dat hij in onze simulatie de werke-
lijkheid herkende. Een groot com-
pliment, natuurlijk.’

Op het platform kun je aan de 
slag met opdrachten, zoals het ma-
noeuvreren van een schip in zware 
storm, het bepalen van een goede 
locatie van een windmolenpark, 
het uitvoeren van gasboringen en 
het laten landen van een ratelend 
naderende helikopter. Hoe beter 

je de opdracht uitvoert, hoe meer 
punten je verdient.

Overal staan zuilen met beeld-
schermen. Daarop zie je onder 
meer een bestuurder (‘piloot’) van 
een diepzeerobot over zijn werk 
vertellen, en bekijk je van dichtbij 
hoe enorme windmolens op zee 
een solide standplaats krijgen.

In het midden van de ruimte 
pronken indrukwekkende ma-
quettes (schaal 1:100) van schepen 
in ‘s lands offshore-sector die we-
reldwijd de zeeën bevaren. Para-
depaardje is een enorm model van 
het grootste schip ter wereld, de 
splinternieuwe Pioneering Spirit 
(oorspronkelijk Pieter Schelte). Ei-
genaar is het Zwitsers-Nederlandse 
offshorebedrijf Allseas, met zo’n 
2500 medewerkers. De supercata-

maran, sinds augustus in bedrijf, 
kan complete boorplatformen in 
zee installeren of slooprijpe exem-
plaren van hun sokkel lichten en 
meenemen.

Diepzeebodem
Met een lift dalen museumbe-

zoekers vervolgens af. Bij het uit-
stappen waant men zich 300 me-
ter onder de zeespiegel, ver onder 
het boorplatform. In het schemer-
donker lichten grote stalen pijplei-
dingen op. Welig begroeid door 
algen en andere zeeflora. Verder-
op zweven kwallen en zwemmen 
vissen. Een duiker houdt zich ge-
hurkt bezig met laswerkzaamhe-
den. Freijser, gedempt: ‘Op deze 
diepte kunnen duikers nog wer-
ken. Maar kijk, als je verder loopt 

zie je de situatie op een zeebodem 
van wel 3000 meter diepte.’

Van de aanwezigheid van men-
sen kan daar geen sprake meer 
zijn. Toch functioneren daar on-
bemande olie- en gasfabrieken. 
Gecontroleerd en bestuurd met ro-
bots. Een echt exemplaar van zo’n 
op afstand bedienbaar onderwa-
tervaartuig zweeft onder het pla-
fond. Geschonken door een van de 
vele sponsors uit het bedrijfsleven.

Op de gesimuleerde diepzee-
bodem zie je zo’n ROV (Remote-
ly Operated underwater Vehicle) 
speurend rondzwemmen boven de 
gaswinningsinstallaties. Ernaast 
krijgen pijpleidingen op de bodem 
zorgvuldig een lading stenen over 
zich gestort - ter bescherming.

Pepper’s ghost
De zee- en diepzeebodemsimu-

latie is opgezet volgens het Pep-
per’s ghost-principe: met behulp 
van spiegels ontstaat voor het oog 
van de bezoeker een levensechte 
illusie van de zeewereld, alsof je 
er dwars doorheen kunt lopen. 
Freijser: ‘Wij hebben hiermee de 
grootste Pepper’s ghost-illussie 
van Europa.’

Met behulp van de expositie - 
een van de acht meerjarententoon-
stellingen in het gebouw - richt 
het museum, samen met de vele 
offshorebedrijven die eraan bij-
droegen, overigens nadrukkelijk 
ook de blik op de jeugd. Freijser: 
‘We hopen schoolkinderen te inte-
resseren voor technische studie en 
een baan in de maritieme sector.’
www.maritiemmuseum.nl

Aankomende 
offshore-werkers 
met helm en 
veiligheidsvest 
op het educa-
tieve offsho-
re-platform van 
de Offshore 
Experience in 
Rotterdam. (Foto 
Maritiem Museum 
Rotterdam / Marco 
de Swart)

Grootste Pepper’s ghost-illusie van Europa in Maritiem Museum

Met de lift naar de zeebodem

Loeiende storm en
golven in museum


