Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste lezers,
Voor het eerst sinds ik het voorzitters stokje over heb genomen van Karel
Kaffa is het mij een genoegen om deze editie van de nieuwsbrief te mogen
openen. In de vorige editie haalde Karel Kaffa nog aan dat er heel wat nieuwe
scheepsmodellen aan de collectie waren toegevoegd.
In deze editie is er sprake van een relatief groot aantal introducties van nieuwe
vrijwilligers waaronder van ondergetekende.
Maar met grote verslagenheid moesten wij op vrijdag 1 juni, tijdens de finale
van de opbouw van de LEGO tentoonstelling, vernemen dat één van de
bouwstenen van ons Museum Teunis van der Maarel geheel onverwacht de
vorige avond was overleden. Niet alleen in zijn functie van beheerder van de
museumshop maar zeker ook als de “vrijwillige bedrijfsleider” van het museum
een enorm verlies. In deze editie een In Memoriam.
Donderdag 7 juni hebben we samen met zijn gezin, familie, vrienden en met het grootste deel van de vrijwilligers
afscheid genomen van Teunis. Onze oud- secretaris, vrijwilliger en persoonlijke vriend van Teunis, Paul Alers
heeft bij het afscheid een mooi en ontroerend verhaal gehouden.
Het seizoen draait bij het museum het hele jaar door en er zijn weer de jaarlijks terugkerende evenementen
zoals de Vaardag in mei en recentelijk de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling “Van Bouwsteen tot
Scheepsmodel”. Met deze Lego sleepbootmodellen tentoonstelling hopen we gedurende de vakantie periode
veel jeugdige bezoekers (met hun ouders) te ontvangen.
Een heleboel zaken zijn mij nog niet in detail bekend en door het grote aantal vrijwilligers heb ik ook nog niet
met alle vrijwilligers kennis kunnen maken. Een bijeenkomst die we elk kwartaal vóór een daar opvolgende
bestuursvergadering houden is het “werkoverleg” met de vrijwilligers. Zoals op donderdag 3 mei j.l. wat aan
mij ook weer de gelegenheid gaf om de kennismakingsronde te voltooien.
Op deze bijeenkomsten kan een ieder zaken melden waardoor wij ons product “Museum” verder kunnen
verbeteren. Op deze wijze houden wij de communicatie tussen bestuur en vrijwilligers open.
Ook heeft er op 16 april jl. een vergadering met de Raad van Toezicht en Advies plaatsgevonden. Ditmaal
genoten wij de gastvrijheid van de Gemeente Maassluis voor deze vergadering.
Rode draad bij deze vergadering was en is: waar gaan wij in de toekomst naar toe met ons museum.
Voor mij een grote uitdaging om de toekomst met de inbreng van mijn mede bestuursleden en overige
vrijwilligers richting te geven. Tenslotte hoop ik velen van onze lezers gedurende de toekomstige evenementen
te mogen ontmoeten.
Kees van Essen, Voorzitter

Introductie van de nieuwe Voorzitter Kees van Essen
Eens, in een ver verleden, heb ik na de verkiezing tot
voorzitter van de leerlingenvereniging van de Kweekschool voor de Zeevaart “Mare Liberum” een stuk
geschreven in de schoolkrant met de titel “Nieuwe
bezems vegen schoon”.
Nu bij het aanvaarden van de bestuursfunctie van de
Stichting en als opvolger van voorzitter Karel Kaffa
zou ik zeker deze aanhef niet willen gebruiken.
Ik kom terecht in een bestuur en een grote groep van
vrijwilligers die zichzelf prima aansturen en waar zeker

op korte termijn geen drastische koerswijzigingen
noodzakelijk zijn.
Omdat ik sinds oktober 2017 gepensioneerd ben en
uit een leidinggevende functie in het maritieme
bedrijfsleven kom, zal het even wennen zijn om sturing
te geven aan een Stichting gestuurd door vrijwilligers.
Echter met mijn maritieme achtergrond en “roots” in
Maassluis hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen
leveren aan het heden en de toekomst van het
Museum. >>>>>
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>>>>> Wat betreft de “roots”: mijn grootouders
woonden in Maassluis en wel op ’t Hoofd. De Burgemeester van der Lely kade op een rood nummer,
dus de eerste verdieping. Hier keek je uit over de
toen nog drukkere Nieuwe Waterweg, het pontveer
en het haventje van Rijkswaterstaat. Om de hoek
was er de levendige haven van Maassluis met de
Smit Sleepboten en de kustvaarders van Geest.
U kunt zich voorstellen dat zo’n omgeving een grote
aantrekkingskracht heeft op een jongeman. Zoals bij
zovelen van mijn leeftijdgenoten was de wens daar,
om de school vaarwel te zeggen en als “jongen” op
een Smit Sleepboot aan te monsteren. Met ouders
die het uiteraard verstandiger vonden om eerst een
middelbare school af te maken moest deze wens dus
nog wat uitgesteld worden.
Het was geen bevlieging en na mijn BS opleiding aan
de Kweekschool voor de Zeevaart gedaan te hebben
ben ik in 1972 als leerling stuurman in dienst getreden
bij Shell Tankers B.V..
In de periode van 1972 tot 1986 heb ik mijn rangen
gehaald en 19 Shell tankers later heb ik de overstap
gemaakt naar de scheepsberging.
Zoals bij veel rederijen in die periode was ook de vloot
van Shell sterk gereduceerd. Een kans om kaptein te
worden was sterk verminderd en geduldig afwachten
ligt niet in mijn aard.
In 1975 was ik al eens met de berger Smit Tak in aanraking gekomen. Met de tanker “Ondina” op de boeien
gemeerd in Sriracha (Thailand) kregen wij op mijn
loswacht te maken met een tank explosie die we
gelukkig met eigen brandblusmiddelen onder controle
kregen. Het gevolg was wel, dat om het lossen te
mogen vervolgen, het gehele schip inert gemaakt
moest worden. Daartoe werd er uit Nederland een
Inert Gas generator gemobiliseerd, begeleid door de
jonge bergingsinspecteur Hans Walenkamp.
We hadden leuke gesprekken over zijn vakgebied en

het leek mij wel een uitdagend maritiem vakgebied om
dat na het behalen van mijn rangen ook te gaan doen.
Daar Wijsmuller Salvage in 1986, ten tijde van de
Golfoorlog Iran-Irak, wel tankerexpertise kon gebruiken
vanwege de “tanker oorlog” heb ik de overstap naar
de berging gemaakt. In korte tijd heb ik daar als
bergingsinspecteur leiding mogen geven aan een
grote diversiteit aan scheepsbergingen waaronder 3
LPG carriers die in brand geschoten waren. Verder
bergingen in Noord West Europa, Straat Magelaen,
Argentinië, Singapore, Thailand, Jemen en zelfs
naar Antartica.
In 1990 heb ik de overstap gemaakt naar Smit Tak B.V.
waar ook de wrakopruimingen erbij kwamen. Bij Smit
ook aan een groot aantal mooie bergingen en wrakopruimingen mee kunnen werken waaronder de
ULCC Maersk Navigator ( Indonesië 1991) de tanker
Nassia (Bosporus 1994), Crane Vessel OHI5000
(Korea 1994, de ULCC Sea Prince (Korea 1995).
Van deze laatst genoemde berging staat de “Builders
Plate” in ons museum (weliswaar een beetje achteraf
in de bergingszaal). Verder nog de berging van de
tanker “Sea Empress” bij Milfordhaven welk scheepsongeval verstrekkende gevolgen had m.b.t. de inzet
van Emergency Towing Vessels, de invoering van
de Secretary of State Representative en de Salvage
Contol Unit.
In 1998 kwam ik “aan de wal” en werd aangesteld als
Commercieel Manager gevolgd door de aanstelling
als Operations Manager in 2002.
Tot aan mijn pensionering vorig jaar heb ik in die
functie de operationele support afdeling, de groep
van bergingsinspecteurs en de bergingsploeg mogen
leiden. De laatste periode werd nog onderbroken
door van 2004 tot 2008 als Senior Salvage Consultant,
internationale projecten voor te bereiden, projectteams
te begeleiden en in het kader van training van jonge
bergingsinspecteurs nog een aantal grote bergingen
te leiden.
Ik hoop dat ik mijn ervaring in de wereld van de
berging- en sleepvaart kan gebruiken als
ondersteuning voor het museum. Het is
voor ons allen vrijwilligers altijd als variant
op No Cure, No Pay: Cure, No Pay!
Gezien het feit dat je zowel als zeevarende
als ook met de werkzaamheden in de
berging geen mogelijkheid had om vrijwilligerswerk te doen bij
sportclubs en andere interessante opties,
geeft dit voorzitterschap mij de gelegenheid
nog wat in te halen.
Ik hoop dat ik een waardevolle bijdrage mag
leveren aan het draaiende houden van dit
mooie en sfeervolle museum.
Kees van Essen. Woudrichem, april 2018
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IN MEMORIAM

Teunis van der Maarel
Op vrijdagochtend 1 juni bereikte ons het zeer droevige bericht dat Teunis van der Maarel
de avond ervoor op 31 mei zeer onverwachts was overleden.
Teunis van der Maarel werd op 23 augustus 2004 vrijwilliger bij het Nationaal Sleepvaartmuseum
te Maassluis en heeft zich gedurende die periode buitengewoon verdienstelijk gemaakt
voor het museum.
Zo heeft hij de museumshop weten uit te breiden tot een volwaardige museumwinkel
zodat het aanvankelijke kleine winkeltje voor het museum een interessante inkomstenbron
werd voor het museum.
Hij was bijna iedere dag in het museum aanwezig en hield alles nauwgezet in de gaten.
Hij was dan ook de centrale vraagbaak voor iedereen.
Bij deelname aan de Furiade, de Wereldhavendagen, Dag van de Zeesleepvaart etc.
zorgde hij voor de bemensing van de kraam, de artikelen die verkocht werden, de prijslijsten
en zelfs voor wisselgeld.
Teunis vond dat het museum er voor de bezoeker was,
want als hij ondanks dat we nog niet open waren mensen op de trap waarnam,
deed hij de deur open en zei “kom maar binnen, we zijn er toch”.
Hij was voor het museum een rots in de branding, iemand op wie we altijd konden rekenen
en bijna altijd in het museum te vinden was. Maar vooral ook zijn organisatie talent,
het op tijd in de gaten hebben als er iets fout dreigde te lopen, en altijd overal aan denken.
Ook tijdens “schoot aan” zullen we je missen, zoals je met vaste hand om 12.00 uur
het dagelijkse borreltje, precies tot aan de rand gevuld inschonk.
Zoals hij op het bordes van het museum stond om z’n sigaretje te roken
en te praten met de voorbijgangers, hij kende immers iedereen.
In het museum heeft Teunis van der Maarel een onuitwisbare herinnering achtergelaten.
We zullen hem node moeten missen.
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Martin Boekestijn
Ik ben bijna 50 jaar geleden geboren in het tuinbouwgebied van de toenmalige gemeente Maasland.
Inmiddels is dat gedeelte van Maasland ook toegevoegd aan het Westland. Ik ben opgegroeid in De Lier
en heb daarna de middelbare school gedaan in Delft.
Hierna ben ik in Rotterdam fiscale economie gaan
studeren en ook daar gaan wonen. Daarmee kwam
de haven meer in beeld. Na afronding van mijn
studie ben ik samen met mijn vrouw en dochter in
1993 verhuisd naar Maassluis en daar woon ik nog
steeds. Een paar jaar later zijn daar nog twee zonen
bijgekomen.

Ik hoop mijn voorganger Kees Goedhart goed op te
volgen en hoop nog veel van zijn kennis te mogen
gebruiken want inmiddels heb ik gemerkt dat er heel
veel verschillende lijntjes via de penningsmeester
lopen. De overdracht verloopt tot op heden intern
soepel maar bij externe partijen zoals een bank
duurt het soms wel wat langer om zaken over te
dragen.
Mocht er wat mislopen dan hoor ik dat graag zodat
het opgelost kan worden.

Sinds 2009 werk ik bij Ruitenburg adviseurs &
accountants in Maassluis, waar ik één van de
partners ben. Ruitenburg is sinds 2002 gevestigd
aan de Industrieweg. Hiervoor zat het kantoor aan
de Haven van Maassluis.
Van origine is mijn beroep belastingadviseur, maar
daartoe heb ik mij nooit beperkt. Bij alle zaken die
een ondernemer of particulier in het financiële leven
meemaakt kan ik van advies dienen. Mijn motto
daarin is: Beantwoord niet alleen de directe vraag
van de klant, maar geef ook het antwoord op de
vraag die niet wordt gesteld maar wel gesteld had
moeten worden. Dat kan alleen alles iedereen goed
opgeleid wordt en alert blijft.
Mijn inschatting is dat op schepen mensen ook
veelzijdig en alert moeten zijn en dat ze vooruit
moeten kijken om problemen te voorkomen.
Mijn binding met de sleepvaart komt voornamelijk
uit het wonen in Maassluis en de schepen die
daar in de haven liggen. Samen met een
algemene interesse voor historie vindt ik het
van belang dat er in Maassluis aandacht is
voor het sleepvaartverleden.
Ik kreeg de vraag wat mijn favoriete schip is.
Als afscheidscadeau van vorige weekgever
kreeg ik een reproductie mee van Paul
Kerrebijn van de Furie gemeerd aan de
Stadhuiskade.
Deze hangt naast mijn bureau.
Mijn favoriete schip is echter de Bruinvisch.
De reden hiervan is dat ik de afgelopen jaren
twee keer met een kleinere groep ben
wezen varen en dat de Bruinvisch daartoe
uitermate geschikt is.
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Videotape digitaliseerproject

Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor een
S-VHS recorder heeft familie Sinte Maartensdijk de Jongh gereageerd en nu heeft het Sleepvaart
Museum een uitstekende recorder voor het
digitaliseren van de vele videobanden die het
Nationaal Sleepvaart Museum rijk is. Tot onze
verrassing zaten er ook twee adapters bij waarmee
VHS Camcorderbanden kunnen worden afgespeeld.
De recorder heeft een bijzondere voorziening waarmee ouderdomsgebreken van tapes, zoals rek,
gecorrigeerd worden zodat kleur en beeld stabiel
blijven. We zijn hier erg blij mee en kunnen nu aan
de slag met digitaliseren op goede kwaliteit.

Het Museum heeft een model van de stoomsleepboot
‘Walsum 2’ van zijn hand waarvan de aankoop door
Scheepswerf de Haas in 1996 mogelijk is gemaakt.
Een ander model, genaamd Minerva, is van januari
1996 t/m 2000 bij het museum in bruikleen geweest.

De gevers zijn geen onbekenden van het Sleepvaart
Museum. De vader van Ria de Jongh, L. A. de
Jongh was binnenvaartschipper én modelbouwer.

Wie een voor het museum interessante video heeft,
kan hem door onze vrijwilliger Hans Kieboom scannen
en krijgt een eigen kopie.

De banden in de museumcollectie worden in zijn
geheel gedigitaliseerd en geïnventariseerd.
Veel banden hebben betrekking op uitgevoerde projecten
door bedrijven maar veel banden zijn gemaakt door
bemanningsleden zelf en tonen naast het sleepwerk,
bezoek van de sleep met de sloep, storm en bergingen
en vissen ook leven aan boord en passagiersuitjes.

De ‘Walsum 2’, gebouwd in 1898 bij Boele & Zn, Slikkerveer, werd in 1921 uit Rusland aangekocht en
kreeg een jaar later deze naam. De voorstuwing bestond uit twee 260 ipk stoom machines. In 1946 verder
als ‘Damco 18’ om uiteindelijk pas in 1961 te worden afgevoerd.
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Paul Firet

Dankzij de enorme ontwikkelingen in de elektronische wereld, kunnen we nu vanuit de andere kant van de
wereld onze documentatie naar elkaar versturen terwijl we tegelijkertijd er een praatje over kunnen houden.
Helaas, zijn we nog niet zover dat we, vanuit dezelfde verre plaats, met wat Brasso in de hand, de verschillende scheepsbellen in Maassluis kunnen poetsen, of even een nieuwe tentoonstelling opbouwen.
Zodoende blijft het vrijwilligerswerk beperkt tot het werken met documenten en foto handelingen.
Op de leeftijd van drie jaar, kwam ik vanuit de Fenacoliuslaan in Maassluis op de Burgemeester de Jonghkade 24 terecht, met een prachtig uitzicht op het loodswezen: L Smit & Co, de Taks berging aan de overkant
en de kustvaart met de waterboot en de verschillende binnenvaart schepen aan onze kant.
En niet te vergeten het onbelemmerde uitzicht over de rivier tot aan Hoek van Holland. Acht jaar later verhuisden
we naar nummer 18, (jawel: “Boven Hillenaar”). Vandaar uit konden we nu ook de binnenhaven zien.
Met drie generaties zeevarende familie om mij heen, kon de belangstelling voor de zeesleepvaart niet uitblijven
en met mijn grootvader op de “Tyne”, werd deze sleepboot daarom ook op de voet gevolgd. Het onderlinge
contact in het Maassluisse ‘thuisfront’ was toen hechter dan in de latere jaren het geval zou zijn.
Zo ook het vergaren van foto’s. Toen ging je met wat namen van gepensioneerde mensen naar een rusthuis
en je dan mocht dan blij zijn als je aan het einde van een bezoek één of twee foto’s kon los peuteren.
(Of op z’n minst een reproductie mocht maken). Het feit dat ik kon zeggen: ”Ik ben een kleinzoon van Meester
van der Zee” deed vaak wonderen. Deuren (-en laden) gingen open, die anders misschien gesloten zouden
blijven...
Tegenwoordig is het veel makkelijker om een verzameling te beginnen. Eén click met de muis en het internet
overstroomt je met foto’s en verhalen. Wat het niet altijd geeft zijn de achtergrond feiten uit de ‘oude’ tijd die
we dan nu zelf moeten opsporen. En dat houd je lekker bezig.
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Even voorstellen

Nationaal Sleepvaart
Museum

Ik ben Aart van Eijsden en sinds september 2017
vrijwilliger bij het nationaal Sleepvaart Museum.
Mijn leven lang heb ik al iets met bootjes, maar om
zelf te gaan varen, dat is er door allerlei omstandigheden niet van gekomen.
Vooral de sleepvaart heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Vanaf 1950 opgegroeid in ’s-Gravenzande en veel in ‘De Hoek’ te vinden, bootjes kijken,
tekenen en later fotograferen.
Een groot deel van mijn werkzame leven speelde
zich aanvankelijk in Rozenburg af en wel op de
afdeling Weg- en Waterbouw van Gemeentewerken
Rozenburg. Landmeten, waterpassen, heel veel
tekenwerk, in feite alle zaken die in de buitenruimte
onder gemeentelijke bemoeienis vallen, realiseren
en onderhouden. Later kwam daar de reinigingsdienst bij. Al met al een leerzame omgeving.
Na 28 jaar Rozenburg was het tijd voor iets anders.
In Maassluis, op de Heldringstraat bij de
afdeling Stadsbeheer. De eerste jaren was
ik verantwoordelijk voor de reinigingsdienst
en ook hier heb ik met plezier mijn dingetje
gedaan. Later ben ik toch weer overgestapt
richting Weg- en Waterbouw en tot aan
mijn pensioen in 2016 was ik teamleider
Beheer en Groot Onderhoud.

Daarnaast ben ik als bariton actief in het Rozenburgs
Mannenkoor en het zangersensemble Dissonant.
Voor het Rozenburgs Mannenkoor schrijf ik tevens
de Nieuwsbrief. Maar ook in Maassluis heb ik nog
wat activiteiten. Ten tijde van de Furieade ben ik
betrokken bij het opbouwen van het evenement en
uiteraard ook de dagen er na om de zaken weer te
demonteren.
En nu dus ook in het museum. Onder het immer
kritische oog van Cees Dubbeld worden binnengekomen stukken (realia) gefotografeerd en
beschreven, in een computerbestand opgeslagen
en in opslag gezet. Leuk werk met leuke mensen
die allemaal op hun eigen wijze een bijdrage
leveren om het museum in stand te houden.
Ik hoop daar nog in lengte van jaren een onderdeel
van te mogen zijn.

Wij zijn altijd in Rozenburg blijven wonen.
Ooit opperde mijn vrouw terug te willen
naar haar thuisland de Veluwe maar dat is
voor mij geen issue. Daarvoor is de
omgeving van Rozenburg te dynamisch.
Onze dochter en zoon wonen ook ‘op’
Rozenburg en de komst van onze kleinzoon maakt het helemaal onmogelijk om
van Rozenburg weg te gaan.
Naast bootjes heb ik nog meer om handen.
Ik ben vrijwilliger in het Rozenburgse
Muziektheater De Ontmoeting, een voormalig
kerkgebouw wat is aangekocht door
5 grote Rozenburgse verenigingen. Het
gebouw is door een groot leger van
vrijwilligers in de loop der jaren getransformeerd tot een echt theater. De exploitatie
wordt eveneens door vrijwilligers gedaan.
Ik maak de persberichten voor de activiteiten in het theater en schrijf stukjes voor de
theaterkrant.
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Verbouwing van de Havenzaal en
Rijn-binnenvaartzaal

De Havenzaal en Rijn-binnenvaartzaal worden ingrijpende
verbouwd. Sinds de ingebruikname in 1988 is er aan de
zalen niet veel veranderd maar
daar komt nu verandering in.
Na de verwijdering van de
oude vilten vloerbedekking, is
de vloer voorzien van een
fraaie laminaatvloer.
Het bleek een forse klus om de
vloerbedekking weg te halen
omdat het vilt sterk verlijmd was,
maar een kleine groep van
vrijwilligers heeft dit toch voor
elkaar gekregen.
Daarna kon de laminaatvloer
worden gelegd. Het is erg fraai geworden dat kunt u op de foto’s zien.
De volgende stap is modernisering van de inrichting. De Firma AS gaat twee nieuwe vitrinewanden plaatsen,
zoals dat enkele jaren geleden ook in de Zeevaartzaal is gebeurd. We hopen dat dit alles gereed is voor
de opening van de LEGO-tentoonstelling, die op 2 juni geopend zal worden. Het zal aanpoten worden, maar
we hebben daar alle vertrouwen in.
De verbouwing wordt mogelijk
gemaakt door financiële
bijdragen van A.S. projectinrichters en diverse fondsen
zoals het Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o., het Deltaport
Donatiefonds en Stichting
Elise Mathilde Fonds alsmede
door donaties van particuliere
begunstigers van het Nationaal
Sleepvaart Museum.
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De ontsnapping van directeur Middendorp
Het Museum krijgt regelmatig vragen over familieleden en hun ervaringen. Zo ook kort geleden over
de ontsnapping van de ‘Hector’ naar Engeland op
14 mei 1940. De vader van mevr. Middendorp,
directeur van de Zeevaartschool in Den Helder, wist
te ontkomen aan boord van de sleepboot ‘Hector’.
Na wat speurwerk konden wij haar de nodige
details samen met enkele foto’s geven in de hoop
een goed beeld te hebben kunnen schetsen van
de overtocht van haar vader naar Engeland en de
sleepboot die dat mogelijk maakte.
Op de avond van de 14e mei 1940 stond de heer
Middendorp op de haven bij het Ankerpark.
De ‘Hector’ lag naast haar grote broer de ‘Utrecht’
afgemeerd aan de Buitenhaven achter het havenkantoor (dit gebouw is later gesloopt).
Tijdens het bombardement dat om 20.00 uur begon,
nam de bemanning de benen. Toen de aanval was
afgelopen bleek de ‘Hector’ niet meer in de haven
te liggen. Ze was echter ook niet gezonken.
Waar het schip was gebleven bleef een raadsel dat
pas maanden later werd opgelost. In een Rode
Kruis-brief (van maximaal vijf en twintig woorden)
die kapitein Maarten de Koe van de sleepboot
‘Amsterdam’ eind 1940 vanuit Engeland naar zijn
zwager en collega Hendrik van der Burg zond,
stond o.a. ‘onze kleine broer is hier, gezond en wel’.
Na het beëindigen van de oorlog werd bekend hoe
de ‘Hector’ in Engeland terecht was gekomen.
Tijdens het eerdergenoemde bombardement had
een zestal officieren van Marine en Landmacht,
die naar Engeland wilden oversteken, naar een
klein schip gezocht. Bij het havenkantoor lagen
twee vaarklare sleepboten, de ‘Hector’ en de

‘Utrecht’. De bemanningen van beide schepen
bleken echter niet meer aan boord te zijn. Inmiddels
hadden de genoemde officieren gezelschap
gekregen van de directeur van de Helderse
Zeevaartschool, de heer J. Middendorp.
Gezamenlijk besloten zij de ‘Hector’ - de kleinste van de twee sleepboten voor hun vlucht te
gebruiken. De kapitein en de machinist van de
‘Hector’ waren echter nergens te vinden zodat er
niet gevaren kon worden. (De kapitein was met een
joodse landgenoot, die vanuit Den Helder naar
Engeland wilde vluchten maar geen schip had
kunnen vinden, in diens auto naar Amsterdam
gereden. De volgende morgen was hij weer in zijn
woonplaats IJmuiden). Om 21.30 uur (er was nog
steeds luchtalarm hoewel de bommenwerpers
waren verdwenen) kwam een van de opvarenden
van de sleepboot, die geruime tijd in een schuilkelder had gezeten, weer aan boord. Dit was de
machinist/stoker Teun de Roeper die zich bereid
verklaarde mee te gaan. Met directeur Middendorp
aan het roer en een marineofficier op de brug
stoomde de ‘Hector’ om 21.45 uur de haven uit en
zette vervolgens koers naar het Schulpengat.
Buiten dat zeegat had de ‘Hector’ een ontmoeting
met een Engelse torpedobootjager, die de bemanning van de ‘Hector’ aan boord nam. De Engelse
commandant wilde de ‘Hector’ aanvankelijk tot
zinken brengen, maar kwam na hevig protest van
Teun de Roeper op zijn beslissing terug. Hij liet de
‘Hector’ die langszij lag, losgooien waarna deze
wegdreef.
Een paar uur daarna had de torpedobootjager
nog een ontmoeting, ditmaal met de oude Nederlandse kanonneerboot ‘Hr. Ms. Gruno’. >>>>>
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>>>>> De ‘Hr. Ms. Gruno’ een in 1911 gebouwd
schip, behoorde bij het IJsselmeer flottielje van de
Koninklijke Marine. Gedurende de oorlogsdagen
had het op het IJsselmeer geopereerd en was na
de ontvangst van het bericht over de capitulatie via
de sluizen in den Oever naar het Marsdiep ontsnapt,
op weg naar een Engelse haven.
Na enig beraad tussen de Engelse en Nederlandse
commandant gingen de vluchtelingen op de ‘Hr.
Ms. Gruno’ over, die daarop haar reis vervolgde.
Nadat ze in Engeland waren geëmbarkeerd,
werden de militairen in diverse onderdelen van de
Nederlandse Strijdkrachten opgenomen.
Gedurende de oorlogsjaren heeft Teun de Roeper
op de sleepboot ‘Amsterdam’ gevaren.
Een patrouillerende Engelse torpedobootjager kreeg
op 16 mei midden op de Noordzee een ronddrijvende sleepboot in zicht. De commandant van
die jager bedacht zich niet lang en zette enkele
leden van zijn bemanning aan boord van de ‘Hector’
die ze vervolgens in een Engelse haven afleverden.
De ‘Hector’ heeft tot eind juli 1945, bemand met
personeel van de Royal Navy onder de Engelse
vlag gevaren als havensleepboot.
De sleepboot ‘Hector’
De ‘Hector’ is in 1921 gebouwd in Alphen a/d Rijn.
Ze werd in 1939 gestationeerd in Den Helder om
daar sleepwerkzaamheden uit te voeren.
In 1940 ontsnapt op 14 mei naar Engeland en komt
op de 17e aan in Great Yarmouth.

Op 1 augustus 1945 werd de ‘Hector’ aan de
rechtmatige eigenaar Bureau Wijsmuller terug
gegeven. Na een aantal sleepreisjes tussen Engeland
en Zeeland met materiaal voor het zwaar getroffen
Walcheren te hebben uitgevoerd, kwam de ‘Hector’
begin 1946 in IJmuiden terug.
Een periode van havendienst afgewisseld met
kleine en grote sleepreizen volgde.
Vanwege de zeer intensieve inzet van de ‘Hector’
tijdens de oorlog en de eerste jaren daarna, was
meer dan een jaar reparaties en achterstallig
onderhoud nodig bij een werf in Amsterdam om
de sleepboot, volledig vernieuwd, weer in de vaart
te kunnen brengen (kosten ƒl. 245.816,59).
Tot november 1957 heeft de ‘Hector’ voor Bureau
Wijsmuller gevaren vanuit IJmuiden tot ze werd
verkocht naar Italië, waar ze de naam ‘Corsini’ kreeg.
Ze werd in 1974 verkocht naar Griekenland en
kreeg daar de naam ‘Keravnos’. De zeer fraaie
sleepboot werd uiteindelijk in 1978, 57 jaar oud,
gesloopt in Perama, Griekenland.
De ‘Hector’ was een relatief kleine sleepboot,
bedoeld voor havenwerkzaamheden en korte reizen
op de Noordzee.
De informatie is afkomstig uit de archieven van
het Nationaal Sleepvaart Museum en van de
Bureau Wijsmuller website.
Hierboven een foto van de Hector waarbij ze nog
voor een deel grijs is.
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Op 5 juni is de nieuwe wisseltentoonstelling
‘van Bouwsteen tot Sleepbootmodel’ geopend
Na de opening door het traditionele luiden van de
scheepsbel konden de eerste bezoekers de bouwwerken bewonderen onder het genot van een
glaasje. Midden tussen de LEGO modellen werd
aan de bouwers een prijs uitgereikt.
Van de LEGO tafel in de burgemeesterszaal wordt
druk gebruik gemaakt.

Het is niet zo gebruikelijk dat tijdens openingen van
nieuwe exposities in het sleepvaartmuseum de
jeugd prominent aanwezig is. Dit keer was dat zeker
wèl het geval. Behalve de opening van de tentoonstelling was er ook de uitreiking van de prijzen aan
hen die zelf een sleepboot van LEGO® hadden
gebouwd. De officiële handelingen vonden deels in
het voormalige gemeentemuseum plaats omdat daar
meer ruimte is. Dank voor de gastvrijheid daar.
Op de oproep van het sleepvaartmuseum waren
verrassend veel reacties gekomen. De deelnemende
modelbouwers werden in leeftijdsklassen ingedeeld.
De zeer jeugdigen werden aangemoedigd zo door
te gaan; de ouderen zijn er trots op dat hun werk in
de vitrines te zien is.
De expositie werd geopend door voorzitter Cor
Oudendijk van Het IJmuider Zee- en Havenmuseum
omdat directeur Ben Iskes van het gelijknamige
sleepbedrijf, eveneens uit IJmuiden, op het laatste
moment liet weten helaas niet tijdig aanwezig te
kunnen zijn. Het bedrijf stelde in ieder geval drie
fraaie Lego-modellen van hun slepers tijdelijk ter
beschikking. Kersverse voorzitter Cees van Essen
van het sleepvaartmuseum memoreerde dat vrijwel
iedereen in zijn jeugd met LEGO heeft gespeeld en
dat later heeft doorgegeven aan een volgende
generatie. Hij was blij met de jeugdige belangstelling.
De prijswinnaars in alle categorieën poseerden op de
statietrap van het voormalige stadhuis en kregen
hun prijs in het museum uitgereikt. De voornaamste
winnaars waren: Benjamin Koenen, Bjarne van der
Wees, Toine Steehouwer en Erik Kraan.
Ter vergelijking van de modellen met de werkelijkheid
hangen in het museum foto’s van de echte slepers
vaak naast de fraaie modellen. Een professioneel
gemaakt Legomodel van de Zwarte Zee (IV) is met
haar 2 meter lengte het pronkstuk van de expositie.
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Stichting
Nationaal Sleepvaart Museum
Maassluis

Jaarverslag 2017

Jaarverslag
Het jaarverslag van het Nationaal Sleepvaart
Museum 2017 is uit. Het is te vinden op de website
maar kan ook met de onderstaande link worden
gedownload.
2017 was voor het Nationaal Sleepvaart Museum
een succesvol jaar. De tentoonstellingen zijn goed
bezocht en de collectie is met nieuwe aanwinsten
gegroeid. Naast een overzicht van 2017 worden
de plannen voor 2018 toegelicht.
Een vrijwilligersmuseum zoals het Nationaal
Sleepvaart Museum zou niet kunnen bestaan
zonder vrijwilligers en begunstigers.
Het jaarverslag licht de belangrijkste
wetenswaar-digheden toe.
Download link: NSM jaarverslag 2017

Nationaal Sleepvaart
Museum
Hoogstraat 1 - 3, 3142 EA Maassluis
tel.: (010) 5912474
info@nationaalsleepvaartmuseum.nl
www.nationaalsleepvaartmuseum.nl
F: NationaalSleepvaartMuseum
t: @Sleepvaartmuseu
IBAN: NL22 INGB 0004 1617 00
Openingstijden:
zie onze website.
Gesloten:
maandag, Oude- en Nieuwjaarsdag,
1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en
tijdens het wisselen van tentoonstellingen
(zie info website).
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