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Schippers van weleer

Jan Visser kwam 
al snel na zijn 
opleiding in de 
machinekamers 
van Van Omme-
ren terecht.

Door Corine Nijenhuis

Jan Visser (67)
Schipper 1966-1974

Jan Visser heeft op heel wat 
schepen gevaren, maar er 
nooit een bezeten. Dat lag 

in de familielijn. Vader was 
zetschipper: bietencampagne, 
graancampagne en tussendoor 
de beurs. Maar toen de eigenaar 
zijn klipper verkocht, vertrok 
de familie naar de wal. Vader 
Visser ging werken voor een 
provianderingsbedrijf van zee-
schepen, Jan ging graag mee.

Varen zat in zijn jongensbloed, 
maar toen hij op zijn 14de van 
school kwam, was hij te jong om 
direct het water op te gaan. Jan 
wilde naar de schippersschool, 
maar het geld ontbrak. Rederij 
Van Ommeren bracht de oplos-
sing. Het bedrijf betaalde Jan’s 
opleiding in ruil voor vier jaar 
varen na afloop. 
In 1964 begon hij op de Rijn- en 
binnenvaartschool Oranje Nassau. 
Daar zwoegde hij op ‘regelemen-
ten’ en ‘theoretische navigatie’. 
Op het internaat was de helft van 
de leerlingen ‘van de wal’. De 
school was streng. Iedereen droeg 
een uniform en had een werkpak: 
een kiel en blauwe broek. ‘Als we 
naar huis gingen moest alles net-
jes: schoenen gepoetst, pluisjes 
van pak, petje op.’
Áls ze al naar huis gingen. Op een 
slecht gemaakte opdracht volgde 

straftijd. Uren die afgingen van 
het vrije weekend. ‘Soms had je 
gedurende de week wel zes uur 
opgespaard. Dan kon je zaterdag 
niet meer naar huis.’ 

Scheepsjongen
Na twee jaar verliet hij de school 
als lichtmatroos, al heette dat 
toen scheepsjongen. Hij meldde 
zich bij Van Ommeren. Op kan-
toor gaven ze hem een platte-
grondje en een busnummer: Jan 
vertrok naar Duisburg waar zijn 
eerste schip wachtte. Een sleep-
schip van 1500 ton. ‘Ik wist niet 
wat ik zag, zo’n groot ding!’
De Batavia stamde uit 1929 en 
had geen elektriciteit. ‘Alles ging 
met petroleum.’ Een marifoon 
was er niet. Communicatie met de 
sleepboot verliep per vlag. Als die 
half stok hing, moest de sleper 
stoppen. ‘Als die ‘t zag tenminste. 
Soms voer die gewoon door!’
De dag werd beëindigd op het 
teken van een bel. Drie slagen in 
een kwartier: ‘Bij de derde kon je 
ankeren.’
Het was een mooie tijd, maar Jan 
begreep dat hij op het sleep-
schip niet vooruit kwam. Na een 
14-daagse cursus stapte hij op een 
motorschip. ‘Daar werd ik losgela-
ten in de machinekamer.’

Duwbootje
Het ging naar genoegen, al werd 
Jan het gereis om thuis te komen 
snel beu. Dat het erger kon, bleek 
toen Van Ommeren hem inzette 
als aflosser. De firma wilde dat 

iedereen op elk type schip kon 
varen. Jan, inmiddels stuurman, 
moest wekelijks verkassen.
Na een half jaar had hij het 
gezien en stapte op een smeer-
olietanker. Ze voeren op Zeeland. 
Allemaal leuk, maar om kapitein 
te worden moest hij volgens Van 
Ommeren toch echt de Rijn op. 
Op een duwboot. ‘15 meter, de 
kleinste die ze konden verzinnen.’
Het was pittig, vooral toen de con-
tinuvaart werd ingevoerd, acht 
uur op, acht uur af. ‘Na 14 dagen 
was je versleten.’
In zijn vrije week was hij de 
eerste dagen een dood vogeltje. 
Dat veranderde niet toen hij ging 
varen op een grotere duwboot en 
vervolgens een koppelverband.
Zijn vrouw, Jan was inmiddels ge-
trouwd, vond dat maar niks. Toen 

Jan een baan kreeg aangeboden 
in een nautisch bedrijf, juichte ze 
het toe. Al was het begin moeilijk. 
Jan miste de vrijheid: de gestruc-
tureerdheid van een baan met 
vaste werktijden vond hij benau-
wend. Vooral die eerste zomer, 
toen het ‘bloedziekend’ heet 
was. Maar in de winter zag hij de 
voordelen. ‘Toch wel lekker bij de 
kachel, dacht ik dan.’
Maar het water liet zich niet uit 
het bloed jagen. In 1999 ging Jan 
weer varen, als vrijwillig schipper 
op stoomsleepboot Dockyard V: 
‘Als vanzelf, alsof ik niet wegge-
weest ben.’

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

Plannen voor een
scheepvaartmuseum
op terrein Bodewes

HASSELT Plaatselijke amateurar-
cheologen en natuurinformatie-
centrum De Veldschuur dromen 
van een scheepvaartmuseum in 
het Overijsselse Hasselt. Ze zou-
den dat graag gerealiseerd zien 
op de plek van Scheepswerf Bo-
dewes, die binnenkort vertrekt.

Een expositie over scheepvaart-
cultuur- en historie in De Veld-
schuur is alvast een eerste aan-
zet. Drijvende krachten achter 
het initiatief zijn Jouk Huisman 
en Fré Spijk, die ook secretaris is 
van de landelijke vereniging van 
amateurarcheologen. Zij hebben 
een vijfjarenplan opgesteld dat 
moet leiden tot een heus museum. 
Hasselt, met het ook nautisch in-
gestelde Zwartsluis als buurman, 
zou daarvoor volgens hen een 
goede plek zijn. Het duo hoopt op 
steun vanuit het Europese subsi-
dieprogramma LEADER. Daarbij is 
Spijk ook hoopvol over een goede 
samenwerking met de gemeente 
Zwartewaterland. ‘De neuzen bin-
nen de gemeente zijn langzaam in 
de juiste richting aan het gaan’, 
zegt hij over zijn recente contact 
met ambtenaren. De expositie 
‘Scheepvaart in beeld’ (14 juli tot 9 
september) is alvast een proeftuin 
voor een museum. (ED)

Door Bram Pronk

Vrijwilligers zijn in Scheveningen begon-
nen de voormalige haringlogger SCH-236 
Noordster terug te brengen in de staat 
waarin ze in 1950 van stapel liep. Niet 
om er weer haring mee te vissen, die 
tijden zijn voorbij, maar om te worden 
ingericht als museumschip, dat tevens 
dienst gaat doen als tentoonstellings-
ruimte en onderkomen voor oud-vissers. De Aurora-G wordt in de oorspronkelijke staat teruggebracht. (Foto Bram Pronk)

Haringlogger SCH-236 wordt museumschip

Scheveningen krijgt vleetlogger terug

De vleetlogger SCH-236 Noord-
ster liep in 1950 van stapel op de 
toenmalige Sleephelling Maat-
schappij Scheveningen (SMS). De 
Scheveningse scheepswerf bouw-
de de 34,26 meter lange, 6,82 
meter brede en 3,05 meter holle 
motorlogger, uitgerust met een 
240 pk Brons hoofdmotor, voor 
de NV Verre Visserij Maatschappij 
(VEM), met J.J. van der Toorn Azn. 
als directeur. Een grote rederij in 
die tijd, met circa 25 voornamelijk 
vleetloggers in de vaart. Tot 1971 
was de SCH-236 eigendom van 
de VEM, die inmiddels als rederij 
flink was ingekrompen, maar  wel 
nog een flink aantal moderne zijt-
rawlers in de vaart had.

De SCH-236 werd daarna nog 
kort ingezet in de sportvisserij. In 
1972 kwam de ex SCH-236 in han-
den van de SMS, die de voormalige 
vleetlogger in opdracht van W. Rog 
en J.C. Buis uit Scheveningen om-
bouwde voor de boomkorvisserij. 
De toen al bijna 25 jaar oude log-

ger werd compleet onder handen 
genomen. Het schip kreeg onder 
meer een nieuw dekhuis en een 
nieuwe brug en ook de Brons werd 
vervangen door een veel sterkere 
960 pk Deutz. Een jaar later droeg 
de SMS de tot kotter omgebouwde 
vleetlogger over aan de vissers Rog 
en Buis, die hun aanwinst hadden 
laten inschrijven als SCH-72 Ali. 
Het vissen met de boomkor was 
echter van korte duur, want al 
in 1976 ging de kotter vanwege 
tegenvallende resultaten voor de 
kant, waarna ze vervolgens werd 
gesaneerd.  

Offshore
In 1978 kwam het schip in han-

den van Henk Groen uit Scheve-
ningen, die het onder de naam Au-
rora inzette in de sportvisserij en 
later in de offshore als guardvessel 
onder Panamese vlag en onder de 
naam Aurora-G. In 2001 haalde 
de Aurora nog het wereldnieuws 
toen Woman on Waves het schip 

van Groen huurde met de intentie 
naar Ierland te varen om in Du-
blin vrouwen aan boord te nemen 
om die in internationale wateren 
aan een abortus te helpen in een 
containerkliniek aan dek. Het 
plan ging echter niet door en na 
omzwervingen kwam het schip in 
2004 terug naar Nederland, waar 
ze haar taak in de offshore weer 
opnam. Rederij Groen was intus-
sen uitgegroeid tot een offshore-
bedrijf van formaat. Nieuwe gro-
te en moderne offshore-schepen 
werden in bedrijf genomen en de 
inmiddels 67 jaar oude Aurora-G 
paste daar niet meer bij.

Om haar als Schevenings erf-
goed niet verloren te laten gaan 
werd vorig jaar het idee geopperd 
er een museumschip van te ma-
ken, en wel in de staat waarin ze 
in 1950 werd opgeleverd.

Stichting
Om de restauratie te faciliteren 

werd vorig jaar de stichting Noord-

ster Terug Op Scheveningen opge-
richt. In Scheveningen zal naar 
verwachting drie jaar met behulp 
van vrijwilligers, bijgestaan door 
oude rotten uit het vak, aan de 
ombouw worden gewerkt. Hier-
bij wordt niets ontzien. Het oor-
spronkelijk campagnedek komt 
weer terug, evenals het klassieke 
stuurhuis met de houten ramen. 
Ook het ‘achterin’ en het ‘voorin’ 
worden weer in oorspronkelijk 
staat teruggebracht. Het tonnen-
ruim komt ook weer terug en 
zal worden ingericht als tentoon-
stellings- en ontmoetingsruimte. 
Het algemeen plan uit 1949 is be-
waard gebleven en zal dus van pas 
komen.

De totale kosten van de restau-
ratie zijn begroot op 400.000 euro. 
Karsten Klein, Haags wethouder 
Stedelijke Economie, Zorg en Ha-
vens deed een eerste duit in het 
zakje. Hij overhandigde namens 
de gemeente Den Haag een che-
que van 25.000 euro.

Vrijwilliger beginnen aan
complete restauratie


