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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Deze extra toevoeging van het 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. 
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In de tijd van dit schrijven was het de gewoonte dat aflossers op woensdag naar 
personeelszaken in de Europoort belden om te horen op welke boot(en) zij de aankomende 
week dienst moeten gaan doen.  
Zo kreeg Ik van Ans Koppelaar, personeelszaken Europoort, te horen dat ik vanaf 
donderdag de hele aankomende week als Dienstdoend Kapitein, officieel was ik nog steeds 
Stuurman, dienst moest doen ,samen met Machinist Leo Kooiman en Matroos Piet Dupon 
op de Brielsebank. “De Briel” lag nog steeds in reparatie, en was te vinden bij van der Bent 
in de Buitenhaven van Maassluis. Donderdagmorgen vroeg de trein van negen uur in 
Vlaardingen genomen, we losten toen nog om 10 uur af, om op tijd in Maassluis te zijn. 
Even later sta ik in de stromende regen, op de Govert van Wijnkadade de Brielsebank te 
zoeken. Van de Brielsebank geen spoor te bekennen, wel zag ik recht voor de deur bij bij 
van der Bent de Smit Hamburg liggen!. Nader onderzoek leerde dat het hier gaat om de 
oude Brielsebank met een nieuwe naam op zijn kop en kont! Voor een echte NRS-ers is het 
even slikken als hij Hamburg ipv Rotterdam op zijn kont ziet staan. Ik had voor mij zelf al 
uitgemaakt dat ik absoluut niet met de duitse vlag aan de mast zou gaan varen! Een 
Belgische is nog tot daar aan toe, maar een Duitse! Ondertussen zijn ook WTK Leo en 
Matroos Piet aangekomen. Zij wijzen mij er op dat er buiten ons drieën ook nog eens vier 
Russen en een Pool als bemanning aan boord zijn. Hier was mij n.t.b. als Kapitein, niets 
van bekent!! 
Ik wordt “opgevangen” door een Pool die zich zelf de status van 1e Stuurman had 
aangemeten en dacht daardoor ook het wettige gezag aan boord was. Hij vertelde ons in 
zijn steenkolen engels , daar redelijk Engels niet tot hun vocabulaire behoord, dat de 
Brielsebank overgenomen is door Smit Duitsland en dat zij daar in dienst zijn en niet bij 
Smit Harbour. Volgens deze Poolse bestaat de Brielsebank niet meer en gaat voortaan als 
Smit Hamburg, met de Duitse vlag op de kont, door het leven. Het bewijs hiervan is 
overduidelijk aanwezig op kop en de kont! Jullie Smit Rotterdammers, ging hij in zijn 
steenkolen engels verder, hebben hier dan ook geen moer meer te zoeken en ik/wij 
verzoeken jullie dan ook direct rechtsomkeerd te maken en het schip te verlaten.Ik heb de 
beste man snel duidelijk gemaakt dat we hier in het Rotterdamse zijn, SMIT mij als 
Kapitein, en dus geen Rus, aan boord heeft gezet, en ik SMIT en dus het wettelijk gezag 
vertegenwoordigd en hij zijn kop moet houden anders kan hij per direct vertrekken. Zolang 
er van officiële zijde geen tegenorders komen staan jullie aan dek, onder het directe gezag 
van Piet Dupon! Het overige MK personeel valt onder het gezag van HWTK Leo Kooiman. 
“En, zo ging ik verder, zolang ik het hier voor het zeggen heb zal de Nationale driekleur, 
zijnde Rood Wit en Blauw ,’” NIET” uit de mast verdwijnen ondanks dat er Hamburg op de 
kont staat”. Na dit gezegd te hebben ga ik samen met Leo, Piet en de zichzelf uitgeroepen 
Poolse stuurman een rondgang over het schip maken. Later zal blijken dat deze "stuurman" 
een gewone deckhand is en uiteindelijk niets te vertellen heeft. Je kan het maar proberen! 
Het was al snel duidelijk dat “van der Bent” een flinke klus aan de verbouwing heeft gehad. 
Er was na vele jaren sobatten een trap gemaakt die binnendoor vanuit de messroom naar 
de brug gaat. Om geen problemen met S.I. te krijgen is er in de stuurhuisvloer, direct naast 
de kaartentafel, een waterdicht afsluitbaar luik gemaakt. De trap naar boven staat in een 
eigen afgeschermde ruimte wat weer een stukje messroom koste. In dat gecreëerd halletje 
zit nu ook het extra noodluik (BB) naar buiten. Om een grotere actieradius te krijgen moest 
de bunkercapaciteit vergroot worden. Hiertoe werden in de machinekamer en het 
trossenruim extra brandstoftanks met bijbehorend leidingsystemen en dito afsluiters 
geplaatst. De Brielsebank behoort niet meer tot de jongste eenheden en dat gaf problemen 
met de verkrijgbaarheid van te vervangen onderdelen. Het oude besturingssysteem van 



 

3 
 

stangen, tandwielen en cardan-koppelingen is niet meer verkrijgbaar en is vervangen door 
de in de luchtvaart (vliegtuigindustrie)al jarenlang gangbare besturingssystemen van dun 
staaldraad. Op de brug is een spectaculaire stuurautomaat met bijbehorend gyrokompas 
geïnstalleerd en verder is de nautische uitrusting gecompleteerd met een modern 
satelietnavigatiesysteem en Navarea. Net voordat wij aan boord stapten is het Magnetisch 
kompas weer terug geplaatst maar dit moet nog wel gecompenseerd en gecalibreerd 
worden. Aan dek is ook het nodige veranderd. Wat het meest opviel zijn de grote verticale 
rollen die aan SB en BB de plaats van de voormalige middenbolders hebben ingenomen. 
De sleephaak, Winch en Beting zijn niet aan de verbouwings drift ontkomen. De haak is 
verplaatst en er zijn diverse geledingen en ogen aan dek bij gekomen. Zal wel goed wezen. 
Niemand aan boord, inclusief mij zelf, weet precies waar al die dingen en veranderingen 
voor moeten dienen?. Ik weet alleen dat het niet voor een binnenkomer Europoort bedoeld 
is. Ondertussen is onder de "vaste Duitse bemanning" enige roering ontstaan over de 
verhoudingen aan boord. Piet laat duidelijk weten dat zijn woord wet is en dat hij, en 
metname naar de Pool toe, na de Kapitein, de man aan boord is waar rekening mee 
gehouden moet worden. Toen wij s’morgens aan boord stapten, was van der Bent nog in 
volle gang met allerlij klussen. Er werd gelast en gebrand, er was werk in de Messroom en 
Machinekamer en onze oosteuropesche crew was druk bezig met de schoonmaak en 
provianderen. Het was ons nog niet opgevallen maar rond noon hebben in de stromende 
regen de schilders de oude naam Brielsebank weer op de kop en kont gezet en is de 
thuishaven weer veranderd in Rotterdam. Later hoorde ik dat de reden voor deze extra 
schilderbeurt gelegen was in het feit dat het hoofdkantoor in Rotterdam de papieren voor de 
overvlaggen nog niet op orde had en de "wal" net iets sneller was dan het hoofdkantoor! 
Onze Oost Europeanen waren opeens een stuk rustiger worden!!!!! 
Het viel ons op dat het na het middageten wel heel erg stil aan boord geworden was. Er 
was geen geluid meer te horen. Zonder ons in te lichten waren alle werknemers van van 
der Bent, zowel die aan boord bezig waren, als ook het kantoorpersoneel, na de schaft 
naar huis gegaan. Vanwege oudejaarsdag hebben zij een vroegertje gekregen!! Mooi is 
dat, is de verbouwing nu klaar en/of komen zij maandag terug? Niemand die het mij kon 
vertellen. Het kantoor bellen heeft ook geen zin daar zij om de zelfde reden als bij van der 
Bent, al naar huis waren! 
Volgen de WTK is er in de machinekamer wel heel veel veranderd en bijgekomen. Starten 
is niet zomaar een vanzelfsprekendheid. Dat zelfde gaat ook op voor de brug en de 
accommodatie. Een grondige Inspectie is het minste wat we kunnen doen. Het gebeurd niet 
veel, maar wij hebben met ons drieen de eerste scheepsraad gehouden; WTK Leo wil, voor 
dat hij ook maar een gram brandstof tot de cilinders toelaat, een grondige inspectie van al 
het nieuwe en nieuw bijgeplaatste wat zich in zijn verantwoordingsgebied bevind. Het zal 
niet de eerste keer zijn dat de werf vergeten is een nokkenas vast te zetten of 
brandstoftanks van vuil en lappen te ontdoen. Van ons "kantoor Europoort" hebben we 
niets te verwachten, zij hebben belangrijkere dingen tedoen en zo hebben we deze dag 
niemand gezien! Het is normaal dat er na een grote en ingrijpende verbouwing een 
nautisch of technisch inspecteur aanwezig is om je bij te staan en wegwijs te maken in wat 
er zoal veranderd is en wat wel en wat niet (meer) kan. Piet wil graag weten hoe of dat de 
verhoudingen aan boord liggen ? Dat is niet zo moeilijk, Ik ben de Kapitein, Leo is de WTK , 
en jij ben de derde man zoals we dat in de put gewend zijn. Maar onder deze bijzondere 
omstandigheden promoveer ik je tot onbezoldigd Bootsman. De rest is ballast en zij hebben 
zich maar naar ons te richten. Hier aan boord doen we niet aan politieke correctheid. 
Zoals het er nu naar uitziet wordt dat Oud en Nieuw vieren in Maassluis. Helaas blijkt dat 
een loze gedachten te zijn. Net na de afwas staat: "Giel", de voorman van van der Bent, op 
de kade te roepen wat wij nog in de haven deden. "Ja zeg jij het maar" riep ik terug, als 
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niemand iets zegt dan ga je niet zomaar uit je zelf varen.!!! "ALS JE NIET SNEL 
VERTREKT" zo ging hij verder, "dan zit je aan de grond en kom je voorlopig niet weg". (of 
wij dat nu zo erg moeten vinden) "Luister Giel" repliceerde ik "Wij drieën Leo, Piet en Ik, 
hebben alleen te horen gekregen dat we deze week dienst moesten doen op de 
Brielsebank, en dat die nu voor reparatie bij van der Bent in Maassluis ligt, meer is ons niet 
verteld" Hierna verdwijnt Giel uit ons zichtveld. Na kort overleg met Leo en Piet besloten om 
dan toch maar te vertrekken maar niet zonder dat er eerst gecheckt is of dat er voldoende 
water en brandstof gebunkerd is en er voldoende victualiën aan boord is. Na goed 
bevinden gaat Leo voorzichtig de karren starten en heb ik Piet “voor en achter” laten 
gegeven. Met acht man personeel aan boord is dat wel nodig. Bootsman Piet heeft de 
leiding aan dek en dat zit bij de Oost Europeanen nog steeds niet lekker. De Pool die dacht 
dat hij de baas was komt nu echt bedrogen uit en heeft maar gewoon te doen wat Piet hem 
opdraagt.! Nadat we los zijn en zachtjes de haven uitglijden, de Sleepvaart Centrale 
ingelicht dat de Brielsebank de haven van Maassluis verlaten heeft en richting Europoort 
gaat. De centralist, Jan van de Grevel die op plaats 1 zit, was verbaast om te horen dat de 
Brielsebank weer terug in de vaart is en mee gaat draaien in het Rotterdamse, "Weet je dat 
wel zeker? "vroeg Jan aan mij "jullie liggen toch in reparatie en zijn uit dienst van Smit 
Haven?", hij wachtte niet op mijn antwoord maar smede het ijzer toen het nog heet was, 
althans dat dacht hij! Ga maar gelijk "met lange benen" zo liet hij weten, ”naar de Hoek om 
daar de Harwichboot ,die al een tijdje op assistentie ligt te wachten, van de wal te halen en 
helpen bij het rond gaan”. “Helaas Jan, het is jammer voor jou en de wachtende Veerboot, 
maar de Brielsebank komt langzaam drijvend naar beneden om eerst de boel in de MK uit 
te testen”. Ik meld mij wel weer als alles onder controlle is. Uiteraard viel deze mededeling 
bij de dienstdoende centralist niet in goede aarde, maar dat is mijn pakkie an niet. Aan dek, 
en met name aan de winch, is het een en ander veranderd en vraagd om een grondig 
onderzoek voordat aan het gewone slepersleven deelgenomen kan worden. Leo, onze 
WTK, had assistentie gekregen van een ter zake kundige Russische 2e WTK, dus mogen 
we vanaf nu Leo HWTK noemen. Bootsman Piet had een mannetje stand-by bij het 
ankerspil gezet om in geval van nood het anker te kunnen presenteren. Tijdens het 
manoeuvreren in de Maassluissehaven kwam ik er al snel achter dat varen met twee 
vingers in de neus hier absoluut niet aan de orde is. Wat er precies aan het systeem 
veranderd is dat weet ik niet, maar om de handels vanuit standje 0 naar voren en/of naar 
achteren te verplaatsen heb je nu twee handen en voeten nodig en moet je je hele 
lichaamsgewicht er in gooien, en dat is in mijn geval niet gering!!.Het is haast onmogelijk 
om gelijktijdig en aan de handels, en aan je stuurwiel te draaien. Het draaien aan het 
stuurwiel gebeurde ook met twee handen en voeten! Het was aardig dat er een 
stuurautomaat geïnstalleerd is, maar deze automaat staat permanent gekoppeld aan het 
systeem en daarom moet je alles op de hand mee nemen. Uiteindelijk is het dan toch 
gelukt om heelhuids de haven van Maassluis te verlaten. Ik had al snel door dat het in het 
echte werk improviseren wordt. In de praktijk betekend dit dat er zowel in de haven tijdens 
assistentie, als bij het varen op zee, stuurautomaten werk is.  
Ik weet dat de Raad voor de Scheepvaart het varen op een automaat in de haven ten 
sterkste afkeurd, maar in dit geval gaat het niet anders. Ook weet ik uit eigen ervaring dat 
er op de binnenvaart en op de Rijn niet anders als met de stuurautomaat gevaren wordt. 
Maar dit terzijde. Later zijn er nog enkele collega's aan boord geweest, de meeste kwamen 
om de trap binnendoor te bewonderen, waaraan ik heb gevraagd om eens een stukje droog 
te manoeuvreren.......... Herhalen van hun opmerkingen laat ik maar achterwege maar het 
kwam er op neer, liever jij als ik. Na een uurtje drijven op de rivier hebben de WTK's de 
boel onder controle en mogen we standje 10 gaan varen.(dat is volle kracht) Ondertussen 
zijn we drijvend de Hoek al dicht genaderd. Nu we dwars van het Harwichsteiger zijn en 
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Leo zijn fiat heeft gegeven, de Centrale blij gemaakt met de mededeling dat de Brielsebank 
weer beter is. "nu dat komt dan goed uit" repliceerde nummer 1, "de veerboot ligt nog 
steeds op je te wachten, dus ga je gang" Voor dat ik met het gebruik van allebij mijn 

handen en voeten er in 
geslaagd was rond te 
gaan, lagen we al zo'n 
beetje dwars van de 
seinpost en moesten 
dus weer van voor af 
aan beginnen.  
 
De Brielsebank 
onderweg naar de 
Europoort voor 
werkzaamheden 
 
Na onder de kop van de 
veerboot te zijn 
gekropen, stonden we, 
onder het toeziend oog 
van Bootsman Piet, vrij 
snel vast. Het van de 

wal halen en rond gaan 
op de rivier gaf eigenlijk geen probleem. Het leek wel of dat het ging wennen. Na het slaags 
liggen los gegooid en gemeld dat we onderweg zijn naar de Scheurhaven. Nog voordat we 
goed en wel richting de Put lagen kwettert de centrale op kanaal 32, "Briel, hoeveel man 
heb jij aan Boord?" "Gewoon drie man" zeg ik " je heb toch ook Russen en Polen aan 
boord" "Ja dat klopt, maar die zijn extra en tellen niet mee?" " je bent dus met 8 man" 
repliceerde de centrale. "Als je het zo bekijkt dan wel" "Mooi, dan kan je nu omdraaien en 
met lange benen buitenom naar Vlissingen. Ze wachten daar met smart op je. Volgens je 
Chef in de put heb je alles aan boord en niets meer nodig. Goede vaart". "Dat valt nog te 
bezien" antwoord ik. "Als je zeekaarten, boekwerken, gecompenseerd kompas, potloden, 
stuffie, Pleischaal, driehoeken, monsteringen, een werkend Satnav en een ingespeelde 
bemanning niet meerekent, dan heb ik alles.” Met andere woorden, ik ga niet". "hoor ik het 
goed, Je gaat dus niet naar Vlissingen?" " Ja dat heb je goed gehoord ik ga onder deze 
omstandigheden niet naar zee" Ik dacht dat mijn vriend op de centrale ontplofte. Hij heeft 
natuurlijk zwaar de pest in en belt naar van Eyk, de baas Europoort. Van Eyk ook zwaar de 
pest ingekregen omdat hij op zijn vrije feestdag (oudejaarsdag) gebeld wordt voor een 
onwillige Kapitein die weigert naar zee te gaan. De Kapitein is niet onwillig of ondeskundig, 
maar heeft gewoon de middelen niet aan boord om een veilige overtocht te maken. Is dit nu 
zo moeilijk? Dit voorval loopt nogal hoog op en wij worden voor van alles en nog wat 
uitgemaakt. Het ergste is nog dat we beschuldigd worden van incompetentie en niet 
geschikt om ons vak uit te voeren. Volgens kantoor is alles in orde,er is een gloednieuwe 
Satnav en giro geplaatst en als ik daar niet mee om kan gaan dan deugde ik niet voor mijn 
werk. Hij zocht wel een ander en wij konden gaan afwassen! Ondertussen bleven Piet en 
de WTK’s zoeken naar de oorzaak waarom er geen spanning op de satnav en het 
girokompas komt te staan. Nadat Leo, Piet en de Russische 2e de hele nieuwe bekabeling 
van de satnav en de laagspanning nagelopen en doorgemeten hebben, konden zij 
triomfantelijk aan het kantoor meedelen dat de Satnav, Naverea en de rest wel aanwezig is 
en dat zij ook op een correcte wijze zijn aangesloten, maar dat “men”vergeten is om de 
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accu’s in de kisten plaatsen. (zij staan waarschijnlijk nog in Maassluis of in de Europoort! 
Toen werd het Stil aan de anderekant van de lijn.......Wij laten ons niet kennen en zijn een 
stukje de put ingevaren en hebben hier en daar een zeekaart, een potlood met en een 
stuffie en een driehoek geleend. Zo zijn we dan toch richting Vlissingen vertrokken.  
 

 
De rode lijn geeft aan welke koers er aangehouden moet worden, de blauwe zoals wij 
hem graag volgen 
Volgens de toen geldende regels mocht je richting Vlissingen niet meer over de voormalige 
“Adrianaboei” maar moest er buitenom via de Maas-centre boei, een stukje Eurogeul en de 
Schouwenbankboei en zo naar het Oostgat gevaren worden. Jammer dan, bij de Maas-
Oost gelijk BB- uit de Zuid in. Mocht iemand mij oproepen wat de Brielsebank aan het doen 
was, dan krijgen zij als antwoord dat ik Stellendam of de Neeltje Jans als bestemming had 
maar dat de orders net veranderd waren in Vlissingen. En ja, dan ga je natuurlijk niet meer 
terug en vervolg je verder langs de Schouwenbank naar je nieuwe bestemming het 
Oostgat. Het is helder weer met goed zicht zodat we varend op de Radar tussen de 
Banjaard en Schouwenbank door naar het Oostgat sukkelen. Bij de Schouwenbankboei de 
lichtenlijn van West-Kappele opzoeken en zo het Oostgat in. Het is zaak goed op de 
stroming te letten en flink optesturen. Als je maar in de lichtenlijn blijft. Na het ronden van 
de boulevard van Vlissingen krijgen we van de dienstdoende v.d. Akker centralist te horen 
een plekje aan het Melassesteiger in de Buitenhaven van Vlissingen zoeken. Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan met zoveel sleepboten. Normaal liggen de Drado en Smit 



 

7 
 

Frankrijk als vaste boot op hun eigen vaste stek aan de buitenkant van het steiger en blijft 
er weinig plek voor anderen over. 
  

 
Detailkaart van “tussen de banken” voor de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden 
 
Na veel soebatten en klagen bij de nautische dienst in de Put en Vlissingen heeft De 
Vikingbank, die ook in het Vlissingse werzaam is, van wege zijn lengte en breedte een 
tijdelijke ligplaats aan het Marine steiger in de Buitenhaven gekregen. Het Marine steiger 
kan je vinden recht tegenover het Melassesteiger. Oudejaarsavond is van oudsher een 
bijzondere dag en die vier je per definitie gezellige bij elkaar. Voor deze ene keer lagen alle 
vier de boten eens gezellig bij elkaar op het steiger. Wij met de Brielsebank hebben een 
plekje aan de binnenkant van het Melassesteiger gevonden, daar waar eigenlijk nooit een 
boot afgemeerd ligt, en onder de bezielde leiding van Bootsman Piet, die zijn mannen goed 
onder controle heeft, was het afmeren zo gepiept. Op naar de borrel en de hapjes! 
Helaas liep het toch iets anders als dat gedacht. Rond 2200 uur vond de centralist het 
nodig om de drie "vaste boten" Drado Vikingbank en Smit Frankrijk weg te roepen voor een 
binnenkomer zeesluis in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Als even later de collega's 
de buitenhaven van Vlissingen verlaten , wordt het heel stil om ons heen. Zachtjes loopt de 
klok naar twaalf uur en het nieuwe jaar is nabij. Ik had mij de jaarwisseling in het Vlissingse 
wel iets anders voorgesteld. Om klokslag twaalf uur barst het vuurwerk verweg boven de 
stad Vlissingen los en blijft het daar groot feest tot in de kleine uurtjes. Voor ons aan boord 
het moment om een ieder in het Nederlands, Engels, Pools en/of Russisch het allerbeste 
voor het nieuwe jaar te wensen. Nee we gaan niet zoenen!! Na dit gedaan te hebben is het 
tijd om het luchtvat leeg te blazen en via de VHF alle collega's van alle diensten en boten 
een gezond en goed nieuw jaar toe te wensen. Daar wij naar Vlissingen gestuurd zijn voor 
stand-by en evt. calamiteiten, was door mij alcohol in bescheiden mate toegestaan. Al had 
"bescheiden" bij onze Oostblokkers een iets andere betekenis als bij ons. Bootsman Piet 
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hield een en ander goed in de gaten en had alles onder controle! Gelukkig maar want net 
na middernacht gaat de telefoon en moeten wij direct in het lopend werk bij springen. De" 
Coral Meandra", een producten tanker, is binnenkomend voor de 
Braakmanhaven,Terneuzen en had 1 sleepboot nodig. !!! De Polen en Russen beginnen er 
steeds minder van te begrijpen? Havendienst in Rotterdam en Vlissingen, zeedienst en dan 
ook nog eens feestvieren? Bij hun hadden er nu al enkele bewusteloos gelegen, maar hier 
is het of dat er niets aan de hand is. Het werk gaat gewoon door??? 
Na losgooien melden we ons netjes aan bij de verkeerscentrale Vlissingen en stomen via 
de boeienroute op naar Zeeuw Vlaanderen. Daar wij te vroeg waren, of zo als je wilt, de 
loods veels te laat, vroeg de Coral Meandra ons te wachten bij de "Springer boei" en daar 
pas achter vast te maken. In het donker en als je slaap hebt kan wachten soms lang duren. 
Gelukkig zijn er altijd wel mensen aan boord die de boel aan de gang houden en zo het 
wachten aangenaam maken. Gezelligheid kent dan geen tijd. Als Bootsman Piet eenmaal 
op zijn praatstoel zit en alle registers open trekt dan vliegt de tijd en is een verslapping van 
de aandacht zo ingetreden. Op een gegeven moment, toen Piet er de gang flink in had 
zitten, kwam de Poolse Matroos naar mij toe met de vraag of die rooie boei over stuurboord 
niet erg dicht bij kwam? Wat rooie boei!!!???Hier hoord helemaal geen rooieboei te 
zijn.....Shit.... zonder het te merken waren we door de doorstaande ebstroom een aardig 
eindje de plaat opgedreven en lagen nu op een plekje waar je eigenlijk niet zijn wil!. Zo als 
je er op gekomen ben zo kan je er ook weer van af is mij altijd verteld. Heel voorzichtig en 
bij tijd en wijle Volgas standje 10 terug van waar we gekomen zijn en dan snel weg wezen. 
Daar we al een aardig eindje afgedreven waren moesten er hard aan trekken, standje 10 
was geen overbodige luxe, om op tijd bij onze binnenkomer te zijn!!!! De Loods aan boord 
van de Coral Meandra heeft van het voorval gelukkig niets gemerkt, al vond hij wel dat ik 
hem van uit een niet alledaagse en vreemde hoek benaderde!! Na de Coral Meandra netjes 
in de Braakmanhaven te hebben afgeleverd kregen we orders om als vierde boot in de sluis 
van Terneuzen bij springen. Volgens de voorschriften moeten er bij het invaren van de sluis 
twee boten voor, en twee boten achter vast staan.  
Dat is de reden dat de Briel als extra boot BB achter naast de Vikingbank vast moest 
maken. Door al het geweld van de Vikingbank en de schroef van de zeeboot had ik meer 
moeite om mij zelf staande te houden als dat ik daadwerkelijk een bijdrage aan het geheel 
kon leveren. Maar ja, regels zijn regels en voorschriften zijn er niet voor niets gemaakt ook 
al werken zij in veel gevallen voor geen meter. Na de zeeboot door de sluis geholpen te 
hebben namen de kanaalboten van de URS (ook Smit)het van ons over en kon de Briel 
terug naar de Buitenhaven. Net voor de Everingen kregen de drie Smitters, Drado, Smit 
Frankrijk en de Vikingbank opdracht om zich in het Sloe te melden voor een uitdokker bij 
werf de Schelde. Voordat de buitenhaven bereikt werd kreeg de Briel nog een weggaander 
van de Containerkade te verhappen. Het viel de Vlissingse loods wel op dat er zoveel 
personeel aan dek rond liep, en vroeg de reden daarvan. Toen ik hem vertelde dat dat 
Russen en Polen waren werd het opeens doodstil. “Nee he, beginnen ze daar bij jullie ook 
al mee???” Na losgooien nog even wat leeg fust, wat bestemd is voor de Scheurhaven, van 
de Vikingbank overgenomen en snel door naar de Buitenhaven om een tukkie te doen. Zo 
rond de klok van vieren afgemeerd en even op het achterdek een stil momentje genieten 
van een staal heldere hemel met veel fonkelende sterren. Het was blad stil, er stond geen 
zuchtje wind en een zeetje zo glad als een spiegel!!! . Als het niet zo koud was geweest 
had het voor een nachtje Cariben of PG door kunnen gaan. Ik lag eigenlijk nog maar goed 
en wel te kooi (3 uurtjes)of Rotterdam belde met de mededeling dat de Brielsebank pas 
over twee dagen in de Put word verwacht, wat of dat mijn plannen zijn? Blijf ik zolang in 
Vlissingen of kom ik naar huis? Achteraf gezien wist die smiecht van de centrale meer als 
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hij op dat moment los wilde laten. Waarom belt hij anders zo vroeg in de morgen?? Je kan 
er maar een extra boot in de put bij hebben!! 
Tijdens dat telefoongesprek met de centrale in Rotterdam kijk ik door de poort van mijn hut 
naar buiten en zie dat de wind in die drie uur dat ik geslapen heb, in alle hevigheid is 
toegenomen en dat er witte kopjes op het water zijn verschenen. Oei dat ziet er niet best 
uit. Navraag bij de Verkeerspost Vlissingen en Stellendam (Vuurtoren Westerhoofd) leerde 
dat het weer de komende dagen in rap tempo slechter gaat worden. De wind gaat 
toenemen tot storm Zuidwest 8 tot 10. Geen best vooruitzicht om dan op zee te zitten. 
Bootsman Piet en HWTK Leo gepord om overleg, of scheepsraad zoals je wilt, te houden. 
“Kijk mannen”, zo begin ik mijn betoog, “drie uur geleden, toen wij te kooi gingen, was het 
nog windstil en hadden we een spiegel gladde zee!” In die paar uur dat wij geslapen 
hebben kan de wind nooit veel zee opgebouwd hebben en moet het nog vrij goed te doen 
zijn in het Oostgat en op en tussen de Schouwenbank en de Banjaard”. Niet veel later 
kwam ik er achter dat een theorie niet altijd hoeft te stroken met de praktijk. We waren het 
er met ons drieën al snel over eens dat nu vertrekken de beste optie is. Zoals de 
verwachtingen voorspellen zal het morgen en overmorgen een hel zijn daar buiten, en met 
onze beperkte navigatie en andere middelen niet bepaald aan te bevelen om dan buiten te 

zijn. 
 

De Brielsebank in de 
Vlissingse 

Buitenhaven. 
Zo gezegd zo gedaan. 
De rest uitporren, de 
boel zeevaste, wachten 
op voldoende daglicht 
want dat had ik wel 
nodig, starten, voor en 
achter geven en gaan 
met die banaan. Het 
eerste stukje vaarwater 
tot aan de ingang van 
het Oostgat was redelijk 
te doen.  

Er stond toch meer zee en wind als dat we in de Buitenhaven konden vermoeden. Bij het 
invaren van het Oostgat kreeg de Briel het gelijk voor zijn kiezen. Zee en wind waren niet in 
ons voordeel. Hoe meer we West-Kappelle naderden hoe meer wind en zee er ging staan. 
Gelukkig was het over hoogwater en is de ondiepte bij de Schouwenbank makkelijk te 
passeren. Er staat dan wel in de kaart dat er zo veel water boven de bank staat, maar de 
golfdalen zijn daar niet in mee geteld!! Je mag van mij weten dat die golfdalen op het 
moment dat wij daar arriveerde "behoorlijk" waren. Het leek wel slecht weer! Na het ronden 
van de Schouwenbankboei ging het op noordelijke koers en kregen we wind en zee achter 
in de poeperd. Daar het nieuwjaarsdag is, klote weer en behoorlijk koud, rekende we er op 
dat de meeste ambtenaren een vrije dag hebben en namen we de "verboden" route 
binnendoor. Je weet dat het officieel niet mag en dat er bij een staandehouding een hoge 
boete op kan staan!, Maar ja vloeken mag ook niet!!! Het ging lekker zo. We schoten aardig 
op en maakten niet meer van die al te gekken duiken. De stuurautomaat kon het redelijk bij 
houden en wij hadden het eigenlijk best naar de zin. Met deze luchten zagen wij de 
zegeningen van een zolang onthouden trap binnendoor wel zitten. Nu eens geen koffie met 
een zout smaakje, maar een echte warme grote jongens bak (zwart en zonder suiker)De 
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bijgevoegde koekjes en/of boterhammen dreven niet gelijk weg in het overkomende 
buiswater. Bootsman Piet maakte ons er opmerkzaam op dat in het geweld naar de 
Schouwenbankboei de naam Brielsebank, die in de stromende regen in Maassluis op de 
kop was gekalkt, het niet lang heeft volgehouden. De pas opgelaste letters Smit Hamburg 
waren nu in hun volle roest duidelijk zichtbaar geworden. De Maasvlakte naderde gestaag. 
Het is stil op straat, er is geen scheepje te zien alleen maar van achter inkomende witte 
schuimkoppen. Zo liep ons scheepje voor zee en wind lekker weg. Op een gegeven 
moment komt Bootsman Piet met een brede grijns van oor tot oor van het raam vandaan, 
hij had de verrekijker nog in zijn handen en sprak mij heel luchtig aan met; “He Hans”, daar 
bedoelde hij mij mee,” je weet toch dat je hier niet mag varen?” Ja dat wist ik, “hoe zo 
Piet?” “Nauw” zij Piet ,” ik zie daar door mijn verrekijker heel ver weg over SB een hoop 
buiswater opspatten”. “Dat is waarschijnlijk een tegenligger, en die heeft het zo in de zee op 
beslist slechter dan wij” was mijn antwoord. “Je kan wel eens gelijk hebben recipieerde 
Piet, maar ik zie net dat dat scheepje een grijze kleur heeft en een soort van letter of cijfer 
op de boeg”. Laat mij eens kijken”. Met alle liefde en een brede grijns van oor tot oor krijg ik 
van de Bootsman de kijker overhandigd. Het is inderdaad een overheidsvaartuig maar ver 
weg onder de wal aan SB. Jammer voor jou Piet maar deze keer heeft hij weinig 
belangstelling voor ons. Ja repliceerde Piet dat had je gedacht, ik zie net met het blote oog 
en op de radar dat hij koers heeft veranderd en nu recht op ons afkomt. Piet had gelijk het 
was nu duidelijk te zien dat het een politievaartuig was en wel degelijk meer als gewone 
belangstelling voor ons heeft! Niet veel later komt de RP, want dat is het, op de radio; Zij 
waren uit nieuwgierigheid van koers veranderd om te kijken welke tobbers, er net als zij, op 
Nieuwjaarsdag in dat klote weer buiten op zee zaten. We kunnen je naam niet lezen , maar 
van ons allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik heb ze namens de Brielsebank 
de beste wensen terug gedaan en een druppeltje zweet van mijn voorhoofd geveegd. 
Jammer voor Piet maar deze keer slofte ik weer geweldig en is het goed afgelopen. Straks 
voor de wal maar een borreltje op nemen. 
Na op het oude plekje in de Scheurhaven te zijn afgemeerd kwamen de eerste 
nieuwsgierige collega’s even buurten. Het was hun ook op gevallen dat afmeren iets anders 
en voorzichtiger ging als dat zij van mij gewend waren. De grote bemanning was ook een 
punt van discussie, dat doe je niet voor niets. De verbouwingen werden aan een kritisch 
oog onderworpen en de trap binnendoor naar boven had hun grootste aandacht. Op mijn 
vraag of er liefhebbers waren om een volgende reis eens met mij mee te gaan zodat zij zelf 
konden ondervinden wat het is om met twee handen en twee voeten het 
“normale”manouvreer werk te doen was verrassend weinig animo. De Brielsebank had ook 
de nodigde aandacht van het kantoor getrokken, zeker na mijn weigering om naar zee te 
gaan. Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar zag het dan ook zwart van de technische, 
Nautische en werf mensen. Arie Oprel van de Technische dienst wist al na 1 seconde dat 
dit geen varen was. Volgens Arie Oprel stonden de kabels veel te strak gespannen en dat 
is vermoedelijk de reden waarom het systeem niet werkt zoals het moet werken. Allemaal 
wel leuk geredeneerd, maar wij moesten er wel mee naar zee en het koste mij haast de kop 
omdat ik gelijk had! Afijn, tussen de bedrijven door werden de kabels nagelopen en 
opnieuw afgesteld, kregen zowaar de nieuw accu’s aan boord, zagen de kompassteller op 
het schavotje rondlopen en werd werk gemaakt om de nautische uitrustig te 
complementeren met zeekaarten ,passers, potloden , pleischalen en driehoeken een stuffie 
en en en.........Nu kon men het volk ook vertellen waarom al die veranderingen op de 
Brielsebank waren aangebracht. 
Als Kapitein werdt mij het volgende meegedeeld; De Briel is verkocht aan Smit Duitsland 
om bakken van A naar B via het Kielerkanaal te transporteren. Om kosten uit te sparen is 
bedacht dat in het Kielerkanaal de Smit Hamburg, want dat was de nieuwe naam, als 
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duwboot zou functioneren, Sleep tegen de kont hieuwen, spruit even op de hand oppikken 
en over de nieuw in de zij aangebrachte rollen leggen en dan het geheel stijf hieuwen. Als 
dat gebeurd was rond met de kotter en duwend door het kanaal. Om dat de Smit Hamburg 
veel in openwater zoals de Botnische Golf en de Oost en Noordzee moet opereren, is een 
zee bemanning verplicht en ook een trap binnendoor! De Briel had dus al weg moeten 
wezen! Maar enkele "papieren" tegenslagen zorgden er voor dat de overvlagging en naam 
verandering in Maassluis niet door ging en de Hamburg weer Brielsebank werd. De "Duitse” 
bemanning blijf voorlopig aan boord zodat Bootsman Piet hun deze week goed in kan 
werken. Je bemanning van Russische Duitsers zijn tijdelijk bij Smit Haven gedetacheerd en 
vallen onder jou gezag. Helaas zijn “we” vergeten je daarover in te lichten ,dat had 
technisch wel gemoeten, maar daar was helaas geen tijd meer voor. Tot nader order blijf je 
met deze bemanning dienst doen in het Groot Rotterdams havengebied. Die Russische 
Duitsers beginnen steeds meer respect voor ons als Rotterdamse “haven” slepers te 
krijgen. Het is geen havendienst, het is geen zeedienst, het zijn ook geen kanaalvaarders 
maar het is van alles wat en dat maakt het in hun ogen ook zo leuk. Alleen de grenzeloze 
gedienstigheid voor het hogere escalon, wat nog een erfenis is vanuit hun ijzeren gordijn 
tijd, begint bij ons wat op zijn zenuwen te werken. Als Bootsman Piet maar ergens 
aandacht, dan hadden zij het al gedaan en verwachten dan een complimentje. Ook ik kon 
duidelijk merken dat zij het gordijn nog hadden meegemaakt. Ik heb ze toch enkele keren 
moeten overtuigen dat ik Kapitein ben, en niet God of onze lieve heer. Soms kwam zo veel 
onderdanig en gedienstigheid wel eens beangstigend over. Wij zijn wel veel gewend, maar 
dit is toch net iets teveel van het goede. 
 Vanaf nu draaiden wij gewoon mee in het normale Europoort en stadswerk. In de laatste 
nacht van onze torn, de nacht van donderdag op vrijdag, Krijgen we van de centrale 
opdracht om ons bij Verolme in de Botlek te vervoegen. Samen met nog drie andere 
Europoortslepers moeten we een booreiland van Verolme naar zee te brengen. Van de 
loods krijgen we opdracht om BB achter vast te maken. Alle boten gaan mee tot aan de 
paddenstoelen en misschien gaan er een of twee boten mee naar zee. Meestal houdt dat in 
dat je ter hoogte van de seinpost los gaat of afgelost word. Hoe zou het anders lopen!!! Net 
na vertrek uit de Botlek, toen we slaags op de rivier lagen, krijgen wij van de centrale te 
horen dat de Brielsebank geacht word zich morgenochtend (vrijdag) ruim voor 10 uur aan 
het steiger in de Scheurhaven te melden. Deze keer is de papierwinkel voor omvlaggen wel 
in orde en Dirk Prins van de TD Hoofdkantoor staat dan rond die tijd met de Russische 
Kapitein te springen om de Brielsebank over te nemen. Toen de enige Pool bij ons aan 
boord hoorde dat de bemanning voor de rest uit Russen gaat bestaan had hij opeens geen 
zin meer om te blijven, hij zag de bui al hangen en vroeg onmiddellijke aflossing aan. 
Gezien zijn opstelling van de laatste week tegenover een deel van de aanwezige Russen, 
zou hij geen leven aan boord hebben, en dat lieten ze hem nu al duidelijk merken. De reis 
over de rivier met twee sterke zeeslepers aan de voorzijde, verliep vrij vlotjes .Thv de 
stormvloedkering liet de centralist weten dat de bemanningen van de drie Smithaven boten 
op tijd afgelost zullen worden. . vrijdag is de dag dat wij normaal om 10.00 uur aflossen. 
Een Bankboot zal thv de Berghaven klaar liggen om de bemanningen af te lossen. " 
Meneer van de centrale" riep ik over kanaal 32, "Ik weet niet of het u is opgevallen, maar 
we staan met vier boten vast op dat eiland, vergeet u er niet eentje meer aftelossen?" "Nee, 
dat vergeet ik niet" was het antwoord. "Ik heb van kantoor Europoort doorgekregen dat het 
om drie boten gaat en geen vier "O" antwoorde ik, "wil je dan namens mij en de rest van de 
Nederlandse bemanning kantoor Europoort, en met name bemanningszaken, inlichten dat 
de Brielsebank ook graag op tijd afgelost wil worden! Ook wij hebben er een zware week 
opzitten!".  
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Eindelijk onder de nieuwe 

naam in 2001 
 
Daar zal de meneer van de 
centrale even navraag naar 
doen. Van het antwoord wat 
we op onze vraag kregen 
zakt je broek werkelijk af. 
"Daar de Brielsebank niet 
meer tot het bestand van 
Smithaven behoord, zijn er 
voor de Brielsebank geen 
aflossers geregeld!!. 
Volgens kantoor Europoort 
behoord de Brielsebank nu 
tot het bestand van Smit 
Duitsland en word geacht 
op vrijdagmorgen, ruim voor tien uur voor de kant te liggen. Dirk Prins zou daar, samen met 
de Russische Kapitein, het schip van mij overnemen. Dat zelfde gaat ook op voor Leo en 
Piet, zij moesten voor dat ze naar huis gaan eerst hun werk overdragen aan de bemanning 
van de Smit Hamburg . "Dat is wel leuk, maar voorlopig staan we wel vast op een 
booreiland wat door Smithaven naar zee wordt geëscorteerd.!!!" Dus als ik het goed begrijp 
had die zelfde centralist die nu nergens vanaf wist, ons nooit aan dat eiland mogen 
hangen!!! Het gaat lekker zo. Het is toevallig ook nog eens de zelfde centralist als waar wij 
aan het begin van de week enkele probleempjes mee hadden! Toeval bestaat niet, maar dit 
is wel de derde keer dat we hem treffen. Het is al ruim over 10 uur, als de loods de 
afgeloste SB-voor boot los laat gooien. Even later gevolgd door die van BB voor. Op dat 
moment zijn we de Paddenstoelen al ruim gepasseerd en krijgen we te horen dat de 
achterboten voorlopig vast blijven staan en mee naar buiten gaan tot nader order. Ergens 
tussen de Maas-Oost en de Maas-Centre gaat SB achter los en ik moet vast blijven staan 
tot nader order. Ondertussen is de zee niet meer zo glad als gewenst, er staat een aardige 
swell uit NW richtingen en dat doet de Brielsebank, want dat is ze nog steeds voor ons, 
aardig werken. Dit stampen en rollen gaf mij de reden om de loods er op te attenderen dat 
ik alleen maar bezig ben om de zaak heel te houden. De volgende vraag was hoe hij dacht 
ons straks los te kunnen gooien. Het is nu al ondoenlijk en levensgevaarlijk om op de 
drijvers van het eiland te werken.  
Bij vertrek uit de werkhaven heeft niemand er aan gedacht dat het weleens mogelijk kon 
zijn dat er een boot zover mee naar buiten moest dat losgooien een probleem zou kunnen 
worden. Zonder er bij na te denken maakten de voorboten vast met een voorlopers met 
paaloog . De achterboten, waaronder de Brielsebank, deden dat niet en namen de draad 
dubbel. D.w.z. de draad door de fairlead nemen, dan rond de bolder en weer terug door die 
zelfde fair lead en het oog van de strop in de eigen haak nemen. Als we noord voorliggen 
en Scheveningen dwars hebben, zien wij toch een paar mannetjes langs de ladders naar 
beneden komen en gaf de loods te kennen dat hij ons los ging gooien. Of we maar even 
dichter bij wilde komen. Brielsebank je gaat nu los en a.u.b. niet breken!!!! “Loods aan die 
mannetjes achterop heb ik niets en zij staan daar levensgevaarlijk! Haal ze maar weg”. 
Ondertussen hebben de zeeslepers er al aardig gang in getrokken en zal dit geen appeltje 
eitje worden. Ik ga met de lange draad naar voren en ga op het juiste moment rond. De 
mannen op het achterdek staan nu wel in het water, maar het kan niet anders! De zeer 
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ervaren Bootsman Piet heeft het allemaal goed onder controle. Langzaam vaar ik 
achterover op het eiland toe en de mannen halen zoveel mogelijk draad binnen. Als we met 
de kont vlak bij het eiland zijn, en een groot deel van de nylon aan de goede kant zit, winch 
uitklussen en op de rem en allemaal van het achterdek weg. Na een druk op de relais knop 
van de haak valt deze open en dan maar hopen dat de draad soepel de obstakels op het 
eiland passeert. Mocht dat niet gebeuren, en het oog mocht ergens achter blijven steken, 
dan zal er grof geweld aan te pas moeten komen. Dan is het breken of buigen!. Gelukkig 
gaat het allemaal goed en kan de rest van de draad binnen gehaald worden zodat wij weer 
richting Europoort gaan.Toen we tegen het middaguur in de Scheurhaven afgemeerd lagen 
was er van Dirk Prins en zijn Russen geen spoor te bekennen. Omdat het zolang duurde 
waren zij even gaan Lunchen in Rozenburg! Van kantoor kregen we het verzoek om nog 
even te wachten tot dat de heren klaar waren met lunchen en wij dan de boot aan hun over 
konden dragen.  Je mag drie keer raden wie er van ons is gebleven? 

 
En wat 

uiteindelijk 
de bedoeling 

is, duwen 
door het 
Kaiser 

Wilhelm, of 
het Nord-

Ostseekanal 
maar bij ons 
beter bekent 

als het 
Kielerkanaal 

 

 
 
 
 
 

 

 

Start aanbesteding nieuw opleidingsschip STC      
 

            Door Chris van Eijmeren 

 

Op 7 mei organiseerde de STC Group een feestelijke start van het 
aanbestedingstraject voor het nieuwe opleidingsschip ABINITIO. Astrid Kee, lid 
College van Bestuur STC Group, heeft op 7 mei 2019 het project gepresenteerd aan 
de sector. De presentatie vond plaats tijdens Martime Industry in de Evenementhal 
Gorinchem. In dit artikel vooral aandacht voor de geschiedenis van 
opleidingsschepen. 
 

Het nieuwe schip wordt speciaal gebouwd voor de binnen- vaartopleidingen van STC 
Group op vmbo- en mbo-niveau. Het project staat sinds 29 april op TenderNed: 
www.tenderned. nl/tenderned-tap/aankondigingen/164426. 

http://www.tenderned/
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In 2018 heeft STC Group een Programma 
van Eisen (PvE) voor het schip opgesteld 
en een ontwerpwedstrijd gehouden dat 
een conceptueel ontwerp heeft 
opgeleverd. In het PvE staat voorop dat de 
gebruikers van het nieuwe schip hun 
werkzaamheden veilig en met plezier 
moeten kunnen uitvoeren. Er dient uiter-
aard aan vigerende wet- en regelgeving te 
worden voldaan en het schip moet 
aansluiten bij de wensen om de 
toekomstige professional op te leiden en te 
trainen voor de uitoefening van het 
(toekomstige) beroep. In het algemeen 
geldt dat het definitieve ontwerp dat 
gerealiseerd gaat worden moet voldoen aan de volgende thema’s: duurzaam, innovatief, 

toekomstbestendig, bruikbaar, 
herkenbaar en financieel 
aantrekkelijk. 
 
De huidige instructieschepen 
zijn inmiddels bijna 60 jaar 
oud en ondanks dat zij in de 
afgelopen jaren constant zijn 
aangepast aan de huidige 
moderne eisen voor de Rijn- 
en binnenvaart is het moment 
genaderd waarop het beter is 
een nieuw schip te bouwen. 
Een schip dat de huidige 
innovatie en snelle 
ontwikkelingen van nu en de 
toekomstige Rijn- en 
binnenvaart bij houdt in het 
belang van een kwalitatieve 
opleiding voor binnenvaart- 
personeel voor komende 
jaren. 
 
DE OPLEIDINGSSCHEPEN DOOR DE 

LOOP DER JAREN 
De aanschaf van opleidingsschepen ten behoeve 

van het binnenvaart- en zeevaartonderwijs is in ons land vele jaren onderwerp 
van discussie geweest. Een aantal zeevaartscholen had reeds vanaf het begin van de 
20ste eeuw hun eigen oefenscheepjes, school gebonden dus. Landelijk werd er in dit 
opzicht niets ondernomen. Reeds Van Alphen de Veer pleitte bij voortduring voor een 
opleidingsschip voor aanstaande stuurlieden. 
In het onderwijsverslag over het schooljaar 1916-1917 schreef hij: “In de praktische 
vorming der a.s. stuurlieden is eene geregelde opklimming gewenst, waarbij begonnen 
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wordt met zwemmen en roeien om vervolgens het zeilen te beoefenen met zeilsloepen. 
Daarna of ook wel tegelijk met deze oefeningen komt het varen met lichte vaartuigen in de 
Zuiderzee en in de zeegaten aan de beurt, tot tenslotte na afloop van den 2-jarige cursus 
een zeereis zou zijn te maken op een opleidingsschip”. Praktische vakopleiding in eigen 
hand dus, maar de overheid had er geen oor naar, een nationaal schoolschip bleek geen 
haalbare kaart, terwijl rederijen er weinig voor voelden financieel bij te springen. 

 
Gerben de Jong (medeoprichter en 
eerste directeur van het KOFS) zag 
kennelijk al spoedig het belang in van 
een praktijkperiode voor de 
binnenvaartleerlingen aan boord van 
een varend schip, ongeacht of die 
leerlingen nu wel of niet bevaren 
waren. Hij stelde zich daarom dan 
ook in het laatste kwartaal van 1918 
in verbinding met Pieter Tjebbes, 
voorzitter van de ‘Vereniging tot 
Bevordering van de Watersport onder 
Jongeren’, tevens directeur van de 
Zeevaartschool van het Zeemanshuis 
in Amsterdam. Genoemde vereniging 
had het 2-mast-zeil- jacht 
LICHTSTRAAL in gebruik als zeil-
instructieschip. Op verzoek van De 

Jong stelde Tjebbes dat schip in oktober 1918 ter beschikking van de Onderwijscommissie 
en werd een eerste oefentocht met 12 binnenschippers gemaakt op de Zuiderzee. Hoewel 
de eerste oefentocht bij de Onderwijscommissie en de deelnemers in de smaak was 
gevallen, voldeed het vaartuig echter op den duur niet aan de doeleinden die De Jong zich 
had gesteld. 
Hierbij speelde ook nog een andere overweging een rol. 
Reeds de Onderwijscommissie van de V.v.G. (Vereniging van Gezagvoerders bij de 
Binnenvaart) als voorloper van het latere Onderwijsfonds was van mening dat een jaarlijkse 
bijeenkomst van directeuren en leraren van de over het land verspreide avondscholen 
gewenst was. 
Er bestond een duidelijke behoefte aan contact tussen het centrale bestuur in Amsterdam 
en het personeel van de over het land verspreide scholen. Evenzeer werd het onderlinge 
contact tussen de scholen van belang geacht, men kon dan onder meer ervaringen 
uitwisselen. Er zouden tevens gastsprekers worden uitgenodigd, waardoor de kennis en 
ervaring van de school-> directeuren en leerkrachten werd verrijkt. 
En waar kon men een dergelijke bijeenkomst beter houden dan op een varend schip. De 
moeilijkheid was een dergelijk schip te vinden. De LICHTSTRAAL, die overigens aan huur f 
8.000,- kostte, was voor dit doel ongeschikt. Er werd ook nog een stoomsleepboot gehuurd, 
maar dat bleek geen succes. Door bemiddeling van De Jong, die zelf indertijd bij de 
visserij- inspectie als schipper had gevaren, werd voor een zeer zacht prijsje de VISSERIJ-
INSPECTIE II gehuurd. De aankoop van de PRINS HENDRIK bracht echter pas de 
oplossing. De vakantiecursussen werden aan boord van dat schip - en naderhand aan 
boord van de andere instructievaartuigen - gehouden. 
Begin 1921 zag men aan de Vismarkt te Amsterdam een jacht liggen dat de naam ARGO 
droeg en dat voor de gestelde doelen geschikt voorkwam. De eigenaar was toen G. J. 
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Brom, een commissionair in effecten 
in Amsterdam. Over de 
oorspronkelijke herkomst en het 
bouwjaar van het schip bestaat geen 
zekerheid. In april 1921 gaf de 
‘Vereniging van Gezagvoerders bij 
de Binnenvaart’ aan de heren D. K. 
Bakker en J. J. Bokelman, scheeps- 
en werktuigkundige experts te 
Amsterdam, opdracht een rapport 
van onderzoek en taxatie op te 
maken betreffende de algemene 
toestand van het schip. Daarin werd 
de leeftijd van het stalen zeil- en 
motorjacht ARGO, ex ENA, geschat 
op 30 jaar. Het schip zou dus 
gebouwd zijn in 1891. Het in 1951 uitgebracht rapport van expertise door het bureau Van 
Helden, Schippers & Nobels te Rotterdam vermeldt als bouwjaar ca. 1890.  
 
Een door het metingdistrict Amsterdam op 29 april 1953 opgemaakte meetbrief no. 15014 
vermeldt als dagtekening van tewaterlating 1905 en als werf van aanbouw J. Meuringh te 
Amsterdam. In die meetbrief vinden we merkwaardigerwijze niet de vorige naam ARGO, 
maar weer wel de naam ENA, die overigens verder nergens meer voorkomt. 
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Er is een door G. J. Brom en de erven Cornlis de Groot 
Aarts- zoon getekende en gewaarmerkte akte 
gevonden, waarin werd verklaard dat door Cornelis de 

Groot Aartszoon in 1907 aan G. J. Brom is verkocht het ‘stalen clipper zeiljacht genaamd 
SENIOR, groot 17,77 Zee tonnen, gebrand 108 Anrh. 1905*. Kennelijk heeft Brom daarna 
een motor laten inbouwen en de naam gewijzigd in ARGO. En in die toestand vond het 
Onderwijsfonds het schip vaarklaar liggen. Het schip kon voor de prijs van f 15.000,- 
worden overgenomen, doch dat geld was er niet. Er werd toen een hypothecaire lening van 
f 28.000,- gesloten ter financiering van de aankoop van het schip (en gedeeltelijk ook ten 
behoeve van het weekblad ‘De Binnenvaart’). 
Overigens riep de aankoop nogal wat weerstanden op in binnenvaartkringen en de te hoop 
gelopen tegenstanders vonden het maar een onverantwoorde geldsmijterij van het zojuist 
gestichte Onderwijsfonds. In de eerste bestuursvergadering van het Onderwijsfonds werd 
besloten het schip de naam te geven van PRINS HENDRIK, nadat daarvoor toestemming 
was verkregen van het Koninklijk Huis. 
De eerste jaren deed het vaartuig uitsluitend dienst als oefenschip voor de binnenvaart, 
doch op aandringen van Van Alph en de Veer werd de PRINS HENDRIK eveneens 
dienstbaar gemaakt aan een praktische opleiding voor zeevaartleerlingen. Hiertoe werd het 
schip verbouwd en daarbij kreeg het de beschikking over een kaartenkamer, terwijl er 
tevens een nieuwe stuurinrichting werd aangebracht en de nodige zeevaartkundige 
instrumenten aan de uitrusting werden toegevoegd. Het als 
2-mast zeilklipper getuigde schip werd voorzien van een 70 pk Brons-voortstuwingsmotor, 
die door de bekende Jan Brons, oprichter en directeur van de gelijknamige motorenfabriek, 
tegen een gereduceerde prijs werd geleverd. Aan dek werd een Deutz- lichtmotor 
opgesteld voor de stroomvoorziening van de draadloze radio zend- en ontvanginstallatie en 
voor de bediening van de lieren. Naar de toenmalige eisen verbouwd en uitgerust vertrok 
de PRINS HENDRIK op 10 april 1925 voor een eerste oefentocht met leerlingen van de 
Rotterdamse zeevaartschool naar de Zeeuwse Stromen. Op die dag begint dan de 
samenwerking van het KOF met het zeevaartonderwijs voor wat betreft de praktische 
opleiding van stuurlieden. In 1934 werd ook voor het eerst met leerlingen van de Visserij 
school te IJmuiden een oefentocht van 6 dagen gemaakt. 
Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 lag het schip in de haven van Hoorn, waarna 
het echter weer spoedig terugvoer naar Amsterdam. Het heeft toen nog even met 
vakantiegangers(!) en matrozen van de Koninklijke Marine gevaren, doch gedurende de 
verdere duur van de bezetting maakte het schip geregeld oefentochten op de Rijn met 
uitsluitend binnenvaart- schoolleerlingen. Het schip werd dan opvarend naar Lobith 
gesleept en vandaar weer teruggesleept naar Rotterdam door afgaande stoomschepen van 
diverse Rijnvaartrederijen. Vanwege de brandstofschaarste moest noodgedwongen van 
deze sleephulp gebruik worden gemaakt. Tijdens die tochten werden de leerlingen aan 
boord van de Rijnschepen geplaatst, waarop ze dan de nodige praktijk konden opdoen. Op 
4 november 1944 ging de bezetter tot vordering over, nadat dit al eerder was gebeurd met 
de KONINGIN WILHELMINA en PRINSES JU- LIANA. Voor de rest van de bezettingstijd 
bleef het schip, dat overigens gedurende de bezetting de aanduiding “O.E I” droeg, als 
logementschip bij de Oranjesluizen liggen. 
Op 13 mei 1945 werd het vaartuig door de Duitsers teruggegeven, doch direct daarna weer 
gevorderd door de Binnenlandse Strijdkrachten. Op 11 juni daaropvolgend kon het Onder-
wijsfonds de PRINS HENDRIK in uiterst slechte staat weer overnemen, en na reparatie kon 
het vaartuig in juli 1945 weer dienst doen als opleidingsvaartuig. Als nadeel werd toen on-
dervonden dat bij slechte weersomstandigheden de praktische oefeningen geen doorgang 
konden vinden wegens gebrek aan een behoorlijk stuurhuis. De lessen werden dan 
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benedendeks gegeven, maar daar liet de verlichting weer veel te wensen over. Na rijp 
beraad werd in december 1950 dan ook besloten het schip voor reparatie en verbouwing 
naar de werf ‘De Dollard’ te Landsmeer te zenden. Er werd een ruim stuurhuis gebouwd. 
Tevens werd een nieuw houten dek aangebracht, werd de bezaansmast verwijderd en 
werd de verlichting benedendeks verbeterd. Aldus verjongd en gerepareerd kon het schip 
voorlopig weer dienstdoen. Uiteindelijk werd het in 1966 in verband met de hoge reparatie- 
en onderhoudskosten, na 45 jaar ontelbare leerlingen te hebben gevaren, buiten dienst 
gesteld en op 10 februari 1967 verkocht. 
 

M.S. PRINSES JULIANA 
De resultaten van de oefentochten met de PRINS HENDRIK werden alleszins bevredigend 
geacht en door het ontstane gebrek aan vaarcapaciteit werd in het begin van 1930 besloten 
een nieuw en groter schip te bouwen om als 2e instructievaar- 
tuig dienst te doen. Men had er financieel-economisch gezien geen slechter tijdstip voor 
kunnen uitzoeken. De bouwkosten bedroegen rond f 60.000,-, waarvan door het rijk f 
25.000,- werd gegarandeerd, terwijl van particulieren als bijdragen al f 10.000,- was 
ontvangen op het moment dat de bouw begon. Andermaal moest een lening worden 
afgesloten voor het resterende bedrag van de bouwkosten. Besloten werd een kustschip te 
bouwen, dat niet op de open zee zou varen, maar wel op de grote stromen, het IJsselmeer 
en de Waddenzee, een compromis dus tussen binnenvaart en zeevaart. Eind 1930 werd de 
bouw gegund aan de werf ‘Gideon’ te Groningen, en op 20 juni 1931 werd het schip in 
tegenwoordigheid van vele autoriteiten uit scheepvaart en onderwijskringen door Prinses 
Juliana te water gelaten en gedoopt. 
Het nieuwe instructieschip, voorzien van het toen moderne kruiserhek, werd getuigd als 2-
mast gaffelschoener en uitgerust met een Oertz-patentroer. De voortstuwing geschiedde 
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door een 150 pk Brons-motor. Een voor die tijd alleszins modem schip, dat half augustus 
1931 in dienst werd gesteld. Al tamelijk snel steeg het aanbod van leerlingen zodanig, dat 
men zich genoodzaakt zag de verblijven uit te breiden en te verbeteren. In 1938 voerde de 
werf ‘Gideon’ de verbouwing uit en verlengde het schip van 32,40 tot 38,85 meter. Het 
schip maakte geregeld oefentochten op het IJsselmeer en de Waddenzee, waar de 
leerlingen praktijk kregen in het sturen, loden en scheepsonderhoud. 
Op 10 mei 1940 bevond de PRINSES JULIANA zich op het IJsselmeer met leerlingen van 
de Rotterdamse zeevaartschool. Teruggekeerd in Amsterdam werd het schip op 12 mei 
door de Vaartuigendienst van de Koninklijke Marine gevorderd om als officierenlogies te 
dienen. Doch al op 24 mei werd de PRINSES JULIANA weer vrijgegeven en drie dagen 
later werden de oefentochten hervat. Deze konden gedurende het grootste deel van de 
bezettingsjaren nog regelmatig worden voortgezet, maar - behoudens het manoeuvreren - 
uitsluitend als zeilrei- zen wegens gebrek aan brandstof. In 1944 werd helemaal geen 
brandstof meer toegewezen en was men genoodzaakt het schip op te leggen aan de De 
Ruyterkade. 

 
 
De onvermijdelijke vordering door de bezetter kwam op 12 oktober 1944, waarna het schip 
naar de Vluchthaven werd versleept om dienst te doen als logementschip voor Duitse 
officieren. Na de bevrijding werd het schip aangetroffen bij de NV Amsterdamse Droogdok 
Mij. zonder masten, zonder tuig en met verwrongen davits. 
Naderhand bleek, dat al het tuig op last van de bezetter door de NV Haarlemsche 
Scheepsbouw Mij. was verwijderd. Deze had alles op haar werf opgeslagen. Zij kreeg 
opdracht de PRINSES JULIANA weer te herstellen. Daarna werd het op de werf van de 
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Gebr. Stapel te Spaamdam drooggezet en ‘geknipt en geschoren’, terwijl de huidbeplating 
waar nodig werd vernieuwd. Eind juli 1945 lag de PRINSES JULIANA weer geheel vaar-
klaar te Amsterdam. 
Ook droefenis bleef het schip niet bespaard. We noemen er enkele. Op 28 april 1938 werd 
de PRINSES JULIANA, gemeerd liggende in de haven van Nieuwediep, aangevaren door 
het pantserschip HL Ms. GRUNO, waardoor het voorschip een aantal aanzienlijke deuken 
opliep en dokken noodzakelijk bleek.  
Na veel moeilijkheden gelukte het de verzekering een schaderegeling te treffen met de 
Koninklijke Marine. 
Een dodelijk ongeval deed zich voor op 4 november 1947, toen een roekeloze leerling 
vanaf het knikstag op dek viel en aan de gevolgen hiervan overleed. 
Op 29 maart 1949 geraakte de PRINSES JULIANA op het IJsselmeer met 32 leerlingen 
aan boord in een NW-storm met orkaankracht. Door het geringe motorvermogen geraakte 
het schip aan lagerwal en verspeelde daarbij haar 2 boegankers en een werpanker. Een 
sleepboot en een reddingsboot verleenden assistentie en konden het schip voor een 
stranding behoeden. Ten behoeve van de instructie in moderne navigatie werd in juli 1950 
een Decca-navigatorinstallatie aan boord geplaatst, in 1954 gevolgd door het inbouwen van 
een radarinstallatie, die afkomstig was van één van de voor de Regering varende 
emigrantenschepen. Op 31 december 1969 werd na 38-jarige dienst het schip uit de vaart 
genomen en het werd op 10 maart 1970 verkocht. 
 

DE NIEUWE BINNENVAART INSTRUCTIEVAARTUIGEN 
Als gevolg van het toenemende aantal leerlingen van de dagnijverheidsscholen voorzag het 
bestuur van het KOF in 1955, dat de beschikbare vaartijd per leerling te gering zou worden. 
Bovendien schreed de techniek in de binnenvaart snel voort en werd het noodzakelijk de 
vaartijd door te brengen op een instructievaartuig, dat zou voldoen aan de moderne 
navigatie- eisen. In genoemd jaar verkreeg het KOF een principegoedkeuring van de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en kon met de voorbereiding 
van de bouw een aanvang worden gemaakt. Gedacht werd aan een motorschip, waarmede 
een gehele klas tegelijk kon oefenen en dat geschikt zou moeten zijn om ook de ruime 
vaarwaters en de Midden- en Bovenrijn te bevaren. 
Een voorlopig plan, opgesteld in samenwerking met de scheepvaartinspectie wordt in 1956 
goedgekeurd. Dan blijkt, dat de Nederlandse werven zo goed met orders bezet zijn, dat een 
nieuw schip niet vóór de jaarwisseling 1958/1959 kan worden afgeleverd. Contact met de 
NV Scheepswerf v/h firma J. Hendriks te Dodewaard geeft echter soelaas voor wat betreft 
de opleverdatum. Het Rotterdams Rijnvaartbedrijf gaat als raadgevend ingenieur optreden. 
Helaas ontstaan dan financierings- moeilijkheden maar de voorbereiding voor de bouw gaat 
door. Ook het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation te Wa- geningen gaat 
medewerking verlenen. In oktober 1958 krijgt eindelijk de werf Hendriks de bouwopdracht. 
Op 15 maart 1959 wordt de kiel gelegd en enigszins vertraagd door lage waterstanden 
wordt het vaartuig in januari 1960 te water gelaten. Het krijgt de naam PRINSES BEATRIX. 
Woensdag 17 februari 1960 vindt de overdracht plaats. 
 
Het vaartuig heeft het aanzien van een toen moderne Kempenaar, is 53,50 m lang, 7,08 m 
breed, heeft een diepgang van 1,65 m en is uitgerust met een 250 pk. Bolnes-motor. De 
bemanning bestaat uit kapitein, stuurman, machinist, twee bootslieden en een kok 
hofmeester, terwijl maximaal 28 leerlingen kunnen meevaren.  
 
 



 

21 
 

De geruime tijd, die verstreken is tussen het plan voor de bouw en het gereedkomen van 
het vaartuig brengt het bestuur van het KOF in tijdnood voor wat betreft de voorziening in 
de vaarcapaciteit. De leerling-bezetting zal op korte termijn aanmerkelijk toenemen als de 
nieuwbouw van scholen en internaten haar beslag krijgt. 
 
Als gevolg van de ruimere financiële mogelijkheden en het begrip dat ter zake door het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wordt getoond, worden eind 1961 
snel zaken gedaan. Op 18 december heeft de inschrijving plaats voor het bouwen van nog 
twee instructievaartuigen van nagenoeg hetzelfde type als de PRINSES BEATRIX.  
De nieuwe vaartuigen worden een halve meter langer om wat meer ruimte in de ma-
chinekamer te krijgen. Op 19 december wordt de bouw gegund aan Vuyk en Zonen 
Scheepswerven NV te Capelle aan de IJssel. De doop en de tewaterlating van het eerste 
schip geschieden op resp. 9 en 11 oktober 1962, waarbij dit de naam PRINSES IRENE 
krijgt. Op laatstgenoemde datum wordt tevens de kiel gelegd voor het tweede vaartuig en 
op 4 december 1962 wordt de PRINSES IRENE overgedragen. Al op 8 april gaat het 
tweede vaartuig te water en krijgt de naam PRINSES CHRIS- TINA. Op 7 juni 1963 wordt 
dit vaartuig in dienst gesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen prof. dr. H. H. Janssen. 

 
Bij de bouw van de binnenvaartschepen - en dit zal ook het geval zijn bij de nieuwbouw van 
het ms PRINSES MARGRIET en KONINGIN JULIANA - treedt met betrekking tot de 
kostenkant als adviserende instantie van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen op de Afdeling Vaartuigen, aanvankelijk van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, later van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij 
verschillende gelegenheden heeft het KOFS van zijn appreciatie getuigd voor de goede 



 

22 
 

samenwerking zowel met deze dienst als met de Scheepvaartinspectie en de betrokken 
ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

 
In 1995 en 1996 worden de opleidingsschepen ingrijpend gerenoveerd. Na dertig jaar 
waren de schepen toe aan een fikse facelift. want inmiddels zijn de eisen die je aan 
dergelijke schepen mag stellen behoorlijk veranderd.  
 
Er is vooral aandacht besteed aan de 
technische voorzieningen in de 
machinekamer, elektrische 
installaties, de inrichting van de 
kombuis, maar ook aan de 
accommodatie van de leerlingen aan 
boord. De slaapzalen worden 
omgebouwd tot 2- en 4-
persoonshutten, wat de leerlin-
gencapaciteit terugbrengt van 28 
naar 24 leerlingen. Elk schip is voor 
ongeveer 10 weken uit de vaart 
genomen om deze ingrijpende 
veranderingen te kunnen realiseren.  
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Op 21 juni 1996 worden de instructievaartuigen PRINSES BEATRIX, PRINSES 
CHRISTINA en PRINSES IRENE wederom officieel in gebruik gesteld. 
In hierna volgende jaren worden de schepen nog voorzien van een boegschroefinstallatie 
van het type DAF met een vermogen van 150 pk.  

Verder worden de schepen 
uitgerust met moderne rasterscan 
radar, elektronische vaarkaarten en 
GPS. In de jaren 2000 tot 2002 
worden roestvrijstalen platen onder 
de ankers aangebracht, masten 
vernieuwd en op een enkel schip de 
radar voorop geplaatst. 
In 2003 komt door landelijke 
bezuinigingen het voortbestaan van 
de opleidingsschepen ernstig in 
gevaar. In overleg met het 
Ministerie van Onderwijs, 
Vakopleidingen Transport en 
Logistiek. de opvolger van het 
KOFS. en het Scheepvaart en 

Transport College te Rotterdam wordt besloten om de drie binnenvaart instructievaartuigen 
te verkopen aan het Scheepvaart en Transport College te Rotterdam inclusief een 
afgesproken subsidieregeling.  
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Met ingang van 1 januari 2004 is deze overgang van eigenaar van de schepen een feit. 
In 2004 wordt op de PRINSES CHRISTINA de oude Bolnesmotor vervangen door een 
nieuwe Caterpillar. type 360 en in 2005 wordt de PRINSES IRENE verkocht aan de Franse 

Rijn- en Binnen- 
vaartschool in 
Straatsburg. 
 

In 2008 wordt ook de 
PRINSES BEATRIX 
uitgerust met nieuwe 
motor, een Daewoo. In 
de daaropvolgende 
jaren vinden er jaarlijks 
aanpassingen aan voor 
wat betreft navigatie-
apparatuur om de beide 
instructievaartuigen up 
to date te houden met 
de praktijk. In augustus 

2012 heeft de PRINSES CHRISTINA een compleet nieuw hydraulisch stuurwerk gekregen 
en is het stuurwiel nu ook verdwenen uit de stuurhut. 
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