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Andere tijden14

 , 27 april 2018 

Schippers van weleer

Met de Atlas 
keerden Jan 
Garrer en zijn 
vrouw terug in 
de binnenvaart. 
(Foto collectie 
familie Garrer)

Door Corine Nijenhuis

Jan Garrer, 67
Schipper 1972-2016

Johan Christine, Klipperaak, 1915, 
158 ton 
Johan Christine, aak, 1913, 283 ton
Johan Christine, kast,1906, 454 ton
Atlas, verlengde Dortmunder, 
1964,1200 ton

Studentenschippers. Zo 
werden de flierefluiters 
op de Amsterdamse schip-

persbeurs genoemd. Jongens 
die alleen in de zomermaanden 
voeren en met een oud nummer 
de beste reizen opeisten. Jan zou 
er één van zijn. Maar toen de 
zomer over was, bleef hij. ‘Moet 
jij niet studeren?’, werd hem 
gevraagd. Hij antwoordde: ‘Júl-
lie zijn mijn docenten.’ Dat was 
schrikken voor de beroepsschip-
pers. ‘Weer een collega extra.’

Een onervaren collega. Want Jan 
was geen schipperszoon en had 
nooit als knecht gevaren. Hij 
begon gewoon, met de klipperaak 
van zijn vader. Die had het schip 
gekocht om op te wonen, tijdens 
grootverlof van zijn buitenlandse 
baan. Maar dat verlof duurde kort 
en er zat een beursboekje bij het 
schip. Dus ging Jan varen. In z’n 
eentje. ‘Die eerste periode was 
soms moeilijk, maar ik heb ‘t ge-
red zonder deuken.’ Dat lag bij de 
studentenschippersvloot anders. 

‘Menig klipper was aan het eind 
van de zomer een tjalkachtige 
geworden.’ Maar Jan wist hoe de 
wind waaide: zijn hele jeugd heeft 
hij zeilend doorgebracht.

Verliefd 
Hoewel het ook weleens fout 
ging. In Zeeland bijvoorbeeld; 
daar liep de klipperaak op een 
zandplaat. Jan maakte er het 
beste van. Eenmaal drooggevallen 
zette hij tafel en stoelen op het 
zand en pakte een biertje. 
Ook zijn vrouw was van de wal. 
Hij ontmoette haar in Amster-
dam, ze studeerde er bouwkunde. 
Jan was zo verliefd dat de klip-
peraak niet meer van de kant 
afkwam. Toen stapte Hanna maar 
aan boord. Ze voeren tot 1975, 
een mager jaar in de binnenvaart. 
Jan kon havenmeester worden, 
ze zetten het schip te koop. 
Het werd gekocht door Anton 
Heyboer, als woning voor zijn 
nieuwste vriendin.
Maar Jan was niet gelukkig in de 
jachthaven. Dus kochten ze een 
aak en gingen op België varen. In 
Frankrijk had hij geen zin: ‘Ik ben 
geen sluizenvaarder.’ En Duits-
land werd hem afgeraden. ‘Door 
mijn Friese vriendjes. Die zeiden 
dat het eng was. Druk. En héél 
gevaarlijk.’ Maar de aak had een 
kleine woning. Er kwam gezins-
uitbreiding: ‘En toen waren de 
slaapkamertjes op.’

Kastje
Ze kochten een kastje en voeren 

naar genoegen. Tot dochterlief 
naar school moest, toen ging het 
gezin aan de wal. Om er 19 jaar te 
blijven. 
Jan werd conciërge op een katho-
liek college. Op Zweedse klom-
pen, want dat was hij gewend. 
Vervolgens werkte hij in de bouw 
en begon een technische handel-
sonderneming. Hanna maakte 
carrière in de automatisering. 
Om hun zwerflust te stillen, 
trokken ze, kamperend, door 
Zweden. Maar het reisverlangen 
bleef. Toen ze langs het Amster-
dam-Rijnkanaal reden, vroeg Han-
na: ‘Zou het in de binnenvaart 
nog wat zijn?’ 

Duitsland
Ze waren 51 en begonnen 
opnieuw een ander leven. Met 
een groot schip vol elektronica, 
maar zonder stuurrad. Ook de 
schippersbeurs was verdwenen. 
Ze werden al snel gebeld: of ze op 
Duitsland wilden varen? Jan haal-

de zijn Rijnpatent op zijn 53ste. 
Om daarna de Moezel op te gaan. 
‘Het verbreedde de horizon, dat 
is gezond.’ Al was het niet altijd 
makkelijk op het onbetrouw-
bare water met snel wisselende 
waterstanden. Het schip stak diep 
en was hoog, ze moesten veel 
ballastwater zetten om onder de 
bruggen door te kunnen. ‘Maar 
we hebben er nooit een stuurhut 
afgevaren.’ 
Inmiddels zijn ze weer aan de wal. 
Gepensioneerd. Ze hoefden niet 
te wennen, het varend leven ging 
naadloos over in een leven op het 
land. Het enige dat Jan soms mist, 
is het steeds ergens anders zijn. Al 
zal hij daar geen boot meer voor 
aanschaffen. ‘Want het is mooi 
geweest met varen’, vindt Jan. ‘Ik 
wil weer eens wat anders doen.’

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

Het verhaal van die baby’s is 
opgetekend door Iris Vinkenborg 
in de Kroniek van Enkhuizen. Ze 
laat in de Kroniek mensen aan het 
woord die de dramatische gebeurte-
nis van dichtbij meemaakten.

Volgens de overlevering voer op 
16 maart 1945 de houten tjalk Anjo 
de haven van Enkhuizen binnen 
met in het ruim 98 zwaar onder-
voede baby’s op een laagje stro.  De 
Anjo was in dichte mist terechtge-
komen en aangezien er geen eten 
en drinken aan boord was voor een 
langere reis, besloot de schipper 
een noodstop te maken in Enkhui-
zen. De stad kwam onmiddellijk 
in actie. De burgemeester gaf de 
stadsomroeper opdracht hulp in te 
roepen. ‘Wie wil er een kindje voor 
één nachtje, of voor langere tijd 
opnemen en deze voeden? Er zijn 
100 ondervoede baby’s in de haven, 
kom zo snel mogelijk!’

Alle kinderen vonden onderdak 

in Enkhuizen. Onderweg op het 
IJsselmeer zouden overigens al zo’n 
20 baby’s zijn overleden, maar een 
ander bron meldt dat één baby de 
reis niet overleefde.

Verdeling
Vinkenborg laat Aafke Kahl-

man-Veenstra aan het woord, die 
destijds 10 jaar was. ‘Mijn moe-
der stuurde mijn vader en wilde 
het liefst een zo’n klein mogelijke 
baby. Op de boot stond dokter Van 
der Heide, hij verdeelde de kindjes. 
Kom dan maar mee, zei de dokter 
en ze liepen naar beneden in de 
boot en daar lag ze in het stro, Ria 
Zegerius, slechts vier en een hal-
ve maand oud. Haar naam stond 
op een kaartje om haar nek en ze 
had een koffertje bij zich, waaraan 
een kaartje zat met haar adres in 
Amsterdam.’

Sommige andere baby’s waren 
naakt en zonder naam of adres. Zo 

Van het babytransport 
met de Anjo zijn geen 
foto’s bekend. Er waren 
in de Hongerwinter 
meer schippers die 
zich inzetten om men-
sen uit de hongerende 
steden te redden. Het 
gemeentearchief van 
Schiedam vermeldt 
dat er die winter zo’n 
50.000 kinderen zijn 
geholpen om naar het 
platteland te vluchten. 
Deze foto toont kenne-
lijk de inscheping voor 
een van die reizen. 
(Archieff oto Menno 
Huizinga)

Schipper van de tjalk Anjo redt 100 kinderen uit de Hongerwinter

Noodstop met ruim vol baby’s

ook het kindje dat onder de hoede 
kwam van de zus van mevrouw 
Postma. ‘Er was geen naam, geen 
adres, niets. Alleen een kaartje 
waar iets stond wat begon met Sam, 
de rest konden we niet lezen. Mijn 
zus noemde haar maar Sampie. Het 
arme kind was zo dun, dat haar bot-
ten door haar huidje schenen.’

Ontmoeting
Vader Veenstra bracht Ria naar 

zijn gezin. ‘Mijn vader legde haar 
op tafel en toen zag ik haar voor het 
eerst, een lief, klein, lachend kindje 
met rode krulletjes.’

Het meisje knapte snel op en 
moeder Veenstra schreef een brief 
aan de familie Zegerius in Amster-
dam. Zo kwamen ze te weten dat 
Ria’s moeder Jennie met nog een 
zoontje onder erbarmelijke om-
standigheden verkeerde. Haar man 

was weg en in de stad was in maart 
1945 schaarste aan alles. Jennie is 
blij met het goede nieuws over haar 
dochtertje.

Later werd duidelijk dat haar 
man Jack joods was, in Limburg 
bij de ondergrondse was gegaan 
en zich daarna aansloot bij de Prin-
ses Irene Brigade. Na de bevrijding 
keerde hij terug naar Amsterdam 
en reisde kort daarop naar Enkhui-
zen om zijn dochter te zien. Maar 
nauwelijks twee dagen na die ont-
moeting werd Ria ziek. Ze werd 
met dysenterie opgenomen in het 
ziekenhuis, waar ze nog dezelfde 
dag overleed. Jack had bijna zijn 
hele familie verloren en verloor nu 
ook zijn dochtertje.

Sampie
De meeste baby’s keerden na de 

oorlog gezond terug naar hun ou-

ders. Sommige zijn echter nooit 
opgehaald en opgegroeid in Enk-
huizen. Ook Sampie bleef nog lang 
bij de familie Postma. Mevrouw 
Postma: ‘Mijn zus kon geen con-
tact opnemen met de ouders, want 
we wisten niks over hen. Ze heeft 
zelfs overwogen het kind te adopte-
ren. Uiteindelijk kwam de moeder 
Sampie ophalen. Ze nam haar mee 
zonder één woord te zeggen. Er kon 
geen bedankje vanaf, terwijl mijn 
zus toch ongeveer anderhalf jaar 
voor haar heeft gezorgd. We heb-
ben er nooit meer wat van gehoord. 
We weten zelfs haar echte naam 
niet, of waar zij vandaan kwam.’

De familie Veenstra heeft wel ja-
renlang contact gehouden met de 
ouders van Ria, totdat die het con-
tact wilden verbreken. ‘Jack en Jen-
nie wilden alles achter zich laten 
en het afsluiten.’

‘We hebben nooit meer
wat van haar gehoord’

Door Patrick Naaraat

De Hongerwinter van 1944-’45 zaaide 
dood en verderf in de steden in het 
westen van ons land. Ook de Amster-
dammers zaten als ratten in de val. 
Transportmiddelen waren er niet of 
nauwelijks. Alles werd geprobeerd om 
aan de honger te ontkomen. Zo gaven 
ouders in uiterste nood hun baby’s mee 
aan een schipper, die beloofde ze naar 
Friesland of Groningen te brengen.


