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Andere tijden 9

 23 februari 2018,  

Schippers van weleer

Met de tjalk Sudermar 
sloot Tsjebbe Dijkstra zijn 
carrière op het water af. 
(Foto collectie Tsjebbe 
Dijkstra)

Door Corine Nijenhuis

Tsjebbe Dijkstra 79 
Charterschipper 1988-2012

Madraque, logger, 1927, 21 p
Fokkelina, Hasselter aak, 1904, 18 p
Sudermar, tjalk, 1904, 18 p

Tsjebbe Dijkstra wist het al 
vroeg: hij werd boer. Niet 
omdat hij per se wilde, 

maar omdat elke jongen boer 
werd, dacht hij. En hij zeker. Als 
oudste zoon zou hij de veehou-
derij van zijn vader overnemen. 
‘Hoewel ik veel interesses had, 
gaf ik aan die gedachte toe. 
Want boer zijn is ook veelzijdig.’ 

Heel het gezin hielp mee op het 
Friese melkveebedrijf. Tsjebbe en 
zijn broers waren handige jon-
gens; met koeien én techniek. Bij 
storing aan een melkerij werden 
ze er steevast bijgehaald. Maar in 
vrije tijd verruilden ze land voor 
water. In de Morra, het meer dat 
aan de bedrijfsgrond grensde, lag 
een oud bootje. Van kleins af aan 
zeilden de broers ermee, al ging 
dat niet vanzelf: niemand die het 
ze leerde. Vader Dijkstra liet hen 
aanklooien. Al zag hij een klapgijp 
aankomen, ingrijpen deed hij 
niet. Net zomin waarschuwde hij 
voor het ijs in de winter. ‘Als je er-
door zakte kwam je er nooit meer 
op. Maar vader keek er niet naar.’

Charterschipper 
Het maakte hen zelfstandig. Al 

jong werden de broers zeilin-
structeur. Broer Sytze maakte er 
zijn beroep van: hij ging de toen 
nog pionierende chartervaart in. 
Tsjebbe bleef op het land. Hoewel 
niet als melkveebedrijfseigenaar; 
een andere broer volgde zijn 
vader op. Tsjebbe leefde zijn 
veelzijdigheid uit. Hij werkte als 
‘boerenhulp’, chauffeerde op een 
kiepwagen, om vervolgens in de 
‘melkrijerij’ te belanden. Hij vlas-
te op een eigen tankwagen, maar 
toen de melkfabrieken fuseerden 
en de ritten alsmaar langer wer-
den, stopte hij. Hij kocht land en 
ging in schapen. Tussendoor hielp 
hij Sietze met onderhoud van 
diens charterklipper. Een man 
van de aarde. Tot zijn vijftigste: 
‘Toen was ik wel uitgekeken 
op het boerenwerk.’ Er lag een 
logger te koop, bij de chartervloot 
van Harlingen. En hoewel Tsjebbe 
voorkeur had voor die in Stave-
ren, kocht hij het schip, samen 
met een broer. En toen was hij 
charterschipper.

Turfslof
Ze voeren een jaar samen, daarna 
gingen beiden alleen verder. 
Tsjebbe bij zijn favoriete vloot. 
Want in Staveren lag een Hassel-
ter aak te koop. ‘Wat moet je met 
die slappe turfslof’, vroeg Sytze, 
waarop Tsjebbe antwoordde: ‘Ik 
wil bij jullie vloot en d’r is anders 
niks en ik zie wel.’
De aak was licht gebouwd en stak 
niet diep, geschikt voor turfge-
bieden. Ze was 10 jaar eerder 
getuigd, met een te lange mast. 

‘Dat kon dat schip niet hebben, 
met windkracht 6 begonnen de 
klinkverbindingen te lekken. Dan 
moest d’r een hulpklink met een 
touwtje om.’
Maar de mast was ingekort en 
de meeste problemen verhol-
pen toen Tsjebbe ermee ging 
varen. Het werd een succesvolle 
combinatie.

‘Beessies’
In 1991 kocht hij de Sudermar, 
ook uit de Staverse vloot: ‘Een 
dikke tjalk.’ Die was luxer in-
getimmerd, waardoor hij meer 
oudere gasten kreeg. Bij te harde 
wind verruilde hij Waddenzee en 
IJsselmeer voor het Noordzee- of 
Noordhollandskanaal. Tsjebbe 
kon goed overweg met groepen: 
‘Ik ben geduldig. Het zal mijn tijd 
wel duren denk ik dan.’

Dat komt door zijn leeftijd; 
vroeger was hij koppiger. Soms 
was er een taalbarrière: ‘Ik sprak 
alleen IJsselmeerduits.’ Genoeg 
voor het zeilen, maar ’s avonds, 
als er moppen werden getapt, 
had hij moeite het bij te houden. 
Toch had hij voorkeur voor Duitse 
groepen: ‘Om de discipline.’
Tsjebbe voer door tot hij 75 was. 
Hij verkocht zijn tjalk met een 
nieuwe motor en een bewezen 
verdienmodel. Hij ging terug naar 
het land: ‘Tussen de beessies.’ Op 
een boerderij met een BM’er in 
het water en een schuur vol ma-
chines. ‘Ik heb me nooit hoeven 
vervelen.’

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

Wilden schepen Amsterdam be-
reiken, dan hadden ze te maken 
met de modderbanken bij Pampus. 
Grote schepen moesten met zoge-
noemde scheepskamelen over de 
zandplaten worden getild om het IJ 
te bereiken. 

De scheepskameel, een uitvin-
ding uit 1690 van Meeuwis Mein-
dertszoon Bakker, was een soort 
droogdok, bestaande uit twee helf-
ten. De helften werden, gevuld met 
water, aan weerszijden van het 
schip aangebracht en vervolgens 
leeggepompt, zodat het ingeklem-
de schip vlotter kwam te liggen. 
Vervolgens werd het geheel naar 
de stad getrokken.

Noordhollandschkanaal
Meer dan 125 jaar bleven deze 

kamelen in gebruik. Maar met het 

groter worden van de schepen werd 
de situatie problematischer. De 
Amsterdamse haven en daarmee de 
welvaart raakte achterop. Londen 
en Hamburg trokken de handel 
en scheepvaart naar zich toe en de 
strijd werd steeds hopelozer. Wilde 
men weer meetellen, dan moest er 
een betere zeeverbinding komen. 
Mede dankzij de steun van koning 
Willem I werd 1819 begonnen met 
het graven en het 80 kilometer lan-
ge Groot-Noordhollandschkanaal 
naar Den Helder (Nieuwediep). 
Het ging in december 1824 open, 
maar voldeed maar ten dele. Het 
was bochtig en vroor snel dicht. En 
het was te lang. Schepen deden er 
dagen over om Amsterdam of het 
Nieuwediep te bereiken. Boven-
dien was het kanaal al spoedig te 
klein. Dit was de opmaat naar het 

graven van een breder, dieper en 
dichter aan zee gelegen kanaal. 

Door de duinen  
Ideeën om een kanaal van het IJ 

door de duinen naar de Noordzee 
te graven waren er al lang. Maar 
men durfde het niet aan. Tech-
nisch werd het te gewaagd gevon-
den. Een doorbraak van de zee 
zou een ramp betekenen. Maar in 
1861 bood de Amsterdamse notaris 
Johannes Gottlieb Jäger minister 
Thorbecke een plan van W.A. Fro-
ger en de Engelse ingenieurs Bland, 
Croker en Burn aan. De regering 
stemde ermee in en de Amsterdam-
sche Kanaal Maatschappij (AKM) 
werd opgericht om geld bijeen te 
brengen. Maar de Amsterdamse 
kooplieden lieten het afweten. 
De benodigde 18 miljoen gulden 

Historische foto uit 1870 van de duindoorgraving bij IJmuiden met een zo-
genoemde IJzeren Man een destijds ongeëvenaarde Britse stoommachine.

Amsterdam verloor zijn macht door slechte bereikbaarheid

Noordzeekanaal, 
waagstuk waar 
men niet aan wilde

werden bij lange na niet gehaald. 
Er werd minder dan acht miljoen 
toegezegd. Men vroeg de gemeente 
Amsterdam voor 10 miljoen deel 
te nemen, maar de stad wilde niet 
verder gaan dan drie miljoen. Toch 
werd de rest van het kapitaal uit-
eindelijk bijeen geschraapt. 

Engelse aannemers
Het werk kon beginnen. Het 

werd gegund aan de Engelse aan-
nemers Henry Lee & Sons voor 27 
miljoen gulden. Meteen al meer 
dan de geraamde 18 miljoen gul-
den dus. De kanaalgraverij zou ze-
ven jaren duren. De kanaalwerkers 
kwamen van heinde en verre en 
leefden in plaggenhutten en keten 
in de duinen. In 1866 brak een cho-
lera-epidemie uit die 32 arbeiders 
het leven kostte.

Meningsverschillen over de uit-
voering en financiering leidden er-
toe dat het werk in de winter van 
1867-’68 stil kwam te liggen en veel 
arbeiders vertrokken. Het hele pro-
ject dreigde vast te lopen, tot op 30 
juli 1868 de landsregering zorgde 
voor financiële versterking van de 
AKM. De arbeiders keerden terug 
en groeiden uit tot een werkmacht 
van meer dan 5000 man.

Op 1 november 1876 werd de 
opening van het 24 kilometer lan-
ge Noordzeekanaal verricht door 
koning Willem III . Tegelijkertijd 
werd de Zuidersluis in gebruik 
genomen. Eerder, in 1872, was al 
de Kleine Sluis (69 x 12 meter) ge-
reedgekomen. Deze sluizen waren 
echter al spoedig te klein. In 1896 
werd daarom de Nieuwe Sluis (225 
x 25 meter), later beter bekend als 
Middensluis, geopend. De Noor-
dersluis (400 x 50 meter) volgde 50 
jaar later. Deze sluis zou jarenlang 
de grootste ter wereld zijn.

Dieper en breder
Was het Noordzeekanaal in 1876 

geschikt voor schepen met een 
diepgang van vijf meter, momen-
teel is dat 15,50 meter. Ook werd 
het kanaal meerdere keren ver-
breed, van 27 meter tot 270 meter 
op de waterspiegel. De beide spoor-
bruggen over het kanaal vormden 
later eveneens een obstakel. De Vel-
serspoorbrug uit 1907 werd in 1957 
vervangen door de Velsertunnel.

De Hembrug bij Zaandam hield 
het vol tot 1983. Het Noordzeeka-
naal is nog steeds van grote eco-
nomische betekenis voor de regio 
Amsterdam.

Kamelen deden 
125 jaar dienst

Door Willem Moojen

Amsterdam was tot ver in de 19de eeuw over water alleen 
bereikbaar via de grillige zeegaten tussen de Waddeneilan-
den en de Zuiderzee. De hoofdstad van Nederland en lange 
tijd zelfs het machtscentrum van de wereldhandel, lag nu 
eenmaal niet aan de Noordzee. 


