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 Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein     
betreffende de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart 
uit het heden en verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman  
 

 “de redactie “  
A.C.Krijgsman 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                   06-25160899 

           www.tenanker@kpnmail.nl  
 
 

Deze web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de 
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals 

daar is vermeld. 
 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 

    
     

3e jaargang – nummer 36 – 17 juli 2020 
 

Allerlei  
 
 

 
 

L.S, 
 
Ik ben op zoek naar Arie Krijgsman, (niet 
onze redacteur) 
 
Arie. ik ken jou van onze opleidingstijd in 
Hilversum, opkomst in maart 1970 
Je kwam uit Bleskensgraaf, ik uit Dordrecht, we 
waren ongeveer van dezelfde leeftijd, ik ben geboren 
in 1951. Jouw dienstvak was vermoedelijk kok of 
hofmeester. Na onze opleiding zijn we elkaar later 
weer tegen gekomen bij marine kazerne Den Haag, 
waar jij een keer een portie nasi-goreng voor mij 
gehaald had, nadat beide verstandskiezen getrokken 
waren, en ik bedlegerig was. Deze zorg ben ik nooit 

meer vergeten, en ben je dankbaar gebleven. Oh, en ze noemden jou: die lange lul, want je 
was inderdaad behoorlijk lang van stuk, wel mager! 
 
Neem eens contact met me op: 06-29327406, 
Hopelijk tot snel, 
Frank R. Hissink 

hissinkfr@gmail.com 
 
 

http://www.tenanker@kpnmail.nl
mailto:hissinkfr@gmail.com
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IN MEMORIAM MAARTEN HENDRIK RUTTEMAN (1922-2018) 
 

Op 4 maart van dit jaar overleed in Hanover (Massachusetts, 
USA) Engelandvaarder Maarten Rutteman. 
Hij werd geboren in Hengelo op 23 mei 1922 en was een 
tweelingbroer van Eduard Willem Rutteman. Samen zouden 
zij op 16 maart 1944 in Engeland arriveren. Hij groeide op in 
een liberaal gezin met nog twee broers. Allen waren lid 
geweest van de Nederlandse Unie van De Quay, Linthorst 
Homan en Einthoven, een politieke beweging die met name 
gericht was tegen de N.S.B. Zijn vader was in Hengelo 
huisarts. 
Na zijn lagere school in Hengelo te hebben doorlopen volgde 
Rutteman het gymnasium in die stad tot en met de 3e klas. 
 
Hij stapte daarna over naar de HBS in Almelo waar hij in 
1942 na zijn eindexamen het B-diploma verwierf. Hij zou zijn 
hele leven gemak hebben van zijn Latijn en Grieks dat hij op 

het gymnasium had geleerd: volgens zijn dochter las hij graag de klassieken in de 
oorspronkelijke taal. 
 
Na zijn eindexamen verhuisde hij naar Den Haag waar hij een cursus 
Handelscorrespondent ie bij het Instituut Schoevers volgde. Daar bleef hij tot mei 1943; 
ondertussen had hij nog wel even in februari en maart 1943 vastgezeten in Vught als 
gijzelaar na de aanslag op generaal H.A. Seyffardt. Hij werd vrij gelaten omdat hij nog 
minderjarig was. 
 
In mei 1943 keerde Maarten Rutteman terug naar Hengelo, terug naar zijn ouders, en ging 
werken bij de Nederlandse Spoorwegen om te ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland. 
Maar op 17 juni 1943 werd in Hengelo het Arbeidsbureau door het verzet in brand 
gestoken om die Arbeitseinsatz te saboteren. Als represaille moesten alle jongemannen 
tussen 18 en 26 jaar uit Hengelo zich melden voor een verplichte tewerkstelling in 
Duitsland. Maarten Rutteman dook onder in Den Haag bij de familie waar hij eerder had 
gewoond. Toen het gevaar voorlopig geweken leek, keerde hij terug naar Hengelo en 
schreef zich in als leerling bij de M.T.S. 
 
Zijn broer Eduard, Edu genoemd, die in juni 1943 zijn eindexamen diploma HBS-B 
gehaald had in Almelo, werd door hetzelfde Arbeitseinsatz-gevaar bedreigd. Die vertrok op 
7 augustus 1943 met zijn vriend J.H.C. Gewin naar Brussel waar ze een adres hadden 
gekregen van een collega van de vader van Eduard. In Brussel ontmoetten zij Felix 
Verdoorn uit Lille. Die verwees hen naar de arts Mariage te Blandain bij Doornik aan de 
Belgisch-Franse grens. Het spoorwegpersoneel te Baisieux aan de grens zorgde 
vervolgens voor een veilige passage naar Frankrijk en Lille waar ze een week bij Felix 
Doorn thuis verbleven. Daarna vertrokken ze naar Parijs per trein waar ze een 
Nederlander ontmoetten die bij een boer Quaak werkte in Foissy-sur-Vanne. Omdat ze 
daar niet verder konden komen keerden ze terug naar Parijs. Toen Eduard bij een andere 
boer in die omgeving verbleef kreeg hij bericht van Verdoorn dat zijn broer Maarten 
ondertussen in Parijs was aangekomen. Die zag een mogelijkheid om naar Spanje te 
reizen en zo reisden vervolgens beide broers op 21 oktober vanuit Parijs naar het zuiden. 
Dominee Ten Kate uit Brussel had gezorgd voor deze route; in Parijs werden ze geholpen 
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door Victor Swane die de beide broers met de organisatie van ‘George’, de Pool Andrzej 
Wyssogota-Zakrzewski naar het zuiden stuurde. Ze hadden papieren gekregen waarin 
vermeld werd dat ze als arbeiders gingen werken op een vliegveld in de buurt van 
Marseille. 
 
Ze reisden samen met nog een aantal Nederlanders waaronder A.M. Joekes, C.J.M.W. 
Baars, H.l. Borel Rinkes en S.K. Wiersma. Via Avignon en Toulouse bereikten zij Lourdes. 
Daar werd de groep uitgebreid met een aantal Polen, Amerikanen, Engelsen en Fransen; 
de groep bestond vanaf dat moment uit 18 personen. Vanuit Porozac liepen ze naar 
Bagnères. Daar voegden zich twee gidsen bij hen en gingen ze op weg naar Spanje, 
waarbij even later nog een groep van 18 personen, meest Fransen, zich aansloot. Volgens 
één der Nederlanders werden de passeurs per persoon betaald en konden zij zo meer 
verdienen. 
 
Wat volgde was een rampzalige tocht. 
 
Maarten Rutteman heeft daar kort na de oorlog uitvoerig verslag van gedaan in een artikel 
in het boek ‘Studenten onder de bezetting’ en ook Sytze Wiersma zette zijn ervaringen 
over deze oversteek van de Pyreneeën op papier1. Al in het dal in de aanloop naar de 
bergen begon het die avond van vertrek, 24 oktober 1943, te regenen. 
Deze regen ging naarmate men hoger kwam eerst over in ijzel en vervolgens in sneeuw. 
Het pad was eigenlijk alleen begaanbaar in de zomer en de sneeuw zorgde er ook nog 
eens voor dat de passeurs meerdere keren de weg kwijt raakten. Na zo’n 24 uur in de 
sneeuw gelopen te hebben kwam men aan bij een aantal barakken van arbeiders die aan 
een dam werkten. De vermoeidheid sloeg meer en meer toe en de passeurs wisten hun 
‘klanten’ alleen nog te motiveren met de mededeling dat ze nog maar een paar uur van 
Spanje verwijderd waren. Dat viel tegen. Midden in de nacht moesten ze weer verder en 
na een tijdje begon het weer te sneeuwen en ging die sneeuw over in een heuse 
sneeuwstorm. De groep van 36 personen raakte al snel uit elkaar en alleen de 
dichtstbijzijnde lopers waren nog in het zicht. Uiteindelijk besloot een groep van 18 
personen te gaan schuilen en rusten in een oude schaapstal halverwege de helling van de 
te beklimmen berg; er was daar plaats voor ongeveer 12 personen en de groep van 8 
Nederlanders bleef daar nog bij elkaar. 
Het bergpad dat ze hadden gelopen was klaarblijkelijk tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
gebruikt voor de smokkel van wapens en munitie, her en der lag er losse munitie. Wiersma 
wist met de inhoud van een aantal losse patronen een vuurtje te maken in een hut. 
Sommigen daalden een stukje af en keerden terug naar een eerdere berghut, anderen 
daalden verder af om in een bergdorpje hulp te zoeken. De gidsen hadden hen de richting 
gewezen waar ze naar toe moesten en waren vervolgens verdwenen. In de zware sneeuw 
was het ieder voor zich geworden. En de grote groep was verdeeld geraakt in kleinere 
groepjes. Wiersma en Borel Rinkes besloten het er op te wagen om getweeën verder de 
berg te bestijgen in de hoop dat daarachter Spanje zou liggen. De broers Rutteman 
overlegden nog met elkaar toen Wiersma en Borel Rinkes vertrokken maar besloten na 
een poosje tot het zelfde. 
“Het sporen trekken was zo vermoeiend door de diepe sneeuw, die nu boven onze knieën 
reikte, dat we telkens elkaar moesten aflossen. Bovendien vroor het hard, de zon stond 
aan de andere kant van de berg, zodat we ons niet konden veroorloven langer dan enkele 
minuten te gaan zitten, en zo de kans te lopen in slaap te vallen en te bevriezen. Het 
kwam zo uit, dat de één net fut genoeg had om de ander te helpen, wanneer die van 
uitputting neerviel. (-) Het laatste half uur slaagden we er niet in meer dan vijf passen te 
doen zonder rust. Het woei ontzettend hard en vroor dat het kraakte.  
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1 'Studenten als Engelandvaarders. Per Aspera ad Astral in: F.W. Blasé, Studenten onder de bezetting, Amsterdam 1946, pp. 133-190. 
Sytze K. Wiersma, Escape front Nazi Tyranny, in: Nationaal Archief, archief Genootschap Engelandvaarders (2.19.127), inv nr 87. 

 

Eindelijk, al glijdend over onder sneeuw bedolven rotsblokken, bereikten we de laatste 
hoek van onze zig-zag lijn en plotseling, tussen de rotsblokken in stonden we in het volle 
zonlicht, dat over de witte Spaanse bergen ons als een uitbundig welkom toestroomde. 
Van de ijzige koude waren we ineens in de warmte gekomen. (-) De zonnestralen voerden 
wagonladingen energie aan en na enkele minuten voelden we ons als Popeye na een blik 
spinazie”. 
 
Wiersma maakt in zijn verslag nog melding van de verschijning van een Duits 
verkenningsvliegtuig dat na een tijdje weer in noordelijke richting vertrok. Dit toestel zal er 
niet vreemd aan geweest zijn dat ongeveer de helft van de totale groep later werd 
gearresteerd door Duitse grenswachten en naar een concentratiekamp werd 
overgebracht. Daar waren ook een aantal Nederlanders bij. 
Ook Wiersma maakt melding van de sensatie van de verschijnende zon toen ze de top 
van de berg bereikt hadden: “It was high noon, and the sunlight was brilliant". 
 
Na de lastige afdaling, lastig vanwege de grote hoogte die weer afgedaald moest worden 
naar de Spaanse vallei, lastig ook vanwege de grote vermoeidheid, lastig ook vanwege 
het kapotte schoeisel dat nauwelijks nog die naam waard was, bereikten de broers 
Rutteman een klein bergdorpje, geheel verlaten en ook in puin. Alleen troffen ze in de 
buurt een schaapherder met zijn schapen aan; deze bevestigde dat ze in Spanje waren. 
Het was nog 8 kilometer lopen naar Bielsa waar de Spaanse Guardia Civil hen opwachtte. 
Vandaar werden ze overgebracht naar de gevangenis van Barbastro. Wiersma, Borel 
Rinkes en een groep van ongeveer tien Fransen waren reeds gearriveerd, evenals nog 
iets eerder de RAF-vlieger en 3 Polen. Uiteindelijk hadden 18 personen van de 
oorspronkelijke groep van 36 Spanje weten te bereiken. Vier van de in totaal 8 
Nederlanders werden in de buurt van het dorpje Fabian, zo’n 12 kilometer ten westen van 
St. Lary-Soulan gearresteerd, zij waren achtergebleven en teruggekeerd; ze werden 
overgebracht naar Buchenwald. Één van hen, H. Debets, overleefde het concentratiekamp 
Dora-Nordhausen- niet. 
 
De rest van hun tocht naar Engeland is snel verteld: na de gevangenis te Barbestro (4 
w’eken) volgden gevangenissen te Zaragossa en Madrid en vervolgens het kamp Miranda 
de Ebro; daar kwamen de broers aan op 10 december 1943. Zij werden op de 29e van die 
maand weer vrijgelaten en keerden op oudjaar 1943 weer terug in Madrid. Op 31 januari 
1944 vertrokken zij met een groot konvooi van ongeveer 90 Nederlanders via Portugal 
naar Gibraltar; vandaar per schip naar Engeland waar zij op 16 maart 1944 aankwamen. 
 
Maarten kreeg een training als marconist en kwam bij de Prinses Irene Brigade terecht. Hij 
maakte de landing in Normandië mee van de Brigade en trok op naar België en 
Nederland. Na de demobilisatie keerde hij terug naar Nederland. Van 1946 tot 1952 
werkte hij voor Shell in Peru, Columbia en Venezuela. Daarna emigreerde hij naar Canada 
waar hij met zijn Belgische vrouw trouwde: hij had haar tijdens een vakantie in Oostenrijk 
ontmoet. Na een aantal jaren verhuisde hij naar de Verenigde Staten, hij woonde meer 
dan 50 jaar in Hanover, Massachusetts, waar hij als technicus werk had in de 
papierwarenindustrie. 
 
Aan Maarten Hendrik Rutteman werd bij KB van 6 juli 1944 het Kruis van Verdienste 
toegekend, evenals aan zijn broer Eduard. 
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IN MEMORIAM MARINUS DEN HEIJER (1922 2017) 
Op 9 december 2017 overleed in zijn woonplaats Moreton (UK) Engelandvaarder Marinus 
den Heijer. Hij maakte deel uit van een groep van zeven jonge Scheveningse vissers die 
op zondag 16 maart 1941 met de gestolen Katwijkse garnalenvlet Anna (KW 96) de 
bewaakte haven van Scheveningen wist uit te varen en de Noordzee over te steken. 
 

Rinus den Heijer was toen 
18 jaar; zijn andere 
makkers waren Leen 
Bruin (18), Jacob de Reus 
(19), Krijn Kleijn (17), 
Jacob Vrolijk (19), Hugo 
van Roon (19) en Henk 
Westerduin (17). 
Oorspronkelijk bestond de 
groep uit 10 personen, 
maar op het laatste 
moment zagen er drie van 
deze ontsnapping af. In 
een interview vele jaren 
later, uit ongeveer 2004, 

valt de irritatie daarover nog steeds bij Krijn Kleijn te horen. 
 
Vanuit café Leen de Mos in de Keizerstraat in Scheveningen vertrok de groep die 16e 
maart 1941 rond een uur of tien ’s-avonds naar de Tweede Haven waar de vlet afgemeerd 
lag naast een aantal kotters. De groep had het geluk dat het die avond zeer mistig was en 
ook erg donker vanwege de verplichte verduistering tegens Engelse vliegtuigen. 
 
Heel zachtjes en kalm peddelden een paar bemanningsleden de vlet vooruit, soms ook 
langs andere schepen voortgetrokken. Het smalle stuk water tussen de Tweede Haven en 
de Voorhaven werd De Pijp genoemd. Die werd door personeel van de Duitse Marine 
bewaakt met twee schildwachten, meestal jongens van zo’n 16, 17 jaar. Uiterst langzaam 
wisten ze de vlet door de Pijp te manoeuvreren, steeds even stil liggend wanneer de 
Duitse wachten in de buurt kwamen. Die schildwachten viel de top van de mast die net iets 
boven de kade uitstak niet op. 
Uiteindelijk bereikten ze de buitenhaven doch daar belandden zij op de basaltblokken van 
het Zuiderhavenhoofd. Het was weliswaar eb, het water stroomde de haven uit naar zee 
wat in hun voordeel was, maar er stond ook een noordenwind. De motor werd vervolgens 
aangezet en de vlet voer daarna de Noordzee op zonder dat er alarm geslagen werd door 
de Duitse schildwachten. De kerkklok van de Oude Kerk in de Keizerstraat sloeg op dat 
moment 12 (24) uur. Pas de volgende ochtend werd de diefstal van de garnalenvlet 
ontdekt en werd de vader van Leen Bruin die tevens schipper was van de Scheveningse 
reddingsboot gedwongen de zeven vluchters op zee terug te halen. Met de reddingboot 
voer hij de Noordzee op, welbewust precies in de tegengestelde richting van waar de 
groep met de vlet koerste. Hij keerde dan ook onverrichterzake terug. 
 
Na de hele nacht en ook de volgende dag gevaren te hebben met ook nog een zeil 
bijgestoken, werd de vlet in de namiddag, zo rond 18.00 uur ontdekt door een Engels 
marineschip HMS Pytchley dat onderdeel uitmaakte van de bewaking van een Engels 
konvooi. Dat konvooi voer op dat moment zo’n 10 mijl uit de Engelse kust ter hoogte van 
Great Yarmouth. Alleen Rintis den Heijer sprak een paar woorden Engels en wist zo 
duidelijk te maken dat ze ontsnapte Nederlanders waren. De zeven Engelandvaarders 



 

6 
 

werden aan boord genomen, kregen warme thee en sigaretten en voeren met het konvooi 
mee naar het einddoel Edinburgh. Op het laatst kregen de zeven nog even hun vuurdoop 
want hun schip werd aangevallen door een Duitse onderzeeër. Met dieptebommen werd 
deze onschadelijk gemaakt. 
 
In Edinburgh volgde een eerste verhoor door rechercheurs van Scotland Yard en daarna 
volgde hun transport naar Londen, naar de Patriotic School, voor verder verhoor. Alleen 
Henk Westerduin volgde de groep wat later omdat hij na aankomst in Schotland 
opgenomen werd in Rosyth, niet ver van Edinburgh. 
 
Nadat ze ‘goed’ waren bevonden, werden ze uitgenodigd bij koningin Wilhelmina. Hoewel 
sommigen niet overdadig monarchistisch waren, maakte dit bezoek grote indruk. De 
allereerste vraag van de koningin betrof de toestand in Nederland, hoe ging het met de 
mensen daar, wist Krijn Klein zich later te herinneren. 
 
Allen ontvingen later, in mei 1941, het Bronzen Kruis voor hun moedige tocht vanuit het 
bezette Scheveningen naar Engeland. Aan Marinus den Heijer werd ook nog het 
Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend. 
Allen werden ingedeeld bij de Koninklijke Marine waar de groep op verschillende schepen 
terecht kwam. Marinus den Heijer voer onder meer op de Hr.Ms. Jan van Galen en op de 
Hr.Ms. Jacob van Heemskerck. Sommigen maakten de slag in de Javazee mee, anderen 
de invasie op Sicilië en die van Normandië of de bezetting van Madagaskar en het 
verjagen van het Vichy-bewind aldaar in 1942. Allen overleefden de oorlog. 
 
Marinus den Heijer trouwde na de oorlog met de Engelse Muriel Heron en vestigde zich in 
het Verenigd Koninkrijk. 
 
In 2005 werd er in Scheveningen een dubbel-cd ten doop gehouden met verhalen en 
documentatie over deze groep. Het eerste exemplaar werd door burgemeester Deetman 
uitgereikt aan de weduwe van Jacob Vrolijk. Door Arie Spaans sr werd toen als eerbetoon 
aan deze Engelandvaarders een toneelstuk geschreven over hun tocht; dit toneelstuk 
werd daadwerkelijk in 2007 door het Schevenings Toneel opgevoerd in het World Forum 
Theater. Eerder al was er in mei 1990 in Scheveningen een reünie gehouden waar allen 
aanwezig waren. Dat was de laatste keer dat Marinus den Heijer Scheveningen bezocht. 
Zijn gezondheid ging toen gestadig achteruit, maar wanneer Scheveningen bij hem in 
herinnering werd gebracht leefde hij op. 
 
Sierk Plantinga 
 
*Met dank aan Karei Kulk te Scheveningen voor het verschaffen van veel gegevens over 
de Engelandvaart van Marinus den Heijer en van deze groep. 
 
Bron: Stichting Genootschap Engelandvaarders - okt 2018 – 39e jaargang nr. 158 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
REISVERHAAL ENGELANDVAARDER WIM KLAVER  
  
In het archief van het Genootschap Engelandvaarders troffen wij een brief aan, gedateerd 
20 augustus 1946 en opgesteld door Willem Anthonie (Wim) Klaver, geboren 29-8-1918; 
Kort overzicht van mijn reis naar Engeland en verder verloop: 
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Mijn reis naar Engeland begon in de strafgevangenis van Groningen. Door verraad was ik 
daar ingekomen, en, daar de Gestapo kogels uit mijn pistool in verschillende doode 
personen vond, werd ik gemarteld en ter dood veroordeeld. Een en ander zou op 5 januari 
1942 plaatsvinden, maar dankzij de hulp van mijn vrienden van de ondergrondsche 
ontsnapte ik ca 9 uren voor deze ceremonie om 10.30 ’s avonds 4 januari 1942. 
Na enigszins aangesterkt te zijn na mijn oordeel, ontvluchtte ik Nederland op last van mijn 
ondergrondsche superieuren en ging met Lt.Col. Somer, Lt Streef en de Fam. Hertzberger 
via Oom Job en Tante Bctty naar Zwitserland. 
Generaal van Tricht oordeelde dat het veiliger was dat ik daar voorloopig bleef, en, 
afgezien van mijn persoonlijke pogingen naar Frankrijken Italië, die teveel op vrije kost en 
inwoning in staatsgebouwen en kampen uitdraaide (mijn totale score is 10 gevangenissen 
en 3 kampen), moest ik maar afwachten. 
Eindelijk was Zuid-Frankrijk bezet en kreeg ik de kans met een groep, waaronder mijn 
beste vriend Kraan (het wandelende voorbeeld en moraal van veel Engelandvaarders) via 
Andorra-Barcelona Madrid in Gibraltar te komen en als 2e stuurman op een Engelsche 
boot te monsteren. 
In Engeland aangekomen landde ik, na bij de Koopvaardij als stuurman en bij het B.B. als 
2e Lt geweest te zijn, na afloop van de oorlog bij de R.A.S.C. * 
Op het oogenblik ben ik, na een jaar practisch werk in diverse Engelsche units als 
Trainings officier en Compagnie Commandant, in Aldershot om een “refreshing" cursus te 
volgen. 
 
Aldershot, 20 augustus 1946 
 
Lt. W.A. Klaver, R.N.A. G.166 
 
Naschrift 
Van W.A. Klaver bestaat een persoonskaart (systeemkaart van verzetsbetrokkenen) in het 
archief van het Oorlogs- en Verzetsmuseum Groningen (OVCG). Daaruit blijkt dat Klaver 
lid was van het gewapend verzet in het noorden des lands (KP1 – Knokploegen)en valt te 
lezen waaruit zijn verzetswerk bestond. In november 1941 voerde hij een liquidatie uit. 
Later was hij betrokken bij een andere liquidatie, die echter mislukte. Door verraad 
belandde hij in het Huis van Bewaring in Groningen, werd inderdaad net op tijd bevrijd en 
vertrok naar Engeland in maart 1942. 
Over zijn Engelandvaart hebben we een heel andere bron tot onze beschikking: de 
oorlogsdagboeken van Klavers reisgenoot Majoor d. J.M. Somer, hoofd Bureau 
Inlichtingen te Londen, getiteld Man in oorlog. Somer introduceert verzetsman Klaver als 
volgt: 
'Wim Klaver, alias Chris, ter dood veroordeeld en door vrienden uit de gevangenis in 
Groningen gehaald, stuurman van de KNSM en sergeant van de motordienst.’* ** 
De Van Nifteriklijn was een escaperoute naar Zwitserland, georganiseerd door het 
echtpaar Job en Betty van Nifterik. Hun huis in het Brabantse Putte lag praktisch op de 
grens met België. Schildwachten patrouilleerden voor de deur van de Van Nifteriks, maar 
als de wacht werd gewisseld of men ging eten, was het vrij makkelijk om de weg - die 
tevens de grens vormde - over te steken en via een omweg naar het huis van de 
overbuurman te lopen. 
Toen Klaver, Somer en de andere leden van het reisgezelschap de oversteek maakten in 
maart 1942, waren de Duitsers bezig een prikkeldraadversperring aan te brengen. 
Niettemin lukte het allen om veilig en ongezien het huis van de overbuurman te bereiken. 
Job en zijn vrouw Betty, die Belgische van geboorte was, hadden gezorgd voor Belgische 
papieren en vertrouwde contactadressen, waar een passeur klaar zou staan om de 
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mensen naar het volgende adres te helpen.. Het eerste contactadres was dat van de 
familie van Duiken in Antwerpen. 
 
Zo zette ook Wim alias Chris Klaver zijn eerste schreden op weg naar het vrije Engeland. 
 
Agnes Dessing en Bram Grisnigt 
 
* Royal Arnty Service Corps 
** Man in oorlog: de dagboeken van majoor dr. ].M. Somer, hoofd Bureau Inlichtingen te 
Londen, 13 maart 1942 - 22 september 1943. Baarn, 1981, p.8-9 
 
Bron: Stichting Genootschap Engelandvaarders - okt 2018 – 39e jaargang nr. 158 
 

 
Beste L.S, 
De herinneringen blijven opborrelen bij het lezen van al die 
ingezonden stukjes. Onlangs nog met belangstelling de 
belevenissen van André Hoogerwerf gelezen met wie ik denk ik nog 
op de Poolster heb gevaren.  
Graag wil ik nog iets delen over mijn tijd op de Poolster 1973-74 en 
Evertsen 1976-77. 

Voordat ik bij de KM kwam had ik niet veel meer van de wereld gezien dan de Veluwe en 

de Ardennen .  
Indrukwekkend waren dan ook mijn eerste reizen op Hr.Ms. Poolster waar ik na mijn 
vakopleiding in 1973 als telegrafist geplaatst werd. 
De bevoorrading op zee operaties waren indrukwekkend, maar ook de binnenkomst in 
vreemde havens waren heel bijzonder. 
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Bijvoorbeeld in Rosyth Schotland waar we in december de Whiskey Compagnie Mariniers 
op moesten halen. 
Een maand later in januari moesten diezelfde mariniers naar Narvik Noorwegen gebracht 
worden voor de koudweer training.  
Ik vergeet nooit de prachtige 
passage door de Ofodfjord 
met aan weerszijden de 
besneeuwde bergen terwijl wij 
heel rustig opstoomden naar 
Narvik. 
  
De voorjaarsreis 1974 naar de 
Canarische eilanden was ook 
best bijzonder met hier een 
foto van aankomst Tenerife 
waar de Poolster aan een 
terminal buiten de stad moest 
aanmeren vanwege 
gevaarlijke stoffen aan boord. 

 
 
 
 
 
Later de Middellandse Zee-reis 
naar o.a. Tunis met ook een 
bijzondere aankomst met een 
moskee op de achtergrond: 

 
Later dat jaar deelname aan 
een grote NAVO oefening met 
het nederlandse eskader in 
Glasgow.  
 

Om in de haven van Glasgow te komen moest eerst de rivier de Firth of Clyde opgevaren 
worden. Dit was een mooie 
tocht met aan beide kanten 
het landschap dat heel 
dichtbij passeerde. Heel 
vreemd om vanuit de 
patrijspoort te kijken en 
landschap met huizen 
voorbij te zien gaan.  De 
tocht duurde enkele uren 
om vervolgens aan te 
meren in Glasgow.  
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Hier nog eentje 
die indruk 
maakte, op de 
Evertsen, 1977 
binnenkomst 
Norfolk-Amerika 
met 
Stanavforlant.  
De top van onze 
mast kwam nog 
niet aan het 
vliegdek van deze 
reuze schepen.  
Eentje was de 
USS Nimitz. 
 

          Hier hebben we 3 weken gelegen voor onderhoud en bevoorrading (o.a. bier) 
 
 

 
 

De mooiste binnenkomst blijft natuurlijk Den Helder Marsdiep: 
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Hartelijke groet en dank voor het delen van alle herinneringen 
Cor van Dongen (ex verbindelaar Telegrafist 1972-1979) 
 

 
Den Helder …. 
 
Op 27 t/m 29 juni 2020 heb ik een bezoek gebracht aan Den Helder.  
Zoals iedere oud marineman gaat zo’n dagje Den Helder- in dit geval twee dagen- altijd 
wel gepaard met allerlei bezoeken aan deze stad, daar ik er veelvuldig ben te vinden heb 
ik me dit maal beperkt tot wat uitgestippelde bezoeken. 
Ik ben te gast geweest bij enkele oud sobats die ik heb leren kennen vanuit mijn 
verenigingsleven uit het verleden, en uit de periode als redacteur van Ten Anker, maar 
ook koffie genuttigd bij voormalige buren en kennissen uit mijn 9 jaar woonachtige periode 
Den Helder. 
Den Helder, een stad die – als ik het mag geloven – weinig problemen heeft gekend met 
de Corona perikelen, voor zover bekend waren er niet al te veel besmettingen, en kreeg ik 
te horen dat het misschien wel te maken kan hebben met de ligging van de stad op het 
puntje van Noord Holland, daar waar het altijd waait ! Wel goed te zien dat er ondanks de 
weinig problemen vele voorzorgmaatregelen zijn genomen in de gehele stad, maar die 
moeilijk zijn te handhaven vanwege de toerisme, althans zo heb ik het ervaren…. 
Ik kan u wel verzekeren dat de wind voldoende aanwezig was hoor, gekscherend riep ik 
vroeger al Den Helder – Dordrecht, waar ik nu woonachtig bent, scheelt een jas!…. 
Opvallend zijn de veranderingen die deze stad ondergaat, en ik kan het weten want 
minimaal 1 à 2 keer per jaar ben ik daar. Daar waar ik enkele jaren geleden riep dat het 
zienderogen achteruit gaat, moet ik mijn mening nu herroepen want Den Helder bloeit in 
mijn ogen weer op. 
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Altijd gaat mijn bezoekjes aan Den Helder gepaard met een rondje over alle 
bezienswaardigheden en kris kras door de buurten van Nieuw Den Helder, Schooten, 
Vissersbuurt, Nieuwehaven, en niet te vergeten de zeedijk vanaf Landsend tot aan 
Huisduinen, waar je heerlijk kan vertoeven in “Nogal Wiedus”. 
 

 
Bovenstaande 2 foto’s zijn niet van mijn hand, doch die zijn door mij geüpload van Google . 

Het haventerrein ben ik niet op geweest, in bezit van een PA pas maar in de wetenschap 
verkeerd dat je daar niet meer zo makkelijk het terrein op komt, heb ik daartoe ook maar 
geen poging voor ondernomen. 
Ook stond een bezoekje gepland aan Julianadorp, in de tijd dat ik in Den Helder woonde 
nog een gehucht wat inmiddels uit is gegroeid tot een groot dorp met een gezellig 
centrum. Daar rondkijkend realiseerde ik me dat ik daar misschien nog wel had kunnen 
wonen – ik kon er toen een woning kopen – maar durfde of wilde die stap toen niet zetten, 
wat in die periode mij heeft doen besluiten na 13 mooie jaren de Marine te verlaten. 
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Ik heb me toen in de verzekeringen wereld gestort. Dat was andere koek dan 
Kwartiermeester der KM, en ben uiteindelijk op mijn 55 jaar leeftijd geëindigd als erkend-
hypotheek adviseur. 
Maar even terug naar Den Helder. 
 
Als je daar bent moet je, en dat kan niet missen, even uitstappen en je benen strekken op 
“Willemsoord”. 
Dit gebied – voormaling Rijkswerf – is een pracht om te bezichtigen. Vele 

bezienswaardigheden zoals het Marine 
Museum met zijn Tonijn, Abraham 
Crijnssen, de Schorpioen met al hun 
prachtige historie zijn een lust voor het 
oog, en vergeet niet een kijkje te 
nemen op de ex. Hoogeveen waar druk 
gesleuteld wordt deze in oude dame 
als museumschip te gaan profileren.  
Het natte dok is inmiddels omgetoverd 
tot een pracht jachthaven waar veel is 
te zien en te beleven, de Bonaire ligt er 
volledig gerenoveerd in pracht en praal 
uitnodigend bij om te worden 
bezichtigd, de oude gebouwen 
omgetoverd voor de horeca en andere 
bezienswaardigheden, en de 
sfeer…..die moet je daar proeven.  
Als klap op de vuurpijl lag er in het 
Grote Dok…. 
 
De zeilclipper “Stad Amsterdam”, wat 
mij weer heeft doen besluiten hier een 
stukje over te plaatsen in ons blad. 
 
Foto: arconfotografie 
 

Auteur: Arie Krijgsman 
 

 
 
De Clipper Stad Amsterdam is een schip met een verhaal.  
Een verhaal dat begint tijdens SAIL Amsterdam 1995, wanneer vijf Amsterdamse 
wethouders in een sloep op weg zijn van het VOC-schip Amsterdam naar de ambtswoning 
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van de burgemeester. “Zou het niet mooi zijn", oppert één van de opvarenden, "om nog 
zo'n groot zeilschip uit het verleden te bouwen? Als symbool voor de handelsgeest van de 
stad?" 
 

 
 
TOEN CLIPPERS OVER DE ZEEËN HEERSTEN 

Ooit doorkliefden slanke, snelle klippers de oceanen. Ook Nederlandse klippers. In de 
negentiende eeuw haalden deze toen hypermoderne zeilschepen in China thee op. En 
andere specerijen. Het was de eeuw na de machtige VOC, maar nog steeds was 
Nederland groots aanwezig op de wereldzeeën. 
Er moest hard worden gewerkt door de bemanning onder zware omstandigheden. Nu is 
dat romantiek. En historie waar we trots op zijn. 
 
SAIL AMSTERDAM 1995 

Dat alles schiet door het hoofd 
van Frits Goldschmeding, 
oprichter van Randstad, 
tijdens Sail Amsterdam 1995. 
Het publiek geniet van de 
fraaie tallships, maar 
Nederland is niet echt 
vertegenwoordigd. Onwaardig 
voor een oude, zeevarende 
natie die groot is geworden 
door zijn handelsgeest, vindt 
hij. Met dezelfde gedachte 
liepen de burgemeester en de 
wethouders van de gemeente Amsterdam rond. Derhalve slaan de heer Goldschmeding 
en de gemeente Amsterdam de handen ineen en werken een plan uit. Er moet een 
prachtig klipperschip komen. Dat wordt Clipper Stad Amsterdam. 
Als inspiratiebron nemen ze het koopvaardijschip De Amsterdam uit 1854. Maar Stad 
Amsterdam is niet gewoon een kopie: het schip is vakkundig gemaakt aan de hand van 
oude bouwtekeningen van 19e eeuwse klippers, maar beschikt aan boord ook over de 
meest geavanceerde technische apparatuur. 
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1997 - HET ECHTE WERK BEGINT   

Plannen maken is mooi, daarna komt 
het echte werk. Nadat Goldschmeding 
en de gemeente Amsterdam de 
financiering rond maken, kan er worden 
begonnen. Onder leiding van 
scheepsarchitect en voormalig 
wedstrijdzeiler Gerard Dijkstra, ontstaat 
een schip dat “onder water gericht is op 
optimale prestaties, daarboven een 
streling voor het oog en het zeilershart”. 
In december 1997 wordt bij Niron staal 
- een onderdeel van Shipdock Amsterdam -  de eerste hand gelegd aan de stalen romp 
van Clipper Stad Amsterdam. December 1998 is de romp klaar en verhuist ze naar het 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De afwerking kan beginnen. En die is prachtig. Warm 
houtwerk, veel koper, het imposante trappenhuis en de sierlijke details: uit alles spreekt 
modern vakmanschap met respect voor de fraaie uitstraling van een negentiende-eeuwse 
klipper. 
Goldschmeding geniet van de bouw van het schip, dat hij op zijn kenmerkende wijze 
aanpakt: kansen bieden voor jongeren en werklozen. Jonge werklozen en schoolverlaters 
werken mee onder begeleiding van ervaren vakmensen en doen zo kennis op die hen 
later op de arbeidsmarkt een goede start biedt. 
 
2000 - KLAAR VOOR DE WERELDZEEËN 

In 2000 is Clipper Stad Amsterdam klaar. Rita Kok, de vrouw van de toenmalige minister-
president Wim Kok, doopt het schip en het publiek krijgt haar voor het eerst te zien tijdens 
Sail Amsterdam 2000. Pers en publiek zijn razend enthousiast: Nederland heeft eindelijk 
zijn historische vlaggenschip. 
Daarna gaat het hard: 
2001 - De Stad Amsterdam wint voor het eerst de Cutty Sark Tall Ships Race. 
2005 - De clipper vaart voor het eerst als vlaggenschip van Sail Amsterdam het IJ op. 
Kroonprins Willem Alexander staat aan het roer. 
2009 - De Stad Amsterdam vertrekt in opdracht van de VPRO vanuit Plymouth voor een 
acht maanden durende reis in het kader van het tweehonderdste geboortejaar van de 
beroemde bioloog/natuuronderzoeker en geoloog Charles Darwin. Van 1831 tot 1836 
maakte hij op het originele zeilschip de "Beagle" een reis om de wereld. Zijn theorie, dat 

de evolutie van soorten 
gedreven wordt door 
natuurlijke selectie, 
verdiepte zich tijdens die 
reis. Stad Amsterdam vaart 
deze reis na. 
  
ZEILEN AAN BOORD VAN 
DE 'STAD AMSTERDAM' 

Als opleidingsschip en 
passagierszeilschip vaart 
Stad Amsterdam elk jaar 
met gasten over de 
wereldzeeën.  
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Daarnaast neemt ze regelmatig deel aan Tall Ships Races, zeilevenementen en wordt ze 
gehuurd voor zakelijke doeleinden. 
Een zeil avontuur op de Stad Amsterdam is een onvergetelijke ervaring voor elke 'tall ship' 
liefhebber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET SCHIP 

De Clipper is 76 meter lang en beschikt over 31 zeilen met een totale oppervlakte van 
2200 vierkante meter. Het schip heeft een authentiek dwars tuig, een scherpe clipper boeg 
en vaart als passagiersschip onder Nederlandse vlag.   
 
Bronvermelding : https://www.stadamsterdam.com/nl/het-schip/geschiedenis-stad-
amsterdam/ 
 

  VL 92 Balder…. Over vakmanschap en zeemanschap gesproken…… 

 

 
 

 

  

https://www.stadamsterdam.com/nl/het-schip/geschiedenis-stad-amsterdam/
https://www.stadamsterdam.com/nl/het-schip/geschiedenis-stad-amsterdam/
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INLEIDING.  
 
Voor de restauratie en het beheer van de zeillogger VL92 Balder is in 2010 de Stichting 
Zeillogger Balder opgericht. 
In eerste instantie is een technische beoordeling van het schip gemaakt. Ook zijn de 
wettelijke eisen ten aanzien van het varen met een historisch vaartuig geïnventariseerd. 
Uitgangspunt hierbij was zoveel mogelijk voldoen aan authenticiteit en duurzaamheid; dit 
alles binnen de hiervoor geldende wettelijke regels en beschikbare financiën.  
Het schip heeft haar ligplaats bij het Museum Vlaardingen en moet voor een groot publiek 
toegankelijk zijn. Ook worden ter promotie van het Museum en de stad Vlaardingen 
evenementen in het land bezocht en wordt gelegenheid geboden met het schip korte 
(zeil/vaar)tochten te maken.  
 
Vlaardingen is van oudsher de haringstad van Nederland. Het verleden is nog altijd 
duidelijk herkenbaar aan de Oude Haven waar het Museum Vlaardingen (voormalig 
Visserijmuseum) is gevestigd.   
In 2006 is aan deze collectie de historische, nu ruim honderd jaar oude, zeillogger VL92 
Balder toegevoegd.  
 
Het in 1912 in Vlaardingen op de scheepswerf van A. de Jong, in opdracht van Visscherij 
Maatschappij Mercurius gebouwde stalen schip, heeft tot 1921 “op de zeilen” gevist. Als 
gevolg van de voortgaande motorisering van de vissersvloot is het schip uit de vaart 
genomen en in 1929 verkocht aan rederij Arie van der Zwan, een Scheveningse reder, 
waarna het voer onder de naam, resp. het kenmerk Oceaan 1 (Sch14). Deze reder heeft 
het schip verlengd, er een motor in geplaatst en het tot 1941 ingezet voor de 
haringvisserij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gevorderd door de bezetters en 
vermoedelijk gebruikt als bewakings schip voor de Nederlandse kust. Na de oorlog is het 
nog tot 1960 in de visserij actief geweest en heeft het tot 1976 dienstgedaan als 
opleidingsschip voor de visserij onder de naam Zeearend. Met als ligplaats de haven van 
Scheveningen. 
 
Het schip is in 1977 voor 1 gulden overgedragen aan het Scheepvaart Museum 
Amsterdam, daarna gerestaureerd en tijdens de restauratie weer op de oorspronkelijke 
lengte teruggebracht. In 2006 is het schip voor 1 euro (ruim tweemaal zoveel als de prijs 
die ‘Amsterdam’ heeft betaald) in slechte staat overgedragen aan het toenmalige Visserij 
Museum in Vlaardingen.  
 
HISTORIE.  
 
Zeillogger Balder is voor zover bekend het laatst overgebleven authentieke exemplaar van 
een grote vloot van ruim 500 zeilende haringloggers, die vanaf het eind van de 19e eeuw 
voor de visvangst op de Noordzee is ingezet. Vlaardingen was in die tijd één van de 
grotere visserijhavens van Europa en de thuishaven voor wel 165 zeilloggers.  
 
De Balder heeft hierdoor een belangrijke functie gehad als schakel tussen de 
middeleeuwse haringbuis en de ultramoderne vissersschepen die in gebruik zijn bij de 
hedendaagse visserij. De maritieme impact van deze ontwikkeling was, zeker voor 
Vlaardingen, erg groot.  
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Het verblijf aan boord. 
 
Er waren 14 mannen en jongens werkzaam aan boord van een zeillogger. In het 
vooronder waren de kooien voor 12 personen, het zogenaamde bemanningsverblijf met 
kombuis en fornuis, en in het achteronder was het verblijf van de schipper en de stuurman. 
Het bemanningsverblijf was niet groter dan 10 m2. Het was de gewoonte van de 
bemanning om hun kleding aan te houden. Ieder kan zich de stank wel voorstellen...!  
 

 
“Persoonlijke bezittingen” 
foto stoppekistje. 
 
Tijdens het schieten en 
halen van de vleet lagen alle 
taken vast.   
De bemanning zelf bestond 
o.a. uit zeven matrozen, een 
of twee oudste jongens en 
jongste jongens, van wie 
een reepschieter en een 
afhouder. De laatste twee 
waren meestal zeer jong, 
rond 12 jaar.  
 
In het bemanningsverblijf 
staat in het midden een met 
kolengestookte kachel en is 
er achter de toegangstrap 
een kleine ruimte voor de 

kombuis met daarin ook een kolengestookt fornuis om te koken. Gezien de periode dat 
men op zee was, moest het eten niet aan bederf onderhevig zijn en dus voor meerdere 
weken houdbaar.  
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Op de proviandlijst zie je dan ook etenswaren terugkomen die lang goed bleven, zoals 
natuurlijk aardappelen en rijst. Ook zeekaak/scheepsbeschuit, bonen, grauwe en groene 
erwten ontbraken niet. E.e.a., samen met de daarvan gebrouwen soep en rijst of gort, 
vormde de hoofdbestanddelen van het dagelijkse eten. 

Van vlees was vanwege de beperkte houdbaarheid geen sprake. In plaats daarvan was er 
wel spek. Verder maakte meegenomen brood, dat eveneens zeer beperkt houdbaar was, 
weldra plaats voor de zogenaamde zeekaak en het scheepsbeschuit.  

Op de zondagen werd niet gevist: die waren naar Calvinistische opvattingen rustdagen.  

 

 

Dagelijkse 
werkzaamheden. 

De dagen hadden in 
principe een vast ritme. 
Om vier uur in de 
middag streek men de 
zeilen, behalve de 
Bezaan; zo bleef het 
schip met haar kop in 
de wind.  
De netten werden uit 
de reepruimen aan dek getrokken door een paar matrozen, en werden met seizings aan 
de reep vastgeknoopt en alsmede de breels met de breeltouwen.  
Het schieten van de netten duurde ongeveer anderhalf tot twee uur. Met de kop in de wind 
deinde de logger achteruit, en was de hele vleet eenmaal uitgezet en langzaam 
strakgetrokken dan leek die net een drijfanker. Om de uitgezette netten te markeren en 
zichtbaar te houden voor de overige scheepvaart dienden de gekleurde Jonen met vlag. 
Om te voorkomen dat er te hard aan de vleet werd getrokken werd de voormast 
gedeeltelijk gestreken, ook om het schip op koers te houden achter de uitgezette netten.  
Rond zes uur was deze klus geklaard en kregen de mannen tot één uur ‘s nachts rust. 
Dan werden de netten binnen gehaald. Afhankelijk van de grootte van de vangst was men 
dan enkele uren bezig. Het binnenhalen van de vleet gebeurde in het begin handmatig en 
later m.b.v. een door stoom aangedreven spil. 
In de loop van de morgen was deze klus meestal geklaard en ging men de haringen 
kaken. Deze werden in de warbak gepekeld en daarna gepakt in tonnen, die in het 
tonnenruim opgeslagen werden. Dit duurde een groot deel van de dag waarna men 
opnieuw overging tot het uitzetten van de vleet.  
Afhankelijk van het seizoen en de vangst bleef men in het voorjaar 6 weken op zee, later 
in het jaar was dit maximaal 3 weken.  
 
Tuigage. 
 
De Balder is kitsgetuigd en heeft twee masten en een uit/inschuifbare kluiverboom (soort 
boegspriet)   Bij een kitsgetuigd schip is de voorste mast de grootste mast. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsbeschuit
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Vóór de grote mast kunnen een of meerdere zeilen gevoerd worden, b.v. fok en kluiver.  
Achter de voormast wordt een gaffelgetuigd grootzeil gevoerd met z.g. ‘losse broek’, dus 
zonder giek, plus eventueel een topzeil (indien er een topmast geplaatst is).  
Aan de achtermast wordt alleen een bezaan met giek en gaffel gevoerd (plus eventueel 
een topzeil, ook pas wanneer er een topmast geplaatst is). 
 
RESTAURATIE.  
 
Amsterdamse periode. 
 
Bijna 40 jaar geleden (1976–1986) 
heeft de Balder voor het laatst een 
grote, 10 jaar durende, restauratie 
ondergaan. Tijdens deze 
werkzaamheden is het schip ingekort 
tot haar oorspronkelijke lengte van 
ca. 24 m., is de aangebrachte 
scheepsbrug verwijderd, zijn op de 
romp dubbelplaten aangebracht en is 
het houten dek geheel vernieuwd.  
 
Vlaardingse periode.  
 
De Balder, wordt na ontmanteling - 
restgewicht ca. 90 ton - m.b.v. een 
mobiele kraan aan de wal getakeld 
aan de scheepswerf Boxce te Delft. Vooruitlopend op de geplande nieuwe restauratie is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische staat van het schip. Ook is informatie 
verkregen over de wettelijke eisen, verband houdend met de certificering. Dat is van groot 
belang voor het gewenste vaargebied.  
 
Om het bezoeken van evenementen langs de Noordzeekust en binnenwateren is het 
Communautair Certificaat binnenvaart voldoende. Na diverse inspecties door Register 
Holland ontving de Stichting Zeillogger Balder in oktober 2016 het betreffende certificaat. 
 
In hoofdlijnen zijn de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: het verwijderen 
van de dubbelplaten ( ca. 70 m2 ) die als 
tijdelijke reparatie op de romp waren 
aangebracht, het vervangen/repareren van 
grote delen van de romp, incl. spanten, 
dekbalken, enz., het aanpassen van uitrusting 
en brandveiligheidsvoorzieningen, het geschikt 
maken voor de beoogde educatieve 
doelstellingen, het conserveren van de romp, 
het geheel verwijderen van het houten dek,  
het aanbrengen van een nieuw stalen dek met 
daarop een nieuw houten dek, het plaatsen 
van een boegschroef en het aanpassen van de 
technische installatie, waarvan vele zaken die noodzakelijk zijn voor de bedoelde 
certificering.  
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Delen van de 
tuigage en de zeilen 
zijn door de 
vrijwilligers 
gerepareerd en/of 
vervangen.  
Ter ondersteuning 
van bovengenoemd 
werk zijn ook 
ontbrekende 
tekeningen en 
documenten - 
waarvan diverse als 
door de wetgever 
worden vereist – 
vervaardigd. 
 
 
 

 
PLANNING.  
 
Na een gedegen 
inventarisatie van alle 
uit te voeren 
werkzaamheden en 
het bestuderen van de 
klasse eisen is het 
restauratiebestek 
opgesteld. Diverse 
werven/bedrijven 
werden benaderd om 
op basis van de 
beschikbare gegevens 
en een door de 
Stichting vereiste 
inspectie een offerte 
aan te bieden. De 
belangrijkste toetsingsvoorwaarden voor de keuze van een scheepswerf waren: prijs, 
duurzaamheid, kwaliteit, geografische ligging en ervaring met het bouwen en/of 
restaureren van historische vaartuigen. 
De opdracht tot restauratie op basis van scherp vastgelegde voorwaarden is uiteindelijk 
verleend aan Scheepswerf  Bocxe te Delft met als onderaannemer de Firma H2OP 
Maritiem voor uitvoering van  timmerwerk (o.a. aan dek en masten) en vernieuwing van 
het staande en lopende want.  
Voordat het schip naar de werf ging, is ze door de vrijwilligers gedeeltelijk ontmanteld. Alle 
losse onderdelen en tuigage zijn verwijderd en opgeslagen.  
In december 2013 is het schip uitgezwaaid door de toenmalige burgemeester en 
beschermheer Tjerk Bruinsma en vele Vlaardingers. 
 



 

23 
 

Gedurende de afwezigheid van het schip op de vaste ligplaats hebben de vrijwilligers alle 
losse en opgeslagen onderdelen nagezien en waar nodig gerepareerd, c.q. vernieuwd.  
 
Na de restauratie zijn al deze materialen weer teruggeplaatst en is het schip vaarklaar 
gemaakt. De restauratie door de werf heeft ruim een jaar geduurd. In januari 2015 is de 
Balder onder grote belangstelling en met de - voor velen bekende - bal aan de toren weer 
teruggekeerd in de Vlaardingse haven.  

 
Scheepsdetails:  
 
Gebouwd in 1912 bij Werf de Jong Vlaardingen  
Afmetingen: Lengte: 23,80 m.; Breedte: 6,50 m.; Holte 3,10 m. 
Motor: Mercedes OM 355, 240 pk. 
Zeiloppervlak: 288 m2 
Registratie: Koninkrijk der Nederlanden [Communautair Certificaat], 
Kadaster en Varend Erfgoed.  

Werfgegevens:  

 

Werf De Jong te Vlaardingen  

Werfnaam De Nieuwe Maas  

  

Werf bijzonderheden De werf "De Zeeuw" aan de Havenstraat was van 1885 tot 1895 
 eigendom van Pieter en Hendrik Dropzn de Zeeuw. 
In 1895 werd de werf overgenomen door  
Albert de Jong 1895-1918, die daarvoor al een werf  
in Scheveningen had. 

 

Historie vaartuig:    

Vorige namen 1912-1929: VL92 Balder, 1929-1960: SCH14 Oceaan I, 1961: 
Zeearend 1976-heden: VL92 Balder.  

  

Historie vaartuig 1912-1929: ter haringvisserij als VL92 Balder voor de 
Visscherij Maatschappij Mercurius (directie Pot) te 
Vlaardingen.  
1929-1960: ter haringvisscherij als SCH 14 Oceaan I voor 
rederij Arie van der Zwan te Scheveningen. 1929: verlengd 
met 5,25m.; 100 pk. 2 cyl. Kromhout gloeikop motor 
ingebouwd. 
 1941-1945: gevorderd in Duitse Dienst.  
1947: dieselmotor ingebouwd: 100 pk Industrie. 1960: nieuwe 
eigenaar: NV. Sleephelling Maatschappij Scheveningen. 1960: 
nieuwe eigenaar: Vereniging van Beroepsonderwijs te Den 
Haag; omgebouwd tot visserij-onderwijsschip.  
1961: in de vaart als onderwijsschip, Zeearend genaamd.  
1976-2006: nieuwe eigenaar: Vereniging Nederlands 
Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam. 1976-1985: 
restauratie tot zeillogger VL92 Balder.  
2006-heden: nieuwe eigenaar per 8-9-2006 Stichting Het 
Vlaardings Museum; nu genaamd Museum Vlaardingen.  
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Visserij methode:  
 
De Balder was en zou in principe nog geschikt zijn voor de haringvisserij, de zogenaamde 
vleetvisserij. 
De vleetvisserij, een visserij die als passief en selectief getypeerd kan worden als een 
actieve en minder selectieve vorm van visserij. De eerste zekere melding van 
haringvangst op de Noordzee dateert uit 1163. Het is vrijwel zeker dat dit een vorm van 
drijfnetvisserij geweest moet zijn. De glorietijd van de haringvisserij zette in met de 
ontdekking van het haringkaken omstreeks 1395. De met zeilen uitgeruste haringbuizen 
uit de Lage Landen visten tot ver boven Schotland. Ze gebruikten een vleet, een visnet 
van ongeveer anderhalve kilometer lang, dat aan drijvers recht omlaag in het water hing 
en hele scholen haring kon vangen. De vleet bleef algemeen in gebruik tot na de Tweede 
Wereldoorlog. Tegen die tijd was een netlengte van vier kilometer heel gewoon geworden. 
 

 
 

Hollandse vleet 1: Water 2: Reep 3: Breels, later vervangen door 'blazen' 4: Halve Vleet 
Joon (aan ’t vrije eind de Uiter Joon) 5: Breeltouw, 6m 6: Seizing, 8m 7: Speerreep met 
kurken vloten en stalen 8: Zinkmateriaal, lood, onder de netten 9: Netten, elk 15x30m. (In 
zee hangend waren de afmetingen geringer) 

Het was hard werken in de haringvisserij, maar een grote kring van mensen profiteerde 
ervan. In de grotere vissersplaatsen investeerden handwerkers en middenstanders 
gezamenlijk in vissersschepen met welvaartgroei tot gevolg.  
Tot rond 1700 wisten de vissers zich ondanks alle tegenslagen te handhaven. Driekwart 
van de haring kwam nog altijd uit Nederland. Daarna duikt de grafiek omlaag tot tegen de 
nullijn in 1850. Noorwegen en Schotland namen toen ieder bijna de helft van de totale 
haringvangst voor hun rekening. Toch konden Vlaardingen en Maassluis nog redelijk 
overeind blijven, doordat ze zich een monopolie op het haringkaken wisten te verwerven. 
Het haring kaken is een bepaalde bewerking van een haring, waarbij een deel van de 
ingewanden en de kieuwen weggesneden worden. Dit heeft als doel de haring langer 
houdbaar te maken en hem minder bitter te laten smaken. 
Meestal nam een ‘jager’ (een sneller varend vissersschip) dan de eerste vangst van een 
vissersschip over om zich onverwijld met de tonnen vis naar de thuishaven te spoeden. 
Per haring sjees werd vervolgens de ‘presentharing’ naar het paleis van de stadhouder 
gebracht.  
 
De Stichting Zeillogger Balder.  
 
Om het bovenomschreven omvangrijke restauratieproject op financieel en technisch 
verantwoorde wijze en tevens duurzaam te kunnen uitvoeren en ook het toekomstige 
beheer zeker te stellen is op 18 mei 2010 de Stichting Zeillogger Balder opgericht. De  
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Stichting heeft tot doel de logger te behouden als maritiem erfgoed van de stad 
Vlaardingen en de rijke historie van de Nederlandse visserij.  
 
Een enthousiaste groep vrijwilligers (40), die al jaren actief is op de Balder en als 
consequentie van dit restauratieproject inmiddels is uitgebreid, zorgde voor de niet in het 
bestek opgenomen werkzaamheden als het her-intimmeren van het vooronder, het 
inrichten van het ruim voor educatieve doeleinden (zie hierna), het dagelijks onderhoud en 
het varend houden van het schip.  
Ook worden er evenementen buiten Vlaardingen worden bezocht. Voor deze educatieve 
en historische vaartochten, waarbij - voor zover van toepassing - ook gebruik wordt 
gemaakt van de zeilen, is een vakbekwame bemanning noodzakelijk. 
De door de vrijwilligers uit te voeren werkzaamheden veelal in de ambachtelijke sfeer 
liggen en plaatsvinden op het schip, vormen die ook voor bezoekers van het Museum 
Vlaardingen een interessante activiteit. Jaarlijks bezoeken 650 à 700 scholieren in het 
kader van schoolprojecten het Museum, waarbij deze op de Balder een realistisch beeld 
krijgen van het harde bestaan in de vroegere zeevisserij. Het vis- en nettenruim is voor 
deze activiteit gedeeltelijk in stand gehouden en verder ingericht als educatieve-ontvangst 
ruimte, waar presentaties worden gegeven en wissel exposities.  
 
De nu beschikbare technische en nautische vrijwilligers zijn over het algemeen oud-
werknemers met een scheepvaart- en scheepsbouw achtergrond. 
Het beheer over de Balder is vastgelegd in een bruikleenovereenkomst in de 
overeenkomst staat o.a. ook dat de laatste Stichting verantwoordelijk is voor het volledige 
beheer, voor de exploitatie en dat ze autonoom kan handelen.  
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Donateur. 
 
De stichting heeft een ANBI-erkenning, wat inhoudt dat giften, c.q. schenkingen vrij zijn 
van schenkingsbelasting.   
U kunt zich aanmelden als donateur van dit meer dan 105 jaar oude schip voor het 
minimale bedrag van € 25,00 per jaar. Natuurlijk krijgt u hier iets voor terug. Na ontvangst 
van uw donatie ontvangt u uit de serie van ’t Oft naar ’t Oofd het boekje  
“De levensloop van de haringlogger VL92 Balder”. Daarnaast ontvangt u driemaal per jaar 
het blad prachtige full color magazine De Spil. Verder krijgt u een reductie op uw eerste 
vaart met deze historische zeillogger. 
 
Gezocht. 
Het is niet eenvoudig om de Balder te exploiteren en in de vaart te houden daarvoor 
zoeken wij nog vrijwilligers, zoals rondleiders, machinisten, schippers, tuigers etc. 
Kijk eens op de site https://klikvrijwilligers.nl/vacatures, met als zoekopdracht Balder. Of 
kom op de donderdag eens kijken. 
 
http://www.zeilloggerbalder.nl 
 
Bert Otto, 1 juli 2020 
Bestuurslid Evenementen en Media. 
pr@zeilloggerbalder.nl  
 
Gehele of gedeeltelijke overnamen alleen na toestemming van de Stichting Zeillogger 
Balder. 
 
Bronnen:  
 
Bidboekje Stichting Zeillogger Balder, uitgave 2011 
de levensloop van een haringlogger, Van ’t Oft naar ’t Hoofd” reeks Jan Anderson,  uitgave 
2017 
Geschiedenis en restauratie van de Haringlogger VL92 Balder (Scheepvaartmuseum 
Amsterdam), 1993  
Collectie Streek Museum Jan Anderson 
Stichting Museum Vlaardingen 
Wikipedia 
  
Redactie: Bert, bedankt….  Respect voor alle mannen/vrouwen die inzet hebben getoond 
dit gestalte te doen geven en een stukje geschiedenis te behouden. 
Het zal veel lezers van *ten Anker* deugd doen deze geschiedenis over de visserij uit 
vervlogen jaren te lezen.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ik trek me Arie zijn verhaal aan dus een anekdote van de Hr Ms van Galen tijdens de 
westtrip van 85-86. 

 
We hadden het ‘geluk’ dat er een odops z/m aan onze divisie werd toegevoegd. Ik zal ‘m 
Karel noemen. 

Karel was niet zo snel, als Karel voor 6 man koffie moest halen kwam hij steevast terug 
met te weinig en de verkeerde bakkies. 

https://klikvrijwilligers.nl/vacatures
http://www.zeilloggerbalder.nl/
mailto:pr@zeilloggerbalder.nl
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Maar zoals zo veel mannen op hun eerste reis werd Karel toen de wind wat aanwakkerde, 
wat bleek rond de neus. Hij zat op dat moment aan de zeebeeldkast. Dat bleke neusje 
veranderde langzamerhand in een lichtgroen gezicht. En paai commandocentrale, ik, 
verzekerde hem dat hij tot ruim na zijn dienstplicht aan het afbetalen zou zijn als hij over 
die radarbeeldkast zou kotsen. 

De maten hadden meegeluisterd we hadden het opeens druk op allerlei plekken behalve 
in de centrale en zeker en geen tijd om Karel af te lossen. En Karel had intussen al heel 
goed door dat je pas weg mocht als je afgelost was. 

Langs het gordijn van de OB-centrale hielden we het gebeuren in de gaten en hoe boller 
Karel zijn wangetjes werden, hoe groter onze grijns werd. 
Karel werd wel wat wanhopig toen de nood hoog werd en klemde zich aan de rail die rond 
de beeldkast zat, vast tot zijn knuistjes witte knokkels kregen. 
Het vooruitzicht een beeldkast te moeten vergoeden aan Hare Majesteit stond hem zeker 
niet aan. 

Met de woorden van de eerste klas in zijn oren geknoopt en oplossingsgericht als Karel 
was besloot hij zich op te offeren voor volk en vaderland, trok de kraag van zijn sportwitje 
naar voren en loosde zijn maaginhoud achter zijn shirt. 

U snapt dat we ons bezeken in de OB-centrale. 

Hendrik de Leeuw 
 

 
Bij het ruimen van een bibliotheek in een klooster te Noord Brabant is er tussen enkele 
woordenboeken het bij vele bekende Tropisch zakboekje KM gevonden onder 
naamsvermelding…. Het zou leuk zijn dat betreffende persoon zich even meld bij de 
redactie, of iemand die de link weet te leggen met deze sobat! 
 

 
 
 
 
 
 
 

                J. van Dongen  Stoker 3 z/m 
                  Stbknr: 65275  bak. 378 
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Bij het lezen van een oude Ten Anker  (een stukje over 
de Mahu), die ook was ingedeeld bij MBflot 3, kom ik 
erachter dat de plaats van de filmvoorstelling op die 
Duitser niet Brest is geweest, maar Cherbourg. 
 
Bij deze de verbetering. 

 
 
Een internationale mijnenveegoefening van een paar dagen van 3 t/m 12 mei 1973 bracht 
ons in Cherbourg. De Duitsers hadden  een ondersteuningsschip voor Mijnenvegers  bij 
zich en de bemanning van Mbron 31 bestaande uit Hr.Ms. Roermond, Drunen, Borne, 
Beemster, Brielle Mahu, Houtepen, en Lacomblé  werden uitgenodigd voor het bijwonen 
van een filmvoorstelling.  
Er waren aardig wat Nederlandse bemanningen en de film begon. Waar de film precies 
overging heb ik nooit geweten, want in een van de eerste scenes werd er ingezoomd op 
de hand van de chauffeur van een vrachtwagen. Deze droeg een grote zilveren ring met 
een swastika. Prompt begon een deel van de aanwezige Duitsers te klappen en te joelen.  
Even prompt stonden de Hollandse maten op en gingen weg. De volgende dag kwamen 
een paar Duitse officieren excuses aanbieden voor het voorval. Ze zaten er duidelijk erg 
mee in hun maag. 
 
André Hoogerwerf 
ahoogerwerf1952@kpnmail.nl 
 

mailto:ahoogerwerf1952@kpnmail.nl
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 Wat kan je worden bij de 
Koninklijke Marine….? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dag Arie en L.S, 
  
In het laatste artikel over forten 
op Curacao mis ik een 
opmerking over de Willem III 
kazerne met z’n brede 
fortmuren. De vraag is of je de 
kazerne tot een fort moet 
benoemen, het is in ieder geval 
daar een onderdeel van. Op de 
huidige plaats staat nu het hotel 
“Van de Valk”. In 1953 werd ik 
hofmeester van het hoofd 
Defensie Antillen, de Kolonel 
Hessing. Hij woonde in een 
woning van Fort Amsterdam. 

Een betere baas kon ik me niet wensen, ze hoefden maar naar zijn personeel te wijzen of 
ze kregen zelf een bakkie.  
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In de Willem III kazerne was een peloton mariniers gevestigd voor de beveiliging van Fort 
Amsterdam waar de gouverneur van de Antillen woonde. Het personeel van de Kolonel ( 
zijn chauffeur, een korporaal schrijver, de hofmeester van de Gouverneur en mijn persoon) 
hadden een kamer in het hoofdgebouw van de kazerne. Eetbare artikelen werden naar 
boven getakeld want ‘s nachts 
kregen we bezoek van tientallen 
ratten die opzoek waren naar 
voedsel. We hoorden ze van de 
tafel afspringen, even met je voet 
buiten boord op de houten vloer 
stampen en weg waren ze.  
 
Mandiën deden we in een ruimte 
in de fortmuur. Voor dat we naar 
binnen gingen was het zaak om 
eerst ratten en kakkerlakken te 
verwijderen.  
s’ avonds zaten we vaak op de 
fortmuur. Soms zagen we het 
onweren in de bergen van 
Venezuela dat op 50 kilometer van Curaçao ligt. Het middag eten voor ons en de 
mariniers werden met een motorsloep van uit de basis Parera aangevoerd. Je hoefde niet 
bang te zijn dat je je bek verbrande want het was gewoon te lang onderweg. Als het de 
blauwe hap betrof was het zaak om eerst het vlees te verwijderen dat herkenbaar was aan 
de zwarte kleur. Als je dat niet deed was je gegarandeerd korte tijd later aan de schijterij. 
We werden in ieder geval niet verwend op dat saaie eiland dat het toen was. De 25 
maanden die ik er was zij om gekropen, na een half jaar had ik het wel gezien. 
  
Met groet Louis  
Guldemond.l@ziggo.nl 
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