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Inleiding
“Het was een mooie tijd en het is als je als een kind op een eiland geboren bent… dan sta je op een
hoogduin… Dat klinkt wat kinderachtig, maar dan denk je: wat is er achter de horizon, daar is meer
dan Schiermonnikoog.”1
Met bovenstaande woorden verwoordde Auke Talsma zijn drang naar avontuur. Het was mede deze
drang naar avontuur die Auke Talsma aan boord van de Willem Barendsz II bracht en die hem één
van de Nederlandse walvisvaarders maakte die in de periode 1946-1964 richting de Antarctische
Oceaan voeren op zoek naar walvissen. Toch was het niet alleen de drang naar avontuur die Talsma
motiveerde om deel te nemen aan de Nederlandse walvisvaartexpeditie. Ook het vooruitzicht van
een mooi loon en de mogelijke bonus die men kreeg per gevangen walvis, bewoog hem om bij de
walvisvaarders aan boord te gaan.2 In de jaren na de Tweede Wereldoorlog speelden de
walvisvaarders van Schiermonnikoog een voorname rol in de Nederlandse walvisvaart. De jaren na
de oorlog werden gekenmerkt door grote tekorten in Nederland. De walvisvaart werd als oplossing
gezien voor het nijpende tekort aan oliën en vetten. Onder leiding van de Amsterdamse rederij Vinke
& co werd het schip, de eerste ‘Willem Barendsz, uitgerust en geschikt gemaakt voor de jacht op
walvissen rondom Antarctica. Op 27 oktober 1946 voer de Willem Barendsz voor het eerst uit naar
de Antarctische vangstgronden. Dit was het begin van achttien jaren walvisvaart vanuit Nederland in
de 20ste eeuw.3
Schiermonnikoog was een kleine gemeenschap met een relatief groot aantal walvisvaarders.
De betrokkenheid van deze Schiermonnikoogse walvisvaarders bij de Nederlandse moderne
walvisvaart in de periode 1946-1946 staat centraal in dit onderzoek. In dit onderzoek wordt gepoogd
de volgende vraag te beantwoorden: Wat waren de sociale, economische en culturele gevolgen van
de betrokkenheid van Schiermonnikoogse walvisvaarders bij de moderne Nederlandse walvisvaart
voor de eilander walvisvaarders zelf en voor het eiland Schiermonnikoog in het algemeen in de
periode 1946-1964?
In de bestaande literatuur besteden slechts enkele werken aandacht aan de moderne
Nederlandse walvisvaart van Nederland. Het belangrijkste boek hierover is geschreven door
J.R.Bruijn en Joost Schokkenbroek in 2012. Dit boek besteedt vooral aandacht aan de bedrijfsmatige
kant van de Nederlandse walvisvaart. Per jaargang worden de belangrijkste gebeurtenissen
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weergegeven en de winsten en verliezen van de onderneming getoond.4 Voor een inkijk in de
economische geschiedenis van de Nederlandse walvisvaartonderneming is het werk van Bruijn en
Schokkenbroek goed bruikbaar. Naast dit werk heeft Bruijn ook een artikel geschreven, waarin hij
dezelfde thematiek behandeld.5
Andere publicaties die betrekking hebben op de moderne Nederlandse walvisvaart zijn
ervaringsverslagen. Zo heeft Anton Schols zijn ervaringen aan boord van de Willem Barendsz
Iopgetekend en gepubliceerd.6 Naast Schols heeft ook de scheepsarts van de expeditie van 19461947, A.Melchior, zijn ervaringen gepubliceerd.7 Voor een inzicht in het leven aan boord van de
Willem Barendsz zijn dit soort verslagen goed bruikbaar. Echter, de verslagen beslaan altijd maar één
reis en zijn hierdoor beperkt in hun waarde. Een werk dat aandacht besteedt aan de sociale
omstandigheden aan boord en de afkomst van de bemanningsleden is een artikel van Van Dissel en
Oosterling.8 Dit werk wordt in dit onderzoek ook gebruikt om vragen met betrekking tot de herkomst
van de bemanning te kunnen beantwoorden.
Naast ervaringsverslagen en economische analyses van de Nederlandse walvisvaart zijn er
ook enkele artikelen gepubliceerd die ingaan op de technische achtergrond van de expeditie. Deze
werken zijn uitgegeven in het bedrijfsblad van Wilton-Feijenoord. Dit was de scheepswerf die
verantwoordelijk was voor de bouw van de Willem Barendsz II. In deze artikelen worden de bouw
van het schip beschreven. De technische achtergrond van het schip wordt volledig behandeld en
daarbij is er ook aandacht voor zijn testvaarten.9 Dit is interessant, maar voor een onderzoek naar de
bemanningsleden die op het schip gevaren hebben is het niet bruikbaar.
Tot slot is er nog het monumentale werk van Tønnesen en Johnsen die de geschiedenis van
de moderne walvisvaart behandelen. Hierin besteden zij ook uitgebreid aandacht aan de
Nederlandse walvisvaartonderneming en daarbij vooral aan de strijd van de Nederlandse overheid
voor quotumverhoging. Nederland was één van de voorvechters van quotumverhoging, om
zodoende meer walvissen te kunnen vangen en de productie van de Nederlandse
walvisvaartonderneming te optimaliseren. Deze strijd werd gevoerd tijdens de verschillende
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overlegronden van het ‘International Waling Committee’.10 Voor achtergrondinformatie over de
moderne walvisvaart en de ontwikkeling daarvan is dit werk enorm waardevol. Het wordt in dit
onderzoek dan ook geraadpleegd om de achtergrond van de walvisvaart te omschrijven.
Dit onderzoek is wetenschappelijke relevant, omdat de impact van de betrokkenheid van
individuen bij de moderne Nederlandse walvisvaart op de persoon zelf en op een gemeenschap nog
nooit is onderzocht. Het was echter beter geweest wanneer een onderzoek naar de gevolgen van de
betrokkenheid van de eilanders bij de moderne Nederlandse walvisvaart eerder plaats had
gevonden, aangezien het aantal nog in leven zijnde oud-walvisvaarders gering is. Voor dit onderzoek
zijn de volgende oud-walvisvaarders geïnterviewd: Auke Talsma en Jan Groendijk (beide uit
Schiermonnikoog) en Cor Gramsbergen (uit Ameland). Daarnaast is de zoon van oud-walvisvaarder
Klaas Hellinga (uit Schiermonnikoog) geïnterviewd, namelijk Clive Hellinga. Belangrijk hierbij is dat
deze zoon bewust heeft meegemaakt dat zijn vader ter walvisvaart ging en dat hij de visie van zijn
vader goed kan na vertellen.
Het eerste hoofdstuk behandelt de belangrijkste achtergrondinformatie over het thema. In
dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de economische ontwikkelingen, van 1945 tot 1965, in
Nederland, Friesland en Schiermonnikoog in het bijzonder. Daarnaast wordt de geschiedenis van de
moderne walvisvaart kort beschreven en wordt de Nederlandse onderneming die zich op deze
nieuwe vorm van walvisvaart richtte beschreven. Deze achtergrondinformatie is belangrijk om de
deelname van de Schiermonnikoogse walvisvaarders in de juiste historische context te kunnen
plaatsen. In het tweede hoofdstuk staat de samenstelling van de bemanning van de verschillende
expedities centraal. Het aandeel van Schiermonnikoog wordt speciaal uitgelicht, zo wordt een
reconstructie gemaakt van de impact die het aantal walvisvaarders had op de beroepsbevolking van
het eiland. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op het werk aan boord van de Willem Barendsz, zoals
het vangstproces en het verwerkingsproces. Daarnaast wordt hierin ook aandacht besteed aan de
loonstructuur en de recreatiemogelijkheden aan boord. Tot slot wordt in dit derde hoofdstuk
ingegaan op de terugkeer op het eiland. In het vierde hoofdstuk worden de sociale en culturele
gevolgen van de walvisvaart behandeld. Hiervoor is eerst gekeken of er sprake was van een
walvisvaarderscultuur op het eiland Schiermonnikoog. Daarna wordt beredeneerd of de
walvisvaarders een sociale stijging of daling hebben gekend als gevolg van hun beroepskeuze. Een
analyse over de sociale mobiliteit van de walvisvaarders wordt gedaan aan de hand van theoriën uit
de sociologie. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de economische gevolgen van de
betrokkenheid van Schiermonnikogers bij de Nederlandse moderne walvisvaart. Hiervoor wordt de
loonstructuur gereconstrueerd en wordt op basis van de loongegevens, vangstgegevens en
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bemanningslijsten een analyse gemaakt van de geldstroom die ontstond door de betrokkenheid van
Schiermonnikogers bij de walvisvaart. Vervolgens wordt deze geldstroom vergeleken met de gehele
Schiermonnikoger economie. Het zesde afsluitende hoofdstuk dient als een reflecterend hoofdstuk.
Hierin wordt aandacht besteed aan de reflectie van de walvisvaarders op hun oude beroep.
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Hoofdstuk 1: De achtergrond van de Nederlandse moderne walvisvaart
1.1 De Nederlandse economie in de periode 1946-1964

De jaren 1945-1950 stonden voor Nederland in het teken van wederopbouw en van het herstel van
de verwoestingen aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Fabrieken werden weer opgebouwd
en er vond een economische heroriëntering plaats. De wederopbouwperiode van de Nederlandse
economie duurde ongeveer tot 1950. Gedurende deze periode werden verschillende economische
aspecten van de Nederlandse samenleving gereguleerd door de Nederlandse regering. Hierbij moet
gedacht worden aan de productie, lonen, productprijzen en de export en import van goederen en
valuta. De keynesiaanse theorie lag ten grondslag aan de regulering van de economie door de
Nederlandse regering. Deze theorie, die uitging van een sterke overheid die de economie moest
reguleren, was in de naoorlogse jaren bepalend voor het overheidsbeleid.11 Dit beleid was
noodzakelijk door de grote impact die de Tweede Wereldoorlog had gehad op de Nederlandse
economische infrastructuur. De impact van de verwoestingen van de oorlog kunnen het best
weergegeven worden met indexcijfers. In tabel 1 wordt de impact van de Tweede Wereldoorlog op
de Nederlandse economie getoond aan de hand van indexcijfers, waarbij 1938 als uitgangspunt
wordt genomen(=100) en de naoorlogse jaren 1946 en 1949 ter vergelijking worden bekeken.12
Tabel 1 De impact van de Tweede Wereldoorlog en het herstel daarvan aan de hand van indexcijfers voor de jaren 1938.
1946 en 1949.

Productiesector

Indexcijfer voor 1938

Indexcijfer voor 1946

Indexcijfer voor 1949

Industriële productie

100

74

126

Agrarische productie

100

69

104

Arbeidsproductiviteit in de

100

70

99

100

21

97

industrie
Volume van de Export

Bron: J. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw(Bussum 1977) 87-88.

De babyboom na de Tweede Wereldoorlog had ten gevolge dat er serieus nagedacht moest
gaan worden over het creëren van meer werkgelegenheid. Terwijl het geboorteoverschot in de jaren
’30 nog rond de 100.000 schommelde, was het in 1946 al toegenomen tot 204.000. Gedurende de
periode 1946-1953 bleef het geboorteoverschot structureel hoger liggen dan in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog. Als oplossing voor dit probleem zag de Nederlandse regering de
11

Remieg Aerts e.a, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Amsterdam
2007) 267-268.
12
ste
J. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20 eeuw (Bussum 1977) 87-88.
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industrialisatie van Nederland. De stimulatie van de industrialisatie werd daarom ook één van de
belangrijkste lange termijn visies van Nederland en zodoende werd actief beleid gevoerd om de
industrialisatie te bevorderen.13
Naast het geboorteoverschot was er in de jaren na de oorlog sprake van een tekort op de
dollarbalans. Dit tekort belemmerde de import van grondstoffen en als gevolg hiervan kwam de
economische groei van Nederland in de knel. De belangrijkste oorzaak voor het tekort op de
dollarbalans was het verdwijnen van de inkomsten uit Nederlands-Indië. Vanuit deze kolonie werd
jaarlijks een grote geldstroom Amerikaanse dollars naar Nederland gevoerd. In het vooroorlogse jaar
1938 werd de omvang van deze jaarlijkse geldstroom geschat op 425 miljoen gulden. Met deze
ingevoerde dollars kon de handel met Amerika gefinancierd worden zonder dat er een tekort op de
dollarbalans kwam. Met het wegvallen van deze geldstroom waren er onvoldoende Amerikaanse
dollars om grondstoffen te importeren zonder een tekort op de dollarbalans te bewerkstelligen. Dit
vormde een knelpunt voor de Nederlandse economie, wat duidelijk bleek uit de omvang van de
goud- en deviezenreserve van Nederland. Terwijl deze in 1947 nog 964 miljoen gulden bedroeg, was
dit in 1948 al teruggelopen tot 576 miljoen gulden. De redding voor de Nederlandse economie was
de in Amerika ingevoerde ‘Economic Cooperation Act 1948’. In dit Amerikaanse plan was een
onderdeel opgenomen dat speciaal gericht was op de economische problematiek van Europa, dit
onderdeel heette de ‘European Recovery Program’. Dankzij dit in 1948 afgekondigde beleid, dat
vernoemd werd naar de Amerikaanse minister Marshall, werd de Nederlandse economie voldoende
gestimuleerd om zich voor grote problemen te behoeden. Zonder de steun van het Marshallplan had
bespaard moeten worden op de goud- en deviezenreserve, wat had geleid tot een vermindering van
de landelijke economische consumptie en investeringen. Dankzij het Marshallplan werd het tekort op
de dollarbalans teniet gedaan en kon de Nederlandse import bijdragen aan het economisch herstel
van Nederland. In 1949 was de economie bijna volledig hersteld van de opgedane schade tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het herstel van de economie kan het best geïllustreerd worden door te kijken
naar de indexcijfers in tabel 1 die de productie en productiviteit van de Nederlandse economie
weergeven. 14
Vanaf 1950 werd de Nederlandse economie gekenmerkt door structurele groei. De
conjunctuurbeweging van de Nederlandse economie keerde terug, tussen 1945-1949 was deze
amper aanwezig. Een conjunctuurbeweging is een rhytmische terugkerende golfbeweging van
economische groei gevolgd door economische achteruitgang. Een periode van economische
hoogconjunctuur wordt gevolgd door een daling en resulteert in een laagconjunctuur. Zodra het
laagste punt is bereikt stijgt de tendens weer richting hoogconjunctuur. Deze cyclische beweging is
13
14

De Vries, De Nederlandse economie, 88-89.
Ibidem, 87-91.
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een belangrijke eigenschap van een kapitalistisch systeem. De Nederlandse regering had vier
belangrijke economische streefpunten in de jaren na 1950: volledige werkgelegenheid,
prijsstabiliteit, evenwicht op de betalingsbalans en een rechtvaardige inkomensverdeling. Belangrijk
voor de werkgelegenheid was de grote toename van het aantal beschikbare banen in de
dienstensector. In de periode 1951-1965 was gemiddeld 47% van het Nederlandse arbeidsvolume
werkzaam in de dienstensector.15
Een belangrijke ontwikkeling waar nog bij moet worden stilgestaan is de opkomst van het toerisme in
Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een collectief besef dat een ieder het recht had
om minstens één keer per jaar op vakantie te gaan. Binnen tien jaar na het beëindigen van de
Tweede Wereldoorlog was het aantal vakantiedagen toegenomen van twaalf naar vijftien. In de jaren
’50 werden meerdere cao’s aangepast zodat werknemers recht kregen op twee weken doorbetaalde
vakantie. In diezelfde periode kregen ook steeds meer mensen een vakantiepremie van de
werkgever. Door deze veranderingen in de vakantieregelingen gingen steeds meer Nederlanders op
vakantie. Terwijl in het jaar 1954 nog maar 41% van de bevolking op vakantie ging, pakte in 1966
maarliefst 59% van de Nederlanders de biezen om op vakantie te gaan. Deze groei werd enerzijds
veroorzaakt door de genoemde vakantieregelingen die werden ingevoerd na de Tweede
Wereldoorlog. Anderzijds werd de toename van het toerisme ook veroorzaakt door de toenemende
welvaart in de periode na de oorlog. Deze welvaartstoename wordt in figuur 1 geïllustreerd door de
toename van het gemiddelde inkomen in Nederland. Daarbij was nog een derde aspect belangrijk,
namelijk de bevolkingsgroei in deze periode. Hierdoor nam de omvang van de bevolking toe en
daarmee ook het aantal personen dat op vakantie ging. 16
Figuur 1 De ontwikkeling van het gemiddelde inkomen in Nederland (1946-1965).
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Gemiddeld inkomen in Nederland in guldens
Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37217&D1=a&D2=l&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T.
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De Vries, De Nederlandse economie, 110.
Marlies ter Beek, Overkonters, seumerfeugels en fraimd schyt. De historische ontwikkeling van het toerisme
op de Nederlandse Waddeneilanden in relatie tot de identiteit van het gebied, 1850-1990 (Groningen 2012) 2933.
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1.2 De economische geschiedenis van Friesland (1945-1964)

Als gevolg van de industrialisatie in andere gebieden was de Friese economie al sinds de negentiende
eeuw sterk afhankelijk van de internationale markt. De economische ontwikkeling van de provincie
werd gekenmerkt door de nadruk op de agrarische sector en door een structurele werkloosheid
onder de bevolking. Deze trend werd ingezet in de negentiende eeuw en zette door in de twintigste
eeuw. De provincie Friesland had tot aan de Tweede Wereldoorlog een overwegend agrarisch
karakter. Naast de bedrijven in de agrarische sector kende de provincie geen belangrijke industrie.
Op den duur zorgde structurele veranderingen in de agrarische sector, zoals mechanisatie, er voor
dat een groot deel van de werkgelegenheid in deze sector verdween. Met name na de tweede
Wereldoorlog nam het belang van de landbouw af en groeiden de industrie- en dienstensector.
Hiermee kreeg de Friese economie een meer gedifferentieerd karakter, waarbij vooral de omvang
van de dienstensector fors toenam.17
De sociaal-economische ontwikkeling van Friesland in de twintigste eeuw vertoonde veel
overeenkomsten met de ontwikkeling van Nederland. Slechts op enkele aspecten zijn verschillen ten
opzichte van de algemene Nederlandse sociaal-economische ontwikkeling te bespeuren. Zo lag het
werkloosheidcijfer constant boven het landelijke gemiddelde. Daarnaast behoorde het gemiddelde
inkomen in Friesland ook constant tot de laagste van alle provinciën. Wat betreft de sociaaleconomische ontwikkeling kan gesteld worden dat de drie noorderlijke provincies: Drenthe,
Groningen en Friesland, alle drie in tempo van ontwikkeling achterbleven bij de overige provinciën. 18
Friesland volgde het voorbeeld van Nederland. De twee belangrijkste economische
ontwikkelingen die Nederland doormaakte in de twintigste eeuw waren de toenemende
industrialisatie en de afnemende importantie van landbouwproducten en voedingsmiddelen op de
wereldmarkt. De belangrijkste sociale ontwikkeling die kenmerkend was voor zowel Nederland als
Friesland was het steeds dynamischer worden van de sociale structuren van de samenleving. In
tegenstelling tot eerdere perioden werd het eenvoudiger voor individuen en/of groepen om sociale
mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast werd geografische mobiliteit ook eenvoudiger door
verbeterde transportmogelijkheden. Het werd makkelijker om bestaande sociale structuren te
doorbreken, waarmee er langzaam een einde kwam aan de traditionele klassenstructuur in de
Nederlandse en Friese samenleving.19

17

Johan Frieswijk en Peter van der Meer, De sociaal-economische ontwikkeling na 1917, in: Johan Frieswijk e.a.
ed., Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (Amsterdam 1998) 232-234.
18
Frieswijk en van der Meer, De sociaal-economische ontwikkeling, 232-234.
19
Ibidem.
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Voor een goed beeld van de Friese economische ontwikkeling in de periode 1946-1965 is het
van belang de ontwikkeling van de drie belangrijkste economische sectoren in deze periode te
beschrijven. Aanvankelijk herstelde de Friese agrarische sector voorspoedig na het einde van de
tweede Wereldoorlog in 1945. Zowel de zuivelproductie als het aantal zuivelfabrieken nam toe. De
gehele voedings- en genotsmiddelenindustrie groeide in de periode 1947-1953 met 40,6%. De groei
van de Friese agrarische sector in absolute cijfers geven een positief beeld. Zodra over deze periode
echter gekeken wordt naar de relatieve cijfers van het aandeel van Friesland in de Nederlandse
agrarische productie ontstaat een minder positief beeld. Het Friese aandeel in de totale
boterproductie van Nederland liep, gekeken naar de jaren 1947, 1954 en 1960, achtereenvolgens
terug van 21,3% tot 19,8% en uiteindelijk naar 16,9%. Wat betreft de productie van melk is dezelfde
tendens waar te nemen. Hierin nam het Friese aandeel af van 21,3% in 1946 tot slechts 14,7% in
1960. Dezelfde tendens is eveneens waarneembaar voor de Friese kaasproductie waarbij het aandeel
terugliep van 55,0% in 1947 tot 37,7% in 1960. Ondanks de achteruitgang van het relatieve aandeel
in de kaasproductie bleef Friesland wel de belangrijkste kaasproducerende provincie. Tegelijkertijd
was een structurele verandering waarneembaar in de agrarische sector. Door de toenemende
mechanisatie nam het aantal arbeidsplaatsen gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw
steeds verder af. Dit proces was niet uniek voor deze periode, aangezien in de eerste helft van de
twintigste eeuw ook al sprake was van een afname van het aantal arbeidsplaatsen in de agrarische
sector ten gevolge van mechanisatie. Het mechanisatieproces werd gestimuleerd door oplopende
arbeidskosten. De oorzaak van de oplopende arbeidskosten was onder andere de stijging van de
lonen van vaste arbeiders, deze steeg in de jaren na de Tweede Wereldoorlog met 140%, maar dit
was niet de voornaamste reden. De belangrijkste reden voor de hogere arbeidskosten was de
ingevoerde arbeidstijdverkorting, als gevolg van deze bepaling nam de arbeidsproductiviteit af en
namen de arbeidskosten toe. De oplopende arbeidskosten resulteerden erin dat boeren door middel
van het mechaniseren van het bedrijf de kosten wilden drukken. Deze ontwikkeling kan geïllustreerd
worden aan de hand van een overzicht van het aantal landbouwtractoren. In 1950 waren er 1.185
tractoren, in 1970 was dit aantal toegenomen tot 16.003. In diezelfde periode waren het aantal
melkmachines verzevenvoudigt en het aantal maaidorsers verdubbeld. Tussen 1950 en 1960 werd
het aantal arbeiders dat emplooi had in de agrarische sector gehalveerd en over de periode 19501980 nam het aantal met 90% af. In 1947 was 38,8% van de Friese beroepsbevolking werkzaam in de
agrarische sector. In 1960 was dit percentage afgenomen tot slechts 22,7%. Door schaalvergroting
verdwenen daarnaast ook veel boerderijen. Tegelijkertijd nam hierdoor de gemiddelde
bedrijfsoppervlakte toe. 20
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De ontwikkeling van de industrie in Friesland na 1945 begon positief. De bedrijvigheid in deze
sector nam in de jaren na de Tweede Wereldoorlog toe. De ontwikkeling van de industrie was sterk
afhankelijk van de agrarische sector, aangezien deze sector de pijler was van de Friese economie. De
groei van de zuivelproductie en het aantal zuivelfabrieken na de Tweede Wereldoorlog had positieve
gevolgen voor de Friese industriële sector. De ontwikkeling van de industrie hing nauw samen met de
expansie van de zuivelindustrie. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan blikfabrieken en aan
fabrieken die machines produceerden voor de zuivelindustrie. Het aantal arbeidsplaatsen in deze
sector nam hierdoor ook toe. Was in 1947 nog 30,7 % van de Friese beroepsbevolking werkzaam in
de nijverheid, in 1960 was dit toegenomen tot 34,9%. De metaalnijverheid was vanwege haar nauwe
verbondenheid met de zuivelindustrie erg kwetsbaar. In de periode 1952-1964 kwam de expansie
van de zuivelindustrie tot stilstand en werd de Friese metaalnijverheid ernstig bedreigd. Tegelijkertijd
zorgden sterk stijgende lonen voor een toename in productiekosten en werden door de toenemende
inflatie de kosten voor het importeren van halffabrikaten eveneens groter. Als gevolg van de
toegenomen productiekosten werden de Nederlandse producten duurder en werd het voor
bedrijven moeilijker om hun producten af te zetten. Door deze ontwikkeling kwam de groei van de
industrie in Friesland enigszins stil te liggen. Hoewel gedurende deze periode weinig bedrijven de
deuren moesten sluiten, nam het aantal vestigingen ook niet toe. Dit wordt bedoeld met de stilstand
van de groei van de Friese industrie. Belangrijk bij het bekijken van de industriële ontwikkeling van
Friesland is het gegeven dat de industriële activiteiten in deze provincie vooral plaatsvonden in de
grotere stedelijke kernen. Dit waren respectievelijk de steden: Leeuwarden, Sneek, Drachten en
Heerenveen. De rest van de provincie bleef achter bij deze steden wat betreft de industriële
ontwikkeling.21
De derde belangrijke sector was de dienstensector. Net als de industriële activiteiten waren
ook de dienstverlenende bedrijven vooral geconcentreerd in de stedelijke centra. Met name in
Leeuwarden. In de loop van de twintigste eeuw groeide de dienstensector in Friesland geleidelijk. Dit
werd met name veroorzaakt door de leegloop van arbeidsplaatsen in de agrarische sector.
Belangrijke dienstverlenende ondernemingen die in Friesland in de twintigste eeuw een belangrijke
groei doormaakten, waren de regionale banken en verzekeringsmaatschappijen. Zowel de banken als
de verzekeringsmaatschappijen floreerden dankzij de schaalvergroting en het mechanisatieproces in
de agrarische sector. De werkgelegenheid in de dienstensector nam toe en steeds meer Friezen
vonden emplooi in deze sector. Gedurende de gehele twintigste eeuw is de trend waarneembaar dat
de dienstensector een steeds groter aandeel in de werkgelegenheidvoorziening kreeg. In 1930 was
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een kwart van de Friese beroepsbevolking werkzaam in de dienstensector en in 1980 was dit aandeel
toegenomen tot ongeveer één derde van de Friese beroepsbevolking. 22
Een belangrijk aspect van de Friese economie in de twintigste eeuw was de structurele
werkloosheid. Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw lag het werkloosheidspercentage
in Friesland elk jaar hoger dan het landelijke gemiddelde. Het hoge percentage werd voor een
belangrijk deel bepaald door seizoenswerkloosheid. In de zomer lag het gemiddelde
werkloosheidspercentage onder het landelijk gemiddelde, maar in de wintermaanden nam het
gemiddelde werkloosheidpercentage in Friesland fors toe. In de wintermaanden was er onvoldoende
werk in de provincie om iedereen van werk te voorzien. Ondanks dat de seizoenwerkloosheid
verminderde in de jaren ’60 bleef het werkloosheidspercentage van Friesland nog elk jaar boven het
landelijk gemiddelde.23
Kijkend naar de gemiddelde inkomens van de Friezen ten opzichte van het landelijk
gemiddelde, behoorde de provincie Friesland tot de provinciën waar het inkomen het laagste was. In
de periode 1938-1950 bedroeg het gemiddelde inkomen in Friesland 90% van het landelijke
gemiddelde. Gedurende de daaropvolgende periode, 1950-1957, vond een verslechtering van deze
positie plaats. Het gemiddelde Friese inkomen ten opzichte van het landelijk gemiddelde daalde in
deze jaren van 90% van het landelijk gemiddelde tot 79% hiervan. Rond 1960 verbeterde de
inkomenspositie van Friesland ten opzichte van de rest van Nederland en werd het verschil kleiner.
Toch bleef het gemiddelde inkomen steeds lager dan het landelijke gemiddelde.24

1.3 De economische achtergrond van Schiermonnikoog

Voor dit onderzoek naar de sociaaleconomische gevolgen van de betrokkenheid van
Schiermonnikoogse walvisvaarders bij de moderne Nederlandse walvisvaart is het belangrijk om de
economie van het eiland destijds te reconstrueren. Met behulp van een dergelijke reconstructie kan
het economische belang van de participatie van Schiermonnikogers aan de Nederlandse
walvisvaartexpeditie worden weergegeven. Bij de reconstructie wordt gebruikgemaakt van
bronnenmateriaal dat voortkomt uit volkstellingen in de jaren 1947 en 1960 en uit een woningtelling
in 1955. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van CBS gegevens over de ontwikkeling van het
gemiddelde inkomen op het eiland. Er wordt gebruikgemaakt van CBS gegevens omdat er geen ander
bronnenmateriaal over de economische situatie van Schiermonnikoog beschikbaar is. Op basis van
22
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de gegevens die voortkomen uit de volkstellingen is een reconstructie op te maken van meerdere
aspecten van de Schiermonnikoogse samenleving. Helaas is niet voor ieder jaar van de onderzochte
periode dezelfde informatie beschikbaar.25
Het eerste jaar waarvan een economische reconstructie van Schiermonnikoog gemaakt kan
worden is 1947. De totale bevolking van het eiland bedroeg in 1947 respectievelijk 767 zielen. Het
gaat hierbij om de wettelijke bevolking van Schiermonnikoog. Alleen individuen die ingeschreven
waren bij de gemeente Schiermonnikoog werden meegeteld. Eventuele toeristen werden bij deze
telling niet meegerekend. Van de wettelijke bevolking van Schiermonnikoog waren 346 bewoners
van het mannelijke geslacht en de overige 421 van het vrouwelijke geslacht. Naast de omvang van de
bevolking en de verdeling man/vrouw is het van belang aandacht te besteden aan de
leeftijdsopbouw. Dit is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de bevolking van het eiland. In
figuur 2 wordt het aantal Schiermonnikogers per leeftijdscategorie weergegeven. Uit deze gegevens
kan worden opgemaakt dat er sprake is van een onevenredige groepsverdeling. De groepsindeling,
zoals die wordt weergegeven, is op een onevenredige manier opgemaakt tijdens de volkstelling en
deze indeling kan leiden tot verkeerde conclusies. Maar omdat dit het enige cijfermateriaal voor
handen is, wordt deze groepsindeling toch gehandhaafd, omdat een herverdeling van de bevolking
niet mogelijk bleek.26
Figuur 2 Leeftijds opbouw gemeenschap Schiermonnikoog in 1947.
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Bron: http://www.volkstellingen.nl/nl/scans_1947/1947/Friesland/Schiermonnikoog/index.html.

In 1947 was 29% van de Schiermonnikoogse bevolking jonger dan 15. Het aandeel van de ouderen,
iedereen boven de 65, bedroeg 12,5%. 458 personen waren tussen de 15 en 65. Dit komt neer op
ongeveer 59% van de bevolking.27

25
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Nu de samenstelling van de bevolking van Schiermonnikoog in 1947 is gereconstrueerd, kan
gekeken worden naar de verdeling van de beroepsbevolking op het eiland. Voor deze analyse zijn
mannen en vrouwen gescheiden van elkaar behandeld, om zo een duidelijker beeld te krijgen van de
werkverdeling op het eiland. De beroepsbevolking bestaat uit iedereen tussen de 15 en 65 die kan en
wil werken. Op het eiland waren 458 personen tussen de 15 en 65 jaar. Hiervan waren 192 van het
mannelijke geslacht en 256 van het vrouwelijke geslacht, maar niet elk individu kon of wilde werken.
Vanuit de officiële cijfers van de volkstelling valt de beroepsbevolking van Schiermonnikoog te
achterhalen. De beroepsbevolking van het eiland bestond uit 187 mannen en 88 vrouwen. Dit
betekent dat vijf mannen en 168 vrouwen, ondanks hun geschikte leeftijd, niet tot de
beroepsbevolking behoorden.28
In figuur 3 worden de beroepssectoren waarin de mannen van Schiermonnikoog werkzaam
waren, weergegeven. Deze gegevens zijn echter gebaseerd op de totale mannelijke bevolking en niet
alleen op de beroepsbevolking.
Figuur 3 Aantal mannen werkzaam per sector op Schiermonnikoog in 1947.
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Uit figuur 3 blijkt dat in 1947 op het eiland 196 mannen werkzaam waren. Wat opvalt, is dat de
omvang van de groep werkzame mannen op het eiland groter was dan de mannelijke
beroepsbevolking. Het verschil tussen het aantal werkende mannen op het eiland en de mannelijke
beroepsbevolking kan worden verklaard door het cijfermateriaal uit de volkstelling. Uit de gegevens
van de volkstelling blijkt namelijk dat vijf jongens onder de vijftien al werkzaam waren in
verschillende sectoren op het eiland. Daarnaast waren ook tien mannen ouder dan 65 nog aan het
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werk. Van de 196 werkzame mannen behoorden er vijftien niet tot de beroepsbevolking. Hieruit
volgt dat van de mannelijke beroepsbevolking, die 192 bedroeg, ongeveer elf mannen werkloos
waren. De rest van de categorie ‘zonder beroep’ waren mannen die niet tot de beroepsbevolking
behoorden. De conclusie die hieruit volgt, is dat er onder het mannelijke gedeelte van de bevolking in
1947 niet sprake was van grote werkloosheid op het eiland. De drie belangrijkste sectoren waarin de
mannen werkzaam waren, waren handel en verkeer, nijverheid en landbouw. De visserij en jacht
namen een bescheiden plaats in met slechts vijf mannen die in deze sector werkzaam waren.29
In figuur 4 worden dezelfde gegevens voor het vrouwelijke gedeelte van de
Schiermonnikoogse bevolking weergegeven. Andermaal moet hierbij benadrukt worden dat het hier
gaat om de gegevens over de gehele vrouwelijke bevolking van het eiland en niet alleen de
vrouwelijke beroepsbevolking.
Figuur 4 Aantal vrouwen werkzaam per sector op Schiermonnikoog in 1947.
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Uit figuur 4 blijkt dat in 1947 op het eiland 92 vrouwen werkzaam waren. Het aantal werkende
vrouwen was, net als bij de mannen, groter dan de vrouwelijke beroepsbevolking. Net als bij de
mannen kan ook hier het verschil worden verklaard door het cijfermateriaal uit de volkstelling. Uit
deze gegevens blijkt dat er twee vrouwen van onder de vijftien al werkten en dat drie vrouwen ouder
dan 65 ook nog werkten. De vrouwelijke beroepsbevolking bedroeg 88 en vijf vrouwen waren
werkzaam die niet tot de beroepsbevolking behoorden. Hieruit volgt dat van de vrouwelijke
beroepsbevolking één individu werkloos was. De rest van de categorie ‘zonder beroep’ bestond uit
vrouwen die niet tot de beroepsbevolking behoorden. Dit kon enerzijds zijn door hun leeftijd en
anderzijds door een vrijwillige keuze of ongeschiktheid. De sectoren: overheid, vrije beroepen en
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onderwijs, handel en verkeer en huiselijke diensten waren de belangrijkste sectoren waarin de
Schiermonnikoogse vrouwen in werkzaam waren.30
Voor een volledig overzicht van de Schiermonnikoogse samenleving worden ook de
gezamenlijke cijfers van de werksectoren gegeven. In figuur 5 wordt de verdeling van de gehele
bevolking over de verschillende sectoren weergegeven. Weer moet hierbij worden benadrukt dat het
gaat om de gehele bevolking en niet alleen om de beroepsbevolking.
Figuur 5 Totaal aantal personen werkzaam per sector op Schiermonnikoog in 1947.
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Uit figuur 5 blijkt wederom dat bijna de volledige beroepsbevolking aan het werk was. Het
cijfermateriaal uit de volkstellingen lijkt aannemelijk te maken dat de werkloosheid op het eiland niet
groot was. Hierbij moet een slag om de arm worden gehouden, aangezien de mogelijkheid bestaat
dat forensen een deel van het werk op zich namen. Echter, deze mogelijkheid is, gezien het gegeven
dat Schiermonnikoog een eiland is, niet erg aannemelijk. In totaal waren, verdeeld over de
verschillende sectoren, 288 Schiermonnikogers werkzaam. Hiertegenover stonden 479 eilanders die
geen baan hadden en 18 die tijdelijk geen beroep hadden. De groep eilanders zonder baan bedroeg
ongeveer 62,5% van de totale bevolking van Schiermonnikoog. Deze groep bestond bijna volledig uit
personen die niet tot de beroepsbevolking behoorden, zoals minderjarigen, huismoeders, ouderen
en arbeidsongeschikten. Slechts een minimaal gedeelte van de beroepsbevolking bestond uit
werklozen. Uit de reconstructie blijkt dat in 1947 op het eiland slechts twaalf individuen werkloos
waren.31 Het werkloosheidspercentage van Schiermonnikoog in 1947 bedroeg dus ongeveer 4,4%
30
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(werkloosheidspercentage=

aantal

werklozen/beroepsbevolking*100).

Hiermee

lag

het

werkloosheidspercentage van het eiland boven het gemiddelde van Nederland. Het landelijke
werkloosheidscijfer bedroeg 1,7%.32 Vergeleken met de rest van de provincie Friesland was het
percentage van Schiermonnikoog niet opvallend. Het werkloosheidspercentage in Friesland lag
aanzienlijk

hoger

dan

het

landelijke

gemiddelde.

In

de

Friese

Wouden

lag

het

werkloosheidspercentage zelfs rond de 6,5%.33
In figuur 6 wordt een meer gedetailleerde weergave gegeven van de werkverdeling op het
eiland Schiermonnikoog in 1947. Deze grafiek geeft zowel informatie over in welke sector de meeste
inwoners van het eiland werkzaam waren, als inzage in de positie die deze bewoners in deze sector
bekleedden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende functies: zelfstandige
bedrijfshoofden, kleine zelfstandigen in de nijverheid, medewerkende echtgenoten, directeur N.V. ’s
coöperaties en dergelijke functies, bedrijfsleider, arbeider, medewerkende kinderen en employés.34
Figuur 6 Verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren en hun posities in deze sectoron.
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Uit figuur 6 blijkt dat de landbouw de belangrijkste werkvoorziening was in 1947. Na de agrarische
sector waren de sectoren overheid en verkeer het grootst. Ondanks dat het niet meteen uit de
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eerdere, minder gedetailleerde, cijfers af te lezen was, had Schiermonnikoog wel degelijk een
agrarisch karakter.35
In 1956 vond een landelijke woningtelling plaats. Hierbij werd onder andere aandacht
besteed aan het aantal werkenden mannelijke gezinshoofden, en in welke sectoren deze werkzaam
waren. Overige informatie in deze woningtelling is beperkt. De woningtelling geeft informatie over
de gehele beroepsbevolking, deze informatie is echter minder gedetailleerd dan de informatie uit
1947. In deze telling wordt slechts onderscheid gemaakt tussen personen die werkzaam waren in de
agrarische sector en de niet-agrarische sectoren. Hierbij werd wel onderscheid gemaakt in de
posities die de individuen bekleedden binnen bedrijven, ook dit onderscheid is echter minder
gedetailleerd dan in het onderzoek uit 1947. In de woningtelling van 1956 wordt slechts onderscheid
gemaakt tussen de posities: zelfstandig eigenaar, medewerker in dienst bedrijf van het gezinshoofd
(kind of echtgenoot) en werknemer. In figuur 7 worden deze gegevens weergegeven. 36
Figuur 7 Samenstelling economie Schiermonnikoog (alleen mannelijke gezinshoofden).
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De totale werkende beroepsbevolking van Schiermonnikoog in 1956 bedroeg 196 mensen, hiervan
waren er 166 mannelijk en 30 vrouwelijk Het belang van de agrarische sector lijkt in vergelijking met
1947 sterk afgenomen, maar hierbij moet onthouden worden dat de overige gegevens zijn gebaseerd
op alle overige sectoren. Het aantal boerenbedrijven was in deze periode afgenomen van twintig in
1947 tot veertien in 1956. De afname van het aantal boerderijen op Schiermonnikoog was ten
gevolge van de wederopbouwperiode en het moderniseringproces na de Tweede Wereldoorlog. In
de jaren van modernisering na de oorlog werden de kwaliteitseisen die gesteld werden aan zowel
zuivelfabrikanten als de melkproducenten verhoogd. Als gevolg hiervan moesten boeren investeren
in hun bedrijf om het productieproces te verbeteren en de kwaliteit van het geleverde product te
verhogen. De eilander boeren stonden daarom destijds voor de keuze om geld te investeren in hun
35
36
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onderneming of het bedrijf op te geven en een andere bron van inkomsten te zoeken. Met name de
dorpsboeren, die vaak slechts enkele koeien in bezit hadden en slechts geringe inkomsten hadden,
werden gedwongen om een ingrijpende beslissing te nemen. Uiteindelijk kozen ongeveer zes boeren
in de periode 1947-1956 ervoor om hun bedrijf op te geven.37
Het laatste jaar in het tijdvak 1946-1964 waarover informatie beschikbaar is over de
economische situatie van Schiermonnikoog is 1960. De totale beroepsbevolking bestond dit jaar uit
283 mensen. Hiervan waren 192 mannen en 91 vrouwen. De totale bevolking van Schiermonnikoog
in 1960 bedroeg ongeveer 791 personen. Op het eiland waren ongeveer 372 mannen en 419
vrouwen. In figuur 8 wordt de verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren
weergegeven. In tegenstelling tot bij de volkstelling van 1947 zijn de beroepen onderverdeeld in vier
overkoepelende sectoren. Hierbij zijn de beroepssectoren onderverdeeld in de volgende categoriën:
landbouw, nijverheid, handel en verkeer en overige dienstverlening. Ook is onderscheid gemaakt
tussen mannen en vrouwen.38
Figuur 8 Mannen en vrouwen werkzaam per sector op Schiermonnikoog in 1960.
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Het aantal personen dat werkzaam was in de landbouw bleef over de jaren 1956-1960 ongeveer
gelijk. Daarbij valt op dat de vrouwen bijna uitsluitend werkzaam waren in de overige dienstverlening
en dat dit tevens de grootste werkvoorziening was op het eiland.
Voor een goede vergelijking met de volkstelling uit 1947 moet de samenstelling van de
verschillende categorieën worden behandeld. De categorie landbouw beslaat de agrarische sector en
37
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tevens de bosbouw, jacht en visserij. Onder de categorie nijverheid vallen de industriële
ondernemingen en de ambachten. Daarnaast vallen ook delfstoffenwinning, bouwnijverheid en
openbare nutsbedrijven onder deze noemer. De categorie handel en verkeer bestaat uit: handel,
bank- en verzekeringswezen, transportbedrijven, opslagbedrijven en communicatiebedrijven. Onder
overige dienstverlening vallen uiteenlopende beroepen zoals: civiele en militaire overheidsdiensten,
onderwijs, maatschappelijke diensten, zakelijke diensten, recreatie, horeca en huiselijke diensten.39
De verschillende categorieën van de volkstelling uit 1947 kunnen worden ondergebracht in
de overkoepelende sectoren zoals die zijn opgesteld voor de volkstelling van 1960. In figuur 9 wordt
de arbeidsverdeling van 1947 vergeleken met 1960 op basis van de vier categorieën: landbouw,
handel en verkeer, nijverheid en overige dienstverlening.40
Figuur 9 De werkverdeling op Schiermonnikoog in 1947 en 1960 met elkaar vergeleken.
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Uit figuur 9 valt af te lezen dat het aantal personen werkzaam in de categorie landbouw afnam. Deze
ontwikkeling kan worden verklaard door de afname van het aantal boerderijen op Schiermonnikoog
in deze periode. Dit komt goed naar voren uit het cijfermateriaal over mannelijke gezinshoofden op
Schiermonnikoog in 1960.
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Figuur 10 Aantal mannelijke gezinshoofden werkzaam als zelfstandig ondernemer op Schiermonnikoog in 1960.
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De informatie uit figuur 10 kan worden vergeleken met de figuren 6 en 7 over respectievelijk 1947 en
1956. Waren er in 1947 nog twintig zelfstandige landbouwbedrijven, in 1956 waren dat er nog maar
veertien en in 1960 bestonden er nog maar tien. De categorie landbouw omvat meerdere soorten
bedrijven. Hierdoor kan de reden voor de afname van het aantal bedrijven niet met zekerheid
worden vastgesteld. Een mogelijke verklaring ligt in het beleid van de Domeinen met betrekking tot
de boeren. De inspectie der Domeinen had vanaf 1 januari 1947 het beheer over het eiland
Schiermonnikoog verkregen en was verantwoordelijk voor het onderhoud van het eiland. De
Domeinen hadden als beleidsplan dat er beter verkaveld moest worden om zodoende grotere en
sterkere agrarische bedrijven te creëren. Hiervoor moesten kleine zelfstandige boerderijen
verdwijnen. Enkele grote agrarische bedrijven werden geprefereerd boven meerdere kleinere
boerderijen. Daarnaast werden ook enkele boerenbedrijven door de eigenaren zelf opgeheven. Dit
waren met name kleine dorpsboerderijen die niet de middelen hadden om tot mechanisatie of
schaalvergroting over te gaan. Als gevolg van het ingevoerde beleidsplan van de Domeinen en eigen
beslissing van sommige boeren nam het aantal boerenbedrijven op Schiermonnikoog steeds verder
af. Daarbij kwam dat agrarische grond, ongeveer vanaf 1960, vaak gebruikt werd voor de bouw van
recreatiewoningen. Het is aannemelijk dat zowel het beleid van de Domeinen als het
mechanisatieproces en de bouw van recreatiewoningen hebben geresulteerd in de afname van het
aantal personen die werkzaam waren in de landbouw. 41
Het belang van de landbouwsector nam af en daartegenover stond een toename van
individuen die werkzaam waren in de nijverheid. Uit figuur 10 blijkt dat er in 1969 op het eiland tien
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mannelijke gezinshoofden waren met bedrijven in de sector nijverheid. Uit figuur 6 is op te maken
dat er in 1947 negentien bedrijven waren in de sector nijverheid. Het is niet onmogelijk dat in 1960
één gezinshoofd meerdere bedrijven in zijn bezit had. Hierdoor kunnen op basis van het beschikbare
cijfermateriaal geen conclusies worden getrokken over de ontwikkeling van het aantal
nijverheidsbedrijven op Schiermonnikoog. Net als in het geval van de nijverheid kan er ook voor de
afname van het aantal individuen in de sector handel en verkeer geen verklaring worden gevonden.42
De meest opvallende ontwikkeling tussen 1947 en 1960 vond plaats in de sector overige
dienstverlening. Het aantal personen dat werkzaam was in de overige dienstverlening nam toe van
71 in 1947 naar 125 in 1960. Zoals eerder werd genoemd omvatte deze sector veel verschillende en
uiteenlopende beroepen. Vanuit het cijfermateriaal van de volkstelling blijkt dat het merendeel van
deze categorie bestond uit mensen die werkzaam waren in toerisme gerelateerde omgevingen, zoals
hotels, restaurants en cafés. In de volkstelling van 1960 worden de belangrijkste vijf beroepsgroepen
per gemeente weergegeven. De categorie hotels, restaurants en cafés was op Schiermonnikoog
verreweg de belangrijkste beroepsgroep. Het aandeel van deze beroepsgroep van de totale
beroepsbevolking van het eiland bedroeg 26,9%. Uit een beroepsbevolking van 283 waren dus 76
mensen werkzaam in hotels, restaurants en cafés. Ter vergelijking kan de bouw, de tweede
belangrijkste beroepsgroep, bekeken worden, waarin 12,4% van de beroepsbevolking werkzaam was.
Dit kwam overeen met 34 personen die werkzaam waren in de bouw. De overige drie belangrijke
sectoren waren de landbouw, detailhandel en zeevaart met respectievelijk 11%, 7,8% en 6,4% van de
beroepsbevolking werkzaam in deze sectoren. Uit het cijfermateriaal kan geconcludeerd worden dat
de categorie overige dienstverlening voor 60% bestond uit individuen die werkzaam waren in hotels,
restaurants en cafés. Dit zijn allemaal beroepen die gerelateerd zijn aan het toerisme. Hieruit blijkt
dat het toerisme een belangrijke werkvoorziening was voor het eiland in 1960.43
Om de groei van de categorie overige dienstverlening te verklaren, moet het cijfermateriaal
van 1960 vergeleken worden het cijfermateriaal uit de volkstelling van 1947. In 1947 viel de categorie
hotels, restaurants en cafés onder de noemer verkeer. De verplaatsing van de toerisme gerelateerde
beroepen naar de categorie ‘overige beroepen’ was één reden dat deze caterogie groeide. De andere
reden was de groei van het aantal banen in de toeristensector. In 1947 beoefenden slechts 14
personen een beroep dat gerelateerd was aan het toerisme. Hieruit volgt dat in 1947 ongeveer 5%
van de totale beroepsbevolking van Schiermonnikoog werkzaam was in een beroep gerelateerd aan
het toerisme. In 1960 was dit percentage toegenomen tot 26,9% van de beroepsbevolking. De groei
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van het aantal personen die werkzaam waren in de toeristische sector kan worden verklaard door
het toenemende toerisme op Schiermonnikoog in de periode 1946-1960.44
Na de Tweede Wereldoorlog nam het toerisme op de Waddeneilanden explosief toe. Dit
werd enerzijds veroorzaakt door de toenemende welvaart in Nederland en anderzijds door de
verbeterde sociale bepalingen voor werknemers, werknemers kregen namelijk steeds vaker recht op
vakantiedagen. Het aantal Nederlanders dat op vakantie ging nam procentueel toe van 41% in 1955
tot 59% in 1966. Een belangrijke ontwikkeling was dat een vakantie niet langer enkel voorbehouden
was aan de rijke sociale bovenlaag van de samenleving. Steeds meer middenstanders en
arbeidersgezinnen konden, dankzij de toenemende welvaart, ook op vakantie. De Waddeneilanden
werden gedurende de jaren na de Tweede Wereldoorlog een populaire vakantiebestemming. In 1954
waren de eilanden zo populair dat de bezettingsgraad wat betreft overnachtingmogelijkheden werd
overschreden. Op de Waddeneilanden moest worden geïnvesteerd in overnachtingsmogelijkheden.
Voorbeelden hiervan zijn: vakantiewoningen, kampeerplaatsen, hotels en pensions. In figuur 11 komt
de ontwikkeling van de toeristensector op Schiermonnikoog goed naar voren. Hierin wordt namelijk
de toename van het aantal slaapplaatsen weergegeven en daarmee ook de investeringen in de
toeristensector. 45
Figuur 11 Aantal slaapplaatsen op Schiermonnikoog gespecificeerd naar soort.
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Bron: Marlies ter Beek, Overkonters, seumerfeugels en fraimd schyt, 62-63

Uit figuur 11 blijkt dat er in 1945 slechts 1350 slaapplekken waren op Schiermonnikoog en dat de
toeristische accommodaties voornamelijk bestonden uit vakantiewoningen en enkele hotels en
pensions. In 1954 was het aantal slaapplekken op het eiland bijna verdubbeld, naar 2425
slaapplekken. Zowel het aantal overnachtingsmogelijkheden in hotels en pensions, als wel het aantal
vakantiewoningen was toegenomen. Daarnaast was het ook mogelijk om te overnachten op een
camping, deze mogelijkheid was er bij de vorige telling van de slaapplekken nog niet. Vier jaar later in
1958 vond wederom een telling plaats en alle drie de categoriëen waren uitgebreid en het totale
44
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aantal slaapplekken was toegenomen tot 3735. De uitbreiding van het aantal slaapplekken werd
voortgezet in 1961 en 1974. In deze jaren waren er respectievelijk 4515 en 5122 slaapplekken op
Schiermonnikoog.46 Deze gegevens tonen duidelijk de enorme groei van het toerisme op
Schiermonnikoog. Deze groei heeft, zoals blijkt uit de volkstellingen van 1947 en 1960, bijgedragen
aan de groei van de werkgelegenheid op het eiland in de toeristische beroepen. Het toerisme heeft
voor een economische vooruitgang op het eiland gezorgd. Om aan de vraag naar slaapplekken te
voldoen moesten de bestaande toeristische accommodaties waarschijnlijk worden uitgebreid en
verbeterd. Hiervoor waren investeringen in deze sector noodzakelijk. Op basis van het cijfermateriaal
kan worden geconcludeerd dat de toeristische sector op Schiermonnikoog in de periode 1947-1960
uitgegroeid was tot de belangrijkste werkvoorziening op het eiland.47
Naast de samenstelling en eigenschappen van de economie van Schiermonnikoog dienen we
ook aandacht te besteden aan de omvang van deze economie. Dit is niet eenvoudig, aangezien er
weinig bronnenmateriaal beschikbaar is om een dergelijke reconstructie te maken. De enige
beschikbare informatie die inzage kan bieden in de omvang van de Schiermonnikoogse economie zijn
CBS-gegevens over het gemiddelde inkomen op het eiland. Voor verschillende jaren in de periode
1946-1964 zijn gegevens beschikbaar over het gemiddelde inkomen.48 In tabel 3 wordt het
gemiddelde inkomen in de gegeven jaren weergegeven. Daarbij wordt het gemiddelde inkomen van
Schiermonnikoog met behulp van indexcijfers afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
Tabel 2 Gemiddeld inkomen op Schiermonnikoog.
Jaar

Gemiddeld inkomen in euro’s

Gemiddeld inkomen in

Indexcijfer gemiddeld inkomen

Guldens

(Landelijk gemiddelde = 100)

1946

762, -

1679,23

91

1950

1121, -

2470,36

95

1955

1547, -

3409,14

92

1958

1851, -

4079,07

91

1960

1965, -

4330,29

87

1963

3027, -

6670,63

97

1965

3058, -

6738,94

97

Bron: http://statline.Cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37217&D1=a&D2=39&D3=0-7&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T.
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Wat opvalt aan de gegevens uit tabel 3 is het feit dat Schiermonnikoog zich onttrok aan de Friese
tendens wat betreft de verslechtering van het gemiddelde inkomen ten opzichte van het
Nederlandse gemiddelde. Waar het gemiddelde inkomen in Friesland in de periode 1950-1959
daalde van 90% tot 79% van het Nederlandse gemiddelde bleef het inkomen op Schiermonnikoog
redelijk stabiel rond de 90% van het landelijk gemiddelde. Op Schiermonnikoog slaagde de bevolking
erin om de daling van het gemiddelde inkomen, wat kenmerkend was voor Friesland in deze periode,
te voorkomen. Vanaf 1960 vond er zelfs een forse groei plaats en werd bijna het landelijke
gemiddelde inkomen geëvenaard. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen sprake was van
grote armoede op het eiland. 49
Om de totale omvang van de economie van Schiermonnikoog te reconstrueren moeten we
de omvang van de eilander beroepsbevolking weten. Zoals eerder omschreven, was de omvang van
het aantal werkende op Schiermonnikoog in de jaren 1947, 1950 en 1960 bekend. De
beroepsbevolking bedroeg in deze jaren respectievelijk: 288, 196 en 283.50 Echter, omdat voor de
rest van de jaren geen gegevens bekend zijn en hierdoor de ontwikkeling van de beroepsbevolking
van Schiermonnikoog onduidelijk is, wordt er bij de berekening van de totale omvang van de eilander
economie gebruikgemaakt van het cijfermateriaal van het CBS over de geschatte omvang van de
beroepsbevolking op het eiland.51 Het cijfermateriaal van het CBS wordt gebruikt omdat het de enige
bron is waarin een schatting is gemaakt van de beroepsbevolking van Schiermonnikoog. In tabel 4
wordt de schatting van de omvang van de totale inkomens van de eilanders weergegeven.
Tabel 3 Geschat totale inkomen op Schiermonnikoog.
Jaar

Beroepsbevolking(Absoluut)

Gemiddeld inkomen (in

Geschatte totale inkomen op

guldens)

Schiermonnikoog (in guldens)

1946

300

1679,23

503.769, -

1950

300

2470,36

741.108, -

1955

300

3409,14

1.022.742, -

1958

300

4079,07

1.223.721, -

1960

400

4330,29

1.732.116, -

1963

300

6670,63

2.001.189, -

Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37217&D1=a&D2=39&D3=0-7&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T.
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Wat opvalt aan deze gegevens is de groei van zowel het gemiddelde inkomen als het geschatte totale
inkomen op Schiermonnikoog over de bestudeerde periode. De economische ontwikkeling die in
Nederland en in Friesland doorgemaakt werd, was ook merkbaar op Schiermonnikoog. De economie
groeide fors in de periode 1946-1964. Het afnemen van het belang van de agrarische sector en de
toename van de omvang van de dienstensector sluit aan bij de algemene ontwikkeling van de
Nederlandse en Friese economie.52

1.4 De opkomst van de moderne walvisvaart

Rond 1860 vond in de walvisvaart een ontwikkeling plaats wat betreft de vangsttechnieken en de
bejaagde walvissoorten. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgden voor een breuk met het verleden.
Hierdoor wordt er tegenwoordig ook wel gesproken over de ‘oude’ en de ‘moderne’ walvisvaart. De
walvisvaart voor 1860 wordt ‘oude walvisvaart’ genoemd en de walvisvaart na 1860 word de
‘moderne walvisvaart’ genoemd.53
Zoals genoemd bestond één van de verschillen tussen de twee perioden uit de bejaagde
walvissoorten. Er zijn twee verschillende groepen walvissen: de baleinwalvissen en de zogenaamde
tandwalvissen. Beide groepen bestaan uit vele walvissoorten. Zo zijn er tien verschillende soorten
baleinwalvissen en ongeveer vijfenzestig verschillende soorten tandwalvissen. Baleinwalvissen zijn
weer onder te verdelen in drie families: de echte walvissen, de grijze walvissen en de vinvissen. Ten
tijde van de oude walvisvaart concentreerde de jacht zich vooral op de zogenaamde echte walvissen.
Deze baleinwalvissen hadden als groot voordeel dat ze relatief langzaam zwommen, waardoor ze
eenvoudig te vangen waren. Daarnaast bleven echte walvissen drijven, nadat ze gedood waren door
de walvisjagers. Dit was een belangrijk aspect, aangezien de walvisvaarders nog niet de technologie
hadden om een walvis drijvende te houden tijdens het slachtingsproces. De drijvende eigenschap van
een gedode echte walvis was specifiek voor deze soort. Andere walvissoorten zonken nadat ze
gedood waren. Hierdoor bleven deze soorten lange tijd buiten schot van walvisjagers.54
Een andere reden waarom echte walvissen geliefd waren bij jagers, was dat de verkoop van
balein in sommige perioden een belangrijke inkomstenbron was. Balein was een product dat gebruikt
werd voor modeartikelen, zoals korsetten en jurken. Als modegevoelig product waren er perioden
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dat balein ontzettend kostbaar was. Enkele jaren bracht de balein zelfs meer geld op dan de
walvistraan zelf. 55
De moderne walvisvaart concentreerde zich, in tegenstelling tot de oude walvisvaart, op de
vangst van vinvissen. De overstap naar deze walvissoort was noodzakelijk omdat de populatie echte
walvissen zodanig gedecimeerd was, dat commerciële vangst van deze soort niet meer mogelijk was:
de echte walvissen werden met uitsterven bedreigd.56
De overstap van echte walvissen naar vinvissen was noodzakelijk voor de commerciële
walvisvaart om te kunnen overleven. De verandering had verregaande gevolgen voor de walvisvaart.
Het hele vangstproces moest worden aangepast. Nieuwe technologieën en technieken moesten
worden ontwikkeld en in gebruik worden genomen. De vinvissen waren namelijk een veel sneller
zwemmende en krachtigere walvissoort dan de echte walvissen. Daarnaast bleven vinvissen niet
drijven nadat ze waren gedood. De technologische ontwikkelingen die volgden, betekenden het
begin van de moderne walvisvaart. De innovaties die het begin van de moderne periode inluidden,
waren onder andere: stoom aangedreven walvisjagers, het harpoenkanon en de granaatharpoen.57
De grondlegger van de moderne walvisvaart is de Noor Sven Foyn (1809-1894). Hij was
echter niet de eerste die zich bezighield met het ontwikkelen van betere vangstmethoden, maar wel
de meest succesvolle. Sven Foyn werd in Tønsbergen geboren in het jaar 1809. In 1844 kwam hij in
aanraking met de zeehondenjacht. In 1845 begon Foyn te jagen met zijn eigen schip: het was het
eerste schip in Noorwegen, dat speciaal gebouwd werd voor de zeehondenjacht. Aanvankelijk verliep
de jacht zeer gunstig en verdiende Foyn veel geld. Hiermee werd de financiële basis gelegd voor zijn
latere ondernemingen in de walvisvangst.58
Na enkele jaren namen de inkomsten uit de zeehondenjacht echter af. Dit werd veroorzaakt
door toenemende concurrentie. Foyn besefte toen dat de opbrengst van het vangen van één blauwe
vinvis gelijkstond aan de opbrengst van 300 tot 400 zeehonden. Daarnaast had hij genoeg geld
vergaard, om van jachtobject te veranderen, hij was namelijk uitgegroeid tot de rijkste man van
Tønsberg. Foyns besloot om een gespecialiseerde stoomwalvisjager te laten bouwen. In 1863 liet hij
het schip bouwen en doopte het tot de ‘Spes et Fides’. Dit nieuwe schip was het eerste stoomschip
dat speciaal gebouwd was voor de walvisvangst.59
Tijdens het eerste jaar maakte de bemanning van de ‘Spes et Fides’ gebruik van geweren om
walvissen te doden. De jacht mislukte. Foyns’ eerste jaren in de walvisjacht waren een proces van
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trial and error. Met name het perfectioneren van het vangstsysteem bleek in deze jaren een
onmogelijke taak. 60
In 1864 ontwierp Sven Foyn een harpoenkanon. Dit kanon kon harpoenen met granaten
afschieten en betekende een grote doorbraak in de walvisvangst. Toch werd in de eerste jaren amper
walvissen gevangen met dit nieuwe systeem. Pas in 1868 werd er voor het eerst een kleine winst
gemaakt. Daarna ontwikkelde het systeem zich tot de basis van de moderne walvisvaart. Het idee
van Sven Foyn om een harpoenkanon voorop een met stoom aangedreven walvisjager te plaatsen,
bleek baanbrekend. Toegegeven, het idee van een harpoenkanon op een stoom aangedreven boot
kwam niet alleen van Foyn. Voorlopers hadden zich eerder al beziggehouden met de ontwikkeling
van een harpoenkanon met een granaatkop. Sven Foyn was echter de eerste die erin slaagde het
kanon met harpoen succesvol in de praktijk te gebruiken. Daarnaast was hij ook de eerste die
bedacht dat het kanon op een met stoom aangedreven jager geplaatst moest worden. De
ontwikkeling van dit nieuwe jachtsysteem maakt Foyn tot de grondlegger van de moderne
walvisvaart. De walvisjager die Foyn had ontwikkeld, vormde de basis voor de ontwikkeling van de
moderne walvisjagers. De moderne walvisjacht begon in de Noord-Atlantische oceaan. 61
Tegen het einde van de negentiende eeuw kregen steeds meer ontdekkingsreizigers
aandacht voor Antarctica. Al vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen er berichten bij
walvisvaarders binnen, dat er grote walvispopulaties rondom Antarctica waren waargenomen. Tegen
het einde van de negentiende eeuw werden er plannen gemaakt voor expedities om het Antarctische
continent te gaan verkennen. Mede door deze ontdekkingstochten kwamen er nog meer
waarnemingen van grote populaties walvissen rond het continent Antarctica. Er volgden expedities
vanuit het Noorse Sandefjord, die als doel hadden de walvispopulaties in kaart te brengen en een
locatie voor een landstation te bepalen. Ten tijde van de expansie richting Antarctica werd er
aanvankelijk nog gebruikgemaakt van landstations om de gevangen walvissen te verwerken. Destijds
werden de walvissen richting de kust gesleept door de walvisjager en werden de dieren op het strand
verwerkt. Noorse pioniers op het gebied van de Antarctische walvisvaart aan het begin van de
twintigste eeuw waren C.A. Larsen, Chr. Christensen en A.A. Andresen. 62
De landstations werden met name geplaatst op het eiland South Georgia. Dit eiland lag
vlakbij Antarctica. Vooral Chili, Groot-Brittannië en Noorwegen hielden zich in het begin van de
twintigste eeuw bezig met walvisvaart in dit gebied. Als vangstgebied bleek Antarctica zeer gunstig.
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In het gebied waren nog onaangetaste populaties walvissen. Hierdoor werden er veel walvissen
gevangen.63
De ingebruikname van fabrieksschepen was de laatste belangrijke ontwikkeling in de
moderne walvisvaart. Fabrieksschepen waren schepen waarop gevangen walvissen verwerkt konden
worden. Het voordeel hiervan was dat de walvis niet meer eerst naar land gesleept hoefde te
worden. In de negentiende eeuw experimenteerde men al met fabrieksschepen. Deze experimenten
leverden soms goede vangstcijfers op, maar deze wogen nog niet op tegen de hoge
exploitatiekosten. In het begin van de twintigste eeuw vonden er echter een paar ontwikkelingen
plaats die de ingebruikname van fabrieksschepen wel rendabel maakten. 64
De Noor Chr.Christensen stond aan de basis van die eerste belangrijke ontwikkelingen. Hij
kwam op het idee om de kookinstallaties, waarmee blubber gekookt werd tot traan, in de romp van
het schip te plaatsen. Voorheen stonden de kookinstallaties op het dek en als gevolg hiervan waren
ze moeilijk te verwarmen door de lage temperaturen in het walvisvaartgebied. Toen de
kookinstallaties in de romp van het schip werden geplaatst bleef de eigen warmte van de installaties
beter bewaard. Voorheen moesten fabrieksschepen stil liggen als een walvis gekookt werd, omdat er
niet genoeg stoom was om zowel te varen als te koken. Door de warmte beter te bewaren werd dit
probleem opgelost en hoefde het schip niet meer stil te liggen tijdens het kookproces. Daarnaast was
het door de veranderde plaatsing eenvoudiger om de kookinstallatie te vullen en bleef er meer
ruimte over aan dek om walvissen te verwerken. 65
De belangrijkste ontwikkeling was echter de opkomst van de ‘slipway’. Via de slipway werden
walvissen omhoog getrokken aan boord van het fabrieksschip. Hierdoor kon de walvis aan dek
worden verwerkt. Vele fabrieksschepen probeerden rond 1900 op een effectieve manier een walvis
aan boord te hijsen. Dit resulteerde in vele mislukkingen. De doorbraak kwam toen de Noorse gunner
Petter Sørlle (1884-1933) ideeën van anderen combineerde en deze samenvoegde met zijn eigen
idee, waarop hij patent aanvroeg. Zijn patentaanvraag omschreef het idee van een verlaging van de
slipway tot onder het waterpeil. Daarbij bedacht Sørlle een transportsysteem, dat zich uitstrekte over
de gehele lengte van het schip. Walvissen konden hierdoor in verschillende fases worden verwerkt.
Aanvankelijk kreeg Sørlle’s patentaanvraag veel kritiek. Hij voegde namelijk slechts ideeën van
anderen samen en kwam niet met iets compleet nieuws. Toch kreeg Sørlle zijn patent, omdat de
patentcommissie vond dat het idee op zichzelf vernieuwend genoeg was. Sørlles perfectionering van
het vangstsysteem maakte uiteindelijk de weg vrij voor de moderne pelagische walvisvaart.66

63

Tønnesen en Johnsen, The history, 157-178.
Ibidem, 263-268.
65
Ibidem, 263.
66
Ibidem, 265-267.
64

31

Waar in eerdere jaren werd overgegaan tot het vangen van een ander type walvissoort was
er nu sprake van een nieuwe vangstwijze. Door middel van de fabrieksschepen konden er veel meer
walvissen verwerkt worden. De ontwikkeling van het harpoenkanon met granaat in de harpoenkop
door Sven Foyn; de ontdekking van grote walvispopulaties om het Antarctische continent heen door
C.A. Larsen, Chr. Christensen en A.A. Andresen; en de ontwikkeling van de slipway voor
fabrieksschepen door Sørlle droegen allemaal bij aan de geboorte van de moderne pelagische
walvisvaart die Nederland na de Tweede Wereldoorlog zou gaan bedrijven.67
Aanvankelijk waren Groot-Brittannië en Noorwegen lange tijd de enige landen die rondom
Antarctica op walvissen jaagden. Deze twee landen waren dan ook de grootste spelers in de periode
voor de Tweede Wereldoorlog. In 1934 begon ook Japan met de walvisvaart. De Japanners deden dit
met een tweedehands Noors fabrieksschip. Na 1934 breidde de Japanse vloot zich snel uit en werd
ook dit land een belangrijke speler in de moderne walvisvaart. Nazi-Duitsland ging zich in 1936
bezighouden met de walvisvaart. Binnen enkele jaren kochten en bouwden de Duitsers een aantal
fabrieksschepen en zonden deze uit richting Antarctica. Nederland speelde in deze vooroorlogse
jaren nog geen rol in de moderne walvisvaart, Nederland zou pas volgen na de Tweede
Wereldoorlog.68

1.5 Het Nederlandse initiatief tot walvisvaart in de periode 1946- 1964

Het eerste initiatief tot het opzetten van een walvisvaartonderneming in Nederland kwam van A.M.
Versluys. Als directeur van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij was Versluys vóór de oorlog al
in contact gekomen met de walvisvaart. Op zijn scheepswerf werden namelijk regelmatig
buitenlandse fabrieksschepen gerepareerd of werden tankers omgebouwd tot fabrieksschepen. In
1945 was er in Nederland een schaarste aan oliën en vetten. Versluys trad daarop in overleg met zijn
onderdirecteur A.J. Deinse en met de directeur van de Nederlandsche Dok Maatschappij, W. Van der
Laan. Gezamenlijk formuleerden de drie een plan om een tanker aan te schaffen en deze om te
bouwen tot een fabrieksschip voor de walvisvaart. Dit schip zou Nederland, samen met zes
walvisjagers, moeten voorzien van oliën en vetten. 69
In juli 1945 presenteerden de initiatiefnemers hun plan aan ambtenaren van het Ministerie
van Handel en Nijverheid. Het initiële plan was om in het eerste jaar één fabrieksschip met zes jagers
uit te zenden. Dit plan werd gedeeltelijk gefinancierd door twee belangrijke investeerders, namelijk
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de Nederlandsche Handel Maatschappij en de Twentsche bank. De rest van het benodigde geld werd
verkregen dankzij de steun van minister van Financiën, P. Lieftinck. De minister zorgde er persoonlijk
voor dat de onderneming een krediet kreeg bij de net opgerichte Herstelbank. Nadat de financiering
rond was zocht Versluys naar een uitvoerende directie. Hij zocht hierbij naar een al bestaande firma,
die de directie op zich wilde nemen. De belangrijkste motivatie hiervoor was dat er zo geen nieuwe
organisatie opgebouwd hoefde te worden, wat aanzienlijk scheelde in de kosten en in tijd.70
Tijdens zijn zoektocht kwam Versluys terecht bij Wanderink Vinke en daarmee bij de firma
Vinke & Co. Vinke & Co was een cargadoors- en expediteursfirma. Volgens Versluys was Vinke & Co
de ideale firma om de directie op zich te nemen van de nieuw te vormen walvisvaartonderneming.
Het bedrijf had veel ervaring met de trampvaart en zou hierdoor geen problemen hebben met het
seizoensgebonden karakter van de walvisvaart. De initiatiefnemers namen het besluit om zich
definitief te verenigen in een comité genaamd ‘Amsterdamsch Comité voor oprichting van een
walvischindustrie in Nederland’. 71
Voordat daadwerkelijk kon worden begonnen met de walvisvaart moesten de benodigde
schepen worden aangekocht. Ten minste één fabrieksschip was noodzakelijk. Hiervoor moest een
tanker aangeschaft en omgebouwd worden tot fabrieksschip. Daarnaast waren er acht walvisjagers
nodig. Uiteindelijk viel de keus op de Zweedse olietanker ‘Pan Gothia’. Bij vertrek uit Zweden werd
het schip meteen omgedoopt tot de ‘Willem Barendsz’. In de zoektocht naar walvisjagers werd er
onderhandeld met het Noorse bedrijf Vestfold Corporations. De jagers van Vestfold konden worden
overgenomen. Deze schepen moesten wel worden omgebouwd, aangezien ze tijdens de oorlog
dienst hadden gedaan als onderzeebootjagers. Zes jagersschepen werden in Nederland omgebouwd,
de overige twee werden in Montevideo gerestaureerd.72
Gelijktijdig met de aanschaf van de schepen, werd op 22 februari 1946 officieel de
‘Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart N.V.’ opgericht, Vinke & Co werd officieel
bekrachtigd als leidinggevend bedrijf van de nieuwe Nederlandsche Maatschappij voor de
Walvischvaart N.V.73
Nadat er een fabrieksschip en zes jagers waren aangeschaft moest de firma op zoek naar
bekwaam personeel om de schepen te bemannen. Aanvankelijk was het idee om de expeditie te
bemannen met een grotendeels Noorse bemanning. Dit plan kreeg echter een gevoelige klap: De
Noorse regering nam een wet aan die het inschepen voor Noren op buitenlandse schepen, van
landen die voor de oorlog niet deelnamen aan de walvisvaart, verbood. Met deze wet probeerden de
Noren om de uitbreiding van de internationale walvisvaartvloot tegen te houden, want nieuwe
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ondernemingen die zich gingen richten op de walvisvaart hadden de Noorse expertise nodig om de
jacht succesvol te maken. Vooral de zogenaamde ‘gunners’ waren onmisbaar voor een
walvisvaartexpeditie. Het schieten van een walvis als gunner zijnde was een vak apart; dit vereiste
veel ervaring. De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart zat hier dusdanig mee in haar
maag, dat ze tweederangs of zelfs derderangs gunners uit Noorwegen weglokte door ze fantastisch
hoge salarissen te bieden. Ze slaagde in haar opzet en wist voor de eerste expeditie acht Noorse
gunners te strikken. In totaal werden voor de eerste Nederlandse naoorlogse walvisvaart expeditie
356 man ingescheept. Noodgedwongen en in tegenstelling tot de initiële plannen had het merendeel
van de bemanning de Nederlandse nationaliteit.74
De laatste opgave voordat de vloot kon vertrekken was het vinden van financiële dekking
voor de exploitatiekosten. Financiële zekerheid werd gevonden, de semi-overheidsinstelling ‘Het
Voedselvoorziening Import Bureau’ zou al het ingekomen traan voor het seizoen 1946/47 tegen een
vastgestelde prijs afnemen.75
De eerste jaren waren dankzij de steun van de Nederlandse overheid financieel gezien
redelijk succesvol. Deze jaren toonden aan dat de Nederlandse onderneming voldoende perspectief
bood om de - voor ons land nieuwe - bedrijfstak in stand te houden. Over de eerste vijf boekjaren
werd, mede dankzij de hulp van de garantiecontracten van de overheid, winst geboekt. De winsten
op de walvisvaart waren vooral te danken aan de gunstige wereldprijzen voor traan.76
Maar er waren niet alleen maar meevallers in de eerste periode van de Nederlandse
walvisvaart. Zo bleek de concurrentie groter dan verwacht. Aanvankelijk ging men er namelijk van uit
dat Japan voorlopig niet terug zou keren in de walvisvaart gezien diens rol in de oorlog. Geheel
onverwachts kregen de Japanners in 1946 alweer toestemming van de Amerikaanse
bezettingsautoriteiten om deel te nemen aan de walvisvaart. Bovendien ging ook de Sovjet-Unie zich
mengen in de internationale strijd om walvisvetten. In 1946 stuurde de Unie haar eerste expeditie
naar de Antarctische vangstgronden. Ook dit vergrootte de concurrentie.77
Een tweede tegenvaller was de verwerkingscapaciteit van de Willem Barendsz. Deze
capaciteit was klein ten opzichte van de internationale concurrentie. De Willem Barendsz mat 10.835
brutoregister ton. De nieuwe fabrieksschepen van concurrerende landen waren in de meeste
gevallen drie- tot achtduizend ton groter. In een bedrijfstak die te maken had met een vooraf, door
de IWC, ingesteld quotum van 16.000 BWU (Blue Whale Units), was de geringe verwerkingscapaciteit
van de Willem Barendsz een groot nadeel. De concurrentie kon in dezelfde tijd meer walvissen
verwerken dan de Nederlandse onderneming. Daarbij kwam ook nog dat het Nederlandse
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fabrieksschip geen mogelijkheden had om bijproducten te produceren, wat de internationale
concurrenten wel konden. Toch hadden, dankzij de hoge traanprijs, deze negatieve aspecten nog
geen gevolgen voor de winstgevendheid in de eerste vijf jaren van de onderneming.78
Na de eerste vijf, financieel succesvolle, jaren werd innovatie overwogen. De directie van de
Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart N.V. dacht gezamenlijk met de Raad van
Commissarissen hardop na over vervanging van de Willem Barendsz door een nieuw, moderner en
groter fabrieksschip. Wegens onvoldoende financiële middelen kon de Nederlandsche Maatschappij
voor de Walvischvaart de bouw van een nieuw fabrieksschip echter niet zelf financieren. Wederom
werd daarom de onderneming gesteund door de Nederlandse regering. Het ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zag namelijk, gestimuleerd door de steeds maar stijgende
traanprijzen, geen enkele reden om te stoppen met de Nederlandse walvisvaart. De steun van het
ministerie mondde uit in een garantiecontract, waarbij de staat alle risico’s op zich nam. Er werden
zelfs afspraken gemaakt over de garantie van een jaarlijkse dividenduitbetaling. Door de financiële
steun van de Nederlandse regering kwam er genoeg geld beschikbaar om een nieuw schip te bouwen
en de jagersvloot te moderniseren. De ambitie was om met een groter en moderner fabrieksschip en
een modernere jagersvloot een groter aandeel van het quotum te behalen. 79
Het nieuwe fabrieksschip zou wederom de naam Willem Barendsz dragen en was met 26.830
register ton aanzienlijk groter dan het oude fabrieksschip, dat slechts 10.635 ton mat. Naast een
grotere inhoud had de nieuwe ‘Willem Barendsz II’ de mogelijkheid om twee walvissen tegelijkertijd
te verwerken. Daarbij had het nieuwe moederschip mogelijkheden om walvissen verder te
verwerken en bijproducten te produceren. Enkele bijproducten die men met de komst van de nieuwe
Willem Barendsz aan boord kon produceren, waren vleesmeel en vitamine-olie. De bouw van het
nieuwe fabrieksschip was medio 1955 voltooid en het schip werd op 9 juli 1955 officieel
overgedragen aan de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart N.V..80
Als gevolg van de vergrote verwerkingscapaciteit van het nieuwe fabrieksschip, was het ook
mogelijk om de jagersvloot uit te breiden. In plaats van acht jagers gingen er in 1955 maar liefst
achttien jagers mee op expeditie naar de Antarctische vangstgronden. In de vijf jaar daarvoor was er
echter veel veranderd. Zo bleek tijdens de bouwperiode van de nieuwe Willem Barendsz dat het
internationaal vastgestelde quotum van 16.000 BWU te hoog lag. De walvispopulaties werden ernstig
bedreigd door dit te hoge quotum. De International Whaling Commission verlaagde het quotum voor
het eerst in het seizoen 1953/54 tot 15.500 BWU. In het jaar van de eerste expeditie van de nieuwe
Willem Barendsz werd het quotum nog verder verlaagd naar 15.000 BWU. Één jaar later, voor het
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seizoen 1956/57, werd het quotum andermaal verlaagd tot 14.500 BWU. Uiteraard was dit een
ongunstige ontwikkeling voor de Nederlandse Maatschappij voor de Walvischvaart N.V..81
Ondanks de verlagingen van het jachtquotum nam het aantal walvisvaartexpedities niet af,
maar nam het zelfs toe. Hierdoor waren de vangsten van de nieuwe Willem Barendsz en de daarmee
gepaard gaande traanproductie niet hoger dan in de voorgaande expedities van het oudere en
minder efficiënte fabrieksschip. Daarbij kwam dat de prijs per vat traan daalde. Lagere wereldprijzen
voor traan, tegenvallende vangsten en traanproductie, quotumverlagingen en de toenemende
concurrentie zorgden ervoor dat de Nederlandse walvisvaart niet rendabel kon worden zonder
overheidssteun. De onderneming was compleet afhankelijk geworden van het garantiecontract met
de Nederlandse overheid; zonder dit contract was de onderneming in deze periode financieel ten
onder gegaan.82
Internationaal gezien barstte er in deze periode, vanaf ongeveer 1956, een hevige strijd los
rondom de quotumregeling. De Noren kwamen met een voorstel om het aantal jagers per expeditie
te verminderen om overbejaging van de walvissen tegen te gaan. Hierna startten in 1958 de eerste
gesprekken over het instellen van een nationale quota. Met een nationale quota zou worden
afgesproken hoeveel procent van het totale internationale quotum elk land kreeg. Het voorstel dat
voorgelegd werd tijdens een bijeenkomst van de International Whaling Commission kon niet rekenen
op Nederlandse steun. Volgens dit voorstel zou het Nederlandse aandeel namelijk op 5% komen te
liggen. Het internationale quotum was wederom vastgesteld op 15.000 BWU. Het percentage van 5%
zou Nederland dus het recht geven om 750 BWU te vangen. De Nederlandse regering wilde echter
niets van het voorstel weten en wees het resoluut af. De Nederlandse overheid had in de voorgaande
jaren vele miljoenen moeten bijleggen door het garantiecontract om de Nederlandse
walvisvaartonderneming rendabel te maken. Dit contract zou aflopen in 1961 en er was berekend
dat een vangst van 1200 BWU noodzakelijk was om het bedrijf zonder overheidssteun rendabel te
kunnen maken. Door het uitblijven van een akkoord over de verdeling van het quotum, besloot
Nederland uit de International Whaling Commission te stappen en zich niet langer te houden aan het
vooraf vastgestelde quotum.83
Het vangstseizoen 1959/1960 was het eerste seizoen waarin de Willem Barendsz geen
rekening hoefde te houden met een quotum of vangsttijd. De doelstelling in dit jaar was om de zo
gewenste 1200 BWU te vangen en hiermee aan te tonen dat de Nederlandse onderneming financieel
onafhankelijk kon opereren. De 1200 BWU werden zowel in de jaargang 1959/60 als in 1960/61, met
respectievelijk 1037,5 en 1010,5 BWU, niet gehaald. Toch werd er in beide seizoenen een winst
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geboekt. Deze winst werd vooral bewerkstelligd door de efficiënte productie en de
verkoopresultaten. Ook het toenemende belang van bijproducten, zoals walvisvlees, droeg bij aan de
winst.84
Na de aanvankelijk succesvolle jaargangen 1959/60-1960/61 waren de verwachtingen voor
het seizoen 1961/62 wederom hooggespannen. Hoewel er in 1958 nog werd geopperd dat het
quotum makkelijk verhoogd kon worden tot 16.500 BWU, bleek al in 1961 dat de populatie
baleinwalvissen niet meer toereikend was om deze hoeveelheid BWU te kunnen halen. In het seizoen
1961/62 ving de Nederlandse expeditie maar 614 BWU. Dit was een mokerslag voor de Nederlandse
walvisvaartonderneming. Het besef daagde dat de bejaagde baleinwalvissen op het punt stonden om
uit te sterven als gevolg van overbejaging.85
Ook de Nederlandse overheid besefte dat ze haar aandeel had gehad in het bijna uitroeien
van de walvispopulaties. Nederland had zich immers steeds sterk gemaakt voor quotumverhogingen.
Na het desastreuze jachtseizoen van 1961/62 keerde Nederland terug aan de overlegtafel van de
International Whaling Commission. Nederland ging voor het vangstseizoen 1962/63 akkoord met een
vastgesteld quotum van 900 BWU. Het seizoen werd afgesloten met een totale vangst van 475,5
BWU en een verlies van anderhalf miljoen gulden. Tijdens het seizoen 1963/64 werd slechts 343
BWU gevangen. Dit resulteerde in een verlies van twee miljoen gulden. Voor de directie van de
Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart N.V. was dit de spreekwoordelijke druppel die
de emmer deed overlopen: het bedrijf zou worden geliquideerd.86
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Hoofdstuk 2: De herkomst van de walvisvaarders nader bekeken

Van oudsher spelen de Waddeneilanden een belangrijke rol in de Nederlandse walvisvaart. Wie
tegenwoordig Ameland bezoekt, kan daar authentieke commandeurshuizen aanschouwen. Vanaf de
allereerste walvisvaartexpedities waren mannen van de Waddeneilanden betrokken bij de jacht. Het
lijkt daarom logisch dat de eilanders ook bij de Nederlandse walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog
betrokken waren. Hoewel het aantal bemanningsleden van de eilanden aanvankelijk gering was,
vonden door de jaren heen toch veel eilanders hun weg naar het Zuidpoolgebied.87
Zoals eerder opgemerkt, zijn de bemanningslijsten niet volledig wat betreft gegevens over de
geboorteplaats. Alleen in de bemanningslijsten van de expedities in de periode 1946-1951 werd
bijgehouden waar een bemanningslid vandaan kwam. In de overige jaargangen werd slechts de
leeftijd en het beroep van de opvarende gegeven. De uitzondering hierop is het expeditiejaar
1956/57 waar de geboorteplaats van de ingescheepte bemanningsleden wel weer werd vermeld. Het
ontbreken van de vermelding van de geografische afkomst van de bemanningsleden bemoeilijkt de
reconstructie van het aantal walvisvaarders van Schiermonnikoog.88
Voor het algemene beeld van de bemanning kan gebruik worden gemaakt van het werk van
Van Dissel en Oosterling. Deze twee historici hebben een reconstructie gemaakt van de
samenstelling van de bemanning, waarbij de opvarenden worden onderverdeeld naar nationaliteit.
Het Nederlandse deel van de bemanning wordt hierbij nog gespecificeerd naar provinciale herkomst.
In dit hoofdstuk wordt allereerst de samenstelling van de bemanning, zoals die gereconstrueerd is
door Van Dissel en Oosterling, weergegeven.89 Hierbij wordt de omvang van het Nederlandse deel
van de bemanning afgezet tegen het buitenlandse deel. Vervolgens worden de samenstellingen van
beide groepen, zowel het Nederlandse als het buitenlandse deel van de bemanning, elk in een aparte
paragraaf nader toegelicht. Dit is belangrijk om een duidelijk inzicht te verkrijgen in het aandeel van
Schiermonnikoog en in wat voor omgeving zij fungeerden. Nadat de algemene samenstelling van de
bemanning is weergegeven, wordt een verdere specificatie gemaakt voor de Waddeneilanden.
Historisch onderzoek naar de specifieke herkomst van de bemanningsleden vanuit een bepaalde
plaats is nog niet eerder gedaan. Een reconstructie naar plaats van afkomst is echter lastig, aangezien
de plaats van herkomst slechts in enkele jaargangen op de bemanningslijsten wordt weergegeven.90
Voor een goede reconstructie is aanvullende informatie nodig. De benodigde informatie voor
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Schiermonnikoog werd gevonden in een artikel in de Schiermonnikoogse bode. In dit artikel worden
de namen van alle Schiermonnikoogse walvisvaarders gegeven. Belangrijk hierbij is dat ook de
beroepen van de eilander walvisvaarders worden weergegeven. 91 Dit is belangrijk, omdat de lijst met
Schiermonnikoger walvisvaarders hierdoor kan worden gecombineerd met de bemanningslijsten van
de expedities. Als alleen de namen van de walvisvaarders werden gegeven was een reconstructie
enigszins speculatief, aangezien enkele namen vaker voorkwamen. Dankzij de toevoeging van het
specifieke beroep kan er met grote zekerheid een reconstructie worden gemaakt van het jaarlijkse
aantal walvisvaarders van Schiermonnikoog. Door zowel te kijken naar de naam en het beroep van
een individu kan worden gereconstrueerd welke eilanders in welke jaren ter walvisvaart zijn gegaan.
Dankzij de lijst met namen uit de Schiermonnikoogse bode is een reconstructie van het jaarlijkse
aantal eilander walvisvaarders van dit specifieke eiland te verwerkelijken. Voor de overige
Waddeneilanden is geen lijst met namen van walvisvaarders gevonden, waardoor voor deze eilanden
een precieze reconstructie onmogelijk is. De reconstructie voor die eilanden is daarom louter
gebaseerd op vermeldingen uit de secundaire literatuur.

2.1 De omvang en samenstelling van de bemanning
Voordat een analyse over de samenstelling van de bemanning kan worden gemaakt, is inzicht in de
omvang van deze bemanning een vereiste, aangezien bij de ingebruikname van de Willem Barendsz
(II) in 1955 de omvang van de bemanning fors toenam. Het aantal expeditieleden dat jaarlijks
meeging ter walvisvaart is weergegeven in figuur 12.
Figuur 12 Omvang en samenstelling van de bemanning van de Nederlandse walvisvaart expedities, 1946-1964.
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Bron: Van Dissel en Oosterling, Aan boord, 161-164 en Bruijn, De Nederlandse maatschappij, 249.

In de jaren van de Willem Barendsz (I), 1946-1954, nam het aantal opvarenden jaarlijks licht toe.
Voor jaargang 1955/56 werd de nieuwe Willem Barendsz (II) uitgezonden naar de Antarctische
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Oceaan, wat resulteerde in een groter aantal deelnemers aan de walvisvaartexpedities. Na een
aanvankelijke forse toename deelnemers in het eerste jaar van de Willem Barendsz (II), nam het
aantal uitgezonden walvisvaarders in de daaropvolgende jaren weer enigszins af. Vanaf 1959 tot aan
1962 nam het aantal opvarenden weer toe.92 Dit werd veroorzaakt door de situatie waarin de
Nederlandse

walvisvaartonderneming

zich

bevond.

De

Nederlandse

overheid

had

zich

teruggetrokken uit de International Whaling Commitee, waardoor de Nederlandse expeditie niet
langer rekening hoefde te houden met het internationale afgesproken quotum en de internationaal
vastgestelde vangstperiode. Waarschijnlijk werd er rekening gehouden met toenemende vangsten en
langere expeditietijden. Hierdoor is het aannemelijk dat, om het productieproces te optimaliseren, er
weer meer personeel werd aangenomen dan in de voorgaande jaargangen. Voor de laatste twee
expedities werd er wederom een quotum gehanteerd. De directie probeerde ten gevolge hiervan de
kosten te drukken door te snijden in de bemanning en het aantal walvisjagers. Deze kostenbesparing
resulteerde

in

de

afname

van

het

aantal

opvarenden

gedurende

de

laatste

twee

expeditiejaargangen.93
Nu de omvang van de bemanning is beschreven, kan aandacht worden besteed aan de
samenstelling van de bemanning per jaargang wat betreft de verschillende nationaliteiten. De
samenstelling van de bemanning wordt weergeven in figuur 13. Alleen voor de jaargang 1946/47
bleek de exacte samenstelling van de bemanning niet te achterhalen. De deelnemers aan de
expedities van de Nederlandse moderne walvisvaart waren voor het grootste gedeelte afkomstig uit
de landen: Nederland, Zuid-Afrika, Noorwegen, Duitsland en Spanje. Naast de belangrijkste vijf
nationaliteiten waren er ook nog enkelingen uit andere landen. Deze enkelingen worden in de
analyse meegenomen onder de noemer ‘overige nationaliteiten’.94
Figuur 13 De totale bemanning gespecificeerd naar land van herkomst in absolute aantallen (1947/1948-1963/1964).
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Uit de samenstelling van de bemanning in absolute aantallen kan worden geconcludeerd dat het
overgrote deel afkomstig was uit Nederland en Zuid-Afrika. Het aantal Nederlanders nam voor de
ingebruikname van de Willem Barendsz (II), tijdens expeditiejaar 1955/56, ieder jaar licht toe.
Tegelijkertijd nam ook het aantal Zuid-Afrikanen elk jaar toe. Bij de ingebruikname van het nieuwe
moederschip nam het aantal walvisvaarders van zowel de Nederlandse als de Zuid-Afrikaanse
nationaliteit fors toe. Dit werd logischerwijs veroorzaakt door de extra vraag naar personeel op het
grotere moederschip en het toegenomen aantal jagers. Echter, vanaf jaargang 1956/57 nam het
aantal Nederlanderse walvisvaarders bijna elk jaar af. Het aantal Zuid-Afrikanen daarentegen nam tot
en met expeditiejaar 1961/62 onveranderd toe. De afname van het aantal Zuid-Afrikanen in de
laatste twee expeditiejaren werd veroorzaakt door de verkleining van de totale bemanning om de
kosten te drukken.95
Naast de Nederlanders en de Zuid-Afrikanen waren er nog drie landen met een redelijke
vertegenwoordiging op de expeditie. Wat opvalt aan het aantal walvisvaarders uit Noorwegen was
dat de omvang van deze groep over de gehele periode redelijk constant bleef. Noorse walvisvaarders
waren bij alle expedities van de Nederlandse moderne walvisvaart betrokken. Belangrijk hierbij is dat
het overgrootte deel van de Noorse walvisvaarders ingescheept waren op de jagers. De Noren
bekleedden de belangrijkste beroepen op de jagers, aangezien zij voor deze functies de meeste
expertise hadden. Het specialistische beroep van de ‘gunners’ was bijna exclusief voorbehouden voor
Noorse walvisvaarders. Afgezien van enkelingen waren er vóór 1955 slechts drie nationaliteiten
aanwezig op de expeditie, namelijk de Nederlanders, Zuid-Afrikanen en Noren. Bij de ingebruikname
van de Willem Barendsz (II) vond een lichte diversificatie van de bemanning plaats. Vanaf seizoen
1955/56 gingen namelijk meerdere verschillende nationaliteiten deelnemen aan de moderne
Nederlandse walvisvaart. Hierbij vormden de Duitsers aanvankelijk de belangrijkste groep
nieuwelingen. Vanaf 1959/60 gingen ook Spanjaarden mee ter walvisvaart. Het aantal Spanjaarden
nam zelfs zo toe dat zij tijdens de laatste twee expedities de derde grootste groep vormden.96
Voor een beter inzicht in de samenstelling in de bemanning wordt in figuur 14 gekeken naar
het procentuele aandeel per nationaliteit.
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Figuur 14 Procentueel aandeel per nationaliteit op de Nederlandse moderne walvisvaart (1947/48-1964/64).
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In figuur 14 is een duidelijke verschuiving waarneembaar wat betreft het procentuele aandeel
Nederlandse walvisvaarders ten opzichte van het procentuele aandeel buitenlandse walvisvaarders.
Aanvankelijk bedroeg het procentuele aandeel Nederlanders aan boord van de expedities meer dan
60% van de totale bemanning. Vanaf jaargang 1949/50, waarin het aandeel van Nederlandse
walvisvaarders het grootste was met 66,2%, nam het aandeel van de Nederlandse bemanningsleden
bijna ieder jaar af. Alleen in jaargang 1954/55 was nog een lichte toename ten opzichte van de
voorgaande expeditie waarneembaar. Ondanks de toename in absolute cijfers van het aantal
Nederlandse bemanningsleden tussen de jaren 1947/48 en 1953/54, zoals weergegeven in figuur 13,
nam het relatieve aandeel vanaf jaargang 1949/50 constant af. Na 1954/55 nam zowel het absolute
als het relatieve aandeel af. Tegenover de afname van het Nederlandse aandeel stond logischerwijs
een toename van het procentuele aandeel van de buitenlanders op de expeditie. Vanaf jaargang
1959/60 was het aantal buitenlanders op de expeditie groter dan het aantal Nederlanders.97
2.1.1 De herkomst van de Nederlandse walvisvaarders naar provincie
De samenstelling van het Nederlandse gedeelte van de bemanning wordt in deze paragraaf
behandeld. In figuur 15 wordt de samenstelling van dit Nederlandse deel van de bemanning
gespecificeerd naar provincie van herkomst. Dit cijfermateriaal is ontleend aan Van Dissel en
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Oosterling en bleek alleen voor de jaargangen 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1956/57 en 1957/58 te
achterhalen.98
Figuur 15 De samenstelling van het Nederlandse gedeelte van de bemanning gespecificeerd naar provincie voor de
jaargangen tussen 1946-1949 en 1956-1958.
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Uit het onderzoek van Van Dissel en Oosterling blijkt dat het grootste gedeelte van de Nederlandse
bemanning afkomstig was uit Noord-Holland. Vooral het aandeel van Amsterdam was groot, maar
ook het aandeel van steden als Haarlem, Zaandam, Den Helder, Velsen en IJmuiden was aanzienlijk.
De laatste twee steden werden vooral in de latere fase van de Nederlandse naoorlogse walvisvaart
steeds belangrijker.99
De rol van Zuid-Holland bij de Nederlandse naoorlogse walvisvaart werd gekenmerkt door
grote schommelingen. Het ene jaar gingen er aanzienlijk meer Zuid-Hollanders mee ter walvisvaart
dan het andere. De belangrijkste plaatsen van herkomst van de walvisvaarders in deze provincie
waren aanvankelijk Rotterdam en Den Haag. In de latere fase (1956-58) nam het belang van Den
Haag af en werd die plek ingenomen door Katwijk.100
De belangrijkste leveranciers van walvisvaarders uit Friesland zijn de Waddeneilanden. Het
merendeel van de Friese inbreng was afkomstig van de eilanden, in de latere jaren echter nam het
aantal eilanders af. Andere Friese gebieden namen dit aandeel toen over. Hierbij moet gedacht
worden aan Anjum, Lioessens, Wierum en Murmerwoude. Kort gezegd zijn dit de gemeenten West98
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en Oost-Dongeradeel en Dantumadeel. In 1957/58 was het aandeel uit deze drie gemeenten
toegenomen tot 34 walvisvaarders. Deze toename was een direct gevolg van een directiebesluit van
de Nederlandse Maatschappij voor de Walvischvaart N.V. Na het slechtverlopen vangstseizoen in
1952/53, besloot de directie dat er actiever gerekruteerd moest worden onder de boerenzonen in de
gemeenten West- en Oost-Dongeradeel en Dantumadeel.101 Dit komt ook naar voren in het interview
met Cor Gramsbergen. Gramsbergen geeft aan dat de boerenzonen uit Noord-Oost Friesland
uitermate geschikt werden bevonden voor de walvisvaart

‘’Dat werk was zwaar, aan dek...vreselijk zwaar. Was ik eigenlijk te licht voor gebouwd, kun je wel
zeggen. De mensen die aan dek werkten kwamen hoofdzakelijk uit Noord-Oost Friesland, maar die
kwamen allemaal bij de boeren weg, dat waren allemaal boerenarbeiders. Dat waren allemaal zulke
kerels met zulke handen.”102

Over het aandeel van de overige provinciën is nog weinig bekend, behalve dat dit aandeel erg gering
was. Van Dissel en Oosterling geven aan dat in de periode 1946-49 93 procent van de Nederlandse
walvisvaarders afkomstig was uit de eerder genoemde provincies en slechts 7 procent uit de overige
provincies van Nederland. In de periode 1956-58 nam dit aandeel toe tot 18%. De drie grote
walvisvaartprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland leverden in die tijd 82% van alle
Nederlandse walvisvaarders.103

2.1.2 De buitenlandse opvarenden op de Willem Barendsz

Op de walvisvaartexpedities van de ‘Willem Barendsz’ met zijn vloot walvisjagers was een aanzienlijk
deel van de bemanning van buitenlandse afkomst. Gedurende de achttien jaar dat Nederland actief
was in de walvisvaart, nam het aandeel buitenlanders steeds verder toe. Deze procentuele toename
is weergegeven in figuur 16. Voor een overzicht van het cijfermateriaal wordt verwezen naar bijlage
1. 104
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Figuur 16 Procentuele aandeel buitenlanders op de Nederlandse moderne walvisvaart en de samenstelling van deze
groep naar nationaliteit (1947/1948-1963/64).
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Tijdens de eerste expeditie waren de buitenlanders vooral afkomstig uit Noorwegen en de Faeröer
eilanden. Later gingen er vanuit andere landen ook steeds vaker walvisvaarders mee. Er moet hierbij
gedacht worden aan enkelingen of groepen uit Duitsland en Spanje.105 Een aparte groep
buitenlanders vormden de Zuid-Afrikanen. Zij werden gerekruteerd in Kaapstad en werden ook weer
afgezet in Kaapstad. De Zuid-Afrikanen speelden gedurende alle jaren van de Nederlandse
walvisvaart een prominente rol. Dit kwam vooral doordat ze goedkopere arbeidskrachten waren dan
de Europeanen. Behalve dat het basisloon voor Zuid-Afrikanen vaak lager lag, hoefden zij ook niet
betaald te worden tijdens de heen- en terugreis vanuit Nederland. De duur van hun contracten was
daarom korter, wat hen tot nog goedkopere arbeidskrachten maakte. Door deze twee factoren
waren Zuid-Afrikanen goedkope krachten, die vaak ingehuurd werden voor de meest smerige
baantjes. Dit komt goed naar voren uit het interview met Cor Gramsbergen. Die beschreef de situatie
op de jagers als volgt:

“Met de Zuid-Afrikaners jaa. Jaa, op zo’n jager had je een stuk of drie Hollandse machinisten meestal
niet altijd. Stokers, dat waren Zuid-Afrikaners. Meestal een stuk of drie stokers. Een olieman ook een
Zuid-Afrikaan, allemaal kleurlingen. En je had vier tot zes matrozen en dat waren ook allemaal ZuidAfrikaners. En ik had dan twee mess boys voor te helpen in de kombuis. En wat ik zei, die jongens
hadden een klere rotjob. Die deden het meeste werk voor het minste geld.”106
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“de Zuid-Afrikanen, dat waren wel flinke mensen. Jaa, die stokers waren zo sterk als een paar.. die
hadden de rotste job van allen die stonden in hun onderbroek ervoor om die zes grote vuren te
stoken. Man het was misschien wel 40 graden heet daar beneden of nog wel heter.”107
Omdat ze zo goedkoop waren, nam het aantal Zuid-Afrikanen steeds verder toe. De toename van het
aantal Zuid-Afrikanen op de Nederlandse walvisvaartexpeditie wordt weergegeven in figuur 17 en
het cijfermateriaal is raadpleegbaar in bijlage 2. Wat opvalt, is dat het aandeel Zuid-Afrikanen vooral
op de jagersvloot groot was:
Figuur 17 Aantal Zuid-Afrikanen op de Nederlandse moderne walvisvaart.
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Zoals eerder aangegeven, was het aanvankelijk de intentie om de Willem Barendsz tijdens zijn eerste
expeditie voor een groot deel met Noren te bemannen. De Noren hadden al ruimschoots ervaring in
de walvisvaart en zouden zo de Nederlandse bemanningsleden kunnen opleiden. Door in de leer te
gaan bij de Noren zou het aandeel Nederlanders geleidelijk aan kunnen worden vergroot.108
Dit proces kreeg echter een stevige klap toen in Noorwegen de Norwegian Crew law werd
aangenomen. Nieuwe ondernemingen – zoals de Nederlandse onderneming - die zich gingen richten
op de walvisvaart, hadden de Noorse expertise namelijk nodig om het vak te leren. De Nederlandse
Maatschappij wist voor de eerste expeditie acht Noorse gunners te strikken door hun forse salarissen
te beloven. Daarbij werden er ook nog 46 andere Noren bereid gevonden om aan de eerste expeditie
deel te nemen, zij werden ingescheept op het moederschip de Willem Barendsz.109 Na de eerste
jaargang nam het aantal Noren dat dienst deed op het fabrieksschip fors af. Op de jagers nam het
aantal Noren aanvankelijk toe. Daarna bleef het aantal Noorse bemanningsleden schommelen tussen
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de 10 en 24.110 Het aantal Noorse opvarenden per jaargang wordt weergegeven in figuur 18 en het
cijfermateriaal hiervan is raadpleegbaar in bijlage 3.
Figuur 18 Aantal Noren op de Nederlandse moderne walvisvaart.
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Naast bovengenoemde nationaliteiten die de hoofdmoot vormden van de bemanning, werden nog
andere landen vertegenwoordigd op de verschillende expedities van de Willem Barendsz. Naast
verschillende ‘eenlingen’, zoals ene H. Karlson uit Finland, waren er ook kleine bevolkingsgroepen die
gezamenlijk toch een redelijk deel van de bemanning uitmaakten tijdens de expedities.111 De twee
belangrijkste groepen buitenlanders, die niet vanaf het begin aanwezig waren, waren de Spanjaarden
en de Duitsers. Het seizoen 1955/1956 is het eerste seizoen waarin er een groep van vijf Duitsers
meeging op walvisvaartexpeditie. De groep Duitsers groeide daarna rap: in het daaropvolgende jaar
gingen er twintig Duitsers mee. Vanaf het seizoen 1955/56 tot aan het laatste seizoen 1963/64
werden elk jaar Duitsers ingescheept. Afgezien van het eerste en de twee laatste seizoenen waarin
Duitsers aanwezig waren, bedroeg het aantal Duitse walvisvaarders steevast meer dan twintig.112 Het
aantal Duitse bemanningsleden wordt weergegeven in figuur 19 en het cijfermateriaal is
raadpleegbaar in bijlage 4.
Figuur 19 Aantal Duitsers op de Nederlandse moderne walvisvaart.
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De andere groep buitenlanders die deelnam aan de laatste fase van de Nederlandse walvisvaart
waren de Spanjaarden. In het vangstseizoen 1959/60 nam A. Dominguez als eerste Spanjaard deel
aan de Nederlandse naoorlogse walvisvaart. Zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door andere
Spanjaarden. In 1960/61 ging Dominquez wederom ter walvisvaart en werd hij vergezeld door twee
landgenoten.113 De drie jaar daarop bleef de Spaanse belangstelling van de Nederlandse
walvisvaartexpeditie stijgen. In het seizoen 1961/62 nam het aantal Spaanse bemanningsleden toe
tot 14. Het jaar erop gingen er 27 Spanjaarden mee. In 1963/64, het laatste seizoen waarin de Willem
Barendsz zou uitvaren, nam de grootste groep Spanjaarden deel aan de expeditie: maar liefst 48
Spanjaarden ondernamen toen de reis naar de Antarctische vangstgebieden.114 Het aantal Spaanse
bemanningsleden per jaargang wordt weergegeven in figuur 20 en het cijfermateriaal is
raadpleegbaar in bijlage 5.
Figuur 20 Aantal Spanjaarden op de Nederlandse moderne walvisvaart.
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2.2 Het aandeel van de Waddeneilanden
2.2.1 Het aandeel van Schiermonnikoog

Schiermonnikoog, het kleinste Waddeneiland, had van alle Waddeneilanden het grootste aandeel in
de Nederlandse naoorlogse walvisvaart. Gedurende dit onderzoek is geprobeerd te reconstrueren
hoeveel Schiermonnikogers van 1946 tot 1964 jaarlijks deelnamen aan de reizen naar het
Zuidpoolgebied. Dit is gedaan op basis van de bemanningslijsten en de namen die C. Soepboer
optekende in de Schiermonnikoogse bode.115 Bekend is dat er in de hoogtijdagen van de
Schiermonnikoogse betrokkenheid ongeveer 24 personen meegingen. Dit wordt tenminste door
Auke Talsma als maximum genoemd in het interview:

“Dus er gingen veel mensen, ook mannen hier van Schiermonnikoog, daarvoor. Het hoogste aantal
was 24 mannen van Schiermonnikoog en dat was vóór 1960.”116

Het aantal van 24 Schiermonnikogers was volgens Auke Talsma het absolute hoogtepunt van de
betrokkenheid van het eiland bij de walvisvaart. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat dit aantal
zelfs eenmaal overtroffen werd; namelijk in het seizoen 1952/53. In dat jaar gingen er 27 personen
vanaf het eiland mee ter walvisvaart. 117
In het eerste jaar van het Nederlandse initiatief gingen er vijf Schiermonnikogers mee aan
boord van de Willem Barendsz. De bekendste vertegenwoordiger van het Waddeneiland was
kapitein Klaas Visser. Harmen Jansma, H. van de Meulen, Tj. van de Werff en H. Smink waren de
andere Schiermonnikogers die deelnamen aan de eerste naoorlogse walvisvaartexpeditie. Het
seizoen daarop, in 1947/48, was het aantal Schiermonnikogers toegenomen tot twintig mannen. Het
eiland nam hierdoor een prominente plek in als leverancier van bemanningsleden voor de expeditie.
Vervolgens schommelde het aantal deelnemende mannen van Schiermonnikoog jaarlijks tussen de
tien en twintig. In latere jaren is een afname waarneembaar en loopt het aandeel van het eiland snel
terug.118 Auke Talsma herinnert zich deze afname en vertelt daarover:
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“Dat was voor 1960. Daarna nam het snel af, want de vangsten werden minder en hoe minder de
vangsten werden, hoe minder je verdiende.”119

In figuur 21 wordt een overzicht gegeven van het aantal Schiermonnikogers dat jaarlijks deelnam aan
de Nederlandse naoorlogse walvisvaart.
Figuur 21 aantal schiermonnikogers dat jaarlijks deelnam aan de Nederlandse moderne walvisvaart, 1946-1964.
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Uit figuur 21 blijkt duidelijk dat het aantal Schiermonnikogers na expeditiejaar 1952/53 begon af te
nemen. Deze tendens zette zich door in de laatste periode van de Nederlandse moderne walvisvaart
1960-1964. Het hoogtepunt van de betrokkenheid van Schiermonnikoog lag in de jaren 1947-1953,
daarna werd de importantie van het eiland als leverancier van walvisvaarders langzaam minder. Met
name tijdens de laatste twee reizen in 1962/63 en 1963/64 was de rol van Schiermonnikoogse
walvisvaarders marginaal.120 In deze periode werden veel Nederlandse walvisvaarders vervangen
door goedkopere arbeidskrachten, zoals Spanjaarden en Zuid-Afrikanen.121 Daarnaast namen in deze
periode de vangsten af en daarmee ook de inkomsten. Het is aannemelijk dat de Schiermonnikoogse
walvisvaarders zich gingen richten op andere vormen van inkomsten. 122
Naast het bestuderen van het aantal walvisvaarders dat jaarlijks vanaf Schiermonnikoog
deelnam aan de Nederlandse walvisvaartexpeditie, is het ook interessant om te kijken naar het
verloop van de bemanning. Hiermee wordt bedoeld of de samenstelling van het Schiermonnikoogse
deel van de bemanning veel aan verandering onderhevig was of dat dezelfde walvisvaarders
meegingen op meerdere reizen. Vanuit de overgeleverde bemanningslijsten is een reconstructie te
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maken van het verloop van de Schiermonnikoogse bemanningsleden. Het resultaat van deze
reconstructie wordt weergegeven in figuur 22.123
Figuur 22 Verloop van de Schiermonnikoogse walvisvaarders.
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Uit figuur 22 komt een beeld naar voren waaruit geconcludeerd kan worden dat het verloop van de
bemanning uiterst gering was. Na het vijfde jaar werd het aandeel van de Schiermonnikoogse
bemanningsleden dat vijf jaargangen of meer meeging op expeditie steeds groter. Vanaf jaargang
1954/55 vormde de meest ervaren groep ook de grootste groep afgevaardigden van
Schiermonnikoog. Wat met name opvalt in de grafiek, is de steeds geringere aanwas van nieuwe
Schiermonnikoogse walvisvaarders. Het aantal mannen dat voor de eerste keer meeging ter
walvisvaart werd gedurende de periode waarin de expedities werden gehouden steeds kleiner.124
Om de impact van de walvisvaart op de Schiermonnikoogse gemeenschap te analyseren, is
het van belang om het aantal walvisvaarders af te zetten tegen de beroepsbevolking van
Schiermonnikoog..

De

gegevens

over

de

beroepsbevolking

van

Schiermonnikoog

zijn

gereconstrueerd in het eerste hoofdstuk.125 In figuur 23 wordt het aantal Schiermonnikogers dat ter
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walvisvaart ging afgezet tegen de totale beroepsbevolking van het eiland. In bijlage 6 is het
cijfermateriaal te raadplegen.126
Figuur 23 Percentage Schiermonnikoogse beroepsbevolking betrokken bij de walvisvaart.
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Volgens de reconstructie van het aantal Schiermonnikogers in de Nederlandse naoorlogse
walvisvaart, waren er in het merendeel van de jaren rond de twintig mannen ingescheept. Volgens
bovenstaande gegevens blijkt, dat jaarlijks ongeveer tussen de 1% en 9% van de Schiermonnikoogse
beroepsbevolking betrokken was bij de walvisvaart. Dit is geen gering aantal. Uit de grafiek valt
duidelijk af te leiden dat de walvisvaart in deze periode een belangrijke werkgever was voor de
bevolking van het eiland. Hierbij moet in acht genomen worden dat, zoals uit de interviews blijkt, de
walvisvaart vaak gecombineerd werd met een baan op het eiland.
In bijlage 7 wordt een overzicht gegeven van de Schiermonnikoogse walvisvaarders die per
jaargang deelnamen aan de moderne Nederlandse walvisvaart. Hierbij moet wel in acht genomen
worden dat deze lijsten mogelijk niet volledig zijn door het ontbreken van sommige basisgegevens in
de bemanningslijsten.

2.2.3 Het aandeel van de overige Waddeneilanden.

Op basis van de geraadpleegde bemanningslijsten, waarin de herkomst van de personen wordt
weergegeven, kan geconcludeerd worden dat er tijdens de eerste reis van de Willem Barentsz drie
Amelanders waren ingescheept. Alle drie waren zij ingescheept als matroos. Voor het seizoen
126
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1947/48 nam het aandeel van Ameland toe tot zes walvisvaarders. Tijdens het vangstseizoen
1948/49 gingen er slechts vier Amelanders mee op walvisvaartexpeditie. 127
De eerstvolgende bemanningslijst waarop de herkomst van de bemanning werd
weergegeven, is van het seizoen 1956/57. Wat betreft de bemanning afkomstig van Ameland,
bestaat echter enige onduidelijkheid. Zeker is dat zich onder de bemanning van de jagers drie
Amelanders bevonden. Mogelijk waren er ook nog twee Amelanders aan boord van de Willem
Barentsz. De drie Amelanders die zeker meegingen tijdens deze walvisvaartexpeditie waren allemaal
werkzaam op verschillende jagers. Wat betreft Ameland, is dit voorlopig de enige achterhaalde
informatie.128 Wel is bekend dat de Amelander Cor Gramsbergen tien jaar lang heeft deelgenomen
aan de walvisvaart.129
Het aandeel van Terschelling was zeer gering voor zover we kunnen concluderen op basis van
de bemanningslijsten. Tijdens de eerste expeditie naar de Zuidpool was er slechts één bemanningslid
afkomstig uit Terschelling. Het jaar daarop in 1947/48 nam geen enkele Terschellinger deel aan de
walvisvaart. Pas op de expeditie in jaargang 1956/57 was er weer een bemanningslid afkomstig uit
Terschelling. Het gaat hierbij om gezagvoerder IJ. Klein.130
Tijdens het onderzoek van de bemanningslijsten zijn geen walvisvaarders uit Texel gevonden.
Dit is opvallend, aangezien Texel wel een verleden heeft met de walvisvaart. Mogelijk was hier de
noodzaak van de walvisvaart als inkomstenbron minder aanwezig of gewenst. Dit kan enerzijds zijn
door alternatieven op het eiland zelf of andere inkomstenbronnen op het vasteland. Mogelijk
richtten de werkzoekenden van Texel zich op andere beroepen dan de walvisvaart. Voor Vlieland
geldt hetzelfde als voor Texel. Mogelijk leverden de beide eilanden wel mannen aan de moderne
Nederlandse walvisvaart, maar op basis van de beperkte informatie uit de bestaande
bemanningslijsten lijkt dit niet het geval te zijn geweest.131
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Hoofdstuk 3: Aan boord van de Willem Barendsz
In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de persoonlijke ervaringen van de walvisvaarders tijdens de
expedities. Ten eerste wordt gekeken naar hun motivatie om deel te nemen aan de walvisvaart.
Vervolgens is aandacht besteed aan het werk dat door hen uitgevoerd moest worden. Er wordt
hierbij onderscheid gemaakt tussen het werk op de jagers en het verwerkingsproces op het
fabrieksschip. Het werk op de jagers wordt mooi geïllustreerd door de persoonlijke ervaringen van
Amelander Cor Gramsbergen. Voor inzicht in het verwerkingsproces zijn de herinneringen van Auke
Talsma van wezenlijk belang. Hierna wordt dieper ingegaan op de gage en de bonuscultuur die er
heerste ten tijde van de Nederlandse walvisvaart. Voor het totaalplaatje van de reis van de Willem
Barentsz, wordt ook gekeken naar de recreatiemogelijkheden voor de bemanning en de
vrijetijdsbesteding in het algemeen. Het laatste deel van hoofdstuk 3 beslaat de terugkomst op het
eiland. Hierin wordt gekeken naar wat de walvisvaarders deden zodra ze terugkwamen op het eiland.

3.1 De situatie

Belangrijk is het uitgangspunt van waaruit de eilanders ter walvisvaart vertrokken. Na de oorlog was
er volgens de geïnterviewde oud-walvisvaarders veel armoede op de Waddeneilanden. Deze
armoede was voor hen een belangrijke drijfveer om zich te laten inschepen op de Willem
Barendsz.132 Vanuit de reconstructie van de Schiermonnikoogse economie in hoofdstuk 2 blijkt dat de
notie van armoede op Schiermonnikoog sterk moet worden genuanceerd. Het werkloosheidscijfer
bedroeg slechts 4,4% in 1947.133 Hiermee lag de werkloosheid niet hoger of lager dan het gemiddelde
in Friesland.134 Wat betreft het gemiddeld inkomen bleef Schiermonnikoog niet ver achter bij het
gemiddelde van Nederland. Vergeleken met de rest van de provincie Friesland lag het gemiddelde
inkomen op Schiermonnikoog zelfs hoger.135 Waarschijnlijk was de keuze voor de walvisvaart niet
zozeer een ontvluchting van de armoede als wel het grijpen van de kans op een baan waar meer geld
mee kon worden verdiend. Dit genuanceerde beeld moet in gedachten worden gehouden bij de
vermelding van de walvisvaarders waarin zij aangeven dat de armoede de belangrijkste drijfveer
wasom deel te nemen aan de walvisvaart.
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De individuele verhalen van de walvisvaarders geven duidelijk de belangrijkste drijfveren om
ter walvisvaart te gaan weer. De vader van Gramsbergen was bijvoorbeeld bakker op Ameland en in
de eerste jaren na de oorlog waren er geen toeristen op het eiland. Het dorp Nes waar deze bakkerij
gevestigd was telde ongeveer 500/600 inwoners, waarvan de helft katholiek was en de andere helft
protestants. Vanwege de verzuilde maatschappij kochten katholieken bij de katholieke bakker en
protestanten bij de protestantse bakker. Hierdoor was de afzetmarkt voor de bakkerij van de familie
Gramsbergen gering en werd er weinig geld verdiend.136 De mogelijkheid om mee te gaan ter
walvisvaart werd daarom ook gezien als een uitgelezen kans om een beter inkomen te vergaren:

“Wie op de Barendsz voer die had een lot uit de loterij. Als wij in Kaapstad kwamen, hier in Holland
was alles op de bon, was niks te krijgen. En we komen in Kaapstad man en dat was echt een land van
melk en honing.”137
Auke Talsma claimt dat op Schiermonnikoog de armoede en het gebrek aan werk de belangrijkste
drijfveren waren om mee te gaan met de Nederlandse walvisvaart expedities naar de Zuidpool.
Volgens Talsma was er op het eiland zelf niks te verdienen en gingen mensen op zoek naar
alternatieve manieren om aan eten en goederen te komen. In deze periode was het jagen op de
konijnenpopulaties van het eiland en het strandjutten erg in trek. Tevens geeft Talsma aan dat de
boeren het in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zwaar hadden. De boerderijen op
Schiermonnikoog waren stuk voor stuk kleinschalige bedrijven met slechts een klein aantal koeien.
Hiermee was amper genoeg geld te verdienen om een bestaan op te bouwen. Als boerenzoon
maakte Auke Talsma deze ontwikkeling van dichtbij mee. 138
Ook in interviews met Clive Hellinga (over zijn vader Klaas Hellinga) en Jan Groendijk komt
hetzelfde argument naar voren. Ook volgens hen was het vooruitzicht op een beter loon de
voornaamste reden om ter walvisvaart te vertrekken. Gevraagd naar de belangrijkste motivatie van
zijn vader, haalt Clive Hellinga deze reden ook aan:

“Geld natuurlijk. Dat was voor iedereen gelijk. Alle andere antwoorden is flauwekul. Want het is
zwaar werk, vies werk en je staat constant in de kou. Dat doe je niet omdat je het zo leuk vind. En na
de oorlog was er niks, dus ja.”139
In een documentaire van Andere Tijden komt dezelfde motivatie naar voren; hierin geeft Tjitte
Talsma van Schiermonnikoog eveneens aan dat er amper werk was op het eiland.140 Gedreven door
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het gebrek aan geld monsterden veel eilanders aan op de Willem Barendsz en vertrokken ze ter
walvisvaart. In diezelfde documentaire vertellen meerdere oud-walvisvaarders dat er een ‘machtig’
loon tegenover stond.141
Uit de verhalen van de oud-walvisvaarders blijkt dat de zoektocht naar een beter inkomen
dan op het eiland de belangrijkste motivatie was om ter walvisvaart te gaan. Maar hoe kwamen de
eilanders terecht op de walvisvaart? Opvallend genoeg lijkt het antwoord hierop voor zowel Ameland
als Schiermonnikoog, de twee belangrijkste Waddeneilanden wat betreft de naoorlogse
walvisvaarders, hetzelfde te zijn. Op beide eilanden was er namelijk één persoon die, dankzij een
connectie met de Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart N.V., ervoor kon zorgen dat de
mannen van het eiland konden solliciteren naar werk op de expeditie. Op Schiermonnikoog was
kapitein Klaas Visser de man met de connecties. Hij was al langer werkzaam bij Vinke & Co en werd
door de rederij naar voren geschoven als eerste kapitein van de Willem Barendsz. Visser zorgde
ervoor dat vele Schiermonnikogers emplooi vonden op de expeditie. Later nam de tweede
Schiermonnikoogse kapitein H.Jansma deze rol enigszins over, al was hij zelf niet meer woonachtig
op het eiland. Dankzij bestaande netwerken uit de scheepvaart raakten de Schiermonnikogers
betrokken bij de walvisvaart. Naar aanleiding van de vraag hoe Visser ervoor zorgde dat de
Schiermonnikogers bij de walvisvaart betrokken raakte, zei Auke Talsma het volgende:

“Nou dan zei je gewoon ‘ik heb van het winter geen werk’ of ‘ik wil over een paar jaar een
huis..trouwen en een huis kopen’. En dan kreeg je een formulier en dan mocht je naar Amsterdam
voor een hele strenge keuring. Je mocht helemaal niks mankeren. Als je naar de Zuidpool ging en je
had last van je hart..of andere bijverschijnsels ..je moest toen hele strenge keuring..die was veel
strenger dan de militaire keuring. En als je daar door kwam dan werd je ergens bij ingedeeld.”142
Klaas Visser zocht ook zelf naar geschikte mannen op het eiland. Hardwerkende mannen werden
gevraagd deel te nemen aan de walvisvaartexpeditie. Clive Hellinga vertelt dat zijn vader op deze
manier in het vak rolde:
“Hij is gewoon gevraagd. Hier op het eiland door Klaas Visser, de kapitein. Mijn vader die voer en op
een gegeven moment was hij even thuis en toen werd hij mee gevraagd. En anderen die hebben wel
gevraagd, die hebben zelf gevraagd aan de kapitein. Vandaar dat er betrekkelijk veel van

140

http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2006/oktober/Laatste-re-nie-walvisvaarders-Willem-Barendsz.html
Ibidem.
142
Interview met Auke Talsma, 03-09-2012.
141

56

Schiermonnikoog mee gingen. Omdat de kapitein van de expeditie van het eiland kwam. Die nam
iedereen mee en hij zocht ook zelf mensen.”143
Op zijn beurt spreekt Jan Groendijk ook over de rol van de kapitein:
“Nou, ik zeg het was een eilander kapitein en die kende hier heel veel mensen. En als je bij de kapitein
vroeg mag ik erop, dan maakte hij dat klaar. Die kwam gelijk met een goedkeuring van de
maatschappij.”144
Uit de verhalen van de walvisvaarders valt goed af te leiden dat Klaas Visser diende als
tussenpersoon en dat hij ervoor zorgde dat veel eilanders eenvoudig in contact kwamen met Vinke &
Co. Dankzij het netwerk van Klaas Visser konden veel Schiermonnikogers deelnemen aan de
Nederlandse walvisvaart. Zonder tussenpersoon moest elk individu afzonderlijk contact zoeken met
de onderneming. Dit moet veel lastiger zijn geweest, getuige de grote aanwezigheid van
Schiermonnikogers.
Door de voorname rol die Klaas Visser speelde bij het regelen van werk voor
Schiermonnikoogse mannen, zou je verwachten dat hij erg populair moet zijn geweest onder de
lokale bevolking. Maar hoewel hij enorm gerespecteerd werd omdat hij dit werk regelde, was Visser
volgens Auke Talsma nooit echt geliefd op het eiland. Dit kwam volgens Talsma omdat kapitein Visser
regelmatig misbruik maakte van de machtspositie die hij had ten opzichte van de deelnemers aan de
walvisvaart. Zo kwam het voor dat spullen die gejut waren op het strand door één van de mannen
die deelnam aan de walvisvaartexpedities bij de kapitein ingeleverd moesten worden. Kapitein Klaas
Visser was namelijk van mening dat er een wederdienst tegenover stond dat hij zoveel mannen van
Schiermonnikoog ondergebracht had op de Willem Barendsz. Tevens maakte hij misbruik van zijn
machtspositie wat betreft het illegaal stropen van dieren en het leeghalen van palingfuiken. Kapitein
Visser meende dat hij het recht had om onrechtmatig andermans fuiken leeg te halen en illegaal te
stropen. Ging een walvisvaarder hier tegenin of klaagde hij hierover dan werd gedreigd dat diegene
zijn plek aan boord van de Willem Barendsz kwijt kon raken.145 Dit beeld van Kapitein Visser,
geschetst door Auke Talsma, wordt versterkt door Clive Hellinga die spreekt over de autoritaire
kapitein Klaas Visser die de hiërarchische positie van de walvisvaartexpeditie mee terugnam naar het
eiland.146 Bovenstaande passage en de eerder genoemde verhalen over Klaas Visser accentueren de
dubbele gevoelens over de kapitein die volgens de geïnterviewde walvisvaarders heersten op
Schiermonnikoog: enerzijds enorm gewaardeerd wegens zijn aandeel in de werkvoorziening voor de
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mannen van Schiermonnikoog en anderzijds geminacht wegens zijn gesuggereerde machtsmisbruik.
Jan Groendijk deelt deze mening over Klaas Visser echter niet. Groendijk zegt dat kapitein Visser een
zeer vriendelijke en normale man was.147 Er bestaat geen discussie over dat kapitein Visser en zijn
netwerk, met name in de eerste jaren, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de betrokkenheid
van Schiermonnikoog bij de naoorlogse walvisvaart. Dit wordt ook bevestigd door alle geïnterviewde
oud-walvisvaarders.148
Op Ameland was burgemeester Walda degene die ervoor zorgde dat werkloze mannen na de
oorlog werk konden vinden op het vasteland of dat zij betrokken raakten bij de Nederlandse
walvisvaart. Volgens Gramsbergen was de burgemeester een soort sociaal werker, arbeidsbureau en
burgervader in één. Een belangrijk voordeel van de burgemeester was zijn grote netwerk op het
vasteland. Hierdoor kon hij voor de Amelander mannen die op het eiland geen werk konden krijgen,
omdat er simpelweg onvoldoende werk was, werk regelen op het vasteland. Meerdere Amelanders
vonden dankzij burgemeester Walda werk in de Zaanstreek. De burgemeester had ook connecties bij
Vinke & co. Een Amelander was namelijk inspecteur van de walvisvaart. Via deze connectie kwamen
de Amelanders in aanmerking voor inscheping op de Willem Barendsz.149 De Amelanders kwamen
dus ook via een tussenpersoon op de Willem Barentsz terecht. Volgens Gramsbergen had
burgemeester Walda deel uitgemaakt van het verzet en had hij dankzij dit netwerk contacten door
heel Nederland. Of deze bewering juist is, is onduidelijk, feit blijft wel dat de burgemeester contacten
had waardoor Amelanders werk konden vinden op het vasteland.

150

Het hebben van een netwerk

blijkt een belangrijke factor in het betrokken raken bij de walvisvaart. Mogelijk verklaart dit waarom
het aandeel van de andere Waddeneilanden beperkt is gebleven. Waarschijnlijk hadden ze op deze
eilanden geen tussenpersoon met contacten bij Vinke & Co. Het is interessant om uit te zoeken of de
eilanders van Texel, Terschelling en Vlieland misschien ander emplooi vonden in een andere sector
en daar wellicht een grote bijdrage aan personeel leverden; of dat de financiële situatie van die
eilanden anders was ten opzichte van Schiermonnikoog en Ameland. Hiervoor is echter geen ruimte
in dit onderzoek. Deze vraag wordt daarom in dit onderzoek niet beantwoord.

147

Interview Jan Groendijk, 24-10-2012.
Interviews Cor Gramsbergen, Clive Hellinga, Auke Talsma en Jan Groendijk.
149
Interview Cor Gramsbergen, 14-08-2012.
150
Ibidem.
148

58

3.2 Het werk

Zodra het rekruteringsproces achter de rug was en de bemanningsleden geselecteerd waren, werd
begonnen met de voorbereidingen voor vertrek. Zowel Auke Talsma als Cor Gramsbergen moesten al
enkele dagen voor vertrek in Amsterdam aanwezig zijn om te helpen met de voorbereidingen van de
expeditie. Cor Gramsbergen moest toezicht houden op het inslaan van proviand. Hiervoor was hij
vaak een maand voor vertrek al in Amsterdam aanwezig:
“Ik was meestal eerder weg, vanaf ongeveer half september, om de zaak zeeklaar te maken met
proviand en materiaal. Dat moest natuurlijk allemaal aan boord zijn, dus je was soms een maand
voordat de Barendsz uitvoer al present. Maar dat was ruwweg eind september tot einde mei, die tijd
was je weg.”151
Auke Talsma moest helpen met het inslaan van proviand en was ongeveer tien dagen voor vertrek al
aanwezig in Amsterdam:
“En dan moesten wel altijd 10 dagen in Amsterdam de voorraad moest allemaal binnen. Er kwamen
dus elke dag 30/40 vrachtwagens vol met voedsel en alles dat moest allemaal verwerkt worden voor
de hele bemanning. Dus dan zaten we 10 dagen in Amsterdam hard te werken.”152
Na de voorbereidingen vertrok de Willem Barendsz uit Amsterdam via IJmuiden richting de zee.
Tijdens de eerste reis werd gestopt in Southampton, om vervolgens rechtstreeks richting Kaapstad te
varen en later naar de zuidelijke vangstgebieden te gaan. Het rechtstreekse varen werd veroorzaakt
door het tijdgebrek dat veroorzaakt was door het vertraagde ombouwproces van de Willem
Barendsz. In latere jaargangen werd ervoor gekozen om ook in Curaçao of Trinidad een tussenstop te
maken om daar olie in te slaan. Vervolgens werd er vanaf Curaçao of Trinidad koers gezet naar
Kaapstad en daarna naar de vangstgebieden. Tijdens de heenreis was het merendeel van de
bemanning vrij en werden er slechts enkele werkzaamheden verricht, zoals de voorbereiding van het
vangstproces en het regelen van eten.153 De matrozen moesten wel werken tijdens de heen- en
terugreis. Jan Groendijk was een dergelijke matroos. Hij vertelt dat de heen- en terugreis vooral
bestonden uit eentonig saai werk:
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“De heen en terugreis waren lange reizen, want je had niet veel te doen. Het was hele dagen soppen
en verven en soppen en verven...en elke dag weer hetzelfde en beetje aan het roer staan en dat
werk… En in de pool dan moest je er wezen.”154
Uit de verhalen van geïnterviewde oud-walvisvaarders kan afgeleid worden dat de heen- en
terugreizen op de Willem Barendsz vooral een strijd waren tegen de verveling. Het was niet een
periode waarin hard gewerkt hoefde te worden, maar dit zorgde er wel voor dat de verveling
toesloeg.

3.2.1 Het vangstproces

Het vangstproces wordt uitgebreid beschreven in de secundaire literatuur over de Willem Barendsz
en de Nederlandse naoorlogse walvisvaart. In deze paragraaf wordt meer aandacht besteed aan de
beschrijvingen van de geïnterviewde Cor Gramsbergen over dit onderwerp. De heer Gramsbergen
heeft als kok negen jaar dienst gedaan op de jagersvloot van de Nederlandse expeditie.155 Ondanks
dat hij zelf niet betrokken is geweest bij het vangstproces, kan hij de werkzaamheden aan boord van
een jager goed beschrijven. Mogelijk kan hij het proces zelfs nauwkeuriger beschrijven dan iemand
die volop met het vangstproces bezig was. Allereerst beschrijft Gramsbergen de samenstelling van de
jagerbemanning als volgt:
“Op zo’n jager had je een stuk of drie Hollandse machinisten, meestal, niet altijd. Stokers dat waren
Zuid-Afrikaners, meestal een stuk of drie stokers. Één olieman, ook een Zuid-Afrikaan. Allemaal
kleurlingen. En je had vier tot zes matrozen en dat waren ook allemaal Zuid-Afrikaners. En ik had dan
twee mess boys voor te helpen in de kombuis.”156
Over het vangstproces zelf vertelt de heer Gramsbergen niet zoveel. Hij liet alleen los dat het een
bloederig tafereel was en dat het een zodanig weerzinwekkend gevoel bij hem opriep dat het ook
één van de voornaamste redenen is geweest waarom hij gestopt is met de walvisvaart:
“Het was afschuwelijk als je ziet dat zo’n vis geschoten wordt, wat voor drama dat is. En zo’n hele zee
kleurde rood van het bloed. Hij spartelde dan en de kapitein moest dan vijf keer zo’n harpoen erin
schieten en daar zit dan zo’n granaat op en die ontploft dan weer. Ik vond dat dan totaal niet leuk,
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maarja je had dan wel met elke vis een tientje. Dat was dan de koopman en de dominee. Je had geen
keuze.”157
Tijdens de jacht zat één bemanningslid van de jager steevast in het kraaiennest op zoek naar
walvissen. Zodra een walvis in het zicht van de uitkijk kwam waarschuwde deze de rest van de
bemanning. Vervolgens werd op volle snelheid koers gezet naar de walvis. Een walvis moet vaak
meerdere keren achtereenvolgens boven komen om te ademen. Hierdoor verraade het dier zijn
positie, maar ook diens koers en tempo. De bemanningsleden van de jager konden, door te kijken
naar de zwemrichting en het tempo van ademhalen, berekenen waar de walvis de volgende keer
ongeveer boven zou komen. Als de inschatting van de bemanning accuraat genoeg was en de walvis
niet van koers was gewijzigd kon het doelwit bij diens volgende ademhaling onder schot worden
genomen. Echter, vaak genoeg wijzigde de walvis onder water van koers. Als dit gebeurde dan moest
er een nieuwe inschatting worden gemaakt. Als gevolg hiervan kon de jacht op een walvis uren
duren. Voordat de walvis daadwerkelijk bovenkwam op de uitgerekende plek stond de gunner al
klaar om de granaatharpoen in de walvis te schieten. Het afschieten van de harpoen was een
specialiteit en zelfs de meest geoefende gunner schoot niet altijd raak. Belangrijk hierbij was de
afstand tot de walvis en de precisie van het schot. De schietafstand mocht, door het gewicht van de
harpoen, niet groter zijn dan 40 meter. Daarnaast moest de walvis dusdanig geraakt worden dat de
vitale organen beschadigd raakten. Hiervoor moest het dier bij de borstvinnen worden geraakt.
Zodra de walvis geraakt werd door de harpoen en de bijbehorende granaat in het dier ontplofte, was
de jacht vaak beslist. In sommige gevallen waren meerdere harpoenen nodig, maar vaak zorgde één
ontplofte granaat voor voldoende letsel om het dier te doden.158
Nadat de vis geschoten was, werd er lucht in het kadaver gepompt zodat het bleef drijven.
Vervolgens werd er een vlag in het kadaver van de walvis geprikt met het jagersbootnummer en
werd de locatie doorgeseind naar de Willem Barendsz. Hierop werd een boeiboot naar die
coördinaten gestuurd met de opdracht om de walvis op te pikken en af te leveren bij het
moederschip.159 Gramsbergen deed zelf ook één jaar dienst op een dergelijke zogenaamde boeiboot,
hij omschrijft dat werkproces als volgt:

“De geschoten walvis moest gesleept worden, van waar hij geschoten was naar het fabriekschip. En
dat waren misschien afstanden van hier tot aan Leeuwarden, zover lag dat uit elkander. Je had twee
of drie boeiboten die pikten de geschoten vissen op. Dan werd de positie doorgegeven, zeg maar een
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drie ijsbergen noordoost vijf mijl, platte ijsberg. Dan kreeg je de positie van de vis en dan werd die
opgepikt en dan werd die naar de factory gebracht. Dan kon de jagersboot gewoon doorjagen.”160
Eenmaal aangekomen bij de Willem Barendsz werden de gevangen vissen aan de zijkant van het
schip vastgemaakt en in een soort wachtrij geplaatst, alvorens ze één voor één naar binnen werden
getakeld en verwerkt werden.161

3.2.2 Het verwerkingsproces.

Auke Talsma was werkzaam op het dek en zijn taak was om een deel van de walvis te verwerken. De
heer Talsma was vleessnijder. Hij moest met een groot mes het vlees van de walvis lossnijden.162 Het
verwerkingsproces werd in gang gezet zodra de walvis aan boord was gesleept via de achterkant van
de Willem Barendsz door de slipway. De walvis werd omhoog getrokken door speciale op stoom
aangedreven lieren. Vervolgens werd de walvis opengesneden op het flensdek om het spek van de
walvis te kunnen lossnijden. Dit was een bloederig en smerig proces. In deze verwerkingsfase werd
ook de kaak van de walvis verwijderd. Dit gebeurde met behulp van een lier, aangezien menselijke
kracht alleen niet genoeg was om de walviskaak los te trekken. De balein baarden werden daarna uit
de bovenkaak losgesneden en overboord gegooid. Balein was geen belangrijke inkomstenbron meer
en werd dus simpelweg overboord gegooid. Met behulp van staalkabels en meerdere stoomwinches,
werd de walvis vervolgens omgedraaid om zo ook aan de onderkant het dier open te snijden en het
spek los te snijden. Vervolgens werd de kop van de walvis losgesneden van de rest van het
lichaam.163 Ondertussen stopten zogenaamde haakyboys het losgesneden spek zo snel mogelijk in de
kookpotten die in het dek waren verwerkt.164
Nadat het spek losgesneden was op het flensdek, werd de walvis doorgetrokken naar het
vleesdek. Daar werd het vlees losgesneden en verwerkt. Dit losgesneden vlees werd, net als het spek,
in kookpotten opgeslagen. Ook werden op het vleesdek de organen verwijderd. Deze werden
onderzocht door meereizende biologen. Het verwijderen van de organen was een ontzettend smerig
werk. 165 Ondertussen werden ook de beenderen losgesneden en werden deze samen met de kaken
van de walvis kapot gezaagd door zogenaamde beenzagers. Dit werd gedaan omdat ook in de

160

Interview Cor Gramsbergen, 14-08-2012.
Melchior, De eerste walvisvaart, 165-184 en Schols, Ter walvisvaart, 132-133.
162
Interview Auke Talsma, 03-09-2012.
163
Melchior, De eerste walvisvaart, 127-137.
164
Interview Cor Gramsbergen, 14-08-2012.
165
Melchior, De eerste walvisvaart, 127-137.
161

62

beenderen en de kaken van de walvis olie zat die eruit gekookt kon worden. 166 Dit proces ging dag
en nacht door en de ene walvis was nog niet verwerkt of er werd al begonnen met de volgende. Op
de Willem Barendsz (II) konden zelfs twee walvissen tegelijkertijd werden verwerkt. Auke Talsma
vertelt het volgende over dit ritme:

“Want het werk ging dag en nacht door. En ‘s nachts werd het daar praktisch niet donker, omdat het
daar zomer is. En 's avonds half 8 begon je tot 's ochtends half 8 en dan ging je douchen en dan ging
de dagploeg weer…en de andere twee maanden werd dat omgedraaid.”167
Dit hele verwerkingsproces was niet zonder gevaar. De flensmessen waren vlijmscherp, metalen
winches schoten over het dek en daarbij was het dek ook nog spekglad. Daarbovenop kwam nog dat
het hele proces vies en smerig werk was. 168 De bemanning had hier dagelijks mee te maken. Volgens
Auke Talsma leerde je daar echter vanzelf mee om te gaan:
“Dat waren lange dagen jaah… en niet omkleden als je moest eten in de messroom…dan zag je er
heel smerig uit… En dan ging je eten en dan drupte het bloed wel van je haar in de soep..maar dan
roer je even extra en dan ging dat gewoon mee.”169
Het vangstseizoen duurde ongeveer vijf maanden, daarna keerden de walvisvaarders terug naar
Kaapstad. Voordat de Willem Barendsz Kaapstad aandeed, werd het tijdelijke houten dek verwijderd
en het schip schoongemaakt. Voordat de Willem Barendsz begon met jagen werd namelijk een
tijdelijk houten dek geplaatst bovenop het eigenlijke dek. Hierdoor werd voorkomen dat het normale
dek beschadigd werd tijdens de vangstperiode. Hierna waren de belangrijkste werkzaamheden
voorbij. Na Kaapstad werd koers gezet richting Nederland. 170

3.3 Het gage en de jacht op de bonus

De grootste drijfveer van al die lieden die ter walvisvaart gingen was het geld.171 Officieren hadden
een vast contract voor het hele jaar. Zij scheepten na afloop van de walvisvaartexpeditie in op een
ander schip van de firma Vinke & Co. Hetzelfde gold voor enkele technici. Anderen moesten toezicht

166

Melchior, De eerste walvisvaart, 127-137.
Interview Auke Talsma, 03-09-2012.
168
Melchior, De eerste walvisvaart, 127-137.
169
Interview Auke Talsma, 03-09-2012.
170
Ibidem.
171
Interview Cor Gramsbergen, 14-08-2012.
167

63

houden op de schepen van de walvisvaartexpeditie. De overige bemanningsleden kregen een
contract voor zeven maanden met een vastgesteld basisloon. Het was echter niet het basisloon
waardoor de walvisvaarders voor hun tijd zo goed verdienden. Dit basisloon verschilde amper van de
beloning voor werk op het vasteland. De grootste bron van inkomsten en de reden waarom de
walvisvaart zo

goed verdiende,

waren de

zogenaamde

bonusregelingen. Verschillende

personeelsleden hadden te maken met verschillende bonusregelingen. De hoogte van de uitbetaling
was afhankelijk van het aantal gevangen walvissen en de totale traanproductie.172 Naast de goede
verdiensten door de bonussen was het een voordeel dat de bemanningsleden, behalve tijdens de
tussenstops in de verschillende havens, niet veel geld konden uitgeven tijdens de expeditie. Hierdoor
hielden de bemanningsleden geld over voor de vijf maanden die zij thuis waren.173
Zowel Cor Gramsbergen als Auke Talsma geven aan dat de bonus een welkome aanvulling op
het basisloon was. Volgens die twee was het de voornaamste reden waarom de walvisvaarders
financieel goed geboerd hebben tijdens deze reizen. Cor Gramsbergen geeft aan dat hij als kok
redelijk in de middenmoot zat wat betreft de uitbetaling van de bonus:

“Om een voorbeeld te noemen: op een jager, de kapitein als die een vis schoot die had 600 toentertijd
Hollandse guldens per geschoten vis, de messboytjes die ik had die hadden nog geen gulden. En ik
had als kok zijnde tien gulden per vis.”174
Gramsbergen geeft later in het interview ook aan dat hij ontzettend goed verdiende omdat hij dienst
deed op de boot van de zogenaamde ‘topgunner’ oftewel de beste schutter. Hij zegt daarover het
volgende:
“Een collega zat op een jager en die schoot 50 visjes en ik zat op een jager die 340 schoot. Die had dus
50 keer 10 en ik had meer als 340 keer 10. Dus dat was een vermogen voor die tijd, kun je nagaan. Ik
zat hartstikke goed man!”175
Ook Auke Talsma vertelde dat hij mede door de bonussen goed verdiend had op de Nederlandse
walvisvaart:
“Toen ik zei dat ik 1.25 gulden per dag verdiende in militaire dienst zeiden ze: ‘nou dan zou ik maar
eens proberen om met die Willem Barendsz mee te gaan want dan kan je een mooie zakcent
verdienen.’ Want je kan het aan boord niet opmaken. Dat werd dus een mooi potje en als je later in
Rotterdam aankwam dan had je een mooi zakcentje en dan kon je goed 4000 gulden overhouden per
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reis..En toen kon ik een vaste baan krijgen op het eiland en toen heb ik met het geld wat ik verdiend
had met de walvisvaart dit huis gekocht.”
“Het werd goed betaald..het was niet alleen dat je een goed maand of weekloon had..maar je kreeg
ook een bonus en dat was soms meer dan het loon..hoe meer vissen je had hoe meer je mee thuis
kwam..dat was het leuke..”176
Klaas Hellinga deed dienst als stuurman op een jager. Zijn zoon vertelde dat de moraal van de
bemanning grotendeels afhing van het aantal geschoten walvissen, aangezien dat bepaalde hoeveel
geld er werd verdiend.177
In het artikel van Van Dissel en Oosterling wordt een overzicht gegeven van de verschillende
bonussen die verdiend konden worden tijdens een dienstverband bij de Nederlandsche Maatschappij
voor de Walvischvaart N.V.. Hieronder worden deze verschillende bonussen kort toegelicht.178


De fabrieksbonus: Deze bonus werd berekend over de geproduceerde hoeveelheid traan
en potvisolie, verminderd met de opbrengst uit lacterende en ondermaatse walvissen.
Per vat traan ontving ieder bemanningslid van zowel het fabrieksschip als van de jagers
een geldsom. De grootte van deze som was afhankelijk van de positie die de opvarende
aan boord innam.



De jagersbonus: Deze bonus was, zoals de naam al doet vermoeden, alleen bestemd voor
bemanningsleden van de jager. De hoogte van deze bonus werd voor elke jager
afzonderlijk berekend en hing af van het aantal vaten traan en potvisolie dat
geproduceerd kon worden uit de door de desbetreffende jager geschoten walvissen.
Deze bonus was dan ook per jager verschillend. Daarnaast verschilde de hoogte van de
bonus ook bij de jagerbemanning onderling. Dit hing af van de functie die men had aan
boord van de jager.



De aanvullende jagerbonus: Met uitzondering van de gunner kregen alle opvarenden van
een jager deze uitkering. Zij verving de vergoeding voor gemaakte overuren, die gezien
de aard van het werk op een jager niet te berekenen was.



De boeibootbonus: Deze bonus werd alleen uitgekeerd aan alle bemanningsleden van de
boeiboten. Ook hier was de bonus afhankelijk van de traan en potvis olieproductie. Net
als bij de overige bonussen, verschilde het bedrag dat uitgekeerd werd ook per rang aan
boord.
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De aanvullende boeibootbonus: De aanvullende boeibootbonus werd uitgekeerd aan alle
bemanningsleden behalve aan de kapitein. Bovendien was de aanvullende
boeibootbonus gekoppeld aan het gemiddelde aantal door de jager gevangen ‘geldige’
walvissen.



De vleesmeelbonus: Deze bonus werd uitgekeerd op basis van de geproduceerde
hoeveelheid vleesmeel. De vleesmeelbonus werd pas in het seizoen 1955/56 ingevoerd.
Met uitzondering van de gunners en de gezagvoerder van de ‘Willem Barentsz’ hadden
alle opvarenden recht op deze bonus.179

3.4 De recreatie aan boord

De walvisvaartexpeditie was jaarlijks zeven maanden onderweg. Voor een groot deel van de
bemanning stonden de heen- en terugreis daarom in het teken van tijd doorkomen. Het
werkpersoneel bestemd voor de walvisjacht was gedurende deze periode namelijk vrij. Slechts het
personeel dat een specifieke taak had tijdens het varende onderdeel van de expeditie moest in deze
periode werken.
Voor zowel het werkende als het niet werkende deel van de bemanning moest er zo nu en
dan ontspanningsactiviteiten georganiseerd worden om de verveling tegen te gaan. Er werden tal
van activiteiten bedacht die de bemanning moesten amuseren en ontspannen. Met behulp van drie
bronnen is gereconstrueerd hoe de bemanning recreatief bezig was en werd gehouden. De eerste
bron komt uit het scheepvaartmuseum te Amsterdam. In dit museum bevindt zich een notitieboekje
met aantekeningen betreffende de financiën en de recreatie aan boord van een walvisvaartvloot.180
De maker van het boekje kon niet worden achterhaald, maar het werd geschreven ten behoeve van
de administratie van de expeditie, waardoor de bron redelijk betrouwbaar wordt geacht. In het
notitieboekje is prachtig weergegeven welke activiteiten georganiseerd konden worden aan boord.
Ook uit de Walviscourant blijkt welke activiteiten georganiseerd werden aan boord.181 In deze krant
werden ook de bijbehorende uitslagen van die activiteiten weergegeven. De Walviscourant was een
kleine krant die werd geschreven en uitgegeven aan boord van de Willem Barendsz met als doel de
bemanning te vermaken en op de hoogte te houden van het belangrijkste nieuws. Als laatste bron
vertellen ook de walvisvaarders zelf over de ontspanningsactiviteiten aan boord. Aan de hand van de
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interviews is dus tevens gereconstrueeerd wat voor activiteiten er op de expeditie georganiseerd
werden.
In het notitieboekje uit het Scheepvaartmuseum worden de volgende activiteiten
weergegeven:


Kaart en damspelen: Bij een dergelijke grote bemanning waren altijd wel een paar mannen
die kaartavonden willen organiseren. Hiervoor waren speelkaarten verkrijgbaar in de kleine
boordwinkel. De administratie verleende hulp aan diegene die avonden, clubs en competities
organiseerden, hierbij moet gedacht worden aan het leveren van potloden en papier etc. Het
uitgangspunt van dergelijke avonden was dat de bemanning met enige medewerking zelf
hun ontspanning regelde.



Dekwedstrijden: Voor de bemanning werden sportwedstrijden georganiseerd op het dek van
de Willem Barendsz.



Uitloven van prijzen: Bij speciale wedstrijden werden zeven keer per expeditie prijzen
beschikbaar gesteld. Deze prijzen konden bestaan uit geldbedragen, maar ook uit
verschillende goederen.



Gezellige avondjes: Op de heen-en-terugreis werden regelmatig gezamenlijke feestavonden
georganiseerd. Op zulke avonden werd muziek gespeeld of een film vertoond.



Krant: De Walvischcourant werd op regelmatige basis aan boord uitgegeven.



Bibliotheek: Aan boord van de Willem Barendsz was een bibliotheek. De bemanning kon hier
kosteloos boeken lenen.



Films: Aan boord waren twee verschillende projectoren beschikbaar. Een grote 16mm
projector voor gezamenlijke filmvertoningen op het dek en een kleine 8mm projector, die in
kleine ruimtes kon worden gebruikt. Daarnaast waren er verschillende films beschikbaar.



Verzending van pakjes: Bemanningsleden konden pakketjes opsturen. Deze pakketjes
werden vervolgens met de tanker, die halverwege het vangstseizoen langskwam om de
expeditie te voorzien van nieuw proviand en olie, meegegeven.



Andere recreatie: Een voorbeeld van een andere vorm van recreatie was de barrelpool.
Hierbij maakten alle deelnemers een schatting van de hoeveelheid barrels traan die de
expeditie zou opleveren. De deelnemers betaalden een inleg voor hun deelname. Degene die
het juist geschat had kreeg vervolgens de gehele pot uitbetaald.182
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Uit het notitieboekjeis is dus af te leiden welke activiteiten er werden georganiseerd. Gebruikmakend
van enkel deze bron is echter niet duidelijk of de beschreven activiteiten ook daadwerkelijk werden
uitgevoerd. Dit blijkt uit de Walvischcourant waarin staat dat er inderdaad regelmatig wedstrijden
werden gehouden. Dam- en schaakwedstrijden bleken erg populair. Ook werden er speciale
kaartwedstrijden georganiseerd. Daarnaast werden er prijsvragen in de courant geplaatst. Alleen
tijdens de heen- en terugreis werden er veel activiteiten georganiseerd. Tijdens het vangstseizoen
werden geen activiteiten georganiseerd. De jacht naar de bonus was toen belangrijker en het
vooruitzicht van veel geld verdienen ging voor het persoonlijk vertier.183
De dekwedstrijden bestonden uit hardlopen over het dek, zaklopen, tafeltennissen en
boksen.184 De hardloopwedstrijden bestonden uit drie keer een 25m sprint.185 Voor de
bokswedstrijden werd er speciaal een ring gebouwd op het dek. Volgens Auke Talsma waren films,
kaarten en snijwerken de belangrijkste vormen van vertier. Hij vertelt daarover in verschillende
passages het volgende:
“Jaa, op de heenweg hadden we dus elke avond een mooie film op het bovendek”186
“Elke avond een film”. Dit betekent dat er op de latere reizen veel vaker films werden vertoond dan
ten tijde van de eerste reizen. Volgens Talsma was er voldoende te doen op het schip om je niet te
vervelen:
“Dan zat je met vier man op een hut en daar had je wel heel veel contact mee. Daar ging je mee
klaverjassen en daar ging je gezamenlijk mee naar de messroom of 's avonds naar de film. Je kon alles
doen waar je zin in had.”187
Daarnaast zochten de bemanningsleden ook hun eigen vertier. Hierbij moet onder andere gedacht
worden aan handenarbeid, waarbij de tanden van potvissen werden bewerkt. 188 Daarnaast waren de
uitstapjes naar Curaçao of Trinidad en naar Kaapstad jaarlijks terugkerende hoogtepunten.189 Aan
boord waren er weinig mogelijkheden om geld uit te geven, maar tijdens de uitstapjes in de
havensteden konden de bemanningsleden dit wel doen. De uitgaven die de walvisvaarders deden
tijdens zulke uitstapjes gingen ten koste van het geld dat zij mee terugnamen naar huis.
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Een latere vorm van ontspanning was er in de vorm van radio. In de latere jaren mochten de
walvisvaarders radio-antennes meenemen aan boord en deze aan de romp van het schip bevestigen.
Dit wordt ook aangehaald in de Walvischcourant van 13 januari 1960.190 Auke Talsma bevestigt dit
door te zeggen dat er geluisterd kon worden naar de Wereldomroep.191 Dankzij de radio en de
Walvischcourant waren de walvisvaarder opmerkelijk goed op de hoogte van wat er in de wereld
gebeurde. Het wereldnieuws werd bijgehouden als ook alle ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast
werd er via de radio zo nu en dan contact gezocht met het thuisfront, om bijvoorbeeld
verjaardagswensen over te brengen.192 Het was dus niet zo dat er sprake was van een isolement op
het schip; men was goed op de hoogte.
Een laatste vorm van ontspanning was er in de vorm van borrels en feesten. Één keer in de
week mocht een borreltje worden genuttigd. Hiervoor kregen de bemanningsleden speciale
stempelkaarten waarmee ze hun consumptie konden ophalen. 193 De feestjes waren, net zoals het
Neptunusfeest (waarbij diegenen die voor het eerst aan boord van een schip de evenaar overstaken
werden gedoopt), een welkome aanvulling. Deze feesten zorgden voor veel vertier onder de
bemanning.194
Wat betreft de eilanders is het belangrijik om stil te staan bij het feit dat er volgens Auke
Talsma, Jan Groendijk en Cor Gramsbergen niet echt sprake was van een eilandergroep aan boord
van de Willem Barendsz. De eilanders zochten elkaar niet in het bijzonder op. In het geval van Auke
Talsma kwam dit vooral omdat hij verreweg de jongste was van de eilanders. Hierdoor was er sprake
van een soort generatiekloof. Talsma zocht daarom meer contact met zijn hutgenoten. Cor
Gramsbergen beweert ook dat er niet echt sprake was van een eilandersgroep, al erkent hij wel dat
er soms onderling gesproken werd. Omdat Amelanders, Schiermonnikogers en Terschellingers zich
allen rekenden tot eilanders was er wel sprake van een bepaalde band. Voor het vormen van een
sociale groep echter was het aandeel van de Waddeneilanden te klein ten opzichte van de rest van
de bemanning. De oud-walvisvaarders gaven bijna allemaal aan dat werklieden vaak alleen omgingen
met diegenen waarmee ze werkten. Flensers gingen met flensers om, haakyboys met haakyboys etc.
De groepen bleven volgens hen vaak erg gescheiden. Mede hierdoor was er tussen de eilanders
onderling weinig contact. Sociale groepen aan boord werden vormgegeven door het beroep dat een
individu beoefende en niet door de herkomst van de persoon. 195
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Toch moet in deze een kleine slag om de arm gehouden worden. Auke Talsma geeft namelijk
aan dat dit in de tijd dat zijn broer Tjitte Talsma ter walvisvaart ging, anders was:

“Ik heb van mijn broer begrepen dat het toen iets meer was, omdat toen de groep ook wat groter was
natuurlijk.”196
Tot slot is het ook van belang te kijken naar de interactie van de Schiermonnikogers met de
buitenlanders op de Willem Barendsz. Was er sprake van veel onderling contact en/of uitwisseling?
Cor Gramsbergen kwam, omdat hij als kok werkzaam was op de jager, het meest in contact met de
Zuid-Afrikanen. Hij zegt hierover dat er weinig persoonlijke interactie was. Het contact lag meer in de
werksfeer.197 De geïnterviewde oud-walvisvaarders geven allemaal aan dat ze ook met de andere
buitenlanders aan boord niet veel contact hadden. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gegeven
door Auke Talsma. Hij wijst namelijk op het feit dat de Noorse gunners in Kaapstad van boord gingen
en vervolgens met het vliegtuig terugvlogen naar Noorwegen. Tegelijkertijd gingen ook de ZuidAfrikanen in Kaapstad van boord.198 Dit is een mogelijke verklaring voor de geringe contacten van
Schiermonnikogers met de buitenlanders aan boord. Als de Noren vanuit Kaapstad terug vlogen en
de Afrikanen daar ook van boord gingen, dan was er praktisch gezien eigenlijk geen tijd voor veel
onderlinge interactie. Er zou dan alleen tijdens de vangstperiode met elkaar gesproken kunnen
worden. Dit was een periode van vijf maanden waarin constant werd gewerkt. Hierdoor is het
aannemelijk dat mensen in hun vrije tijd zoveel mogelijk wilden uitrusten en niet met onbekende
buitenlanders in gesprek wilden gaan. Een uitzondering op het bovenstaande betrof Klaas Hellinga.
Deze Schiermonnikoogse walvisvaarder was jarenlang stuurman op een jagerboot. In deze functie
kwam hij veel in contact met de Noorse gunners. Met één van hen ontwikkelde hij een persoonlijke
vriendschap, die ook na de walvisvaartperiode werd voortgezet. 199

3.5 De terugkeer op het eiland

In het voorjaar, na een reis van zeven maanden, keerde de Willem Barendsz terug naar Nederland.
Voor de mannen van de Waddeneilanden was dit het moment om zo snel mogelijk terug te keren
naar hun eiland. Na zeven maanden op reis te zijn geweest, hadden ze allemaal het verlangen om zo
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snel mogelijk weer voet te zetten op hun eigen Waddeneiland.200 Zij werden door de Maatschappij
geholpen om zo snel mogelijk hun terugreis te beginnen. De eilanders mochten namelijk, omdat ze
het langst moesten reizen, als eerste bemanningsleden van boord. In de periode dat de eilanden nog
een substantieel deel van de Nederlandse bemanningsleden leverden, werd er zelfs een bus gehuurd
door de Maatschappij om hen naar de eilanden te brengen.201 Later werd dit, door het steeds
geringere aantal eilanders, te duur en moesten ze met de trein. Zowel Cor Gramsbergen, Jan
Groendijk als Auke Talsma geven aan dat ze na een expeditie zo snel mogelijk terugkeerden naar hun
eiland.202 De notie dat de eilander bemanningsleden van de Willem Barendsz meteen terugkeerden
naar het eiland, is belangrijk voor het vaststellen van de cash-flow. Omdat ze meteen terugkeerden
naar het eiland is het zeer aannemelijk dat ze het meeste geld dat ze verdiend hadden met de
walvisvaart ook uitgaven op het eiland.
De terugkeer van de walvisvaarders was één grote gebeurtenis op het eiland. Clive Hellinga
was, als zoon van walvisvaarder Klaas Hellinga, getuige van de terugkeer van de groep
walvisvaarders. Over die terugkeer verteld Clive het volgende:
“Dat was dan een hele gebeurtenis. Daar liep het hele eiland voor uit. Vaak met een fanfare erbij. Ze
werden echt verwelkomd als ze weer thuis kwamen.”203
De eilander walvisvaarders waren niet van het stil zitten en de meesten pakten daarom ook al snel
weer werk op.204 Dat de walvisvaarders de mogelijkheid hadden om meteen bij terugkomst aan het
werk te gaan, sluit aan bij het beeld uit de reconstructie van de Schiermonnikoger economie dat er
voldoende werkgelegenheid was op het eiland. Het gebrek aan werk op het eiland, dat door de oudwalvisvaarders als belangrijkste motivatie om ter walvisvaart te gaan, werd genoemd, blijkt niet zo
nijpend te zijn geweest wanneer gekeken wordt naar de cijfers die hierover beschikbaar zijn.205 Op
Ameland gingen veel walvisvaarders meteen aan de slag bij de veerdienst Wagenborg. Ook Cor
Gramsbergen deed dit en vertelt hierover:
“Ik kwam dan meestal midden in de nacht met een extra boot aan op het eiland. Dan was je zeven
maanden van huis geweest. En dan stond baas Brouwer, de man van de Rijk veerdienst, die zei direct
al, morgenvroeg zes uur kan je direct beginnen bij de veerdienst. Dus ik stapte van de Willem
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Barendsz direct hier bij Wagenborg. En bij wagenborg voeren verschillende matrozen die ook op de
Willem Barendsz voeren.”206
Op Schiermonnikoog was de situatie niet anders, zo vertelt Auke Talsma:
“Dan kwam je hier in het voorjaar aan. Dan was het hier volop voorjaar en dat was ook weer
prachtig. Daar deden we weer andere dingen, want je pakte meestal vrij snel weer werk, want je ging
niet thuis zitten en zodoende kwam ik bij de Dienst der Domeinen.”207
Ook in het geval van Klaas Hellinga werd er meteen weer doorgewerkt nadat hij was teruggekomen
van de walvisvaart. Clive Hellinga vertelt daarover het volgende:
“Jaah. Meestal, mijn vader voer in de zomer hier op een bootje van de veerdiensten. Vroeger voer de
veerdienst van Oostmahorn na Schiermonnikoog. Maar in de zomer voer er ook een boot van
Zoutkamp naar Schiermonnikoog en dan moest je voor het eiland overstappen op een kleiner bootje.
En die bestuurde mijn vader. Met een maat van hem. Dat was Jan van de Zee. Samen voeren ze op
dat bootje en dat hebben ze jaren gedaan. En in die tijd deden de walvisvaarders ook wel veel werk
hier in de polder bij de boeren. Vlak voordat ze weggingen hielpen ze de boeren met het rooien van de
aardappelen enzo. Ze hielpen de boeren of ze schilderden bijvoorbeeld de vuurtoren bij. Ze pakten
alles maar op wat betaalde.” 208
Jan Groendijk assisteerde meteen na terugkomst zijn vader met diens bedrijf:
“Mijn vader had een transportbedrijf, die voer met schepen. En dan hielp ik daar weer mee, dan was
dat mijn werk… Ik ging niet met vakantie ofzo… Je kwam zaterdag thuis en maandag had je het
andere werk alweer bij de kop.”209
De geïnterviewde eilander walvisvaarders pakten meteen na terugkomst weer een baan op om geld
te verdienen. Cor Gramsbergen en Klaas Hellinga bij de veerdienst, Jan Groendijk bij zijn vaders
transportbedrijf en Auke Talsma bij de Domeinen.210
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Hoofdstuk 4: De sociaal-culturele gevolgen voor het eiland.

Hebben de walvisvaarders van Schiermonnikoog bij terugkomst een impact gehad op de sociale
structuur van het eiland? In de Amerikaanse havenstad New Bedford heeft zich, door de
betrokkenheid van veel inwoners bij de walvisvaart, een speciale walvisvaarderscultuur gevormd.211
Heeft zich op het Waddeneiland Schiermonnikoog eenzelfde ontwikkeling voorgedaan? Vormden de
Schiermonnikoogse walvisvaarders op basis van hun gezamenlijke verblijf aan boord van de Willem
Barendsz een eigen sociale groep met een eigen cultuur en identiteit? Deze drie vragen staan
centraal in dit vierde hoofdstuk. Allereerst wordt beargumenteerd of er sprake was van een
walvisvaarderscultuur op Schiermonnikoog, ook wordt antwoord gegeven op de vraag of de
walvisvaarders een eigen sociale groep vormden met een eigen culturele identiteit. In het tweede
gedeelte van dit hoofdstuk wordt vervolgens antwoord gegeven op de vraag of de walvisvaarders
een impact hebben gehad op de sociale structuur van het eiland. Hierbij wordt gekeken of er sprake
was van sociale mobiliteit door hun beroepskeuze.

4.1 Een walvisvaarderscultuur op Schiermonnikoog?

Voor het ontstaan van een walvisvaarderscultuur op Schiermonnikoog moest er eerst door de
walvisvaarders onderling een eigen sociale groep worden gevormd met een eigen distinctieve cultuur
die vervolgens werd uitgedragen. Voor de analyse van de sociale groepsvorming van de
walvisvaarders is gebruikgemaakt van de theoriën van Holly Arrow, Joseph E. McGrath en Jennifer L.
Berdahl. Deze drie auteurs hebben gezamenlijk een boek geschreven over groepsvorming en
groepsgedrag. In dit boek geven zij een duidelijke theoretische onderbouwing van groepsvorming en
het gedrag dat daaruit voortkomt. Daarnaast introduceren ze vier verschillende manieren waarop
sociale groepen kunnen ontstaan. De theoriën die door hen worden geïntroduceerd vormen de basis
van de analyse over de groepsvorming van de walvisvaarders.212
De vorming van een nieuwe sociale groep is afhankelijk van de samensmelting van
verschillende componenten die gezamenlijk een groter geheel vormen. Zowel de individuen als de
eigenschappen en de intenties van alle potentiële leden moeten passen in de context van het geheel.
Daarnaast wordt de formatie van een sociale groep bepaald door de motivaties van de individuen die
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de groep vormen. De groepsstructuur van de nieuw te vormen groep wordt bepaald door de context
waarin de formatie plaatsvindt, de mogelijkheden die daarbij komen kijken en de eisen die de
omgeving stelt. De omgeving waarin een sociale groep wordt gevormd bepaald mede de collectieve
identiteit van de groep. Bij de formatie van een groep is er namelijk sprake van een interactie tussen
zowel de individuen die de groep moeten vormen als de elementen in de omgeving waarin zij dit
proces moeten voltooien. Nadat de formatie van de groep voltooid is, speelt de omgeving nog steeds
een belangrijke rol, aangezien deze in interactie met de groepsleden de grens bepaalt tussen intern
en extern. Bij het formeren van een sociale groep kan er sprake zijn van een bewuste formatie als
gevolg van het bij elkaar plaatsen van individuen, of er kan spontaan en ongecoördineerd een groep
gevormd worden door de aanwezige individuen. In beide gevallen hebben de sociale groepen eigen
grenzen, een eigen identiteit, eigen normen en waarden en een eigen collectief geheugen. Bij het
eventuele ontstaan van een sociale groep eilander walvisvaarders moet dus zowel gekeken worden
naar de onderlinge interactie als naar de omgeving waarin deze interactie plaatsvond. Kwamen de
walvisvaarders van Schiermonnikoog regelmatig met elkaar in contact tijdens de expeditie en
zochten zij elkaar op tijdens de reis? Deze vragen moeten beantwoord worden om te concluderen of
er een eigen eilander walvisvaardersgroep is ontstaan tijdens de Nederlandse moderne walvisvaart
of niet.213
De omgeving waarin een sociale groep wordt geformeerd heeft een belangrijke invloed op de
uiteindelijke samenstelling en identiteit van de groep. Bij de formatie van groepen onderscheiden we
vier verschillende categorieën:
-

Concocted Groups

-

Founded groups

-

Self-organized groups

-

Circumstancial groups

In het geval van concocted groups spreken we over groepen die moedwillig door een extern individu
of organisatie geformeerd worden op basis van een plan. Een goed voorbeeld van concocted groups
zijn groepen individuen die op dezelfde afdeling werken. Deze individuen zijn door een externe factor
bij elkaar geplaatst. In het geval van werkgroepen bestaat de externe factor uit de manager of de
bedrijfsleiding. De individuen worden op basis van hun vaardigheden en uit te voeren
werkzaamheden bij elkaar geplaatst om een bepaalde taak te voltooien. De groepen die tijdens de
werkzaamheden in elkaars omgeving verkeren, kunnen vervolgens een eigen sociale groep gaan
vormen. Hierbij wordt het karakter van de werkzaamheden een onderdeel van de collectieve
identiteit van de nieuw gevormde sociale groep. Bij founded groups wordt een sociale groep
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gevormd door één of meerdere individuen die bewust contact zoeken met andere individuen om
hiermee gezamenlijk een nieuwe sociale groep te formeren. In dit geval maakt het individu of de
individuen die de aanzet geven tot de creatie van een nieuwe sociale groep zelf deel uit van de
nieuwe groep. Een voorbeeld van een dergelijke sociale groep is een kleine zelfstandige
onderneming, waarbij de eigenaar personeel zoekt en gezamenlijk met het personeel een nieuwe
sociale groep vormt. De derde groepsvorm is de self-organized group. Een self-organized group
ontstaat door de interactie tussen individuen die elk hun eigen persoonlijke doelen nastreven. Deze
interactie vindt plaats op lokaal niveau. Het beste voorbeeld van een self-organized group is de
vriendengroep, deze ontstaat namelijk door onderlinge interactie waarbij gezamenlijke belangen niet
noodzakelijk een rol spelen. De laatste categorie is de circumstantial group. Deze groep ontstaat
nadat een groep individuen bij elkaar komt door onvoorziene omstandigheden in de omgeving. In dit
geval bepalen de omstandigheden en de omgeving het lidmaatschap en het karakter van de sociale
groep. Een voorbeeld van een dergelijke groep is een verzameling individuen die gezamenlijk een
ramp ervaren. Als gevolg van die ervaring en de tijd die zij hierdoor met elkaar doorbrengen, kunnen
de individuen een nieuwe sociale groep vormen. Wat naar voren komt uit bovenstaand verhaal, is
dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen bewust geplande en geformeerde groepen, in
het geval van de concocted group en de founded group, en de groepen die, in het geval van de selforganized groups en de circumstantial groups, ontstaan zonder dat een individu of een verzameling
individuen als stimulator optreed.214
Daarmee komen we bij de volgende vraag: was er sprake van een walvisvaardersgroep op
het eiland? De geïnterviewde oud-walvisvaarders beantwoorden deze vraag met een duidelijke ‘nee’.
Volgens hen was er geen sprake van een sociale walvisvaardersgroep op beide eilanden. Daar was
volgens hen geen tijd voor omdat bijna iedereen meteen na aankomst op het eiland weer aan het
werk ging. Bij die andere banen kwamen de walvisvaarders weer met andere collega’s in
aanraking.215 Cor Gramsbergen antwoordt op de vraag of hij op het eiland veel contact had met zijn
mede-walvisvaarders het volgende:

“Helemaal niks, alleen maar via de boot. Ik kwam dan zeg maar aan meestal midden in de nacht met
een extra boot. Dan was je zeven maanden van huis geweest. En dan stond baas Brouwer de man van
de rijksveerdienst die zei direct al, morgenvroeg zes uur kan je direct beginnen bij de veerdienst… En
bij Wagenborg voeren verschillende matrozen die ook op de Willem Barendsz voeren. Dus jaa in deze
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zin had ik wel contact. Maar de dienst bij Wagenborg begon 's ochtends zes uur tot de laatste boot ’s
avonds tien uur. En zeven dagen in de week. Dus er zat ook geen speelruimte in.”216
Uit het verhaal van Auke Talsma blijkt dat dit ook het geval was op Schiermonnikoog. Hij zegt
daarover het volgende:
“Nee, in het dagelijks leven kwam je daar niet aan toe. Dan ging je ook weer met je nieuwe collega’s
werken.”217
Jan Groendijk sluit zich hierbij aan. Volgens Groendijk kende iedereen elkaar wel, maar werd er niet
apart contact gezocht.218 Clive Hellinga vertelt echter een ander verhaal. Volgens hem had zijn vader
wel degelijk regelmatig contact met de andere walvisvaarders van Schiermonnikoog:
“Jaah die praten wel met elkaar. Ze zaten allemaal op dezelfde golflengte. Je kan voorstellen je praat
eerder met een collega walvisvaarder dan met een agrariër waar je niet zoveel mee hebt. Dat is
logisch. Ze zochten mekaar wel op. En als ze elkaar tegenkwamen dan hielden ze altijd wel even een
praatje met elkaar. Of ze wat van kantoor gehoord hadden of er wat nieuws in de pen was. Jah, de
ene had daar meer contacten dan de ander. Maar er werd altijd wel over en weer geluld. Wanneer ze
weer gekeurd moesten worden. En samen een borrel drinken dat deden ze wel.”219
Volgens Clive was er dus wel onderling contact. Toch kan gesteld worden naar aanleiding van zijn
verhaal dat dit onderling contact niet veel verder ging dan een normale omgang van bekenden met
elkaar.
Toch zijn er ook kleine aanwijzingen te vinden dat de walvisvaarders wel degelijk als een
groep werden gezien. Dit blijkt uit de volgende passage in een krantenartikel over festiviteiten op
Schiermonnikoog:

“Voorts genoot men van ’n geanimeerde bridge-drive, van wielerwedstrijden en touwtrekken, waarbij
de mannen van de ‘Willem Barendsz’ aan het langste eind trokken.”220
Het gemak waarmee hier verwezen werd naar ‘de mannen van de Willem Barendsz’ lijkt erop te
duiden dat deze term vaker werd uitgesproken. Daarnaast kwam het ook voor dat kinderen zich
tijdens een festiviteit, die het natuurfeest werd genoemd, verkleedden als walvisvaarders.221 Dit
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duidt er mogelijk op dat de walvisvaarders veel sociaal aanzien hadden op het eiland. Toch
ontkennen de geïnterviewden dat de walvisvaarders als dusdanig werden gezien. Auke Talsma
vertelt hierover:
“Nou dat viel wel mee, ze wisten dat je op de Willem Barendsz zat, maar je werd niet op een voetstuk
gezet. Je was gewoon één van de bevolking, dat viel allemaal reuze mee.”222
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er op het eiland sprake was van een
sociale groep walvisvaarders, moet gekeken worden naar de verhalen van de walvisvaarders. Als er
sprake was van een walvisvaardersgroep dan moet deze ontstaan zijn tijdens de expeditie, omdat dit
de enige locatie was waar een sociale groep met de walvisvaart als collectieve identiteit kon worden
geformeerd. Wanneer de groepsvorming tijdens de Nederlandse moderne walvisvaart, die
ongetwijfeld heeft plaatsgevonden gezien de tijdspanne van de expeditie, geanalyseerd wordt, moet
de interactie tussen de deelnemers bestudeerd worden. Welke individuen hadden met elkaar
contact en met welke frequentie vond dit plaats? Deze vragen zijn belangrijk, omdat het samen zijn
van individuen in een gezamenlijke ruimte de mogelijkheid schept tot het ontstaan van verbindingen
tussen de personen en uiteindelijk tot de formatie van een sociale groep. Het is logisch dat zulke
verbindingen eerder ontstaan bij individuen die elkaar regelmatig tegenkomen dan bij personen die
elkaar zelden zien. Tijdens de expeditie kunnen er twee soorten sociale groepen geformeerd zijn: een
concocted group of een self-organized group223
In de verhalen van de oud-walvisvaarders komt een beeld naar voren waarin de nadruk ligt
op de interactie met de collega’s op de werkvloer en met de personen waarmee de hut werd
gedeeld. Een belangrijke notie hierbij is dat de hutten vaak waren ingedeeld naar beroep en dat
hierdoor de collega’s op de werkvloer en de hutgenoten vaak hetzelfde waren. Bij de hutindeling
werd er niet gekeken naar afkomst.224 In de jaargangen waarin de groep eilanders een grotere
omvang had, was er iets meer onderling contact en zochten de eilanders elkaar ook weleens op.
Maar zelfs in deze jaren vond het onderlinge contact tussen de eilanders slechts sporadisch plaats.225
Het meeste contact hadden de walvisvaarders met diegenen waarmee ze werkten. Het is daarom
ook aannemelijk dat de sociale groepen werden gevormd op basis van het werk en niet op basis van
regionale afkomst. Dit volgt ook logischerwijs uit een analyse van de tijdsindeling van de
walvisvaarders. De heenreis duurde één maand en hierin was het grootste deel van de bemanning
vrij. Gedurende deze periode hadden de bemanningsleden voldoende tijd om te ontspannen en
sociale contacten op te doen. Vervolgens volgde een periode van vijf maanden waarin de dagindeling
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bestond uit werken, eten en rusten. Deze periode bestond voornamelijk uit veel werken en hierin
had een bemanningslid waarschijnlijk uitsluitend, in ieder geval voor het overgrote deel van de tijd,
contact met zijn directe collega’s. Na deze periode begon de terugreis. Gedurende deze laatste fase
van de expeditie was het merendeel van de bemanning wederom vrij. De terugreis duurde wederom
één maand en hierin konden weer meerdere sociale contacten worden opgedaan.
Als we de gehele periode waarin bijna uitsluitend interactie was op de werkvloer afzetten
tegen de periode waarin de bemanning vrij was, dan is het aannemelijk dat de kans op de vorming
van een concorted group op de werkvloer groter was, dan de kans op het ontstaan van een selforganized group van de eilanders onderling. De vorming van een concocted group kon plaatsvinden
over een periode van vijf maanden waarin de bemanningsleden bijna constant aan het werk waren.
Daarentegen had de vorming van een self-organized group moeten plaatsvinden tijdens de eerste en
of laatste maand van de reis. Zowel op basis van de tijdsindeling van de expeditie gecombineerd met
de theoretische noties van sociale groepsvorming als op basis van de verhalen van de oudwalvisvaarders, kan logisch redenerend gezegd worden dat er geen speciale eilandergroep was
gevormd aan boord van de Willem Barendsz.
Als er geen eilandergroep bestond tijdens de expeditie, is het ook niet aannemelijk dat er wel
een sociale walvisvaardersgroep, die zich als zodanig in het dagelijks leven zouden profileren, op het
eiland zelf was. Dit sluit aan bij de verhalen van de geïnterviewde oud-walvisvaarders die allen
ontkennen dat er sprake was van een speciale walvisvaardersgroep op het eiland. Een mogelijke
verklaring hiervoor ligt in de manier waarop de walvisvaarders terugkeerden op het eiland. De
geïnterviewde walvisvaarders pakten meteen na terugkomst ander werk op en als gevolg hiervan
hadden ze op het eiland ook slechts sporadisch contact met elkaar. Zodra men terugkwam vond er
sociale interactie plaats met de collega’s op de andere werkvloer. Aannemelijk is dat deze sociale
interactie op de werkvloer op het eiland weer resulteerde in de vorming van nieuwe concocted
groups die gebaseerd waren op het beroep van de personen gedurende de zomermaanden. De
interactie tussen de walvisvaarders bleef waarschijnlijk beperkt tot onafhankelijke losse contacten.
Hierdoor is het aannemelijk dat zij zich niet nadrukkelijk profileerden als walvisvaardersgroep. Op
basis van het voorgaande kan verklaard worden waarom er op Schiermonnikoog geen collectieve
walvisvaarderscultuur is ontstaan zoals bijvoorbeeld in New Bedford. Omdat de walvisvaarders zich
niet als groep profileerden, kon er ook geen aparte cultuur ontstaan met een karakter dat gebaseerd
was op de walvisvaart.226
Ondanks het feit dat er geen sociale groep, met een eigen walvisvaartcultuur, ontstond op
Schiermonnikoog en dat er hierom geen walvisvaarderscultuur heerste op het eiland, speelde de
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walvisvaart in de herinneringen van de walvisvaarders toch een belangrijke rol. Voor de
geïnterviewde oud-walvisvaarders was de periode waarin zij deelnamen aan de Nederlandse
walvisvaartexpedities een belangrijke periode in hun leven. Ze worden graag herinnerd aan deze
periode en zijn enthousiast over hun eigen belevenissen op de expeditie.227 Daarnaast hebben de
bezochte

oud-walvisvaarders

allemaal

nog

artefacten

in

hun

bezit

die

dienen

als

herinneringsobjecten aan hun betrokkenheid bij de Nederlandse walvisvaart. Ook verzamelden ze
onafhankelijk van elkaar allemaal boeken die verschenen zijn over dit onderwerp. De betrokkenheid
bij de expeditie en de geschiedschrijving over die periode bepaald nog steeds mede hun identiteit.
De eilanders die meegegaan zijn op de expeditie identificeren zich nog steeds als oud-walvisvaarders.
Ondanks dat er geen sociale groep geformeerd is met als collectieve identiteit de walvisvaart, heeft
er zich wel een individuele walvisvaarderscultuur gevormd op het eiland. De individuen identificeren
zich namelijk nog steeds als walvisvaarder en houden de herinnering aan de walvisvaart in leven door
het bewaren van objecten en literatuur over het onderwerp.

4.2 Was er sprake van sociale mobiliteit door de walvisvaart?

In dit onderzoek naar de gevolgen van de betrokkenheid van Schiermonnikogers bij de moderne
Nederlandse walvisvaart is het relevant om te achterhalen of de betrokkenen een sociale stijging of
daling hebben meegemaakt naar aanleiding van de walvisvaart. Het is lastig om te bepalen of het
sociale aanzien van de walvisvaarders veranderde door hun beroepskeuze, toch kan dit met behulp
van bestaande sociologische theoriën over sociale mobiliteit geanalyseerd worden. Vanuit het
theoretische kader, zoals onder andere opgesteld door de Nederlandse sportsocioloog Ramon Spaaij,
kan beredeneerd worden of er sprake is geweest van sociale mobiliteit. Allereerst zullen de relevante
theoriën worden geïntroduceerd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het werk van Ramon Spaaij
over sociale mobiliteit door sport.228 In zijn boek besteedt Spaaij veel aandacht aan de verschillende
theoriën over sociale mobiliteit. De theoriën die Spaaij hierin introduceert, vormen de basis van het
theoretische kader over sociale mobiliteit dat in de verdere analyse is gehanteerd. Nadat het
theoretische kader is weergegeven, is geanalyseerd of er in het geval van de Schiermonnikoger
walvisvaarders sprake was van sociale mobiliteit.
De kern van sociale mobiliteit is de beweging van individuen of groepen tussen verschillende
posities binnen de in een gemeenschap bestaande sociale stratificatie. Een belangrijk onderscheid
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wat betreft sociale mobiliteit is het verschil tussen horizontale en verticale mobiliteit. In het geval
van horizontale sociale mobiliteit is er sprake van een verandering van sociale groep waarbij beide
groepen zich op hetzelfde sociale niveau bevinden. In dit geval is er geen sprake van een sociale
stijging of daling. Bij verticale sociale mobiliteit kan er zowel sprake zijn van opwaartse als
neerwaartse mobiliteit. Opwaartse mobiliteit wordt gekenmerkt doordat het individu een sociale
groep verlaat en zich aansluit bij een hogere sociale groep. Daarnaast spreek je ook van opwaartse
mobiliteit als verschillende individuen hun sociale groep verlaten en een nieuwe groep vormen in
een hoger stratum. Logischerwijs zijn dezelfde kenmerken van toepassing op de neerwaartse sociale
mobiliteit, alleen beweegt het individu of de groep zich in dit geval naar een lagere klasse of een
lager stratum.229
Een belangrijke distinctie die eveneens gemaakt moet worden wat betreft de sociale
mobiliteit, is die tussen structurele mobiliteit en niet-structurele mobiliteit. In het geval van
structurele mobiliteit is er sprake van een verandering in de hiërarchische opbouw van de bestaande
sociale stratificatie in een gemeenschap. Een goed voorbeeld van structurele mobiliteit is de sociale
verandering als gevolg van industrialisatie, waarbij sociale groepen stijgen op de ladder als gevolg
van structurele veranderingen in de samenleving. Hiertegenover staan niet-structurele
veranderingen. Deze veranderingen kunnen onder andere het gevolg zijn van scholing, opgedane
ervaringen en persoonlijke relaties.230
Een derde onderscheid waar aandacht aan moet worden besteed, is het onderscheid tussen
intergenerationele mobiliteit en intragenerationele mobiliteit. Bij intergenerationele mobiliteit wordt
er gekeken naar de sociale positie van een individu op een bepaald moment van zijn leven.
Vervolgens wordt deze positie vergeleken met de plaats van de ouders van deze persoon op de
sociale ladder. Hieruit kan worden afgeleid of er tussen de twee generaties sprake is van sociale
mobiliteit. In tegenstelling tot deze lange termijn ontwikkeling wordt er bij intragenerationele
mobiliteit meer gekeken naar de korte termijn ontwikkeling. Bij deze vorm van mobiliteit wordt
namelijk gekeken naar de veranderingen in sociale positie binnen één generatie.231
In dit onderzoek wordt met name naar deze laatste vorm van mobiliteit, intragenerationele
mobiliteit, gekeken. De sociale positie van de ouders kan belangrijk zijn geweest voor de ontplooiing
van het individu, maar deze informatie is voor dit onderzoek lastig te achterhalen en minder relevant
dan de sociale mobiliteit binnen de generatie van de walvisvaarders zelf.
Voor de analyse betreffende de sociale mobiliteit van de walvisvaarders moet vastgesteld
worden welke factoren verantwoordelijk zijn voor sociale mobiliteit. Een belangrijk begrip in deze is
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kapitaal. De sociale mobiliteit van een individu is namelijk afhankelijk van drie vormen van kapitaal:
economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Aan de hand van objectieve ‘harde’ indicatoren, zoals het
inkomen, kan het economisch kapitaal van een persoon gemeten worden. Cultureel kapitaal wordt
vergaard door middel van scholing, jeugd, levenservaringen, wijsheden en familie. De derde vorm
van kapitaal is het zogenaamde sociale kapitaal. De kern van sociaal kapitaal moet gezocht worden in
de onderlinge sociale relaties die individuen of gemeenschappen met elkaar hebben. Voor sociaal
kapitaal zijn de sociale verbintenissen van een individu belangrijk, oftewel tot welke sociale groepen
iemand behoort en de interactie met andere personen. Het hebben van een sociaal netwerk en het
behoren tot een sociale groep kan veel voordelen opleveren. Hierbij moet zowel gedacht worden aan
materiële als aan immateriële voordelen. Een belangrijke eigenschap van sociaal kapitaal is dat het
bezit ervan niet noodzakelijk het gevolg is van een bewuste keuze, maar ook een extra
bijkomstigheid kan zijn van een activiteit met een ander doel.232
Nu de sociologische theoriën zijn toegelicht, kunnen we analyseren of de groep
walvisvaarders van Schiermonnikoog sociale mobiliteit hebben gekend door hun beroepskeuze. Een
analyse over de sociale mobiliteit van de Schiermonnikoogse walvisvaarders kan worden gemaakt
aan de hand van de drie kapitalen. Met behulp van de informatie verkregen uit de interviews met de
oud-walvisvaarders kan bepaald worden of de drie kapitalen toenamen of afnamen als gevolg van de
beroepskeuze van de mannen om ter walvisvaart te gaan.
Een verandering van het economische kapitaal van een individu kan dus worden achterhaald
door te kijken naar een zogenaamde ‘harde’ indicator als inkomen.233 Het bepalen van het
economische kapitaal blijkt echter in dit geval lastig te zijn. Informatie betreffende het economische
kapitaal van de walvisvaarders van voor dat zij ter walvisvaart gingen, is niet achterhaalbaar en ook
het inkomen na het beëindigen van hun walvisvaartcarriére blijkt niet te reconstrueren. Uitspraken
over het economische kapitaal van de walvisvaarders kunnen alleen gedaan worden aan de hand van
de beschikbare informatie over het gemiddelde inkomen op Schiermonnikoog afgezet tegen de
salariëring aan boord van de Willem Barendsz. Daarnaast kunnen er hypotheses geformuleerd
worden aan de hand van de informatie uit de interviews met de oud-walvisvaarders. Uit de
interviews is af te leiden dat het economische kapitaal van de walvisvaarders toenam als gevolg van
hun beroepskeuze. Auke Talsma benadrukt dat er in de wintermaanden op het eiland geen of amper
werk te vinden was en Clive Hellinga stelde dat er vlak na de oorlog op het eiland sprake was van
pure armoede.234 De walvisvaart zorgde ervoor dat er ook tijdens de wintermaanden geld kon
worden verdiend. Volgens Talsma zorgde de walvisvaart voor een ‘enorme financiële aanvulling’.
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Volgens hem konden de vrouwen van de walvisvaarders goed hun inkopen doen en waren de
walvisvaarders in staat om hun kinderen verder te laten studeren op het vasteland. Dit was voorheen
niet mogelijk gezien de hoge kosten die hiermee gepaard gingen.235 Het geld dat kon worden
verdiend was aanzienlijk. Auke Talsma benadrukt dit door te vertellen dat mensen die tien of twaalf
reizen maakten genoeg geld verdienden om een eigen hotel te kopen. De drang naar welvaart was
één van de belangrijkste motivaties om ter walvisvaart te gaan.236 Op het eiland zelf was aanzienlijk
minder geld te verdienen dan op de walvisvaart. Dankzij het basisloon, maar met name dankzij de
bonus, kon een aanzienlijk inkomen worden vergaard op de walvisvaart. Vele walvisvaarders konden
dankzij de inkomsten uit de walvisvaart een eigen huis kopen of een bedrijf starten, zoals een
fietsenverhuurbedrijf, pension, hotel of ijssalon.237 Het grote voordeel van de walvisvaart was dat de
werkzaamheden konden worden gecombineerd met een zomerbaan, bijvoorbeeld in de
toeristensector. Hierdoor waren de walvisvaarders zowel in de winter als in de zomer verzekerd van
een goed inkomen. Financieel gezien was de walvisvaart een zeer interessante onderneming voor de
walvisvaarders.238 Hierdoor is het aannemelijk dat het economische kapitaal van de
Schiermonnikoger walvisvaarders toenam gedurende hun dienstverband op de Willem Barendsz.
Cultureel kapitaal kan worden vergaard door middel van scholing, jeugd, levenservaringen en
familie.239 In het geval van de walvisvaarders zou een toename van het culturele kapitaal als gevolg
van de beroepskeuze met name zijn gecreëerd door de opgedane levenservaring aan boord van de
Willem Barendsz. Uit de interviews blijkt dat de opgedane levenservaring een belangrijke
ontwikkeling was voor de walvisvaarders.240 Bij een analyse van de levenservaring is het belangrijk te
beseffen dat de Schiermonnikogers voordat ze ter walvisvaart gingen amper van het eiland
afkwamen. De eilanders die wel van het eiland afkwamen waren vaak vissers en zeelieden op de
grote vaart. Auke Talsma vertelt dat er genoeg jongens waren die er niks voor voelden om het
avontuur aan te gaan. Over zichzelf vertelt Talsma dat het wel degelijk een sprong in het duister was
om mee te gaan aan boord van de Willem Barendsz aangezien hij nog nooit op zee was geweest.
Eenmaal aan boord van de Willem Barendsz deden de walvisvaarders veel levenservaring op. Zo
kwamen zij onder andere op plaatsen waar zij normaal niet zo snel zouden komen, namelijk op
tropische eilanden als Curacao en Trinidad. De Willem Barendsz moest stookolie inslaan op deze
eilanden en dit proces duurde enkele dagen. Gedurende deze dagen was het meeste personeel vrij
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om het eiland te verkennen. Auke Talsma benadrukt dat dit een bijzondere ervaring was voor de
bemanningsleden.241
Naast deze bijzondere ervaring deden de eilander walvisvaarders ook veel levenservaring op
door met een grote groep mannen op een relatief kleine ruimte samen te leven. Jan Groendijk
verhaalt dat hij veel levenservaring heeft opgedaan tijdens de walvisvaart. Het samenleven met een
grote groep zorgde ervoor dat hij veel met andere mensen bezig was. Het was noodzakelijk dat
iedereen altijd vriendelijk en behulpzaam was voor elkaar. Volgens Groendijk was deze periode
vooral leerzaam op het sociale en opvoedkundige vlak.242 Uit de verhalen van de geïnterviewde oudwalvisvaarders kan geconcludeerd worden dat het culturele kapitaal van de betrokkenen
hoogstwaarschijnlijk enigszins was toegenomen tijdens de jaren waarin diegenen betrokken waren
bij de Nederlandse walvisvaartexpedities. We spreken hier over ‘enigszins’, omdat de levenservaring
slechts één van de vele onderdelen is die het culturele kapitaal van een individu beïnvloedt.243
Voor een analyse van een mogelijke toe of afname van het sociale kapitaal van de
walvisvaarders als gevolg van hun beroepskeuze moet gekeken worden naar de sociale relaties en
interacties van de Schiermonnikoogse bemanningsleden; Welke sociale relaties en verbintenissen
werden er opgedaan tijdens de expedities van de Willem Barendsz en tot welke sociale groep
behoorden de walvisvaarders?244 Voor een analyse van het sociale kapitaal van de walvisvaarders
wordt vooral gebruikgemaakt van de informatie uit de interviews, aangezien deze informatie inzicht
biedt in de sociale relaties van de individuen tijdens de expedities. Zoals in paragraaf 4.1 besproken
was er aan boord van de Willem Barendsz geen sprake van een eilander groep, maar waren de
sociale contacten meer gefocused op de werkvloer. Naar aanleiding hiervan kan geconcludeerd
worden dat de sociale interactie en de sociale relaties tijdens de verschillende walvisvaartexpedities
voorbehouden bleven aan de directe collega’s. Door de relatieve geslotenheid van de sociale
groepen aan boord van de Willem Barendsz lijkt het niet aannemelijk dat het sociale kapitaal van de
eilander walvisvaarders is toegenomen als gevolg van de verschillende sociale relaties, aangezien de
sociale relaties niet verder gingen dan de eigen werkvloer. De sociale interactie met collega’s op de
werkvloer lijkt het sociale kapitaal van de Schiermonnikoogse walvisvaarder bij terugkomst op het
eiland niet hebben doen toenemen.
Vond er een verandering in sociale positie plaats van de Schiermonnikogers die besloten ter
walvisvaart te gaan? Voor een antwoord op deze vraag moeten we eerst kijken naar de mening van
de geïnterviewde oud-walvisvaarders over dit onderwerp. Allen geven een eenduidig ‘nee’ als
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antwoord op deze vraag, zij merkten zelf niet of ze anders benaderd werden door mede-eilanders, of
dat er anders tegen hen werd aangekeken als walvisvaarders.245 Ook het feit dat de walvisvaarders
voor langere tijd weg was niet ongewoon op het eiland. Clive Hellinga vertelt hierover het volgende:

“Jaah, Schiermonnikoog was in die tijd een vrouweneiland. Niet alleen de walvisvaarders maar ook de
gewone vissers waren weg. Dat was toen heel gewoon. Ook de koopvaardijen, die gasten gingen ook
allemaal lang weg. Toen kwam die weer thuis en dan ging die weer weg. Toen ik ging varen ook. Dan
kwam mijn vader thuis en dan was ik net weer weg. Dus ik heb hem weleens een paar jaar niet
gezien. Zo ging dat..”246
Vanuit hun persoonlijke perspectief was er allicht niet sprake van sociale mobiliteit. Vanuit de
analyse van de drie kapitalen lijkt het aannemelijk dat er toch sprake is geweest van een opwaartse
sociale mobiliteit. De toename van het economische kapitaal en het culturele kapitaal hebben
waarschijnlijk geleid tot opwaartse sociale mobiliteit. Met name de toename van het economische
kapitaal als gevolg van het verhoogde inkomen van de walvisvaarders, moet geleid hebben tot een
veranderende sociale structuur op het eiland. Het is aannemelijk dat er een soort ‘nouveau riche’
ontstond op het eiland als gevolg van het toegenomen inkomen van de op walvissen jagende
eilanders. Hierdoor is het aannemelijk dat de sociale structuren van de gemeenschap veranderden.
De gemeenschappen op de Waddeneilanden waren vaak klein en gesloten. Dat binnen een dergelijke
gemeenschap een groep mannen in een paar jaar tijd financieel een grote stap vooruit maakte, moet
wel een impact gehad hebben op de sociale structuur van het eiland. Een deel van de walvisvaarders
kocht een huis of investeerde hun geld in bedrijven. Hierdoor hadden zij vastgoed in eigendom en/of
een eigen onderneming. Uit de interviews blijkt dat een gedeelte van de Schiermonnikoger
walvisvaarders het geld dat ze verdienden met de walvisvaart investeerden in de toeristensector.
Hiermee speelden zij in op het opkomende toerisme op Schiermonnikoog. Het gevolg hiervan was
dat de walvisvarende eilanders zowel in de winter als in de zomer een goed inkomen genoten.
Daarbij kwam dat de walvisvaarders voornamelijk meegingen ter walvisvaart, omdat zij op zoek
waren naar betere inkomsten. Dankzij de walvisvaart konden de mannen een beter inkomen
vergaren dan op het eiland. Een goed voorbeeld hiervan is de Schiermonnikoger boerenzoon Tjitte
Talsma die dankzij de walvisvaart genoeg geld bij elkaar verdiende om een eigen hotel te kopen.
Concluderend kan worden gezegd dat het aannemelijker is dat er wel sprake was van sociale
mobiliteit dan niet. Uit de analyse blijkt dat zowel het economische als culturele kapitaal van de
walvisvaarders toenam als gevolg van hun beroepskeuze. Het is aannemelijk dat de toename van
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beide kapitalen heeft geleid tot een verbeterde sociale positie van de walvisvaarders op
Schiermonnikoog.247
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Hoofdstuk 5: De economische gevolgen van de walvisvaart

In dit hoofdstuk zijn de economische gevolgen van de betrokkenheid van Schiermonnikoogse
mannen bij de moderne Nederlandse walvisvaart uiteengezet. Allereerst is de omvang van de
geldstroom richting Schiermonnikoog door de walvisvaart gereconstrueerd. Een reconstructie van de
geldstroom is gebaseerd op de vangstgegevens, de bemanningslijsten, loonstaten en de
bemanningskosten zoals berekend door Schokkenbroek.248 Vervolgens is nagegaan waar het geld
naartoe ging. De vraag die hierbij centraal staat is of het grootste gedeelte van het geld werd
uitgegeven op het eiland? Deze analyse is gedaan op basis van de interviews met de oudwalvisvaarders. In deze zelfde analyse is tevens gepoogd te reconstrueren waar het met de
walvisvaart verdiende geld aan werd uitgegeven door de walvisvaarders van Schiermonnikoog. Deze
analyse vindt plaats op basis van de interviews en de gegevens van de kamer van koophandel. Tot
slot wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk het inkomen van de walvisvaarders vergeleken
met het gemiddelde inkomen op Schiermonnikoog. Hierdoor kan worden gekeken of het beeld dat
bestaat over de walvisvaart, dat het een groots inkomen opleverde, klopt.

5.1 Een analyse van de geldstroom

Voor het in kaart brengen van de geldstroom die op gang kwam als gevolg van de betrokkenheid van
Schiermonnikogers bij de Nederlandse moderne walvisvaart, zijn een aantal gegevens noodzakelijk.
Ten eerste is een inzicht in de omvang van het aantal Schiermonnikogers per expeditiejaar vereist.
Deze informatie bleek te achterhalen uit de bewaarde bemanningslijsten. Daarnaast is het niet alleen
van belang om de omvang van het aandeel van Schiermonnikogers te achterhalen, maar om ook te
achterhalen welke beroepen deze Schiermonnikogers bekleedden tijdens de expeditie. Deze
informatie is eveneens uit de bemanningslijsten te distilleren. 249 Ook is een inzicht in de lonen van de
bemanningsleden vereist. Hiervoor moet zowel informatie over het basisloon als de omvang van de
toegekende bonus worden achterhaald. Informatie over het loon en de bonus van de bemanning is
alleen achterhaald voor het expeditiejaar 1963/64 en helaas is dit een jaar waarin de inkomsten sterk
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waren teruggelopen ten opzichte van eerdere jaargangen.

250

Daarbij is de berekenwijze van de

bonus onduidelijk en kan er voor dit jaar slechts worden gekeken naar het uitgekeerde basissalaris.
Tot slot is een inzicht vereist in de vangstgegevens van de verschillende expedities om de omvang
van de toegekende bonussen te berekenen.251 De vangstgegevens zijn te achterhalen door
secundaire literatuur en de Walvischvaart couranten te raadplegen. Aangezien alleen over het
expeditiejaar 1963/64 informatie over de gages is achterhaald, kunnen we alleen over dit jaar een
analyse maken op basis van de loonstaten.
Tijdens het expeditiejaar 1963/64 waren er nog maar drie walvisvaarders uit
Schiermonnikoog present. Het merendeel van de Nederlandse walvisvaarders was namelijk in de
latere jaren vervangen door goedkopere buitenlandse werknemers. De beroepen van de
Schiermonnikoogse walvisvaarders waren gedurende dit jaar: 2e stuurman jager AM9, 3e S.W.T.K en
beenzager. Helaas is de aard van het genoemde beroep 3e S.W.T.K. onduidelijk en kan deze niet
worden meegenomen in de analyse. Waarschijnlijk staat de afkorting voor scheepswerktuigkundige,
aangezien iemand met als beroepsomschrijving w.t.k. in de nautische wereld bekend staat als een
werktuigkundige.
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Echter, dit kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Wat betreft de 2e

stuurman wordt ervan uitgegaan dat hij meer verdiende dan de ‘gewone’ bemanning van de jager,
aangezien stuurmannen, de kapitein en de gunner niet werden meegenomen in de loonstaten. In
onderstaande tabel (Tabel 7) gaat het dus slechts om de minimale inkomsten van de 2e stuurman.253
Tabel 4 Gage en bonus walvisvaarder van Schiermonnikoog in 1964.

Beroep
(Aantal
jaar aan
boord)

Basissalaris
(In gulden
per maand

Totale
salaries(7
maanden)

Fabrieksbonus(
in cts per vis)

Beenzager
(14)
e
2
stuurman
AM9 (15)

Fl 431,-

3017,-

1,52

FL +- 500,-

3500,-

1,35

Jagerbonus
(per vis in
cts.)

10,30

Meelbonus
in cts per
ton

Vleesbonus
in cts per
ton

20,94

26,52

+- 18,-46

+- 23,38

Bron: Loonstaten van de Willem Barendsz, 1963/64  Private collectie Jan Groendijk.

Het basissalaris van de twee mannen lag tussen de fl 3.000,- en fl 3.500,-. De hoeveelheid
geproduceerde bijproducten, zoals meel en vlees, is onbepaald. In het expeditiejaar 1963/64 werden
er in totaal 1182 walvissen gevangen.254 De exacte berekeningsmethode van de fabrieksbonus en
jagersbonus is helaas onduidelijk, aangezien dit gebaseerd werd op zogenaamde ‘Blue Whale Units’.
Hierdoor kunnen we slechts kijken naar het basissalaris van de beide mannen.
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Voor de jaargangen 1946-1958 kan alleen een schatting worden gemaakt van het gemiddelde
inkomen tijdens de verschillende expedities. Deze schatting wordt gebaseerd op de door
Schokkenbroek berekende totale bemanningskosten per jaargang en de totale uitgekeerde bonus
aan de bemanning per expeditie. Schokkenbroek besteedt in zijn boek aandacht aan de kostenkant
van de Nederlandse moderne walvisvaart. Hierin worden ook de loonkosten voor de bemanning
weergegeven en de totale uitgekeerde bonus aan de bemanning. Deze gegevens worden
gecombineerd met de bemanningslijsten van de expeditie om het gemiddelde loon te berekenen.
Helaas is niet voor alle jaren cijfermateriaal voorradig. De gegevens voor de jaargangen 1959/60,
1960/61 1961/62, 1962/63 en 1963/64 ontbreken. Voor de jaargangen 1959/60 en 1960/61 stelt
Schokkenbroek, op basis van interviews, het gemiddelde loon (inclusief bonus) op zesduizend gulden.
Het berekende en achterhaalde gemiddelde inkomen op de verschillende expedities van de moderne
Nederlandse walvisvaart wordt weergegeven in figuur 24. 255
Figuur 24 Gemiddelde inkomen bemanning Nederlandse walvisvaart 1946-1964.
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In figuur 24 komt naar voren dat het gemiddelde loon tijdens de eerste reis ongeveer fl 3700, bedroeg. In de daaropvolgende jaren lag het gemiddelde loon constant hoger. Aangezien de
uitgekeerde bonus afhankelijk was van de hoeveelheid gevangen walvissen en het totaal
geproduceerde hoeveelheid eindproducten fluctueerde dit bedrag jaarlijks. In het jaar met de
meeste vangsten lag het totaal uitgekeerde salaris voor de bemanning ook het hoogste. In het
expeditiejaargang 1951/52 werd het hoogste gemiddelde salaris uitgekeerd. De bemanning kreeg
tijdens deze expeditie een gemiddeld loon van fl 9500, -. Afgezien van de eerste expeditie
schommelde het uitgekeerde salaris (gage + bonus) jaarlijks ongeveer tussen de fl 6000, - en fl 9500, .
Waarbij met name in de beginjaren het gemiddelde inkomen aanzienlijk was. Afgezien van de eerste
expeditie lag het gemiddelde salaris tot jaargang 1953/54 nooit onder de zevenduizend gulden per
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jaar. Daarna namen de gemiddelde inkomsten af, met uitzondering van de expeditiejaren 1957/58 en
1958/59. Een verklaring voor de daling van het gemiddelde salaris moet worden gezocht in de
vangstgegevens van de expedities. Het aantal gevangen walvissen per expeditiejaar wordt
weergegeven in figuur 25.
Figuur 25 Totaal aantal gevangen walvissen door de Willem Barendsz (1946-1964).

2500
2000
1500
Totaal aantal gevangen
walvissen door de Willem
Barendsz (1946-1964)

1000
500

1963/64

1962/63

1961/62

1960/61

1959/60

1958/59

1957/58

1956/57

1955/56

1954/55

1953/54

1952/53

1951/52

1950/51

1949/50

1948/49

1947/48

1946/47

0

Bron: Bruijn en Schokkenbroek, De laatste traan,257.

In figuur 25 is een stijging van het aantal gevangen walvissen waarneembaar. Een verklaring voor de
afname van het gemiddelde inkomen kan vanuit deze gegevens niet worden verklaard. Daarvoor
moet aandacht worden besteed aan de samenstelling van de vangst. In figuur 26 wordt het aantal
jaarlijks gevangen walvissen gespecificeerd naar soort.
Figuur 26 Aantal gevangen walvissen gespecificeerd naar soort.
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In figuur 26 is een belangrijke verandering in de samenstelling van het aantal gevangen walvissoorten
te bespeuren. Het aantal gevangen blauwe vinvissen, de grootste walvissoort die tevens de meeste
traan opleverde, nam steeds verder af. De bonus werd berekend per ‘Blue Whale Unit’ en alle
overige walvissen werden in verhouding geplaatst ten opzichte van de traanproductie van een
blauwe vinvis. Door de afname van het aantal gevangen blauwe vinvissen nam ook de omvang van
de aan de bemanning uitgekeerde bonus af. Daarnaast zakte de traanprijs, waardoor mogelijk ook de
hoogte van de uitgekeerde bonus werd aangepast.256 Om deze twee redenen zou het gemiddelde
uitgekeerde salaris van de bemanning zijn gedaald.
Met name tijdens de laatste expedities, toen ook de omvang van het aantal gevangen
walvissen afnam, was het gemiddelde inkomen van de walvisvaarders sterk afgenomen in
vergelijking tot de eerdere jaargangen. De jaarlijkse traanproductie, waarvan de uitgekeerde bonus
voor een groot deel afhankelijk was, wordt weergegeven in figuur 27.
Figuur 27 Traanproductie op de Willem Barendsz, 1946-1964 (in ton).
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Bron: Bruijn en Schokkenbroek, De laatste traan, 257.

Vanaf expeditiejaargang 1960/61 is een sterke daling van de traanproductie waarneembaar. Deze
dalende traanproductie en daarmee de teruglopende bonusuitkering zouden ervoor gezorgd hebben
dat het salaris dat verdiend kon worden met de walvisvaart sterk afnam in de laatste jaren van de
walvisvaart. De uitgekeerde salarissen en bonussen lagen in de eerste jaren fors hoger. In het
expeditiejaar 1959/60 werd de meeste traan geproduceerd, maar de lonen evenaarden slechts de
lonen van enkele jaren daarvoor. Een verklaring voor het verlaagde gemiddelde salaris moet worden
gezocht in het toenemende aantal buitenlanders op de expedities. De buitenlandse walvisvaarders
kregen een lager salaris en hebben mogelijk ook een lagere bonus gekregen. Daarnaast waren de
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salarissen en bonussen voor de Nederlandse bemanningsleden mogelijkerwijs ook verlaagd,
aangezien het aannemelijk is dat te dure krachten werden vervangen door goedkopere buitenlandse
alternatieven.257
Voor de berekening van de totale geldstroom richting Schiermonnikoog moet het jaarlijkse
gemiddelde inkomen worden gecombineerd met de gereconstrueerde omvang van de
Schiermonnikoger bemanning. In figuur 23 blijkt dat het jaarlijkse aantal walvisvaarders van
Schiermonnikoog aanvankelijk bijna iedere jaargang toenam tot expeditiejaar 1952/53, daarna
verminderde ieder jaar het aantal eilanders dat meeging ter walvisvaart. Deze gegevens zijn afgezet
tegen het geschatte jaarlijkse gemiddelde inkomen zoals weergegeven in figuur 24. Het resultaat van
de berekening van de totale geldstroom als gevolg van de betrokkenheid van Schiermonnikogers bij
de Nederlandse modern walvisvaart wordt weergegeven in figuur 28.
Figuur 28 Totale geldstroom als gevolg van de betrokkenheid van Schiermonnikogers bij de Nederlandse moderne
walvisvaart (in guldens).
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Uit figuur 28 kan afgeleid worden dat er op het hoogtepunt van de Schiermonnikoogse
betrokkenheid in expeditiejaar 1951/52 een geldstroom van ongeveer fl 231.017,94 richting het
eiland ontstond. Voor het merendeel van de jaren schommelde de omvang van de geldstroom
ongeveer tussen de fl 100.000, - en fl 150.000, -. Vanaf expeditiejaar 1952/53 was een duidelijke
daling waarneembaar die, afgezien van een kleine opleving in de periode 1957-59, constant bleef
dalen.
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5.2 Wat deden de walvisvaarders met het geld?

Na het weergeven van de geldstroom is bestudeerd welke mogelijke bestemmingen het geld, dat
verdiend werd met de walvisvaart, had. Allereerst moet gekeken worden wat de meest
waarschijnlijke bestemming was van dat geld. Vervolgens is onderzocht of het geld geïnvesteerd
werd of dat het op een andere manier werd uitgegeven door de walvisvaarders van
Schiermonnikoog. De informatie over het gebruik van het met de walvisvaart verdiende geld is
verkregen door middel van de interviews met de oud-walvisvaarders.
Om deze vragen te beantwoorden, is eerst onderzocht waar het meeste geld waarschijnlijk
aan werd uitgegeven. Dit is achterhaald door te bestuderen wat de walvisvaarders deden bij
terugkeer in Nederland. Op basis van de interviews met de oud-walvisvaarders wordt aangenomen
dat de eilanders vrijwel meteen na terugkeer in Nederland terugkeerden naar huis. Na het afmeren
van de Willem Barendsz mochten de eilanders als eerste bemanningsleden van boord om vervolgens
met een bus of trein richting de Waddeneilanden te worden gebracht. 258
Na terugkomst op het eiland gingen de walvisvaarders meteen weer aan het werk.259 Dit is
van belang omdat de directe terugkeer en het meteen oppakken van werk erop wijst dat de
walvisvaarders na terugkeer het grootste gedeelte van hun tijd doorbrachten op Schiermonnikoog.
Op basis van deze korte tijd-ruimte analyse kan daarom worden geconcludeerd dat het aannemelijk
is dat het meeste geld, dat de walvisvaarders verdienden tijdens de walvisvaart, werd uitgegeven op
het eiland zelf. Echter, hierbij moet worden benadrukt dat de walvisvaarders hun geld ook hebben
kunnen belegd, geïnvesteerd buiten het eiland, gedeeltelijk uitgegeven op één van de uitstapjes die
de bemanningsleden konden maken of gespaard. Wanneer gebruik is gemaakt van deze laatste
mogelijkheden dan leverde het geld geen bijdrage aan de Schiermonnikoger economie.
Met behulp van de interviews met de oud-walvisvaarders, de Kamer van Koophandel en een
enkel artikel in de Friese Post is gereconstrueerd waar het geld van de walvisvaart zoal aan werd
uitgegeven door de eilander walvisvaarders. De geïnterviewden verhalen dat een deel van de
Schiermonnikoogse bemanningsleden hun geld investeerden in het eiland. De ene investeerde zijn
geld in een eigen huis en de andere investeerde in eigen bedrijven en of de toeristensector.260 Oudwalvisvaarder Jan Groendijk investeerde zijn geld in het bedrijf van zijn vader.261 Auke Talsma en
Klaas Hellinga hebben een eigen woning gekocht met het geld dat zij verdiend hadden op de
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walvisvaart.262 Daarnaast waren er walvisvaarders die hun geld investeerden in de toeristensector,
zoals Tjitte Talsma. Deze oud-walvisvaarder kocht een hotel op Schiermonnikoog. 263 Andere oudwalvisvaarders begonnen een fietsverhuurbedrijf of een ijssalon.264 Daarnaast investeerden
meerdere oud-walvisvaarders hun geld in een vakantiehuisje. De vakantiehuizen waren vaak al in het
bezit van eilanders, maar deze werden gemoderniseerd met het geld dat verdiend werd met de
walvisvaart.265 De eilanders verhuurden vaak ook hun eigen huis in de zomermaanden, en verbleven
vervolgens zelf in een bijgebouw. Het is bekend dat in ieder geval één walvisvaarder zijn eigen huis
verhuurde als vakantiehuis en mogelijk waren dit er meer.266
Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat meerdere walvisvaarders hun geld
hebben geïnvesteerd in de toeristensector die opkwam na de Tweede Wereldoorlog. De exacte
omvang van de investeringen bleken niet te achterhalen. De walvisvaarders profiteerden zowel van
hun gunstige inkomen dankzij de walvisvaart als het opkomende toerisme in het waddengebied. De
betrokkenheid van Schiermonnikoger mannen bij de moderne Nederlandse walvisvaart heeft zo een
bijdrage geleverd aan het opkomende toerisme op het eiland. Logischerwijs werd niet al het geld in
de toeristische sector geïnvesteerd, waarschijnlijk niet eens de meerderheid. Het is echter wel
aannemelijk dat het geld dat verdiend werd met de walvisvaart een bijdrage heeft geleverd aan de
ontwikkeling van de toeristische sector op Schiermonnikoog.
Naast de economische bijdrage aan de toeristische sector betekende de walvisvaart ook een
toename van de persoonlijke welvaart van de walvisvaarders. Het kunnen aanschaffen van een eigen
huis was een belangrijke economische vooruitgang voor de eilanders. Daarnaast gaf Auke Talsma aan
dat de vrouwen van de walvisvaarders erom bekend stonden dat zij naar hartelust inkopen konden
doen. Het waren relatief gezien kapitaalkrachtige gezinnen. Dit volgt ook uit het verhaal van Auke
Talsma waarin hij verteld dat de gezinnen van de walvisvaarders onder de eerste families waren die
hun kinderen naar scholen op het vasteland konden sturen. Studeren op het vasteland was een dure
onderneming omdat de kinderen moesten verblijven in een kostgezin. Dankzij de walvisvaart konden
sommige gezinnen de scholing van hun kinderen op het vasteland financieren.267
Concluderend kan worden opgemerkt dat het kunnen investeren in een onderneming of een
eigen huis een belangrijke economische stap vooruit was voor de walvisvaarders. De walvisvaart
heeft voor een belangrijke financiële stimulans op het eiland gezorgd. Daarnaast heeft de geldstroom
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van de walvisvaart voor een financiële ontwikkeling van verschillende sectoren op het eiland
gezorgd, waarbij met name de toeristensector lijkt te hebben geprofiteerd van het binnengekomen
geld. De mogelijkheid van de walvisvaarders om hun verdiende geld te investeren in de opkomende
toeristische sector heeft er waarschijnlijk mede aan bijgedragen dat het toerisme zich goed heeft
ontwikkeld op het eiland.

5.3. Het economische gewin van de walvisvaarders afgezet tegen de
eilander economie

De financiële stimulans die de walvisvaart betekende voor de walvisvaarders van Schiermonnikoog is
berekend en beargumenteerd. Met deze berekening dient het financiële gewin van de
walvisvaarders, als gevolg van hun beroepskeuze, te worden afgezet tegen het gemiddelde inkomen
op Schiermonnikoog en de geschatte totale omvang van de economie van het eiland. Zoals
behandeld in hoofdstuk 1 kon het gemiddelde inkomen op Schiermonnikoog worden
gereconstrueerd aan de hand van cbs-gegevens. Echter, de benodigde informatie was slechts voor
handen voor enkele jaren. De jaren waarover het gemiddelde inkomen op Schiermonnikoog kon
worden geschat zijn 1946, 1950, 1955, 1956 en 1960 en 1963.268 Het gemiddelde inkomen op de
Nederlandse moderne walvisvaart kon voor deze genoemde jaren alleen niet in het geval van het jaar
1963 worden geschat. In figuur 29 zijn de gemiddelde inkomens op Schiermonnikoog en de Willem
Barendsz met elkaar vergeleken.
Figuur 29 Het gemiddeld inkomen op Schiermonnikoog vergeleken met het gemiddeld inkomend verdiend op de
Nederlandse walvisvaart.
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Wat meteen opvalt, is het grote verschil tussen beide gemiddelde inkomens. In de jaren 1946, 1955
en 1958 lag het gemiddelde inkomen op de Willem Barendsz ongeveer twee keer zo hoog als op
Schiermonnikoog. In 1950 bedroeg het gemiddelde inkomen op de Willem Barendsz bijna het
drievoudige van het gemiddelde inkomen op het eiland. Uit figuur 29 kan worden geconcludeerd dat
het beeld van de walvisvaart als grote inkomstenbron, zoals de walvisvaarders in de interviews
meerdere malen aangaven, klopt. Daarbij komt het feit dat in figuur 29 het inkomen dat verdiend
werd op de walvisvaart gebaseerd is op zeven maanden werken, terwijl het gemiddelde inkomen op
het eiland bepaald is op de inkomsten uit een heel jaar. Desondanks lag het gemiddelde inkomen op
de Willem Barendsz dus aanzienlijk hoger. Gedurende de maanden dat de walvisvaarders op
Schiermonnikoog werkzaam waren, verdienden zij ook een inkomen. Het geld dat de walvisvaarders
op het eiland verdienden kwam nog bovenop de verdiensten van de walvisvaart. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat de walvisvaarders uitermate goed verdienden, met name dankzij de walvisvaart,
en dat zij hierdoor wat betreft inkomsten ver boven het gemiddelde van het eiland zaten.
Tot slot is het aandeel van de geldstroom uit de walvisvaart in de totale Schiermonnikoogse
economie gereconstrueerd. Deze reconstructie is gemaakt door de gemiddelde inkomens van de
walvisvaarders te vermenigvuldigen met het aantal walvisvaarders en het gemiddelde inkomen op
Schiermonnikoog te vermenigvuldigen met de beroepsbevolking van het eiland. Deze laatste
berekening is al gemaakt in hoofdstuk één, en het cijfermateriaal uit die berekening is hier ook
gebruikt. In figuur 30 wordt de geldstroom van de walvisvaart vergeleken met de totale omvang van
de economie van het eiland.
Figuur 30 Totale geldstroom als gevolg van de walvisvaart afgezet tegen het geschatte totale inkomen op
Schiermonnikoog.
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Uit figuur 30 is af te lezen dat het aandeel van de walvisvaart in de gehele economie van
Schiermonnikoog in het eerste expeditiejaar slechts beperkt was. Vervolgens nam het aandeel van de
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walvisvaart toe, waarna de omvang van de geldstroom eerst enigszins stabiliseerde en later afnam.
Terwijl de geldstroom vanuit de walvisvaart afnam, groeide de totale omvang van de
Schiermonnikoogse economie. Hierdoor nam het aandeel van de walvisvaart in de gehele economie
van Schiermonnikoog logischerwijs af. In figuur 31 wordt het procentuele aandeel van de inkomsten
uit de walvisvaart in de eilander economie weergegeven.
Figuur 31 Procentueel aandeel van de walvisvaart in de Schiermonnikoogse economie.
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Figuur 31 illustreert dat het aandeel van de walvisvaart op het hoogtepunt ongeveer 19,5%
uitmaakte van de gehele Schiermonnikoogse economie. Helaas kan niet voor alle jaren het
procentuele aandeel worden geschat. Uit figuren 30 en 31 kan worden geconcludeerd dat het
aandeel aanvankelijk snel toenam richting die 19,5%, om daarna (waarschijnlijk) per jaar af te nemen.
Het geschatte procentuele aandeel van 19,5% toont aan dat de walvisvaart een belangrijke
economische stimulans was voor het eiland. Zelfs in de latere jaren, toen het aandeel geslonken was
tot onder de 10%, kan er nog worden gesproken van een aanzienlijk aandeel van de walvisvaart in de
Schiermonnikoogse economie.
Het inkomen van de Schiermonnikoogse walvisvaarders was dus gemiddeld gezien veel hoger
dan het gemiddelde inkomen op het eiland. Met name in de periode rond 1950 lag het gemiddelde
salaris op de Nederlandse moderne walvisvaart aanzienlijk hoger. Daarnaast was het procentuele
aandeel van de walvisvaart in de totale economie van Schiermonnikoog in de topjaren ongeveer
19,5%. Dat het aandeel van de walvisvaart hierna daalde was een logisch gevolg van de groei van de
Schiermonnikoger economie en het minder winstgevend worden van de walvisvaart. Bovendien nam
toen ook het aantal Schiermonnikoogse walvisvaarders af. Toch bedroeg de inbreng van de
walvisvaart in 1960 ook nog ongeveer 4% van de totale Schiermonnikoogse economie. Ondanks dat
dit aandeel in schril contrast staat met de topjaren, vertegenwoordigde de walvisvaart in 1960 nog
steeds een aanzienlijk aandeel in de gehele economie van het eiland.
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Hoofdstuk 6: Slotbeschouwing

In dit laatste hoofdstuk is aandacht besteed aan de verdere carrière van de walvisvaarders en hoe zij
terugkijken op hun walvisvaartperiode. Vragen die hierbij centraal staan zijn
-

Wat bent u na de walvisvaart gaan doen?

-

Hebt u in uw verdere carrière baat gehad bij uw ervaringen als walvisvaarder?

-

Hoe kijkt u terug op deze periode in uw leven?

Allereerst wordt gekeken naar wat de walvisvaarders na afloop van hun walvisvaarderscarrière zijn
gaan doen. Vervolgens staat de reflectie van de walvisvaarders op hun beroep centraal.

6.1 Na afloop van de walvisvaart
Cor Gramsbergen is na zijn carrière als walvisvaarder nog lang in dienst geweest bij Wagenborg als
kaartverkoper en parkeerregelaar. Deze zomerbaan combineerde Gramsbergen al enkele jaren met
de walvisvaart. Daarnaast exploiteerde hij meerdere vakantiehuizen en onderhield deze in de
wintermaanden. Gramsbergen benadrukt dat hij gedurende het verdere verloop van zijn carrière
profijt heeft gehad van zijn ervaring als walvisvaarder en dan vooral financieel gezien. Dankzij het
financiële gewin van de walvisvaart kon Gramsbergen meerdere zomerhuisjes aanschaffen en
exploiteren. Zelf zegt Gramsbergen hierover dat hij dankzij de walvisvaart “een man in bonus” is
geworden.269
Auke Talsma is na zijn carrière als walvisvaarder vast in dienst gegaan bij de Domeinen. De
Domeinen was een organisatie die verantwoordelijk was voor het onderhoud van het eiland. In de
laatste jaren van de Nederlandse moderne walvisvaart liepen de vangsten en hiermee ook de
uitgekeerde hoeveelheid bonus terug. Talsma is vervolgens gestopt toen hij de mogelijkheid kreeg
om bij de Domeinen te gaan werken. De vastigheid die dit werk met zich meebracht sprak Talsma
aan. Daarnaast lagen de verschillen tussen de mogelijke inkomsten op het eiland niet meer ver van
de inkomsten die voortkwamen uit de walvisvaart. In dienst bij de Domeinen was Auke Talsma een
soort rijksveldwachter. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het toezicht en de bewaking van
de natuur op het eiland. Daarnaast was Talsma betrokken bij excursies en rondleidingen voor
toeristen. Als voornaamste functie geeft de oud-walvisvaarder aan dat hij er was om mensen wegwijs
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te maken op het eiland. De rest van zijn arbeidscarrière heeft Auke Talsma voltooid bij de
Domeinen.270
Klaas Hellinga had na zijn carrière als walvisvaarder verschillende beroepen die hij uitoefende
op het eiland. Zo was hij enkele jaren werkzaam bij de veerboot naar het eiland. Daarna is Hellinga
nog werkzaam geweest als badmeester en in dienst van de gemeente was hij verantwoordelijk voor
de kinderboerderij.271
Jan Groendijk nam na zijn carrière als walvisvaarder het transportbedrijf van zijn vader over.
Bij dit bedrijf was hij tijdens zijn walvisvaartperiode al werkzaam in de zomermaanden. Het geld dat
Groendijk verdiende met de walvisvaart investeerde hij in het bedrijf.272

6.2 Reflectie van de walvisvaarders

Nu is weergegeven wat de geïnterviewde oud-walvisvaarders na het beëindigen van hun walvisvaart
carriére zijn gaan doen, dient er aandacht te worden besteed aan de reflectie op de walvisvaart door
diezelfde mannen.
Cor Gramsbergen vertelt dat de walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog in een behoefte
voorzag, aangezien er een grote vraag was naar de olie die voortkwam uit de walvisvaart. Na verloop
van de jaren nam de vraag naar dit product af. Daarnaast nam ook de omvang van de
walvispopulaties af, waardoor de vangsten terugliepen. Beide aspecten zorgden ervoor dat de
walvisvaart niet meer nodig was. Daarnaast kwamen er ook goedkopere alternatieven op de markt.
Gramsbergen geeft aan dat na verloop van tijd zijn motivatie om ter walvisvaart te gaan verdween.
Hij had tien reizen gemaakt en het geld goed geïnvesteerd in vakantiehuizen. Het onderhoud van
deze huizen vergde zoveel tijd dat het hem niet meer goed uitkwam om ter walvisvaart te gaan. Het
financiële aspect was de belangrijkste motivatie voor Gramsbergen om te gaan, omdat hij
tegenstrijdige gevoelens koesterde wat betreft de walvisvaart. Enerzijds vond Gramsbergen de
doodstrijd van de walvis afschuwelijk om te aanschouwen, maar anderzijds leverde de bonus per
gevangen vis dusdanig veel geld op dat hij er wel mee doorging. 273 Over deze tegenstrijdigheid zegt
Gramsbergen het volgende:
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“Het was afschuwelijk als je ziet dat zo’n vis geschoten word wat voor drama dat is. Zo’n hele zee
kleurt rood van het bloed. Hij spartelde dan en de kapitein moest dan vijf keer zo’n harpoen erin
schieten en daar zit dan een granaat op en die ontploft dan weer. Ik vond dat dan totaal niet leuk,
maarja je had dan wel met elke vis een tientje.””274
Het naar eigen zeggen afschuwelijke vangstproces en het feit dat de financiële noodzaak niet meer
aan de orde was, waren voor Gramsbergen de belangrijkste redenen om op te houden met de
walvisvaart. Tegenwoordig is Gramsbergen een tegenstander van de walvisvaart, aangezien de
noodzaak volgens hem verdwenen is. Als oud-walvisvaarder geeft hij nu lezingen voor Greenpeace in
hun internationale strijd om de walvisvaart te beëindigen. Mensen die hem beschuldigen dat hij zijn
huizen heeft gefinancierd met bloedgeld geeft hij groot gelijk, maar hij benadrukt hierbij dat
Nederland de oliën en vetten nodig had en dat het hierdoor noodzakelijk was om ter walvisvaart te
gaan.275
Auke Talsma deelt de mening van Gramsbergen grotendeels en verklaart:

“ Later hebben we toch wel kunnen inzien dat we nodig moesten stoppen met de walvisvaart. Want
ook als je een natuurmens bent zie je wel dat je met grof geweld naar de Zuidpool ging. En dat is
vandaag de dag onverantwoordelijk. Ze hadden allang helemaal moeten stoppen.Elk beest dat ze nu
schieten is niet nodig, want er zijn genoeg andere mogelijkheden om in leven te blijven en dat is heel
jammer.”276
Net als Gramsbergen geeft ook Talsma aan dat de periode na de Tweede Wereldoorlog een andere
periode was. In deze periode was de walvisvaart noodzakelijk om Nederland te voorzien van oliën en
vetten. De walvisvaartexpedities zorgden mede voor de welvaart in Nederland. Naast deze
reflecterende visie op de gehele walvisvaart, reflecteert Auke Talsma ook uitgebreid over zijn eigen
belevenissen op de Willem Barendsz. Hij vertelt dat het een mooie tijd was en dat zijn drang naar
avontuur, naast de financiële aantrekkingskracht, een belangrijke stimulans was om ter walvisvaart
te gaan. Zelf geeft Talsma dit aan met de woorden: “Het gevoel dat er meer was dan
Schiermonnikoog en de horizon”. Daarnaast geeft Talsma aan dat het financiële aspect het mooiste
aspect was van het werk. Op het eiland zelf was volgens hem geen werk te vinden en op de
walvisvaart kon goed worden verdiend. Volgens Talsma was er een drang naar avontuur, maar vooral
een drang naar welvaart. 277
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Uit het interview met Clive Hellinga is Klaas Hellinga’s visie op de walvisvaart af te leiden. Ook
Klaas Hellinga was, terugkijkend op de walvisvaart, blij dat ze opgehouden waren met de jacht. Maar
net als Gramsbergen en Talsma waren de Hellinga’s van mening dat het toen een andere tijd was en
dat het werk toen gerechtvaardigd was.278 Clive Hellinga vertelt hierover het volgende:

“Hij heeft het wel altijd met plezier gedaan, maar later toen het wel slecht ging met de walvis heeft
hij zich wel uitgesproken dat hij blij was dat het afgelopen was. Maar het was werk toen. Nu wordt er
heel anders tegenaan gekeken.”279
De visie van Klaas Hellinga kwam dus overeen met de visies van Cor Gramsbergen en Auke Talsma.
De visie van Jan Groendijk op de moderne walvisvaart vanuit Nederland sluit grotendeels aan
bij de visies van de andere geïnterviewde oud-walvisvaarders. Net zoals de anderen, is Groendijk van
mening dat de noodzaak van de walvisvaart in de jaren na de Tweede Wereldoorlog aanwezig was.
De producten die voortkwamen uit de walvisvaart waren nodig in Nederland en hierdoor was de
jacht gerechtvaardigd. Tegenwoordig is deze noodzaak volgens hem niet meer aanwezig. De focus bij
de walvisvaart kwam steeds meer te liggen op het walvisvlees, maar dit product is niet noodzakelijk
om een volk te voeden. Voor Groendijk zelf was het financiële aspect van de walvisvaart het
belangrijkst. De oud-walvisvaarder geeft aan dat hij goed verdiend heeft met de walvisvaart.
Daarnaast geeft Groendijk aan dat hij het een bijzondere ervaring vond en dat hij tijdens de
walvisvaart veel levenservaring heeft opgedaan. 280
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Conclusie

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag, wat de sociale, economische en culturele gevolgen van
de betrokkenheid van Schiermonnikoogse walvisvaarders bij de moderne Nederlandse walvisvaart
voor de walvisvaarders zelf en het eiland Schiermonnikoog in het algemeen in de periode 1946-1964
waren, moet er stilgestaan worden bij de uitgangspositie van waaruit deze walvisvaart plaatsvond.
De Nederlandse economie werd na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door
grote tekorten van allerlei producten. Gestimuleerd door het tekort aan oliën en vetten in Nederland
nam de directeur van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij A.M.Versluys het initiatief om een
walvisvaartonderneming op te richten. Vinke & Co werd benaderd voor het dagelijkse bestuur en
hiermee begon de walvisvaart vanuit Nederland.
De walvisvaarders van Schiermonnikoog werden naar eigen zeggen ook gestimuleerd door
tekorten, namelijk door een tekort aan werk en inkomen op het eiland. Echter, omdat de
werkloosheid en het inkomen op het eiland niet veel afweken van de algemene situatie in Friesland
(de werkloosheid was ongeveer gelijk aan die in de rest van Friesland en het gemiddelde inkomen lag
op Schiermonnikoog zelfs hoger dan in de rest van de provincie), was de belangrijkste motivatie om
ter walvisvaart te gaan waarschijnlijk de zoektocht naar grotere inkomsten dan op het eiland. Dankzij
het netwerk van kapitein Klaas Visser konden veel Schiermonnikogers aan het werk op de
Nederlandse walvisvaartexpedities. De omvang van het aantal Schiermonnikoger bemanningsleden
liep uiteen van drie tot zevenentwintig mannen. Het aantal eilanders op walvisvaartexpeditie was het
grootst tijdens de expeditiejaargangen tussen 1947/48 en 1955/56. De eilanders bekleedden zeer
uiteenlopende functies op de walvisvaart. Zij waren zowel werkzaam op de jagersvloot als op de
Willem Barendsz en hadden functies van wasbaas tot kapitein en stuurman. In alle gelederen van de
walvisvaartexpeditie waren mannen van Schiermonnikoog werkzaam.
Een belangrijk aspect van de betrokkenheid van Schiermonnikogers bij de Nederlandse
moderne walvisvaart is het uitblijven van een collectieve walvisvaarderscultuur op het eiland. Dit
werd veroorzaakt doordat de eilander walvisvaarders aan boord van de Willem Barendsz weinig
onderlinge interactie kenden. De sociale contacten bleven voor een belangrijk gedeelte beperkt tot
de werkvloer, waar een zogenaamde concocted group ontstond. De eilanders vormden geen eigen
sociale groep - dat zou een self-organized group zijn geweest - omdat de tijd die met elkaar
doorgebracht kon worden slechts kort was gezien de werkdruk in de vangstperioden. Tijdens de
heen-en-terugreis is het aannemelijk dat de sociale contacten vooral plaatsvonden met de directe
collega’s. Daarnaast gingen de mannen bij terugkomst op het eiland direct weer aan het werk en
kwamen ze hierbij in contact met nieuwe collega’s. Hierdoor profileerden de walvisvaarders zich op
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Schiermonnikoog niet als een sociale groep met een eigen identiteit en cultuur. Wel vormden de
walvisvaarders een individuele walvisvaarderscultuur, waardoor zij zichzelf nog steeds identificeren
als walvisvaarder. Daarnaast verzamelen alle geïnterviewde walvisvaarders nog steeds materiaal over
en van de moderne Nederlandse walvisvaart.
Op basis van theoriën uit de sociologie is beargumenteerd dat het aannemelijk is dat er
sprake was van opwaartse sociale mobiliteit voor de walvisvaarders. Door een toename van twee van
de drie kapitalen, het economische en culturele kapitaal, zou de sociale positie van de walvisvaarders
zijn verbeterd. Het gevolg hiervan is dat er op het eiland mogelijk een soort ‘nouveau riche’ situatie
ontstond, waarbij een groep mannen door hun beroepskeuze ineens veel geld hadden te besteden.
Het is bovendien aannemelijk dat de sociale mobiliteit van de walvisvaarders invloed heeft gehad op
de sociale structuur van Schiermonnikoog.
Tot slot zijn de economische gevolgen onderzocht. Voor de walvisvaarders zelf betekende
hun beroepskeuze een belangrijke economische stimulans. Aangetoond is dat het gemiddelde
inkomen op de Nederlandse moderne walvisvaart, bestaande uit gage plus de uitgekeerde bonus,
gedurende alle expeditiejaren hoger lag dan het gemiddelde inkomen op Schiermonnikoog in
diezelfde jaren. In de jaren rond 1950 lag het gemiddelde inkomen op de Nederlandse walvisvaart
ongeveer driemaal zo hoog als het inkomen op het eiland. Dit zorgde voor veel individuele welvaart
onder de walvisvaarders. Deze persoonlijke welvaart werd versterkt door de mogelijkheid om in de
resterende vijf maanden ook op het eiland te werken en een inkomen te vergaren. De walvisvaarders
kwamen in een positie om hun geld te investeren in een eigen huis of onderneming. De opkomende
toeristensector bood een uitgelezen mogelijkheid om geld in te investeren en meerdere
walvisvaarders deden dit dan ook. Zowel de toeristensector als de walvisvaarders profiteerden van
de hoge inkomsten uit de walvisvaart. Naast deze investeringen konden de vrouwen van de
walvisvaarders ook altijd goed hun boodschappen doen en konden de kinderen van de
walvisvaarders naar scholen op het vasteland worden gestuurd om verder te studeren. Voor het
eiland Schiermonnikoog betekende de betrokkenheid van de eilanders bij de walvisvaart vooral een
economische stimulans. In het bijzonder rond 1950, toen het aandeel van de walvisvaart in de gehele
Schiermonnikoogse economie ongeveer 19,5% bedroeg, was de economische stimulans vanuit de
walvisvaart belangrijk. In diezelfde periode kwam het toerisme op en meerdere walvisvaarders
investeerden hun geld in deze opkomende sector. Mede dankzij het aanwezige kapitaal van de
walvisvaarders kon de toeristische sector op het eiland zich ontwikkelen en inspringen op de
toenemende vraag naar overnachtingsmogelijkheden. In de latere jaren nam het belang van de
walvisvaart en de geldstroom die daaruit voortkwam af, toch bleef de walvisvaart met een aandeel
van ongeveer 4% redelijk belangrijk.
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Concluderend kan worden gezegd dat de gevolgen van de betrokkenheid van
Schiermonnikogers bij de walvisvaart zeker merkbaar waren op het eiland. Ondanks het uitblijven
van

een

collectieve

walvisvaarderscultuur

was

er

toch

sprake

van

een

indivuele

walvisvaarderscultuur. Daarnaast is het aannemelijk dat er sprake was van opwaartse sociale
mobiliteit en de vorming van een soort ‘nouveau riche’ situatie. De belangrijkste gevolgen werden
veroorzaakt door de geldstroom die op gang kwam door de walvisvaart. Het meegebrachte geld van
de walvisvaarders betekende zowel voor henzelf als voor het eiland een grote economische
stimulans, die mede heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Schiermonnikoog.
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Walvischcourant, 1946-1964.

Private collectie Jan Groendijk
Loonstaten van de Willem Barendsz, 1963/64.

-

Kranten

Leeuwarder courant, 27-08-1953.
Leeuwarder Courant, 28-11-1953.
De walvisvaarders van Schier in 1950, Friesland Post juli 1988.

-
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Bijlagen
Bijlage 1: Procentueel aandeel buitenlanders op de Willem Barendsz.
Jaargang expeditie
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
Van Dissel en Oosterling, Aan boord, 161-164.

Percentage buitenlanders
Niet geheel bekend
35%
37%
34%
35%
36%
37%
37%
37%
41%
45%
47%
48%
51%
53%
57%
60%
63%

Bijlage 2: Aantal Zuid-Afrikaanse bemanningsleden per jaargang.
Jaargang expeditie

Aantal Zuid-Afrikanen op de
Aantal Zuid-Afrikanen op de
Willem Barendsz
jagersvloot
1946/47
Onbekend
Onbekend
1947/48
50
61
1948/49
44
82
1949/50
46
77
1950/51
41
99
1951/52
48
107
1952/53
44
112
1953/54
48
113
1954/55
50
114
1955/56
78
209
1956/57
117
151
1957/58
117
151
1958/59
110
151
1959/60
138
163
1960/61
155
172
1961/62
169
192
1962/63
146
159
1963/64
149
154
Van Dissel en Oosterling, Aan boord, 161-164 en Bruijn, De Nederlandse maatschappij, 249.
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Bijlage 3: Aantal Noorse bemanningsleden per jaargang.
Jaargang expeditie

Aantal Noren op de Willem
Aantal Noren op de Jagers
Barendsz
1946/47
46
8
1947/48
3
18
1948/49
3
24
1949/50
3
21
1950/51
3
16
1951/52
10
1952/53
2
11
1953/54
1
12
1954/55
1
10
1955/56
2
10
1956/57
1
10
1957/58
20
1958/59
13
1959/60
1
14
1960/61
1
17
1961/62
21
1962/63
16
1963/64
2
21
Van Dissel en Oosterling, Aan boord, 161-164 en Bruijn, De Nederlandse maatschappij, 249.
Bijlage 4: Aantal Duitse bemanningsleden per jaargang.
Jaargang expeditie

Aantal Duitsers op de Willem
Aantal Duitsers op de
Barendsz
jagersvloot
1955/56
5
1956/57
20
1957/58
23
2
1958/59
34
1959/60
31
1
1960/61
25
5
1961/62
20
2
1962/63
9
1963/64
7
Van Dissel en Oosterling, Aan boord, 161-164 en Bruijn, De Nederlandse maatschappij, 249.
Bijlage 5: Aantal Spaanse bemanningsleden per jaargang.
Jaargang expeditie

Aantal Spanjaarden op de
Aantal Spanjaarden op de
Willem Barendsz
jagersvloot
1959/60
1
1960/61
3
1961/62
14
1962/63
27
1963/64
48
Van Dissel en Oosterling, Aan boord, 161-164 en Bruijn, De Nederlandse maatschappij, 249.
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Bijlage 6: Aandeel van de walvisvaart op de Schiermonnikoogse beroepsbevolking
Jaargang

Aantal
Schiermonnikogers
ter walvisvaart

Omvang
beroepsbevolking

1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964

5
20
16
20?
20
23
27
18
19
18
13
14
14
12
11
9
5
3

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
300
300
300

Percentage
beroepsbevolking
betrokken bij de
walvisvaart
1,66 %
6,66 %
5,33 %
6,66 %
6,66 %
7,66 %
9%
6%
6,33 %
6%
4,33 %
4,66 %
4,66 %
4%
3,66 %
3%
1,66 %
1%

HSA, inv.nr 2006.1593, kopie van de originele bemanningsstaten Willem Barendsz 1946-1964 en
http://www.dorpsbode.nl/0724.htm en http://www.dorpsbode.nl/0803.htm en
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37217&D1=a&D2=39&D3=07&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T.
Bijlage 7: Schiermonnikogers bemanningslijst
Jaargang

Naam

Leeftijd/geboortedatum

Functie

1946/1947

Klaas Visser
Tjeerd v.d. Werff
Harmen Jansma
Haaike.Smink
H. v.d. Meulen

54 (31-12-1891)
49
33 (17-03-1913)
24 (28-07-1922)
27

Kapitein
Matroos
pompman
Arbeider
Arbeider

Hoeveelste
jaargang
1
1
1
1
1

1947/1948

Klaas Visser
D.Kalfsbeek
Klaas Hellinga
M.Sytsma
G.H. de Jong
T.Talsma
A.Hellinga
Harmen Jansma
H.P. v.d. Geest
C.J.Visser
Haaike Smink
H. v.d.Meulen
D.Holwerda
S.Rentjema

55 (31-12-1891)
04-08-1912
01-12-1915
09-06-1930
08-07-1930
26-04-1929
13-03-1910
17-03-1913
16-03-1929
23-01-1891
28-07-1922
15-03-1919
26-03-1911
09-11-1924

Kapitein
2e Timmerman
matroos
Dekjongen
Dekjongen
Dekjongen
Pompman
Pompman
Bediende
Stewardess
vleessnijder
vleessnijder
Arbeider
Arbeider

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
109

D.Drent
W.Dijk
J.Eppinga
T.G. de Jong
P. van Dijk
J.Wijdones

07-06-1918
06-01-1907
30-08-1914
24-01-1922
19-04-1915
28-01-1910

Arbeider
Arbeider
Arbeider
Arbeider
Arbeider
Arbeider

1
1
1
1
1
1

1948/1949

Klaas Visser
D.Kalfsbeek
L. v.d.Veen
Klaas Hellinga
A.Hellinga
M.Sytsma
G.H. de Jong
Tj.Talsma
Harmen Jansma
H. v.d. Meulen
D.Drent
W.Dijk
T.G.de Jong
Tj. Boersma
C.Visser-Hedlund
Haaike Smink

31-12-1891
04-08-1912
14-09-1912
01-12-1915
13-03-1910
09-06-1930
08-07-1930
26-04-1929
17-03-1913
15-03-1919
07-06-1918
06-01-1907
24-01-1922
19-09-1922
23-01-1891
28-07-1922

Kapitein
1e timmerman
2e timmerman
Matroos
Pompman
Matroos
Matroos
Matroos
pompman
1e flenser
1e flenser
Arbeider
Beenzager
Arbeider
Stewardess
vleessnijder

3
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
2
1

1949/1950

Lijst ontbreekt

+- 20 mannen

1950/1951

Douwe Kalfsbeek
Leonardus J.C.vd
Veen
Klaas Hellinga
A.Hellinga
Douwe Hellinga
Alle Hellinga
Tj.Talsma
Harmen Jansma
Harmen Jansma
Hendrik vd
Meulen
David Drent
Willem Dijk
Tjeerd Boersma

04-08-1912
14-09-1912

1e timmerman
2e timmerman

4
3

01-12-1915
13-03-1910

Matroos A.M 15.
pompman
potman
Arbeider
Matroos
5e machinist
2e stuurman
1e flenser

4
1
1
1
4
5
1
5
4
4
3

Sietze Reiding

25-10-1916

1e flenser
Arb.wasb.
2e stuurman
A.M.14
olieman

Haaike Smink

28-07-1922

3

Teen W.Visser

18-03-1906

2e stuurman
A.M.11
1e stuurman
A.M.6.
Dekjongen
Arbeider
Arbeider
Arbeider

Jan W. Groendijk
Arjen de Vries
Jan van der Zee
Siebe Kuipers

26-04-1929
17-03-1913
07-01-1921
15-03-1919
07-06-1918
06-01-1907
19-09-1922

1

1
1
1
1
1
110

1951/1952

Douwe Kalfsbeek

04-08-1912

1e timmerman

5

Leonardus J.C.vd
Veen
Klaas Hellinga
A.Hellinga

14-09-1912

2e timmerman

4

01-12-1915
13-03-1910

Matroos A.M 15.
pompman

5
2

potman
Arbeider
Matroos A.M.3.
5e machinist.
pompman
2e stuurman
1e flenser

2
2
5
6

1e flenser
Arb.wasbaas
2e stuurman
A.M.11
olieman
2e stuurman
A.M.1
1e stuurman
A.M.14
Arbeider
Ass.koker

5
5
4

Arbeider
Matroos onder
gage
Arbeider
Arbeider
Arbeider

1
2

Douwe Hellinga
Alle Hellinga
Tj.Talsma
Harmen Jansma

26-04-1929
17-03-1913

Harmen Jansma
Hendrik vd
Meulen
David Drent
Willem Dijk
Tjeerd Boersma

07-01-1921
15-03-1919

Sietze Reiding
Haaike Smink

25-10-1916
28-07-1922

Teen W.Visser

18-03-1906

Hendrik Drent
Johannes
Leeverink
F.Stienstra
Jan W. Groendijk

22-01-1925
17-12-1922

07-06-1918
06-01-1907
19-09-1922

Arjen de Vries
Jan van der Zee
Siebe Kuipers
1952/1953

2
6

2
4
2
1
1

2
2
2

Douwe Kalfsbeek
Leonardus J.C.vd
Veen
Klaas Hellinga
A.Hellinga
Douwe Hellinga
Alle Hellinga
Tj.Talsma
Harmen Jansma

04-08-1912
14-09-1912

1e timmerman
2e timmerman

6
5

01-12-1915
13-03-1910

6
3
3
3
6
7

Harmen Jansma
David Drent
Willem Dijk
Tjeerd Boersma

07-01-1921
07-06-1918
06-01-1907
19-09-1922

Johannes
Boersma
Sietze Reiding

16-03-1932

Matroos A.M 15.
pompman
potman
potman
Matroos A.M.10.
3e machinist.
K.R.
2e stuurman
1e flenser
Wasbaas
2e stuurman
A.M.44
Dekjongen

25-10-1916

olieman

3

26-04-1929
17-03-1913

3
6
6
5
1

111

Haaike Smink

28-07-1922

Teen W.Visser

18-03-1906

Wiebe Arends
Hendrik Drent
Johannes
Leeverink
Gerardus
H.Schuurman
Fedderik
Stienstra
Jan W. Groendijk

04-11-1913
22-01-1925
17-12-1922

Arjen de Vries
Jan van der Zee
Siebe Kuipers
Auke Soepboer
Piebe Jan
Toxopeus
1953/54

1954/55

15-02-1925

Matroos/2e
stuurman A.M.1
1e stuurman
A.M.4
Arbeider
Arbeider
Ass.koker

5

Kok A.M.11

1

potman

2

Matroos onder
gage
Arbeider
Arbeider
Arbeider
Arbeider
Arbeider

3

3
1
2
2

3
3
3
1
1

Douwe Kalfsbeek
Leonardus J.C.vd
Veen
Klaas Hellinga

04-08-1912
14-09-1912

1e timmerman
2e timmerman

7
6

01-12-1915

7

A.Hellinga

13-03-1910

2e stuurman
A.M.4
pompman

Alle Hellinga
Tj.Talsma
Harmen Jansma
Harmen Jansma
David Drent
Sietze Reiding
Haaike Smink

10-02-1925
26-04-1929
17-03-1913
07-01-1921
07-06-1918
25-10-1916
28-07-1922

4
7
8
4
7
4
6

Wiebe Arends
Hendrik Drent
Johannes
Leeverink
Arjen de Vries
Jan van der Zee
Siebe Kuipers
Auke Soepboer

04-11-1913
22-01-1925
17-12-1922

potman
Matroos A.M.10.
3e S.W.T.K.(K)
2e stuurman
1e flenser
olieman
2e stuurman
A.M.7
Arbeider
Arbeider
2e koker
Vleessnijder
beenzager
Arbeider
Potman

4
4
4
2

Douwe Kalfsbeek
Klaas Hellinga

04-08-1912
01-12-1915

8
8

A.Hellinga
Alle Hellinga
Tj.Talsma
Harmen Jansma

13-03-1910
10-02-1925
26-04-1929
17-03-1913

1e timmerman
2e stuurman
A.M.4
pompman
speksnijder
Matroos A.M.1.
3e S.W.T.K.(K)

25-02-1919
16-10-1911
15-02-1925

4

2
3
3

5
5
8
9
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1955/56

1956/1957
(nieuwe indeling)

Harmen Jansma
David Drent
J.Boersma
S.Reiding
H.Smink

07-01-1921
07-06-1918
16-03-1932
25-10-1916
28-07-1922

2e stuurman
1e flenser
Arbeider
Assistent koker
Matroos/2e
stuurman
1e stuurman
A.M.11
Beenzager
speksnijder
1e koker

5
8
2
5
7

T.W.Visser

18-03-1906

Wiebe Arends
Hendrik Drent
Johannes
Leeverink
Arjen de Vries
Jan van der Zee
Siebe Kuipers
Auke Soepboer

04-11-1913
22-01-1925
17-12-1922

Vleessnijder
beenzager
Arbeider
vleessnijder

4
5
5
3

Douwe Kalfsbeek
Klaas Hellinga

04-08-1912
01-12-1915

9
9

16-03-1932
25-10-1916
04-11-1913
17-12-1922

1e timmerman
2e stuurman
A.M.1
pompman
2e flenser
Matroos A.M.20.
3e S.W.T.K.(K)
2e stuurman
1e flenser
Matroos/2e
stuurman
Matroos A.M.11
1e stuurman
A.M.15
speksnijder
1e koker
2e slager
Voorman fabriek

A.Hellinga
Alle Hellinga
Tj.Talsma
Harmen Jansma
Harmen Jansma
David Drent
H.Smink

13-03-1910
10-02-1925
26-04-1929
17-03-1913
07-01-1921
07-06-1918
28-07-1922

M.Sytsma
T.W.Visser

09-07-1930
18-03-1906

J.Boersma
S.Reiding
Wiebe Arends
Johannes
Leeverink
Arjen de Vries
Jan van der Zee
Siebe Kuipers

25-02-1919
16-10-1911
09-12-1915

2e lemmer
beenzager
beenzager

4
6
6

Harmen Jansma
S.Reiding
J.Boersma
T.W.Visser

07-01-1921
25-10-1916
16-03-1932
18-03-1906

6
7
4
6

M.Sytsma
H.Smink
D.Drent
H.Jansma
Wiebe Arends
A.Hellinga

09-07-1930
28-07-1922
07-06-1918
17-03-1913
04-11-1913
13-03-1910

1e stuurman
1e handlanger
speksnijder
1st mate (1ste
Stuurman?)
A.B.
2e stuurman
1e flenser
3e S.W.T.K.(K)
slagersknecht
pompman

25-02-1919
16-10-1911
15-02-1925

4
3
4
4

6
6
9
10
6
9
8
1
5
3
6
4
5

2
8
10
11
5
7
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1957/58

1958/1959

1959/1960

Alle Hellinga
Johannes
Leeverink
Jan van der Zee

10-02-1925
17-12-1922

2e flenser
Voorman fabriek

7
6

16-10-1911

beenzager

7

Harmen Jansma
S.Reiding
J.Boersma
T.W.Visser

07-01-1921
25-10-1916
16-03-1932
18-03-1906

7
8
5
7

H.Smink
Klaas Hellinga

28-07-1922
01-12-1915

D.Drent
H.Jansma
Wiebe Arends
A.Hellinga
Alle Hellinga
Johannes
Leeverink
B.H.Dijkhuizen
Jan van der Zee

07-06-1918
17-03-1913
04-11-1913
13-03-1910
10-02-1925
17-12-1922

1e stuurman
1e handlanger
speksnijder
1st mate (1ste
Stuurman?)
2e stuurman
2e stuurman
A.M.5
1e flenser
3e S.W.T.K.(K
slagersknecht
pompman
1e flenser
Voorman fabriek

06-12-1920
16-10-1911

vleessnijder
beenzager

1
8

Harmen Jansma
J.Boersma
T.W.Visser
H.Smink
Klaas Hellinga

07-01-1921
16-03-1932
18-03-1906
28-07-1922
01-12-1915

8
6
8
10
11

M.Sytsma

09-07-1930

D.Drent
H.Jansma
Wiebe Arends
A.Hellinga
Alle Hellinga
Johannes
Leeverink
B.H.Dijkhuizen
Jan van der Zee

07-06-1918
17-03-1913
04-11-1913
13-03-1910
10-02-1925
17-12-1922

1e stuurman
speksnijder
1ste Stuurman
2e stuurman
2e stuurman
A.M.5
2e stuurman
A.M.15
1e flenser
3e S.W.T.K.(K
slagersknecht
pompman
1e flenser
Voorman fabriek

06-12-1920
16-10-1911

vleessnijder
beenzager

2
9

Harmen Jansma
J.Boersma
T.W.Visser

07-01-1921
16-03-1932
18-03-1906

9
7
9

Haaike Smink
Klaas Hellinga

28-07-1922
01-12-1915

M.Sytsma

09-07-1930

H.Jansma

17-03-1913

1e stuurman
2e flenser
1ste Stuurman
A.M.9
2e stuurman
2e stuurman
A.M.5
2e stuurman
A.M.3.
3e S.W.T.K.(K

9
10
11
12
6
8
8
7

3
12
13
7
9
9
8

11
12
4
14
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1960/1961

1961/1962

1962/1963

1963/1964

A.Hellinga
Alle Hellinga
Johannes
Leeverink
Harm Sliep
Jan van der Zee

13-03-1910
10-02-1925
17-12-1922

pompman
1e flenser
Voorman fabriek

10
10
9

23-09-1936
16-10-1911

speksnijder
beenzager

1
10

Harmen Jansma
T.W.Visser

07-01-1921
18-03-1906

10
10

Haaike Smink

28-07-1922

Klaas Hellinga

01-12-1915

M.Sytsma

09-07-1930

1e stuurman
1ste Stuurman
A.M.9
2e stuurman
A.M.2
2e stuurman
A.M.21
2e stuurman
A.M.4.

H.Jansma
Auke Talsma
A.Hellinga
Alle Hellinga
Johannes
Leeverink
Jan van der Zee

17-03-1913
19-02-1938
13-03-1910
10-02-1925
17-12-1922

3e S.W.T.K.(K
Arbeider
pompman
1e flenser
Voorman fabriek

15
1
11
11
9

16-10-1911

beenzager

11

Harmen Jansma
T.W.Visser

07-01-1921
18-03-1906

11
11

Haaike Smink

28-07-1922

M.Sytsma

09-07-1930

H.Jansma
Auke Talsma
Alle Hellinga
Johannes
Leeverink
Jan van der Zee

17-03-1913
19-02-1938
10-02-1925
17-12-1922

kapitein
Kapitein/harpoe
nier A.M.2
2e stuurman
A.M.2
1e stuurman
A.M.9
3e S.W.T.K.(K
vleessnijder
1e flenser
Voorman fabriek

16-10-1911

beenzager

12

Harmen Jansma
Haaike Smink

07-01-1921
28-07-1922

12
14

M.Sytsma

09-07-1930

H.Jansma
Jan van der Zee

17-03-1913
16-10-1911

kapitein
2e stuurman
A.M.7.
1e stuurman
A.M.6
3e S.W.T.K.(K
beenzager

Haaike Smink

28-07-1922

15

H.Jansma
Jan van der Zee

17-03-1913
16-10-1911

2e stuurman
A.M.9
3e S.W.T.K.(K
beenzager

12
13
5

13
6
16
2
12
10

7
17
13

18
14
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HSA, inv.nr 2006.1593, kopie van de originele bemanningsstaten Willem Barendsz 1946-1964 en
http://www.dorpsbode.nl/0724.htm en http://www.dorpsbode.nl/0803.htm.
Bijlage 8: Vangstgegevens Willem Barendsz 1946-1964.
Jaargang

Blauwe

Gewone

Bultrug

Sei walvis

Potvis

Totaal

Vinvis

vinvis

1946/47

401

349

-

-

14

764

1947/48

331

826

-

-

133

1290

1948/49

499

771

-

-

81

1351

1949/50

188

929

72

-

91

1280

1950/51

303

829

262

-

236

1630

1951/52

425

718

150

-

357

1650

1952/53

351

993

190

-

41

1575

1953/54

212

1073

259

-

166

1710

1954/55

116

601

-

-

128

845

1955/56

197

860

189

15

404

1665

1956/57

81

1152

52

4

145

1434

1957/58

167

1396

22

1

281

1867

1958/59

12

1900

-

22

285

2219

1959/60

54

1904

78

2

43

2081

1960/61

50

1903

10

30

218

2211

1961/62

45

1111

14

52

406

1628

1962/63

19

848

-

87

376

1330

1963/64

-

605

2

240

335

1182

3451

18768

1300

453

3740

27712

Bruijn en Schokkenbroek, De laatste traan, 257.
Bijlage 9: Geproduceerde hoeveelheid traan op de Willem Barendsz, 1946-1964.
Jaargang

Geproduceerd traan (in tonnen)

1946/47

12221

1947/48

13033

1948/49

17679

1949/50

13030

1950/51

15287

1951/52

15499

1952/53

16988

1953/54

15132
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1954/55

9827

1955/56

14434

1956/57

14678

1957/58

17295

1958/59

18663

1959/60

23399

1960/61

21667

1961/62

12084

1962/63

10463

Bijlage 10: De bemmaningskosten en uitgekeerde bonus
Jaargang

Totaal

Totaal

Extra

Totaal

Aantal

Gemiddelde

uitgekeerde

uitgekeerde

bonus(o.a.

uitgekeerd

opvarenden

inkomen

gage

bonus

warbonus)

loon

1946/47

552437,-

353407,-

244825

1293233

+- 356

3632,68

1947/48

1611000,-

1084000,-

2695000

378

7129,63

1948/49

1894000,-

1863000,-

3757000

412

9118,93

1949/50

1876000,-

1370000,-

3246000

453

7165,56

1950/51

2142000,-

2084000,-

4226000

480

8804,17

1951/52

2389000,-

2279000,-

4668000

491

9501,13

1952/53

2334000,-

1927000,-

4261000

498

8556,22

1953/54

2186000,-

1750000,-

3936000

500

7872,-

1954/55

2387000,-

1171000,-

3558000

506

7031,62

1955/56

2769000,-

1782000,-

4551000

773

5887,45

1956/57

2221000,-

1710000,-

3931000

690

5697,10

1957/58

2780000,-

2562000,-

5342000

685

7798,54

1958/59

2679000,-

3100000,-

5779000

664

8703,31

1959/60

705

6000

1960/61

717

6000

1961/62

742

1962/63

593

1963/64

598

bemanning

Bruijn en Schokkenbroek, De laatste traan, 257.
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Interview Auke Talsma
03-9-2012
Interviewer: Chiel Faber

Oud-walvisvaarder Auke Talsma

In welke jaren bent u ter walvisvaart gegaan?

Dat was 61-62..nee wacht sorry, moet even
opnieuw beginnen. 1960 was mijn eerste tocht
naar de zuidpool. Deze duurde dus 7 maanden,
we kwamen terug weer in Rotterdam. De
tweede reis was in 61 en dat waren dus twee
reizen. Daarna is er nog één reis geweest met de
Willem Barendsz maar daar ben ik niet
meegegaan want toen kon ik een vaste baan
krijgen hier op het eiland bij de dienst der
domeinen. Want ik had een man hier in het dorp
die zegt ‘Als je nou dat reizen naar de Zuidpool
zat bent dan kan je bij ons in vaste dienst komen
bij de dienst der domeinen. De dienst der
domeinen is hetzelfde idee als nu
natuurmonumenten doet.

Voor onderhoud aan het eiland?

En excursies, rondleidingen, toezicht, bewaking.
Ik was een onbezoldigd rijksveldwachter zo
heette dat. Dat vind ik altijd nog wel grappig. Je
mocht wel bekeuringen maken maar ik was
meer voor mensen wegwijs te maken op het
eiland. Enneh dus die twee reizen waren eerst
naar de zuidpool en toen had je een leuke
zakcent. Want in die tijd kon je hier op
Schiermonnikoog weinig verdienen er was toen
nog geen toerisme zoals nu. Dus der gingen veel
mensen ook mannen hier van Schiermonnikoog
daarvoor, het hoogste aantal was 24 mannen
van Schiermonnikoog en dat was voor 1960.
Daarna nam het snel af, want de vangsten
werden minder en hoe minder de vangsten
werden hoe minder je verdiende. Want je kreeg
een bonus op het aantal liter traan en olie en
vlees en alles met elkaar. De opbrengst werd
verdeeld onder de bemanning die daaraan
meegewerkt had is dat duidelijk?

Dat is duidelijk jah

Jah.

En wat was u..hoe bent u betrokken geraakt bij
de walvisvaart?

Eeeh. Wij hadden veel contact met ook onder
andere mijn ene broer en ook de andere
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eilanders. Toen ik zei dat ik 1.25 gulden per dag
verdiende in militaire dienst toen zeide ze nou
dan zou ik maar eens proberen om met die
Willem Barentsz mee te gaan want dan kan je
een mooie zakcent verdienen. Want je kan het
aan boord niet opmaken, want aan boord kan je
niet naar de kroeg gaan.Je mocht maar.., In het
weekend kreeg je een consumptie, er mocht
geen alchohol gedronken worden want anders
werd het natuurlijk een drama als die mannen
allemaal bezoppen raakte. Dat werd dus een
mooi potje en als je later in Rotterdam aankwam
dan had je een mooi zakcentje en dan kon
je,.,.zodoende heb ik hier vroeger dit huis
gekocht. Je kon dan goed 4000 gulden over
houden per reis..En toen kon ik een vaste baan
krijgen op het eiland en toen heb ik dit huis
gekocht. En anders dan lukt zoiets niet gauw
he..je moet wel een paar centen. nu is het
tegenwoordig anders met die banken nu kun je
wel heel veel geld lenen en een huis kopen,
maar dat was vroeger dus niet zo. Je moest
zoveel procent zelf hebben. En zo deden die
andere eilanders het ook..de een kocht een
pension, mijn broer had een pension en later
een hotel en de verdienste kwamen langzaam
binnen vanwege het tourisme. Dus dan ging dat
steeds beter. Maar voor 1960 toen was hier
eigenlijks niks te verdienen, mensen gingen
konijnen vangen enzo en jutten..en dat soort
dingen. Maar er was verder.. en de boeren
hadden kleinschalige bedrijven met vee..Een
boer die nu honderd koeien heeft had toen 12
koeien..is nu allemaal grootschalig opgezet in
vergelijking met toen, daar zit dag en nacht
verschil in.
Dus de meeste eilanders investeerden ook hun
geld?

Ja. Daar kon je dan..jaah ik heb wel stukken..er
staan nu ook nog twee eilander huizen te koop.
Dat is van eilanders die… de oude zeelui van de
WB die zijn nu inmiddels overleden en die
kinderen willen dat huis verkopen. De
huizenmarkt die ligt helemaal plat, dus je raakt
ze hier op het eiland ook niet kwijt. Vroeger was
het altijd zo..als er een huis op het eiland te
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koop was dan ging dat als een lopend vuurtje
rond en iedereen stond al vrij snel bij het huis te
kijken ‘is het de moeite waard’. Nu staan er 40
huizen te koop en er komt niemand meer kijken,
dus de klat zit er echt helemaal in..heel slecht. Ze
hebben hier laatst een keer opendag gehad van
iemand die heeft hier…eeh openhuis zo heet dat
sorry. Openhuis, die had het hele huis netjes
aangekleed, bloemetjes op tafel, verwarming
aan..en er is niet één op komen dagen. Hij zegt
dat is wel teleurstellend.
Dat is zeker teleurstellend..En wat was u functie
tijdens de reis?

Ik heb de eerste reis..daar was ik
vleessnijder..Dat was wel een gevaarlijk beroep,
ze noemen dat allemaal arbeider maar daar zat
nog welverschil in. Je had niet een rang als
stuurman en dat soort dingen natuurlijk want je
had geen zeevaartschool. Want de mensen die
op de brug zaten die hadden allemaal hogere
rangen. Maar wij waren vleessnijder,
winchdrijver..ik weet niet of je weet wat een
winchdrijver is? Dan moest je achter die grote
stoomwinchen en dan kwamen die grote vissen
met die lier naar boven getrokken enzo.Was wel
gevaarlijk werk, maar we hebben het allemaal
overleefd. Er is wel een hutmaat van mij
overboord geraakt en die hebben ze niet
teruggevonden. Dat was vlakbij de afrikaanse
kust, opweg naar huis is die overboord geraakt
en vrij snel is die door de haaien opgegeten. Je
ziet daar duizenden haaien langs de afrikaanse
kust dus je heb geen kans op overleven. Dat is
wel triest..

Dat is zeker triest, zo’n schip ligt ook niet zomaar
stil

Neee, het schip is later wel terug gevaren maar
toen is al niks meer gevonden.. Nee maar zei
hebben niks gezien dat ie overboord was
gevallen, ze zijn eerst gewoon door gevaren. Het
was geen bedrijfsongeval het was gewoon
s’avonds na een feestje aan boord op het
achterdek. En dan gaat die boot wel eens een
beetje dit doen en als je dan een borreltje drinkt
of wat dan ook maar, Het is nooit bewezen dat
het zo gegaan is. Maar het is wel triest als je
alleen maareen plunjebaal thuis krijgt als familie
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en de rest is opgegeten door de haaien..
Dat is zeker triest

Jaah..

En waren de andere eilanders die meegingen ter
walvisvaart ook bekenden of vrienden van u?

Nou, toen ik op de WB ging toen waren er nog 5
en de rest was toen al gestopt. Men zag ook wel
dat het een aflopende zaak was. Want de
regering die had inmiddels Unilever heet dat, dat
was een ander product. Men hoefde niet zoveel
traan enzo meer.. Vroeger moest je de traan
naar de oorlog hadden de duitser alle fabrieken
enzo leeggeroofd dus er was niks meer. Later
kwam Unilever en die maakte margarine en
andere producten. En daarvoor was het een
bron van inkomsten als de WB binnenkwam met
al dat vet vetten en traan en vlees..daar konden
ze dan maanden en maanden van leven het
Nederlandse volk. En toen wij kinderen waren
toen was je verplicht om een slok levertraan ook
te nemen. Iedereen dronk dan in die tijd
levertraan anders bleef je niet op de been.
Dus..net zo goed als je nu andere pepmiddels
hebt..maar dat was geen pepmiddel..levertraan
heeft heel veel mensen en kinderen in het
groeiproces bevorderd zeg maar..dat klopt..

Was er aan boord dan ook sprake van een
eilander groep?

Nee, nee. Wij hadden 5 nationaliteiten of 6..6
nationaliteiten. Ik werkte veel…die afrikaners
moesten dan het vlees dan wegtrekken dat
moest in potten gekookt worden en je had op je
hut of op de kamers de hut zeg maar..dan zat je
met 4 man op een hut en daar had je wel heel
veel contact mee. Daar ging je mee klaverjassen
en daar ging je gezamenlijk mee naar de
messroom of s’avonds naar de film..je kon alles
doen waar je zin in had.

Maar er was dus niet echt een hechte eilander
groep.

Nee het is niet zo dat het..eeeh ik heb van mijn
broer begrepen dat het toen iets meer was
omdat toen de groep ook wat groter was
natuurlijk. Maar bij ons komt dat eigenlijk
niet..want ik had twee jongens we hebben hier
al een paar keer een reunie gehad in die tijd..en
dan kwamne die jongens uit Friesland
hiernaartoe naar mij en dan hadden we een
gezellige reunie..met een man of 20. Dat waren
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dan allemaal jongens hier uit Friesland. Maar
van de eilanders daar waren wel een paar maar
dat waren van die oude knakkers weet je wel..en
ik was toen een van de jongste walvisvaarders.
Enneh hoe moet ik dat nou zeggen..We gingen
vanaf rotterdam, vroeger ging ze met een
taxibus met zen alle en dan de plunjezakken
erop..maar de laatste jaren waren er zo weinig
toen kon dat niet meer. En gingen we gewoon
met de trein richting leeuwarden vanuit de
waalhaven van Rotterdam.. Dan kwam je hier in
het voorjaar aan. Dan was het hier volop
voorjaar en dat was ook weer prachtig. Daar
deden we weer andere dingen, want je pakte
meestal vrij snel weer werk, want je ging niet
thuis zitten en zodoende kwam ik bij de Dienst
der Domeinen.
dat deed u in de zomer?

Dat deed ik het hele jaar door werkten wij..Als
nu ziet die 26km schelpenpad dat nu over het
eiland verdeeld ligt..ben ik eigenlijk nog een van
de enigste die dat mee aangelegd heeft. Dat zijn
allemaal werkzaamheden..dat heeft niks met de
walvisvaart te maken maar we komen er
automatisch weer bij terecht.

Jaa maar dat is ook voor ons onderzoek wel leuk
om te zien wat de mensen in de zomer maanden
deden.

Maar zomers mocht je geen schelpenpaden
aanleggen,want dan begon het toerisme al wat
te komen. Vroeger was het 28 augustus dan ging
de laatste toerist het eiland verlaten en dan was
er weer rust. Als er in groningen het verzet van
Groningen gevierd werd dan was het laatste..en
dan keken wij weleens van de bunker dan kon je
het vuurwerk zien..En dan wisten we dat alle
toeristen weer thuis waren en die hadden hun
feest in Groningen.. Zo ging dat.

Wat deed u dan voor werk in de
zomermaanden? Als u toen niet de
schelpenpaden aanlegde.

In de zomermaanden hadden wij veel excursies
en toezicht en bewaking..enneehh we gingen
ook, zoals rond deze tijd, weer volop maaien.
Want vroeger werd er op het eiland een heel
ander beheer gevoerd..de kwelders werden tot
aan de Willemsduin gemaaid. Dan kwamen al die
boeren uit de polder en dan moesten wij dat
regelen..alle boeren mochtten dan een stuk
maaien..We hadden vroeger ook geen ganzen in
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de polders zoals vandaag de dag..Die zaten
allemaal op de kwelders in het gemaaide
gebied.. Nu gaan ze allemaal in de polders zitten
omdat dat goed gras en de kwelders die zijn
verruigd..Daar gaan geen ganzen meer heen
maar vroeger zaten ze op de kwelders..dat is een
hele verschuiving. Begrijp je dat?..natuurlijk
begrijp je dat..Dan waren er 6/7 boeren die
gingen allemaal met de maaimachine naar de
kwelder. En mijn collega had dan een
brommertje bij zich en die wees hun dan aan
welk plekje gemaait mocht worden jaa..Dat
hoorde er allemaal bij. We legden bruggetjes
aan, de bruggetjes die over de kwelders liggen
dat zijn ook de eerste bruggen die wij toen
aanlegden. Later is er ook meer geld gekomen in
het kader van het nationale park. Maar wat heel
jammer is, want ik ben vorige week nog even het
bauwhoeksterpad, dat was vroeger een van de
mooiste natuurpaden van het eiland die hebben
ze nu helemaal verwaarloosd..Want ze willen
geen mensen richting willemsduin hebben. De
slenken en de bruggetjes zijn kapot en die
hebben ze niet meer hersteld en dat ziet er
vreselijk uit. En dat is wel een ramp voor
toerisme ook, want ja de toerist komt ook graag
met een rugzak en een kijker om te zien wat
daar achter allemaal is. En dat was een
natuurpad, ik weet niet of je wel eens op
Terschelling geweest bent? Daar is ook zon
natuurpad langs de bosplaat en zo was die hier
vroeger ook. Maar die zijn we nu inmiddels zo’n
beetje kwijt.
Was er ook sprake dat u contact met elkaar hield
nadat u teruggekeerd was op het eiland met de
groep?

Met de Willem Barentsz mensen?

Ja.

Met de collega’s….nou zo af en toe. We hebben
wel eens een keer toen is er ook een film
gemaakt bij vd werff..dat is alweer een jaar of 10
geleden. En zoals je op die foto ziet bij duinzicht
dan werden we allemaal uitgenodigd en dan
werden er groepsfotos gemaakt en geborreld en
dat was wel heel gezellig jaah.
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Oke, maar in het dagelijks leven niet zozeer?

Nee, in het dagelijks leven kwam je daar niet aan
toe. Dan ging je ook weer met je nieuwe
collega’s werken. En mijn broer die had een
pension en die had het ook druk. In die tijd
begon het seizoen zo rond de pinksterren en dan
tot 28 augustus en dan waren ze allemaal heel
hard bezig. En daarna gingen ze weer wat
metselen en bouwen, want dan hadden ze weer
wat centen verdiend.En zodoende breidden ze
hun bedrijfjes wat uit. Zo heb ik dit huis toen
gekocht..in de tuin stond een klein asbest hokje
en daar heb ik nu een mooi zomerhuis geplaatst.
Met een paar vrijwilligers die handig zijn..of
vrijwilligers een paar goede kameraden. Dus er
staat een heel mooi zomerhuis en dat heb ik dan
zo in de tijd in de loop der tijd overgehouden
daarvan en ik woon op een van de mooiste
locaties van het eiland. Dus ik ben heel erg
tevreden.

Jaa, dat zijn mooie dingen.

Jaa dat kun je wel zeggen.

Was er ook sprake van veel contact en
uitwisseling met de buitenlanders aan boord?

Eeh Jaah, we hadden de afrikaners. Maar de
noren daar had je..want dat noors was je niet zo
goed meester natuurlijk en die bleven ook op de
jagers..En de Noren die de walvissen schoten die
gingen ook niet met ons met de boot mee naar
Rotterdam,..maar die stapten allemaal in
kaapstad in het vliegtuig..die waren allemaal
binnen zoveel uur weer in Noorwegen. Want die
hadden geld genoeg om met het vliegtuig te
gaan.Wij gingen met de boot vandaar dat het
ook 7 maanden duurde. Maar we hadden ook
duitsers aan boord, want voor de oorlog had
Nederland geen WB en geen walvisexpeditie die
hebben we van de Duitsers overgenomen na de
oorlog. En de Duitsers leerden ons het vak, want
wij wisten nog niet hoe je walvissen moest
slachten en verwerken enzo..je had wat ervaring
nodig van die Duitsers.

U vertelde al dat u direct terugging naar het
eiland zodra u terugkwam. Hoe ervoer u dat
toen u terugkwam op het eiland?

Jaa, dan 7 maanden alleen met mannen..je
werkte dan alleen met manen..dat was een hele
mannen wereld..En als je hier dan komt..jaah..de
meesten waren getrouwd en een gezin..ik had
geen gezin..Voor de zeelui was dat natuurlijk wel
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een hele belevenis weer na zo’n tijd. Vroeger
dan gingen ze soms wel voor twee jaar mensen
op de grote vaart. Tegenwoordig als je even in
kaapstad ligt dan vliegen ze even naar huis en ze
gaan weer verder. De kapiteins enzo die hebben
tegenwoordig veel meer contact met het
thuisfront dan vroeger. En in de oorlog zijn heel
veel eilanders ook meer dan twee tot drie jaar
weggebleven. Was niet een..was niet één die
even naar huis kon..want dan was die reis..je
had ook familieleden die waren overleden als je
terugkwam maar dat wist je niet..jaah je wist het
wel maar je kon niet naar huis.
Die mogelijkheid bestond toen nog niet.

Die bestond toen nog niet nee, dan was het
familielid allang begraven en dan kwam je pas
thuis.

Was het voor u persoonlijk moeilijk om na 7
maanden u sociale leven weer op te pakken?

Neeeh hoor dat gaat vrij snel, je was wel meer
onder de mensen natuurlijk daar. Omdat je ook
met 4 mensen in een hut zat enzo dat is
natuurlijk heel vertrouwelijk en leuk. Maar er
gebeurde ook wel gekke dingen natuurlijk, want
we gingen ook weleens stappen en die jongens
die uit Friesland die haalden ook weleens gekke
dingen uit als we in de havens waren. En als ze
dan niet uitkeken en ze gingen met de verkeerde
vrouwen uit dan liepen ze een of andere
geslachtziekte op en dat was niet zo best dan. Er
was er een bij ons..ze dachten dat die heimwee
had maar toen had ie een geslachtsziekte
jaah..dan komt die in het hospitaal terecht en
das niet zo best. Dus dat soort dingen gebeurde
ook..Jaa als je daar niet heel snel bij bent. Maar
Teljer de huisartst, 4 dagen voor je de haven
binnekwam sprak die via de luidsprekers de hele
bemanning aan om niet met de vrouwen de wal
op te gaan..om niet onveilig te vrijen en dat
soort dingen.. Maar er waren er ook die hadden
dan teveel gedronken en die deden dat dan toch
en dan ging het 100% mis.

U vertelde al wat u deed qua werk op het eiland
toen u terugkwam, maar wat deed u als
ontspanning? Of was daar niet zoveel tijd voor?

Eeeh hier op het eiland bedoel je?
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Jaah toen u terugkwam.

Jaah onspanning hadden we natuurlijk altijd wel
we deden wel het een en ander, maar het was
niet zo dat we bepaalde sporten deden ofzo.
Maaree.. ik ben nu 74 maar ik kan nog met al het
gemak even naar de Willemsduin wandelen of
fietsen. Ik ben altijd goed getraind gebleven, je
moet wel zorgen dat je voldoende
beweegd.Want ik ken ook drie van mijn
leeftijdsgenoten die die liggen al in
verpleegtehuizen..dan kunnen zij der niks aan
doen maar het is nog mooi dat je nog zo goed en
vitaal ben gebleven daar ben ik heel tevreden
over. Dat is toch zo?

Zeker.

Volgend jaar word ik 75 dan ben ik nog..dan voel
ik me nog heel jeugdig..Dan zeggen ze:’Ben jij
naar de Willemsduin geweest’ dan zeg ik jaaah..
Nou dan zou ik maar rustig aan doen dat is een
heel end..Jaa nou ik heb daar geen moeite mee
dus doe ik het graag.

Dat is mooi, en hoe reageerde u familieleden en
ook vrienden erop dat u zolang weg ging?

Nou dat was eeh..jaah het was toen ook niet
zozeer dat je voor je plezier weg ging. Het was
ook natuurlijk een bron van inkomsten..jaa hoe
moet ik dat zeggen..er gaan nu veel mensen die
gaan naar de zuidpool voor een cruisetocht
enzo..maar toen was er geen geld. Ik weet nog
wel dat ik dit huis toen gekocht heb..het geld dat
had ik opgespaard en toen moest je naar
Groningen naar de eigenaar om met contant
geld het huis te betalen..dat had je in je colbert
jasje..Dan kwam je in Groningen ik heb de
enveloppen met het geld voor het huis..zo..want
ze wilde dat je contant betaalde.Tegenwoordig
gaat alles via plastic..je durft nou niet..amper
met 100 euro door de stad te lopen ofwel? Valt
het wat Zmee?

Nee meestal pinnen.

Jaa dat bedoel ik en ik ben nog een beetje
ouderwets ik pin nog niet zoveel..op de oude
manier maar daar kom je ook nog een heel end
mee, want de banken gaan nu ook binnenkort
failliet dan heb ik altijd nog wat in een oude sok.

Haha jaah, maar u vrienden en familie die
hadden er dus niet zoveel problemen mee die

Jaaah, het was ook wel weer natuurlijk mooi
rustig dat je weer een tijdje weg was he..
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zagen de noodzaak of de reden ook wel?

Neee..ik had toen nog geen vriendin..jaaah de
laatste reis had ik wel een vriendin..de eerste
niet maar de laatste wel..maar dan was het wel
weer een heel gebeuren als je in Rotterdam in
de waalhaven aankomt..en wij mochten altijd als
eerste van boord omdat wij het verste weg
woonden..Dat had altijd een streepje voor. Dan
moest je door de douane, want er was een hele
strenge douane in die tijd..dat je niet teveel
sigaretten meenam en alles. En dat je geen
belasting vrije drank meenam en vanalles. Maar
er waren toch jongens die hadden toch stiekem
partijen sloffen meegenomen en dan had je de
poppen aan het dansen natuurlijk..dat was niet
zo best. En dan had je vertraging enzo, want de
douanes waren toendertijd heel streng..jaa nog
wel..

Dan moest de hele groep ook wachten?

Dan moest de hele groep ook wachten jaah..dat
was wel andere tijden. Nu is het meer over drugs
enzo he dat was er toen nog niet he..wat dat aan
gaat waren we wel in een andere tijd he.

Enneh, kreeg u als walvisvaarder ook een
speciale plaats in de samenleving dat mensen u
erkende als..

Hier op het eiland?

Jaa,

Nou dat viel wel mee, ze wisten dat je op de WB
zat maar je werd niet op een voetstuk gezet je
was gewoon één van de bevolking..dat viel
allemaal reuze mee.

Oke, want ik heb..volgens mij stond dat een keer
in de krant dat de walvisvaarders als groep ook
wel meededen aan kleine evenementjes zoals
touwtrekken in het dorp?

Jaaah dat was vroeger met T.Visser. Maar die
was aan boord ook een beetje de man van de
organisatie zoals neptunes enzo..En T.Visser die
had toen een ijscofabriekje hier op het eiland en
in de zomermaanden ..dan ging hij s’winters
weer naar de zuidpool en zomers vermaakte hij
de toeristen met van die oude fietsen..drie
wielers..ouderwetse fiets..touwtrekken en
stoelendans en al dat soort spelen werden dan
door T.Visser georganiseerd.

En daar deden dan ook walvisvaarders aan mee?

Nah dat was dan hoofdzakelijk voor de
toeristen..maar dat deed hij altijd heel leuk. T.
was altijd een beetje de ceremoniemeester..die
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leuke dingen bedacht enzo…
Okee, en hoe belangrijk was de walvisvaart in die Nou, ik denk dat voor de eilanders..want anders
zaten ze in de bijstand..want ze konden s’winter
periode voor het eiland Schiermonnikoog?
praktisch geen werk krijgen hier..dus dat was
een enorme aanvulling voor de
financiële..aanvulling voor het dorp en alles. Die
vrouwen konden goed hun inkopen doen, de
vrouwen van de walvisvaarders..jaah…en
kinderen die studeren moesten naar het
vasteland.Dan had je daar financieel ook
voordeel bij, want studeren is Groningen of
leeuwarden kost altijd veel extra geld. Mijn
dochter ging ook naar Leeuwarden en mijn zoon
naar Groningen. Je krijgt wel ietsjes vergoed
maar je moet het meeste zelf betalen..Je moet
een kosthuis hebben of een kamer huren en
reisgeld..En dat kon je als walvisvaarder..had je
een streepje voor als je financieel wat kon
bedruipen.
Een goede stimulans

Een goede stimulans juist.En er waren er ook die
hadden wel 4 of 5 kinderen. In die tijd waren de
gezinnen groter he..tegenwoordig is het meestal
2 of 3 maximaal. Mijn zoon heeft nu de jongste
dochter ook alweer in leeuwarden te studeren.
Dit is nu haar eerste studiejaar..die is nu naar
Leeuwarden vertrokken afgelopen zondag. Dat is
eerst een hele rare gewaarwording want je bent
ineens uit het gezin, maar die logeert nu dus in
leeuwarden bij mijn dochter..dat is wel
gunstig..dus die logeert bij haar Tante.

De meeste investeerden hun geld dus of die
gaven het uit aan zulke dingen?

Jaaa een beetje toekomst..er zijn ook mensen
die er een beetje ruiger mee om gingen..die
kochtten een mooie auto ofzo.dat kan ook. Je
kan ook zeggen ik besteed het aan een mooie
luxe auto ofzo..Maar in die tijd had nog geen
eilander een mooie luxe auto, dat was pas veel
later.

Waren er ook nog gebruiken en gewoontes die
overgenomen werden door de walvisvaarders?
Vanuit het schip naar het eiland?

Jaaah, wij namen wel souveniers mee vanuit
kaapstad enzo..en we namen ook veel
potvistanden mee en dat soort dingen en
baleinen. Er waren ook jongens..ik weet niet of
die hier staan..die konden dan heel mooi
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handwerk doen..als je dan potvis tanden had
dan gingen hun daar mooi pinguins van maken
met een vijl. Want je had ook wel eens
uren..handenarbeid heette dat..dat was ivoor.
Ook een bezigheid aan boord?

Jaa s’avonds dan zaten die jongens met veiltjes
ook mooie pinguins te maken of een ander zat
weer wat anders te maken..Handenarbeid..dat
was best leuk.

Een soort soevenier en bezigheids therapie?

Juist..nouja vanuit kaapstad…en boven heb ik
een kast vol met potvistanden enzo..en dit soort
dingen dat was heel leuk..en dat ken je ook zien
dat is goed gelukt..dit waren van een jonge
potvis..die grote tanden zijn veel groter..dit zijn
hele kleine tandjes..De pinguins zaten op de
ijsschoten waar we tussendoor voeren..En dan
had je die afrikaners ui kaapstad..die hadden nog
nooit geen sneeuw gehad en hadden ook nog
nooit ijs gezien. Want in kaapstad was het altijd
veel warmer natuurlijk..en als je om de
hoek..eeh hoe heet het..als je vanuit kaapstad
buiten omging..dan gingen we s’avonds weg en
dan voeren we s’nachts door en de andere dag
werden we wakker en dan moest je gelijk de
winter kleren aan doen..van de ene op de
andere dag..was zo’n groot verschil dat je dikke
winterkleren aan moest doen..en de dag ervoor
liep je nog in een korte broek. Jah, zo’n verschil
is dat. Kaap de goede hoop dat staat hier op dat
huisje hiertegenover..Dat waren ook oude
kapiteins..die voeren bij kaap de goede hoop om
de hoek met zeilboten nog..met driemasters..
Vandaar dat de naam daar nog op het huis.

Had u naast souveniers ook nog gewoontes of
gebruiken of kleine dingen?

Naah..niet echt hoor..niet specifiek hoor denk
ik..We gingen naar de winkel en we hadden een
kapper en een wasserette.. En we hadden een
drukkerij..daar kwam dan het nieuws van de
voetbalclubs..of ajax of feyenoord gewonnen
had..maandags dan kwam altijd even een
krantje..en dan wist je wat er in Nederland
gebeurde. Voor de rest had je geen contact met
de buitenwereld..alleen via de
wereldomroep..dat was het enigste..
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U heeft al een paar dingen genoemd, maar wat
werd er zoal gedaan aan recreatie aan boord?

Jaa, op de heenweg hadden we dus elke avond
een mooie film op het bovendek. En als je op
curacao kwam dan had je vier dagen vrij..Dan
werden er grote slangen aan boord vastgezet en
dan moest de stookolie allemaal aan boord..dan
mocht je het eiland verkennen enzo..we zijn ook
op trinidad geweest dat is een buureiland
enzo..Dat was ook prachtig. En wij hadden nog
niet zoveel ervaring dus dat is een hele belevenis
dan als je daar komt..Alleen het is daar vreselijk
heet als je daar aankwam..dan hadden we van
die kleine ronde poortjes in die hut zeg maar.. en
daar zetten we een groot stuk karton in zodat de
wind een beetje in de hut kwam, want anders
stikte je van de warmte. Want we lagen in zo’n
baai tussen de bergen..dus dat was
bloedheet..als je het ijzer aanraakte van het
schip dan had je de blaren op je hand zo heet
was dat..Jaah dat was een hele gewaarwording
natuurlijk. En dan even later ga je onder de
evenaar door en dan heb je het neptunus feest
dus..dat soort feestjes waren dat altijd heel
uitbundig en leuk we hadden eigen muziek
mensen met accordeons in die tijd..was altijd
heel gezellig.

Hoe was het leven en werken op de walvisvaart?
Hoe heeft u dat zelf ervaren?

Nou dat was hard…je moest heel goed opletten
en geen moment de gedachte niet bij je werk
hebben. Want er zwiepten allemaal grote
staaldraden van rechts naar links en daar werkte
jij tussen en stoomwinchen daarr komt hete
stoom uit..duss.. we hadden al eens een man die
die…we liepen dan wel.die laarzen daar zitten
van die driehoekjes op dat je niet uit kon glijden.
Je liep op scherp zeg maar anders kon je niet op
het dek lopen. Anders was het veel te gevaarlijk,
want als je uitgleed en die scherpe messen nu
daar ziet als je daar op zou vallen…Want er was
ook een man die had die pezen doorgesneden in
zijn handen..toen moesten die weer aan elkaar
gezet worden. En dan moet je oefenen want dan
zijn ze kopper..Maar we hadden een chirurg aan
boord die deed dat soort operaties allemaan, dat
was wel mooi want als er iets ergs gebeurt dan
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moet die man ook alles kennen natuurlijk.
Vakbekwaam

Jaaah waren hele bekwame artsen.. Maar jij
dacht dat er nog wat meer vertier was..spellen
en dat soort dingen..We hadden wel grote
netten en dan gingen we pingpongen ennnehh
wat was dat andere spel..jaah jaah..voetballen
dat kon net niet..ze trapte wel eens een
voetballetje maar dat was te klein.. Maar je had
het vleesdek dat was heel groot en dan heb je
het andere dek het spekdek..dus je had twee
verschillende dekken was enorm groot
oppervlakte en daar werd een ander dekhout
opgespijkerd voordat we in de zuidpool
waren..Daar werkte ik dan ook aan mee, want
het echte originele hout dat mocht niet
beschadigd worden tijdens de vangst. En als we
dan eeh..de vangst afgelopen werd dan werd het
hele dek eraf gehaald en weggeflikkerd..dat was
goedkoop hout en dat was erg beschadigd door
als die staalkabels en dat werd achter in de
gangway zo naar buiten gegooit alles ging
overboord.. De hele zee lag vol met hout toen
weer terug gingen he..dat is wel waar.. Ik denk
daar in de buurt, dat hout dat drijft ergens weer
aan, konden die mensen dat goed
gebruiken..Alleen er waren geen mensen in de
zuidpool en dat dreef heel lang. Jah.

U zei net tijdens uw eerste reis ging u mee als
vleessnijder

Ja.

Tijdens de tweede reis ook of niet?

De tweede reis was een combinatie..toen deed
ik ook op het achterdek de meldingen enzo van
hoeveel vis er achter was en naar binnen moest
enzo. Een combinatie..Maar je had ook de
nachtdienst zat je twee maanden in en dan
kwam je weer in de dagdienst..want dat
wisselde. Want het werk ging dag en nacht door.
En s’nachts werd het daar praktisch niet donker
omdat het daar zomer is. En dan ging je s’avonds
half 8 begon je tot s’ochtends half 8 en dan ging
je douchen en dan ging de dagploeg weer..En de
andere twee maanden gingen die jongens weer.
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Dat waren lange dagen..

Dat waren lange dagen jaah..en niet omkleden
als je moest eten in de messroom..dan zag je er
heel smerig uit..En dan ging je eten en dan
drupte het bloed wel van je haar in de
soep..maar dan roer je even extra en dan ging
dat gewoon mee. En de japanezen die aten ook
bij ons aan boord maar die aten heel anders,
want die aten de darmen van de vissen ook nog
op..dat vonden ze heel lekker. Als we dat
zagen..danne..dat zag er niet lekker uit.
Japanezen hebben een totaal andere kijk op het
eten dan wij he..wat dat aan gaat..Die sneden
ze..dat waren net fietsbanden..in hele kleine
stukjes ..aten ze rauw op.

Dat is wel een cultuurschok

Jaah dat kun je wel zeggen.

En wat heeft u persoonlijk ervaren als het
hoogtepunten en de dieptepunten van u werk in
de walvisvaart

Jaah..er waren niet echt grote dieptepunten..Je
had natuurlijk met de kerstdagen en de
jaarwisseling..Dan wist je dat iedereen gezellig
thuis zat achter de kalkoen of weet ik veel..jij zat
met een groep man daar..en het werk ging ook
gewoon door..het was niet zo dat je tijdens de
kerstdagen het werk stil legde dat ging gewoon
door..als het nou de eerste of tweede kerstdag
dat maakt niks uit. En daar merk je dan pas dat
het hard leven is..En met verjaardagen ken je
niet zeggen we gaan vandaag gezellig mensen
uitnodigen..s’avonds kon je dan één liter van de
kapitein krijgen en dat kon je met je hutmaten
opdrinken maar dat was het he.

Het zijn meer de speciale dagen dat het gemis?

Nee dat was meer eeeh..als je de haven inging
en ging stappen en ergens gezellig met de hele
club ergens een biertje ging drinken..dat was
natuurlijk wel heel leuk.

Dat waren de hoogtepunten.

Dat waren de hoogtepunten jaah.

U zei dat u werkte in de natuur en heeft u dat de
rest van uw arbeidscarrière gedaan?

Jah, toen ik dus bij de heer Nieuwenhuizen aan
de slag kon bij de Domeinen. Want
Schiermonnikoog was voor de oorlog was
eigendom van de Duitse graaf van Bensdorf(?)
En na de oorlog is het overgegaan op de Dienst
der Domeinen en die hadden hier 5 mensen aan
het werk. En een man die ging toen weg met zijn
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gezin en daar ben ik toen voor in de plek
gekomen. En ik heb mijn werk altijd
beschouwd…mijn werk is ook mijn hobby. Dat
was heel prettig, want ik was altijd al heel
betrokken bij alles wat in de natuur groeit en
bloeit..en daar kon ik me dan helemaal in laten
gaan..En we volgden ook cursussen over het
beheer..Dan gingen we dus wel 4 of 5 dagen
naar het vasteland..dan moest je weer
bijscholing hebben, maar dat ging allemaal heel
goed. En dat was hartstikke leuk
Heeft u ook in het verdere verloop van u carriere
baat gehad bij uw ervaringen als walvisvaarder

Naahh..nee. Later hebben we toch wel kunnen
inzien dat we nodig moesten stoppen met de
walvisvaar. Want ook als je natuurmens bent zie
je wel dat je met grof geweld naar de Zuidpool
ging. En dat is vandaag de dag
onverantwoordelijk. Ze hadden allang helemaal
moeten stoppen..Elk beest dat ze nu schieten
dat is Japan die gebruikt het dan als vlees..maar
het is niet nodig want er zijn genoeg andere
mogelijkheden om in leven te blijven en dat is
heel jammer. Dat is net als de hele visserij..Ze
hebben nu weer een schip bedacht die kan
zoveel miljoen ton opzuigen in plaats van dat ze
het in netten doen. En dat is ook weer een
Nederlands bedrijf die dat uitgevonden
heeft..dus op den duur zijn de zeeën leeg. Jouw
generatie zal nog lukken, maar de generatie
daarna is een verloren zaak. Want het houd een
keer op en ze gaan eindeloos door. En ze
bedenken steeds weer modernere vangst
middelen. Zoals ze nu zandzuigen hier in de
geulen..zo zuigen ze daar de vis..en ze kunnen
op radarschermen zien waar die vissen zijn.

Eigenlijks heeft de vis geen kans meer

Die vis heeft geen enkele kans meer nee, op den
duur houd dat een keer op. Dat gaat in Afrika
misschien met de neushoorn en andere
beesten..Men wil nu geld zien en roven en
stelen..het gaat allemaal in het groot..en dat is
heel jammer. De greenpeace die doen goed
werk en ..maar in die tijd was het een stukje
welvaart voor Nederland. Net zo goed al je na de
oorlog het hier krioelde van de konijnen en als je
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twintig konijnen op een avond ving had je daar
geen enkel probleem mee. En als er nu twintig
konijnen nu nog op het eiland zijn dan denk je
die moeten we wel met rust laten he..zo is het
ook in het groot.
Het was een andere tijd

Een andere tijd jaah..dat ken je niet vergelijken.
Nu heb je ook een paar miljoen mensen meer in
Nederland..die moeten allemaal eten..jaah tis
heel anders. Jaah hoe moet ik dat nou
uitleggen..Gauw stoppen die japanezen en gauw
een ander product voor in de plaats. En dat is
met de visserij ook zo. In Nederland hebben we
dat met kippen en geiten..dat is ook allemaal.
We zijn het kleinste land van Europa en we
hebben de meeste dieren van de Wereld. Omdat
we ze..allemaal business..dat is heel jammer..te
groots te..jaah we moeten we denken allemaal
gauw rijk te worden op die manier..dat is niet de
oplossing ik denk dat ze daar straks wel spijt van
hebben. Maja het gebeurt nog steeds..moderner
en nog groter.
Korte intermezzo.

Terugkijkend op die periode hoe kijkt u erop
terug?

Het was een mooie tijd, en het is..als je als een
kind op een eiland geboren bent..dat mag dan er
ook..dan sta je op een hoogduin..dat klinkt wat
kinderachtig maar dan denk je..wat is er achter
de horizon..daar is meer dan Schiermonnikoog.
En als je dan wat ouder word..Zijn heel veel
eilanders die maken verre reizen, want die
denken vanaf die duin er is meer dan
Schiermonnikoog en de horizon. En die
vertrekken dus..mijn zoon zijn kameraad die
vertrok naar Nieuw-Zeeland..jaah het is niet zo
dat ze allemaal op een kluitje hier blijven..dat
was vroeger wel meer. Maar de laatste jaren
trekt men ook. Dat deden wij toen na de oorlog
dus ook wel op de Willem Barentsz.. Er waren
ook genoeg jongens die zeiden jaah..jaah..maar
dat durf ik niet. Het is ook een beetje een sprong
in het duister..Ik was nog nooit op zee geweest
en we waren pas drie dagen buiten Ijmuiden
toen werd het windkracht 10 en de boot deed
dit en allemaal doodziek werden we natuurlijk.
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En dan weet je dat je nog even 7 maanden op
die boot moet blijven. Normaal stap je er na een
paar uur af..maar dat is dan wel een gok van hoe
doorsta ik dat..overleef ik dat. Maarja zo is het
hete leven natuurlijk..
Een soort drang naar avontuur?

Jaaah een soort drang naar avontuur is er
inderdaad. En je hoorde dat ook van de oudwalvisvaarders natuurlijk..Dat maakte het
natuurlijk wel interessanter en dat kenden we
dan ook wel doen. Want wij verdienden toen
nog helemaal niks en we hadden geen geld. En
zo is dat ontstaan..en mensen die tien of twaalf
reizen..jaah die konden wel een hotelletje
kopen. Het werd goed betaald..het was niet
alleen dat je een goed maand of weekloon
had..maar je kreeg ook een bonus en dat was
soms meer dan het loon..hoe meer vissen je had
hoe meer je mee thuis kwam..dat was het
leuke..In die tijd was er wel een drang naar
avontuur maar ook wel naar welvaart. Zoals
jullie nou misschien dromen dat straks in een
dikke bmw zitten..Ja toch? Maar die heb je al?
Haha

Haha nee gewoon een fiets

Haha

En u zei dat de twee kapiteins die van
Schiermonnikoog kwamen een hele voorname
rol hebben gespeeld?

Jaaaah, kapitein Visser die woonde hier
tegenover..daar staat nu een ander huis maar in
de gang staat zijn eigen woning nog van
vroeger..die hebben ze later afgebroken. Maar
die had heel veel invloed op het eiland. Het was
zelfs zo, want wij hadden een boerderij in de
polder. En dan kwam kapitein Visser daarlangs
en wij waren in die tijd ook wel aan het
jutten..maar dan zei de kapitein tegen mijn
vader ‘die zes mooie balken die daar tegen de
schuur staan die moet je morgen even bij mij
thuis afgeven.’ Dan zeiden wij ‘Hoe afgeven?’.
‘Jaah want je zoon is op de Willem Barentsz en
daar staat ook wat tegenover’. Zo werkte dat
he.. dat waren ook wel een beetje
boevenstreken. Maar zo zat het wel in
elkaar..die hadden veel macht. Die hadden ook
met palingfuiken op de kwelders. Dan zei die ‘Ik
heb alles gepacht’ achteraf bleek dat ie helemaal
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niks gepacht had maarja wij dachten dat het
waar was maar dat was dus niet zo.
Hij maakte dus ook wel misbruik van de situatie?

Hij maakte..juist.. Vandaag de dag merk je dat
ook nog wel maar toen dus ook..beetje een
machtswellusting.. jaaah dus het is niet zo dat
die man op handen gedragen werd. Hij had twee
geweren en hij ging stropen en op zeehonden
jagen en al dat soort dingen.. Wij gingen ook wel
als kinderen met drijfjachten mee..En hij schoot
op alles wat bewoog. En hij schoot ook
regelmatig die zeehonden op het strand hier
allemaal neer. Daar had ie geen enkel probleem
meer..en nu gaan ze naar Lenie.

Dus het is niet louter positief?

Neeeh, beslist niet.

Maar was hij ook actief aan het ronselen?

Naah de jachtopzieners die hadden toen
vreselijke probleem met deze dat soort mannen.
En je had toen jagersverenigingen dus die
stapten snel in een jagersvereniging en dan
konden ze jagen zoveel als je wou. En anders is
het stroppen als je niet aangesloten bent. En
daardoor..hij was ook weer de baas van de
jagersvereniging dus hij was altijd een beetje de
baas. Want hij had geld en daar had iedereen
respect voor he.

En hoe regelde hij dan dat de Schiermonnikogers
op de walvisvaart kwamen?

Nou dan zei je gewoon ‘ik heb van het winter
geen werk’ of ‘ik wil over een paar jaar een
huis..trouwen en een huis kopen’. En dan kreeg
je een formulier en dan mocht je naar
Amsterdam voor een hele strenge keuring..je
kreeg een hele strenge keuring ..je mocht
helemaal niks mankeren..Als je naar de zuidpool
ging en je had last van je hart..of andere
bijverschijnsels ..je moest toen hele strenge
keuring..die was veel strenger dan de militaire
keuring. En als je daar door kwam dan werd je
ergens bij ingedeeld. En dan was het klaar en
dan moesten wel altijd 10 dagen in Amsterdam
de voorraad moest allemaal binnen..Er kwamen
dus elke dag 30/40 vrachtwagens vol met
voedsel en alles dat moest allemaal verwerkt
worden voor de hele bemanning. Dus dan zaten
we 10 dagen in Amsterdam hard te werken en
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dan s’avonds dan gingen we de wal op..jongens
met elkaar. Dan gingen sommige naar de
walletjes en andere..overal ging wat heen..dat
was wel gezellig.
U was dus al aan het werk voordat de echte reis
begon

Jaah, en sommige die hadden al schulden
gemaakt voordat ze een cent verdiend
hadden..jaah dat klopt.

En bij de tweede kapitein ging het toen ook zo?
Dat hij zo’n voorname rol speelde?

Nou..Jansma was hier op het eiland minder
bekend. Visser was een hele bekende voor het
eiland, maar Jansma die was wat
gemoedelijker..wat zachter van aard. Kapitein
Visser was een bikkelharde..dan moest je niet
iets verkeerd doen want dan had je het
bedorven..Jansma was wat meer mens..Visser
was een beetje een boef. Dat heb je met die
landen die geregeerd worden dat zijn vaak
boeven he..het zijn niet de besten die aan de
macht zitten he..dat komt wel vaak voor he.

Interview Cor Gramsbergen
14-08-2012
Interviewer: Chiel Faber.

Geinterviewde: Cor Gramsbergen

Ik wil graag beginnen met te vragen in welke
jaren bent u ter walvisvaart geweest?

Jaa ik heb een tien reizen meegemaakt, waarvan
9 op de jagervloot en een op het fabriekschip, de
factory. en dat was het begin. En ja, wij
vetrokken zeg maar dan begin oktober. Ik was
meestal eerder weg half september om de zaak
zeeklaar te maken met proviand en materiaal dat
moest natuurlijk allemaal aan boord zijn, dus je
was soms een maand voordat de Barendsz
uitvoer was je dus al present. Maar dat was
ruwweg eind september tot einde mei, die tijd
was je weg.

En in welke jaren bent u meegeweest

…..(Winny?) In welke jaren 51-61 zoiets? W: Jaa
eerste reis 51-52 en in 61 is het afgelopen.. Jaa
mijn vrouw weet er meer van dan ik

137

Hoe bent u zo van vanaf het eiland betrokken
geraakt bij de walvisvaart

Nou, mijn vader was dus een..had een bakkerij
en jaa. Er waren na de oorlog geen toeristen hier.
En er waren hier in dit kleine dorpje met
misschien zo’n 5-600 inwoners 5 bakkers. En er
kwam er nog bij de helft van het dorp was
katholiek en een katholiek kocht natuurlijk niet
bij een protestantse bakker. …….. En dus der zat
in zo’n klein bakkerijtje letterlijk en figuurlijk
geen brood. Mijn pa kon dat ook niet doen want
die was gehandicapt, had kinderverlamming
gehad.. er was geen bijstand natuurlijk ter
ondersteuning. Die man wat hij doen kon dat
was, zijn ene voet was zon stuk korter en als hij
voor de bakker moest hij altijd met een voet op
de stoof staan. De man heeft een vreselijk zwaar
leven gehad. En doordat er zoveel bakkers
waren, men bakte dus hoofdzakelijk hier
roggebrood. Want hele eiland was voor drie
kwart boer. Je had over de 200 boeren hier op dit
eilandje. Die hadden allemaal hun eigen stukje
roggen. Dus al die rogge werd hier in de molen
vermaald en die mensen kwamen hier dan Rogge
bij de bakker brengen en die bakten er broden
van. En zaterdags en zondags hadden ze es een
keer een witte brood op tafel, men kon nooit
geen gewoon brood betalen. Laat staan dat je
gebakken en koekjes had. Mijn pa was voor die
tijd een hele goede bakker. Dus de
schoolmeester en ambtenaren die er dan waren
die kochten dat spul dan wel en daar ben je dan
Lucky mee. Maar er zat voor mij geen toekomst
wel. En toen hadden wij hier een burgemeester
en die was nouja een sociaal werker,
arbeidsbureau, burgervader. Als je dus met
probleem had dan loste hij dat op. Hij was
vooraanstaand lid uit de WS illegaliteit. Dus hij
kon toch figuren uit andere gebieden allemaal.
Hij had in het verzet gezetendus hij had …. Was je
werkeloos dan ging je naar burgemeester
Lowentaal.en zegt ie . nou waar heb je zin in? De
ene kwam in de Zaanstreek terecht verschillende
werkten (alleen terecht5.10). Ik heb het
geprobeerd ook door zijn bemiddeling om bij
staatsbos te komen maar daar zat niks geen
toekomst in. De hoofd van staatsbos zei tegen
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mij ‘als je wat wil dan moet je hier weg zijn want
je kunt hier niks verdienen’. Ene Burgemeester
Walda die, ik zei jaa ik heb eigenlijks wel
interesse in de walvisvaart. Want heel Nederland
wou toen varen, maar ja er waren vele
gegadigden maar weinig om te gebruiken. Maar
Burgemeester Walda had dus connecties bij het,
een Amelander was inspecteur van de
walvisvaart. Dus dat hielp dus ook wel wat. Dus
burgemeester Walda, dat was vinke & Co een
grote maatschappij die zijn er nu al niet meer,
maar in ieder geval. Hij hielp wie wou, de
eilanders, aan boord van de Willem Barendsz. Zo
ben ik er ook op gekomen. Jaa ik had dus een ik
monsterde dus aan als arbeider. Ja wat kon ik, ik
had bij mijn pa wel wat bakken geleerd maar een
bakker hadden ze niet nodig, die hadden zelf wel
een stuk of ¾ aan boord. Dat werk was zwaar,
aan dek..vreselijk zwaar. Was ik eigenlijks te licht
voor gebouwd kun je wel zeggen. Hoofdzaak van
de mensen die aan dek werkten kwamen uit
Noord-Oost Friesland, maar die kwamen allemaal
bij de boeren weg, dat waren allemaal boeren
arbeiders. Dat waren allemaal zulke kerels en
zulke vingers. Kijk ik heb gewoon dames handjes.
Die jonge die speelden daar mee. Aan boord was
dus, uiteraard, twee artsen. Een daarvan was
dokter Telchier?. En je krijgt dan schennis aan.
Dat was een zekere piet van der sluijs. En die
dokter Telcher dat was dus een huisarts van hem
geweest. Dus we kwamen bij hoge uitzondering
wel eens bij de dokter op de thee. Nou dat was
een hele gunst. En toen zei hij op een gegeven
ogenblik, ik heb je nou een paar keer bekeken de
wil van jou is er wel maar je kan dat werk niet
doen he? Nou ik zeg ik wil wel blijven varen want
op het eiland heb ik ook niks. Nou zegt Teljer ik
heb wel wat gelezen jij bent van huis uit bakker
en je heb een paar seizoenen gewerkt als kok in
een hotel dus ik zoek wel een baantje voor je.
Voel je dermee om op een walvisvjager? Jaa daar
voelde ik wel wat voor want dan was je eigen
baas natuurlijk en het verdiende ook heel wat
meer als dat je aan dek was. Dat werd allemaal
uitbetaald in betrekkelijk een basisloon met
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eehm hoe heet het hoe meer vangst hoe meer
geld..een bonus. Er was dus een bonuscultuur.
Om een voorbeeld te noemen: op een jager, de
kaptein als die een vis schoot die had 600
toendertijd hollandse guldens per geschoten vis,
de messboytjes die ik had die hadden nog geen
gulden. En ik had als kok zijnde 10 gulden per vis.
Ik zat een beetje in de middenmoot. Het begrote
mij echt wel, we hadden zuid-afrikaanse jongens
zo uit de negerhut van ome tom, die waren nog
nooit van huis geweest..uit donkergat, langebaan
allemaal vissers uit de visserij families. Allemaal
kleurlingen vanzelfs. Die jongens hadden het
rotste baantje aan boord en kregen het minst
betaald dat beroerde me wel een beetje he. En
maar hoe meer vis je schoot hoe meer geld je
kreeg. En ik kwam dus terecht op een, tijdens de
eerste reis, op een boeiboot. De geschoten
walvis moest gesleep worden, van waar hij
geschoten was naar het fabriekschip he. En dat
waren misschien afstanden van hier tot aan
leeuwarden, zover lag dat uit elkander. Je had
twee of drie boeiboten die pikten de geschoten
vissen op, dan werd de positie doorgegeven zeg
maar een 3 ijsbergen noordoost 5 mijl, platte
ijsberg. Dan kreeg je de positie van de vis en dan
werd die opgepikt en dan werd die naar de
factory gebracht. Dan kon de jagersboot gewoon
doorjagen he. De schutters aan boord dat waren
Noren, Noorse gunners. Dat waren ook
familieclans in Noorwegen. Jasperssen en
Karlssen en die voeren dus bij hun eigen vloot,
die hadden 6 fabrieksschepen 8 misschien wel.
Die voeren bij ons als gunner, maar we hebben
maar 2 keer een Hollandse gunner gehad. Dat
was echt een monopolie positie van die noren.
En ja, ik zat dus de eerste reis op een boeiboot en
dat kreeg je dus vrij rederlijk betaald, je kreeg het
gemiddelde van het aantal geschoten vis. Maar
toen ik ook zei ik was schijnbaar, dat klinkt een
beetje opschepperig maar dat was toen gewoon
de praktijk denk ik een van de beste koks op de
jagervloot. Waarom, ik kon brood bakken en ik
kon wat bakken voor bij de koffie. En de andere
koks die konden het misschien wel maar die
140

verdomde het gewoon. En die Noren dat zijn
zoetbekken natuurlijk dus als je op zo’n noorse
jager zat dan schreeuwde zo’n kaptien van jaa
die steward heeft vandaag dit en dat voor ons
gebakken en heerlijk dat en een ander jaa die
had dan barendszbrood. Je kwam een keer in de
tien-twaalf dagen langszij van de WB voor
proviand en olie. Maar dan hadden ze brood dat
was volkoren brood. Nou dat was dan net zo vers
als zaagsel natuurlijk. Dus jaa dat was bijna, jaa je
moest het wel in een grote mok koffie hebben
want je kon bijna niet.. maar Ik kon zoete
broodjes bakken letterlijk en figuurlijk en brood
bakken en dat konden die andere koks niet. En
jaa dus dat was kapitein vlotten? Die was daar
nogal enthousiast over, dus dat schreeuwde de
hele vloot over. Dus ja de eerst volgende reis een
keer raden waar ik toen terecht kwam. Bij de
beste schutter, die zei die kerel die moet ik
hebben. Een collega zat dan op een jager die
schoot 50 visjes en ik zat op een jager die 340
schoot. Die had dus 50 keer 10 en ik had meer als
300 keer 10. Dus dat was een vermogen voor die
tijd, kun je nagaan. Ik zat hartstikke goed man. En
dat kwam ook..iuk heb primitief bakken geleerd
thuis, niks moderns allemaal primitief. Uit armoe
dat weet je te behelpen. Op zon jager kon je
normaal gesproken geen brood bakken daar was
het veelte koud voor, je had het ijs zo dik op de
wand staan. Brood dat moet reizen bij 6/7/ 28
graden dus zo warm dat kreeg je nooit in zo’n
kombuisje voor elkander. Dus ik had zon
aanrechtkastje, ik had gevraagd richt dat voor mij
in, maak daar een verwarming in dan kan ik dat
redelijk, dan kan dat brood reizen plus dat moest
zeevast staan. Want zon jager was vaak meer een
onderzeeer dan een gewoon schip ennuh die
ging vreselijk tekeer, die broodblikken had je
zeevast staan. Potten en pannen alles moest
zeevast staan anders hield je geen pot op het gas
staan natuurlijk, dat was ook zo met het brood. Ik
begrijp die andere koks wel die probeerden het
misschien wel maar daar kwam niks van terecht
want dat was rats boem bam weg baksel. Dus ja
is dat gogimheid handigheid kun je beter zeggen.
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Doordat primitieve kon ik mij daar beter
ontplooien enne wij kregen uiteraard ook
zakkenvol van dat barendsz brood maarja dat at
bij ons aan boord dus geen een. Ik voerde er wel
wat albatrossen mee, maar ik bakte dus ook wel
wentelteefjes ken je die? Wentelteefjes bakte ik
ervan. Die mensen.. s’nachts twee uur stond hij
al achter het kanon de kapitein, en hij kreeg
helemaal geen kans om te eten. Dus toen dacht
ik bliksiekaters het word tijd dat die man wel wat
krijgt. Dus hupsakee wentelteefjes of kroketten
even brengen he, zeer dankbaar natuurlijk. Het is
koud en het is beulswerk dattuh niet dat ik zo’n
geweldige vakman was want we hadden ook
Reiniers die kwam van Soestdijk af, die was kok
geweest op Soestdijk. Jaa daar kon je je natuurlijk
niet aan meten maarja hij was totaal waardeloos
op zo’n jager he, want hij zag geen kans om een
potje te koken he. Nee, dattuh daardoor denk
ook heb ik, op die grafstenen staat wel ‘hier ligt
begraven eerzame hans barendsz he, is
welgevaren met goed gedaan in een koud
gewest’ dat staat dan op zo’n grafsteen he. En
dan denk ik wel jaah ik ben dan ook in zulke
termen dan welgevaren. Terwijl die collegas van
mij die waren meestal getrouwd en zaten in een
andere situatie dan mij. Ik heb tien reizen
gemaakt en ik heb daar 9 huizen aan over
gehouden. Ik heb dus in die tijd veel geld
verdient en ik heb dat direct belegd in de
recreatie sector. Enneh eind van het liedje was,
mijn ouders hadden ook nog twee huizen,
hadden we 11 huizen. Die hadden veel
onderhoud nodig en toen ben ik eigenlijks
gekapt. Het was afschuwelijk als je ziet dat zon
vis geschoten word wat voor drama dat is. Enneh
zon hele zee kleurden een stuk bloed, hij
spartelde dan en de kapiteit moest dan vijf keer
zo’n harpoen erin schieten en daar zit dan zon
granaat op en dat ontploft dan weer he,,ik vond
dat dan totaal niet leuk, maarja je had dan wel
met elke vis een tientje he. Dat was dan de cold
one en de dominee he. Je had geen keuze. Maar
In ieder geval voormij deed de deur dicht, dat ik
uitgeschreven ben dat je gaf als gezamenlijke
142

walvisvaarder op hoeveel vissen je geschoten
had en dat werd doorgeseind naar Noorwegen
die had de centrale registratie..sandefjord ene
heel beroemd registratiecentrum..sandefjord. En
op een gegeven ogenblik kreeg je uit sandefjord
bericht ‘morgen zeg maar 12.24 uur stop vangst.
En nou jaa he en de middags waren er twee
vissen en daar op jagen en dat lukte maar niet
uren na uren na uren en wel telkens op gescoten
maar telkens mis. Op een gegeven moment krijg
je sympathie voor zon beest en dan gadverdarie
nog een uur en dan ben je vrij he.. en op gegeven
ogenblik was het donker, in de tijd was het vroeg
donker net als op spitsbergen, en hij schoot nog
een vis, hij schoot 1 van die vissen nog om
mischien wel 23:00 terwijl als het een uur later
geweest was dan was het visje vrij geweest. Hij
had de hele middag daarvoor gevochten jaah dat
vond ik niet leuk. Daarachteraan kwam toen nog,
toen moesten wij naar madagascar toe. Want we
hadden lang niet ons quota gehaald en toen
moesten we op potvissen jagen. En dan had je
zon school potvissen jaah 10-15-30 dat hangt er
vanaf van zon familie dan. Maar je was wel
gebonden aan maat, bijvoorbeeld ennuh een
blauwe vinvis was nou weet ik het niet precies zg
maar 60 vot lang, zat die daaronder dan kreeg
die kaptien een boete en er werd niet uitbetaald.
De fin whales waren 57 voet geloof ik, maar een
potvis was 18 voet lang. Maar dan kwam je in
zo’n flok zo heette dat, in het poolgebied schoot
je alleen van potvissen de mannetjes. Dan kwam
je dus in dat warme water, die mannetjes
beschermde de groep he. De vrouwtjes waren
kleiner en er waren ook nog kleine babytjes bij.
Je had geen keus he, wou je een potvis schietten
die op maat was dan moest je dus proberen zon
mannetje te schieten die zon groep verdedigde.
En jaa.. toen verschillende keren zon potvis
geschoten en dan schreeuwde de matrozen,
zuid-afrikane, fuck you bastard., dan had de
kapitein weer een te kleine geschoten dan
hadden ze geen geld en hoop werk. In ieder geval
dan schoot je die een of 2 mannetjes eruit en
daan kwamen de orka’s erop af en toen hadden
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ze die verdediging niet meer. En die orka’s die
namen die kleine potvisjes in de bek en die
slingerde ze heen en weer..een afgrijselijke
moordpartij werd dat he..en ja goed ook dat., die
twee dingen samen toen dacht ik wil ik dit nog
langer. Ik hoef het niet meer he, ik wil het niet
meer.. afgelopen. Ondertussen had ik natuurlijk
wel inkomen van de verhuur van de recreatie
woningen dus ik had me wel veilig gesteld. Lelijke
mensen zeggen wel eens tegen mij jaah je heb
een mooi zooitje huizen dat is allemaal
bloedgeld. Jaa die hebbe volkomen gelijk. Ennuh
dus ik ben van walvisvaarder extreem af en toe
greenpeace man geworden. Veel lezingen
gedaan en dit en dat, ze hoeven mij niks te
vertellen want dan zeg ik ben je er bij geweest?
Nee..nou dan weet je ook niet waaar je het over
hebt nou ik wel. En daarom is het ook absurd
natuurlijk dat IJsland Noorwegen Japan nou nog
ter walvisvaart gaan, ik snap er ook niks van dat
de hele wereld niet zegt nu is het over en af. Ik
heb je al die rijke huizen hier gewezen he maar
onze voorvaderen binne zo dapper aan het jagen
geweest dat ze hebben ze nagenoeg uitgeroeid.
Eh zij joegen dan op de noordkaper en de
groenlandse walvis de right Wales, die kon je
doden en die zonken niet die bleven drijven.
Maar die hebben daar zo in om geschoten, maar
er is haast geen een meer over. Men schat dat er
nog ruim honderd over zijn. En die vangst is
begin 1800 was het op. Tot 1800 tot nou ruim
tweehonder jaar heeft die populatie zich nooit
hersteld. Prof. Hacquebord heeft daar ook studie
van gemaakt en ook waarom zich dat niet
herstelde. De quota is te klein maar ik heb het
evenzeer meegemaakt, ik ben twee keer met een
russiche expeditie rond de zuidpool gevaren om
te kijken welke walvissen daar nog aanwezig
waren. Nou het was aller bedroevendst. Een
keer. Als je rond de pool vaart 28.000 mijl
hebben we zes walvissen gezien. Dat is helemaal
niks de Willem Barendsz schoot gemiddeld per
reis 2000 en dan waren er nog een stuk of 15
fabriekschepen die meer schoten. En dan had je
die landsstations op st.george eiland 7
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landstation dat was een gigantische jacht
geweest. We zijn ook bij een poolstation geweest
toen en die man had jacht gemaakt in die tijd. En
toen schoten zij in een heel klein gebeid 6.000
walvissen. En er was helemaal in jaren geen
walvis te bekennen meer geweest. Dus die
populatie herstelt zich niet. En dan krijg je
explosies, dat zie je in het zuidpoolgebied heel
goed, miljoenen pinguins erg veel rob achtigen in
alle soorten en maten..die eten dat krillvoer op.
Ik bedoel maar dat word wel, en dat is ook weer
de pest om herstel denk ik. Die hele zalmkwekerij
men gaat grootscheeps die wildkrill vangen voor
de vismeel voor die kweekzalm. Dus we hebben
ze zitten uitroeien en nu roeien we hun vreten
ook nog mee uit.
Dan herstelt het zich helemaal niet meer.

Nee, ik zie dat ook niet meer komen. En daarom
begrijp ik zon hele wereldorganisatie niet. En de
weet en de kennis is er dus wel. Maar dat net als
dat geld triomfeert. En er is eens een Amerikaans
president geweest, hoe die heet weet ik niet
meer maar daar heb ik nog steeds waardering
voor. Er is een hele grote populatie walvissen bij
hawaii. De holland-Amerika met cruiseschepen
varen daar ook naartoe. Die trekken naar de
baaien in alaska, dat is een geweldige attractie
langs de Amerikaanse kusten en ook die
cruiseschepen die organiseren rondvaarten, er
zijn ook verschillende amelanders die varen met
die cruiseschepen mee. Maar die jappaners die
waren toen wakker aan het schieten op die grote
populatie en die dreigde ze uit te roeien. Toen
heeft een Amerikaanse president gezegd.
Conferenties hoeven niet meer, afgelopen. Als je
vandaag niet stopt hebben we morgen geen
handel meer. Toen zijn die jappen gestopt. Kijk
dat is harde mannen taal

Harde maatregelen

Jaa, anders had die populatie ook weggeweest.
Zo zitten die zaak gewoon in elkander. Vaak er
zijn wel gasten die zitten op tv, die nemen dan
het laatste woord. Want dat vinden ze niet leuk,
want de tegenpartij daarbij is het eigenlijks de
bedoeling die moet aantonen dat het niks geeft
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he. Geloof er maar niks van, er is een hele boel
show bij. Ik ben wel 30/40 keer voor dat kastje
geweest en ik ken die gasten allemaal. Het gaat
mij om het behoud van die paar walvissen die er
nog zijn, en het is de hoogste tijd en ik vrees met
grote vrezen dat het voor de vinvis en de
bleuwhale te laat is. Maar het vreemde is, wij
hebben een keer uit nood een southern right
whale geschoten, dat is een zuidelijke
noordkaper. En die waren heel heel schaars. En
wij, er was slecht weer op komst en de jagers
moeten dan zeg maar voor 10 dagen olie hebben
en water stormjagers. Moeten langzij want
hebben zij geen brandstrof en je krijgt storm..dan
gaan ze ten onder. Dan is er geen houden aan.
Dus wij zagen een groepje right whales, via
Noorwegen aangevraagd. De situatie is zo. Kan je
ons toestemming geven tot schieten van een
southern right whale. Naja dat kon dan. De
jappen vingen dat bericht op, er waren een stuk
of 6 (walvissen) en die jappen waren zo
vriendelijk om die 5 te schieten en een konden
wij houden. Terwijl het zwaar beschermde vissen
waren. Hebbes is hebbes, maar die vis was wel
lekker, want anders hadden we geen vis. Er
moest altijd tussen een jager en de WB een vis
als stootkussen. Want twee schepen op volle zee
kan je niet naast elkander leggen zonder iets
ertussen, die gaan dan ten onder. Dus die had je
als stootkussen nodig, toen de jagers gebunkerd
hadden werd de walvis geslacht en toen zat er
dik over de 200 vat traan in een vis. Het spek was
60cm het was wel een gewild beest om te
schieten, maar die was zeer schaars. Nou kom ik
in Zuid-afrika. Ergens aan land geweest bij
kennissen die wonen aan de tafelbaai, 500m van
hun huis af is allemaal southern right whales.
Mijn vrouw is er ook geweest die zei ook goh het
is allemaal right whales. Uit het niks
weggekomen en dat is dus rond Zuid-Afrika en
Australië is het zo en rondom Zuid-Amerika is het
ook zo, dus die populatie heeft zich razendsnel
kunnen herstellen en dat is voor iedereen een
raadsel. Hacquebord zegt dat ze hebben ander
voedsel. Kijk daar draait alles om, vogels draaien
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om voedsel mensen vechten om voedsel.

Waren de andere eilanders die meegingen ook
bekenden van u? Of zelfs vrienden? (36:43)

Nee, zoiezo is er nagenoeg geen contact tussen
de eilanden. Dus die het contact kwam pas aan
boord. Wij hadden dus, de eerste kaptien was
een kapitein van Schiermonnikoog en de tweede
kapitein, kapitein Klein was een terschellinger. En
de stuurlieden waren ook meestal van
Schiermonnikoog of van Terschelling. En dat is
niet zo verwonderlijk want die hadden
connecties met elkander he en ook zegmaar
matrozen en zegmaar lemmers en flenzers die de
walvissen verwerkten waren allemaal
noorderlingen daar weet je wat je er aan hebt en
het waren stoere werkers en ja als er een was
die, het ging net zoals het bij mij ging, die ter
walvisvaart was die ging naar zon voorman toe
die zegt god zie je ook kans of je een plekje voor
me krijgt. Zon voorman denkt jaa klaar flinke
kerel neem me, dus dan krijg je ook weer een
soort clan vorming he.

Een groep van eilanders die samen aan boord
zijn?

Jaa, ben je aan boord ja dan is schiermonnikogers
en Terschelling en amelanders. Dat binnen dat
eilanders samen he. Maar onderling hadden we
elkander nog nooit gezien. Aan boord kwamen
de contacten he.

En zochten de eilanders elkaar ook speciaal op
aan boord? Of bleef dat beperkt tot de
werkgroepen?

Nee nee, daar waren er te weinig voor in
verhouding tot. We hadden 1100 man aan boord
met jagers erbij en tanker erbij. We kregen ook
altijd, die brachten olie. Er werd gigantisch veel
olie gestookt. Per dag stookte een jager 30ton
olie. We hadden 18 jagers. Plus de WB had 6
grote stoomketerls dus daar gingen gigeantische
hoeveelheden olie door. Die tankers kwamen ons
olie brengen. En dan werden die tanken helemaal
schoon gespoten en helemaal ontsmet. En
bespotten met een soort gips achtige toestand.
En die waren dan blinkend schoon en die
pompten dan het traan weer over van de WB en
dat namen ze dan weer mee he. Dus dat was een
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wisselwerking

Zodra terug was had u dan ook nog contact met
de andere walvisvaarders van het eiland?

Helemaal niks, alleen maar via de boot. Ik kwam
dan zeg maar aan meestal midden in de nacht
met een extra boot. Dan was je 7 maanden van
huis geweest. En dan stond baas Brouwer de
man van de rijksveerdienst die zei direct al,
morgenvroeg 6 uur kan je direct beginnen bij de
veerdienst. Ik was een beetje jaa wat was ik een
beetje kaartverkoper walkapitein en ik regelde
het verkeer van auto’s enzo. Dus ik stapte van de
Willem Barendsz enzo direct hier bij Wagenborg.
En bij wagenborg voeren verschillende matrozen
die ook op de Willem Barendsz voeren. Dus jaa in
deze zin had ik wel contact. Maar de dienst bij
Wagenborg begon s’ochtends 6 uur tot de laatste
boot s’avonds 10 uur. En 7 dagen in de week. Dus
er zat ook geen speelruimte in. Dus ik zei tegen
baas brouwer, vreselijk aardige man was dat, ik
heb jaren en jaren nooit een vrije dag gehad.
Geen zondag vrij niks.Ik zeg kan ik niet een week
eerder weg. Dus hij zegt nouja dan ga ik wel
voorin staan. Dus ja klaar. Ja dan had je de
maatschappij aan de lijn ‘maandagmorgen in
Franeker wezen bij afbouw van een walvisjager,
toezicht houden op. Godver dan zat je weken op
zon klote werf man rotwerk was het daar man.
Dan werden marineschepen omgebouwd tot
walvisvaarder. Dan had je de machinist die moest
toezien, stuurlui en ik zat dus namens de civiele
dienst was als kok kijken naar de kombuis etc
naar behoren afgebouwd werd. En ik had inbreng
naja mensen dit werk zo niet als je het zo maakt
werkt het beter. Dus ik was altijd de klos man.

In de tien jaren dat u werkzaam bent geweest als
walvisvaarder op de Willem Barendsz bent u ook
constant in de zomerseizoenen werkzaam
geweest bij de veerdienst?

Jaa ik ben denk ik een jaar nog als kok in een
hotel hier nog en toen ben ik op de veerdienst
overgegaan. Want dat jaa dat ik denk ja Jezus
dan sta ik het hele jaar voor zo’n rotkachel. En
het is mooi weer je ziet geen vogeltje vliegen dat
..en vrij leven. Bij zon veerdienst ook, ik heb het
altijd mooi gevonden dat ik altijd eigen baas was,
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ik heb nooit een baas gehad bij wijze van
spreken. Wel overleg met de baas, die zei dat
regelen jullie maar onderling. En bij de veerdienst
ook daar had je hele goede verstandhouding
tussen de kapiteins de buschauffeurs. Zeg maar
hoe zullen we dat noemen, kaartjeverkoper het
heet nu verkeersregelaar geloof ik. WE hadden
altijd even contact, wat hebbe we te
verwachtten, wat doen we, hoeveel boten moete
varen. En dat ging heel vaak in overleg met. Dan
zeiden we tegen baas brouwer we hebben maar
derde boot erbij zetten. Jaa prima, en dat werkte
fantastisch tot Brouwer met pensioen ging toen
kregen we dus een andere situatie. En dat was
een hele bijzondere man die moest daar
helemaal niks van hebben. Hij was dus de baas.
Nou dan kreeg je situaties, dan hadden we
gezegd ‘man er staan 3 boten gepland en het is
honds slecht weer en er binne geen dagjeslui aan
twee boten hebben we genoeg.’ Dan kwam zo’n
nieuwe baas ‘waarom ligt die boot aan de kant?
Die moet varen’ Ja man die hoeft niet te varen er
zijn geen passagiers. Hij zegt gepland is gepland
roep op. Nou, hehe dan kwam zo’n ploeg en die
kwam en die voer met lege boot heen en met
lege boot terug. Dus dat is wat he, naja daarvoor
ben je baas. Op een gegeven ogenblik kwam ie
ook een keer aanwaaien, toen zegt ie van, het
was smiddags reserveploeg..ploeg 6, ‘bel die
maar af’ Wij belde af ‘hoeven niet te komen want
zusenzo’. Dus die mannen kwamen wel en die
voeren ook weer met lege boot heen en weer.
Nou die baas witheet, dus zegt die kapitein ‘must
luisteren..gepland is gepland’ haha dan krijg je
hele andere arbeidsverhoudingen he.
Ja, dus u bent eigenlijk alleen in die tien jaar
constant aan het werk geweest?

Jaa, maar met zo’n Willem Barendsz. Vreemd is
het met mij eigenlijks gelopen achteraf. Dus ik
ging de eerste reis dus mee als haakyboy.
Walvisspek aan boord in die potten gooien en te
slepen, beulswerk. Maar in ieder geval eeh je
hebt die koks dat waren allemaal lui uit de
Randstad he handige jongens. En die handen
allereilst in de gaten dat ik ook wel een beetje
kok spelen kon. Uit en thuis reis had het
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dekpersoneel had vrij. Mensen van de
machinekamer en zegmaar de matrozen en
stuurlui die hadden niet vrij. Wij hadden dus vrij,
lekker dan. Maar eeh op een gegeven moment
werd ik opgeroepen direct even op
scheepskantoor komen. ‘Ja je moet onmiddellijk
naar de kombuis want er is een ziek, oh.’ Eh ja
wat geeft het. Allemaal kisten aan het dek lekker
in de tropen lekker in de schaduw, allemaal tong.
Je weet wel zo. Het waren wat. Dus die moesten
even klaar gemaakt worden, maar dat had ik nog
nooit gedaan. Want tong dat was hier niet op het
eiland. En vis van vissen daar moet de huid af. Ik
zit daar mee te prutsen man o man dat wou voor
geen meter. En dan had je eeh stoompomp
(48:30) machinisten die werden dus niet voor vol
aangezien. Dat waren mensen van de
stroomtrolls(stoomtrawlers?) uit Vlaardingen,
katwijk en echtmond dat waren ons
machinekamerpersoneel. Die konden nog met
een stoommachine omgaan he. Maar dat waren
allemaal rasechte visserlui. Die lopen dan ook
over dek heen en weer en die zien dan zo’n
knulletje zo knullig met zon visje omgaan. Dus die
zegt ‘moet dat zo seun?’ Ja wat dan? Ja… Nou er
waren misschien wel 6-800 te doen (tongen) dat
had ook wel een week geduurd bij mij. Uiteraard
heeft een zeeman altijd een mes in zijn zak. Dus
die ging er bij zitten roets rats roets rats rats met
een mannetje of 4-6. Dus in no-time zei ik tegen
de chefkok ‘Nou klus geklaard’ Hij wist niet
wattuh ‘nou al zei die? Nouja zei ik je moet er
een beetje handig in wezen. Enneh en dan
hadden ze mij wel eens. Haalde ze me van dek af
dan moest ik in de keuken bijspringen, de
rottigste karweitjes doen natuurlijk en snikheet
naja toe maar klaar. Enneh toen op een keer
vollop in de vangst. S’nachts 12 uur, ik zat in de
nachtdienst. Prachtig mooi weer vollop vis een
stuk of ¾ vissen op dek, die werden dan geslacht.
Enneh eeh we zitten nog maar net te eten of die
Willem Barendsz begint te slingeren en te
stampen. En een zegt ‘godverdikke man het is
noodweer, niet te begrijpen man ene moment op
het andere. En hij keek met zon blik niet aan dek
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levensgevaarlijk. De vissen die aan dek lagen die
rolde zo ineenkeer hupsakee reling plat weer te
water. Enneh die storm die orkaankracht de
interbillend? Dat is een roemrucht punt
schijnbaar in het zuidpool gebied. Enneh die
Willem Barendsz die kon dat die storm niet aan.
Kijk een schip als er storm is die gaat steken met
de kop in de wind he. Maar dat kon die Willem
Barentsz niet doen. Die kwam dus dwarszee’s te
liggen. Dus die kwam zo te liggen. En dan had je
een enorme golf die sloeg over de WB heen. Dat
was een noodsituatie. En toen eh werd steeds
erger enneh dus hi-hier uit het noorden, wat ik al
vertelde allemaal gasten uit anjum pearsensmoddergat allemaal van Christelijke huize . En ja
wij gingen, dat was het idee, wij gaan ten onder.
Dus dat werd psalmen zingen bijbel lezen huilen
en schreeuwen en nog es een keer. Een
ouderling was aan boord die hield wat de moed
erin, die hield wat eeh preken. En zus en zo en
we zaten allemaal met elkander in zon
wasruimte. En daar komt Rinus de bootsman,
echte type bootsman. Een harlinger en
Reimsma? (52:30) En die komt weer en die zegt
‘wel godverdomme hij zegt wat is dat hier voor
gesodemieter, nou dat moet je helemaal niet in
een christelijk gezeldschap zeggen natuurlijk
haha. He, hij zegt orders van die ouwe jij moet
naar de kombuis en jij moet zien dat er een hap
vreten op de tafel komt. Ik zeg ik? Der bin toch
een stuk of 6-8 koks? Jaa zegt ie die binne
dronken die binnen harstikke gek en die kunnen
en durven niet die liggen te schreeuwen en te
jammeren in hun nest. Die ouwe die zegt jij moet
maar zien dat je een prakje kookt. Jaa…hij zegt
kom op, niet over dek door de fabrieken daar
stond al zoveel water in. Ik vroeg een paar
jongens, ken je mee? Misschien ken je mij ergens
nog mee helpen? Dat was naja heel slecht lopen,
het schip lag al zowat op zijn kant. Naja het
enigste is in storm is stormsoep te maken. Dan
hadden we een ratjetoe van wat voorhanden is.
Dusse die jongens hadden wel handigheid in
aardappelen dus hun aardappelen schillen en
allerlei blikjes opendraaien van allerlei soorten
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groenten hele, dat was al voor de dag klaargezet,
hele grote bakken gehakt stonden klaar. Dus
allemaal in potten bij elkander. Dus nou gekookt
stormsoep. Naja daar kwam een Amelander
matroos aan, en die komt ‘wat must dou hier?’
dus ik Jaa wat must toe hier ja ja…. Nou hij zegt
‘Ik sien het wel jong hij zegt dou bist een
galgenmaal aan het koken met een half uur
leggen we oppe booiem.’. De hele fabriek staat
praktisch vol water. Hij zegt hij zinkt nog snel, en
hij ging weer lachend de deur uit. Er was een
beetje paniek en ik had er helemaal geen erg in
dat het zo slecht was want ik had op een
kustvaarder gezeten en dat was ook een paar
keer bijna vergaan. Maar het was heel normaal
dat een kustvaarder onder water doorvoer. Dus
ik vond dat helemaal niet erg he. Nou daar komt
Rinus de bootsman weer ‘Hoe staat het met’’ jaa
na jaa we hebben wel wat klaar proberen te
krijgen. Mooi nou wie wou kon langskomen voor
een kop stormsoep. Enneh jaa die Willem
Barendsz krijgt een opzwieper en die lag
helemaal plat opt water. Dus al het werk was
voor niks alles stroomde uit die kookpotten weg
en een hele hoop die in die gangen stonden, één
een gebroken pols en die heeft dat en die dat.
Dat was chaotisch man, en je kon niet zo snel ja
zeggen of het was windstil en toen kon de
Barendsz zich weer oprichtten en toen na een
dag of een als twee toen kreeg je de zaak weer
wat onder controle. ……………. Maja daardoor
heb ik misschien ook aardig punten gemaakt bij
die kapitein. Want, jaa hij heeft mij echt wel
bevoordeeld achteraf hoor.
In welke zin dan?

Nou, met ik liep boven op de brug om koffie rond
te brengen. En wat praatjes te maken, bij de
marconisten te zitten. En nou bij de uit en thuis
reis hadden we wel passagiers aan boord en die
dan een bakje thee brengen.euh..jaa daar kwam
je anders niet. En ik heb altijd voor het nautische
gebeuren veel interesse gehad he. enneh en dat
was een mooie kerel die kapitein. Hij had alle
lichten branden al de gangen en
buitenverlichting ook.. in de tropen, snik en snik
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en snikheet. Der waren geen mussen anders
hadden die dood van het dak gevallen. En dan
liep ik die gangen door en goddomme al die
lichten aan, Uit die lichten uit die lichten uit die
lichten. Op een gegeven moment kom ik kapitein
Klein tegen hij zegt ‘doe jij dat?’ Ik zeg ja kapitein.
Hij zegt dat moet aan, ik zeg helemaal niet. Hij
zegt wie is hier eigenlijk de baas op dit schip? Jaa
ik zeg uiteraard dat is u, maar het is toch
helemaal zinloos om al die verlichting aan te
hebben. ‘Dat bepaal ik’ ha-ha-ha. Met zulke
dingen. Na en ik werd ook wel op geheime
missies gestuurd maar daar ken ik niet over
vertellen. Dus e dan raak ik de persoonlijke sfeer.
Ik keek om me heen naar dingen die andere niet
wisten. Ik had gewoon een andere situatie, door
allerlei omstandigheden. En dat is ook
meegeweest met de jager daar bij kaapstad.
Want die jager die was heel oud beestje. Want ik
zat bij de beste kapitein en die andere heren koks
waren allemaal koks dat, zegt jou misschien niks,
die waren van shipping. Dat was een collectief
gebeuren van Hollandse koopvaardij in
oorlogstijd in Londen. Dus dat was een hele
hechte groep. En dat hele civiele personeel
eigenlijk, en ik was dus als buitenstaander als
boertje naar ik deed dus niet mee dus ze hadden
Willem (? 58:58) direct bij die topschutter
geplaatst. En ik kwam op een krakkemikkig
bootje terecht. Dus ik kom aan boord, heel de
kombuis uitgebrand. Geen aanrecht meer,
messroomje erbij al die banken waren helemaal
verkoold. Varen met die hap. Ja Jezus der stond
alleen een kachel en een vierkant hok. Ik denk
god dit ken toch niet. En de walkapitien zegt
jajaja alles is klaar aan boord van de Barendsz en
jullie aan het ijs zitten en beetje rusten dan
komen de scheepstimmerlui en die maken dat
wel. Jaa dan denk ik ja Jezus je ligt een hele
zomer in de kaap had het dan gemaakt niet?
Maar Afijn, alles was weg dus ik moest wel mee
varen. Toen was er een Amelander stuurman en
alles was dronken behalve hij, deze man en
misschien 1 of 2 machinisten niet. En we waren
in kaap de goede hoop en ja we hadden door dat
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er geen plek was om iets op te bergen aan
proviand. 1:00 Had ik een van onze hut flessen
olie en azijn en al wat wat vloeibaar was tussen
de matrassen ingeklemd want anders..ja dat ken
je dat op een jager niet heel houden natuurlijk.
Op een gegeven ogenblik moest ik naar achteren
toe. En ik kom daar binnen en der staat een stuk
water achter in de jager en dat klotste tot het
plafond toe. Dus al die bedden alles was zeike en
zeike nat. Ennuh dus..ik naar Bertus toe. Bertus
man we maken water, alles staat onder water
achter. Nou hij zegt pak het roer dan zal ik es effe
sien. Bertus komt terug hij zegt ‘bliksiekater
direct terug naar die kaap man hij zegt dit gaat
niet goed’. Nee dat denk ik ook. Ten eerste staat
er veel water maar we hebben ook geen goeie
plek om te slapen. Terug naar de kaap. Dus daar
staat dezelfde walkapitien met sien maat. En ik
kom daaraan en Bertus die zegt’ ja die zegt.. wind
van voren waarom wij terugkwamen, Jaa we
maken water en het is niet vertrouwd dat wij
met zon jager varen. Toen zegt die hoor is Bertus
het schip is goedgekeurd door de Loyds en der
staat geen water in. En je vaart nu uit, de Willem
Barentsz ligt te wachtten… op jullie je vaart nu uit
en ..je ..die..mocht er al water staan dat trekt wel
dicht, varen met die hap. Ik had dus mijn
plunjezak erbij gepakt en ik gooi mijn plunjezak
op de wal en ik zeg mooi varen jongens,maar ik
ga niet mee. Dus toen werd ik bedreigd, zuidafrikaanse politie erbij. Ik was een drosje, dat
werd zwaar gestraft, naja ik dacht dat is beter als
verzuipen. Maar in ieder geval. De Willem
Barentsz zat hier wel mee in zijn maag natuurlijk.
Die hadden wel in de gaten natuurlijk dat
verhaaltje word wel doorverteld. Nou kapitein
klein aan de lijn en die zegt tegen mij, Kees,ik heb
gehoord hoe beroerd het ervoor staat. Hij zegt
doe mij een lol en vaar..ee naar het ijs, zodra we
in het ijs zijn dan is het rustig water.dan kom je
weer bij je oude kapitein terecht want die wil
perse die kok niet hebben. Dan zitten we in het
ijs en hij seit dat ga je met de jager dat hebben
we afgesproken krijg je extra pompen en dat was
dan ook zo. Dan vaar je bij ons en in tijd van nood
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pikken we je op. Dus zo was de ijs naar het ijs.
Toen we bij het ijs kwamen kwam ik weer op die
luxe jager terecht, en die andere kok die kwam in
die toestand terecht. En ja, dat heeft misschien
ook bijgedragen tot he,.. En jaa. Zo kan je
eindeloos doorvertellen he.
Was er ook veel contact met de buitenlanders
aan boord?

Met de Zuid-Afrikaners jaa. Jaa, op zon jager had
je een stuk of 3 hollandse machinisten meestal
niet altijd. Stokers dat waren Zuid-afrikaners
meestal een stuk of 3 stokers. Een olieman ook
een zuidafrikaan allemaal kleurlingen. En je had 4
tot 6 matrozen en dat waren ook allemaal zuidafrikaners. En eeh ik had dan 2 messboys voor te
helpen in de kombuis en ik eeh hoe heet het voor
hulp in de messrooms enzo. En wat ik zei die
jongens hadden een klere rotjob die deden het
meeste werk voor het minste geld. Maar die
konden ook helemaal niks, daar werd je
tuureluurs van van deze mensen om mee te
werken. Jongens hor de steward gaat een beetje
slapen, van 1 tot een uur of 3 of 4. Ik zeg denk
erom messroom schoonmaken potjes gewassen
potjes weer op zen plek kombuis moet dit moet
dat denk erom dat kan weggegooid en dat dus
niet. Dan kwam je weer op dan hadden ze hele
pot kaas weggegooid en de aardappels stonden
al op de tafel zo’n stuk aangebrand, nouja wat
dan ook wel gebeurde dan stond je boven mooi
weer visserij en dan ging je af niks tegen de
jongens gezegd. Dan kwam je s’middags weer op
en dan lagen de mannen heel veel pret te maken
op de sofa in het messroompje en alles was nog
smerig en vuil en alles wat op de kachel stond
was aangebrand en verbrand. En dan zei je wel
godver dit en dat. Jaa steward die steward moet
niet floek nie die steward het ons niks gezegd
nie,. Dat was ook zo. Maar dat moest je honderd
dagen achter elkaar precies hetzelfde verhaal
vertellen. Dus ja dan moest je haast wel een
Weesgegroetje weer doen als je de Tafelberg
weer zag man. En vele durfden ook niet te varen
wel, alhoewel de zuid-afrikane dat waren wel
flinke mensen. Jaa, Die stokers waren zo sterk als
een paar leeuwen, die hadden de rotste job van
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allen die stonden in hun onderbroek ervoor om
die zes grote vuren te stoken. Man het was
misschien wel 40 graden heet daar beneden of
nog wel heter.
Zwaar werk.

Nee, dat was dan het contact. maar het contact
ik heb dus tien reizen gemaakt. Maar ik heb dus
heel weinig kennis van opvarenden van de
Barentsz. Op de jager was je geïsoleerd. En zodra
wij dus in de kaap was dan kwam de oproep wil
de controlmeester Gramsbergen zich melden bij
het scheepskantoor. Ja, hij zegt je gaat weer
naar het bovenste officiers entree en daar hou je
de zaak maar in de gaten en dat run je maar een
beetje. Dus dan zat ik ook weer ergens
opgesloten snap je, ik zat nooit eens gezellig met
die andere jongens aan dek.

Nee, u zat dus constant in een kleine groep?

Jaa, ik had natuurlijk happies en drankjes ik dron
al niet, ik ging dus over bier en drank en whiskey.
Die andere jongens, dat was wel mooi,
woensdags skodan?(1:09) Heet dat kregen ze
een doppie, een borreltje en een flesje bier.De
grote man van de bemanningsmessroom was een
Amsterdammer, prototype havenarbeider dat
was ie ook weest. Die uitstraling had ie ook, want
sien schoonzoon zat bij de administratie en
zodoende zat hij op de Willem Barendsz. Enneh
hij was steur, mooie man. Zondags morgens ......
jij komt even assisteren dan. Dan hadden we een
vat jenever, dat kwam uiteraard ook in een vat.
En dan moesten we voor 3-400 man of nog meer
dat moest even verdeeld worden in korte tijd.
Dus men ging in de rij staan hupsakee een
kledder en de volgende en knip in de kaart
volgende. Dus iedereen zijn rantsoen. Maar
voordat het spel begon dan zei Steur, zo kunnen
we het niet uitkeren he, in het prachtig mooi
Amsterdams. Dus ik zeg wat dan man? Jaa hij
zegt we moeten eerst proeven want dan weet je
wat je geeft he, we moeten geen mankementen
hebben. Nou en ik lus helemaal geen drank. Hij
zegt ‘proef jij eens even’. Ik zeg ‘dit is te sterk
man’. Hij zegt ‘heb ik ook al gedacht. Hij zegt
‘haal even een halve emmer water dan gaan we
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dat even op smaak maken’. Maar uiteindelijk
hield ie een halve emmer jenever zelf over, voor
hem en sien maten. Snap je? Enneh dus al die
hutmaten en eilanders. Ik zeg ‘jij bent nogal
handvast’. Dan had ie dus al lekker dronken en
als je 125 borreltjes daar ging ie zo overhinne dus
alles liep bij het loket neer enzo.. Nouja, dus en ik
was de man die zei van knip op de kaart. Dus al
die bekenden en die gasten knipte ik dus naast
de kaart he. Dan kwam er weer een aan.
‘Vedomme heb ik die kop niet eerder gezien, laat
die drankkaart eens even zien, o nee je bent nog
niet geweest.’ Ha-ha-ha. O, dat bedenken joh.
Enneh ik zeg joh, nou hebben we wel een
probleem. Zondagsmorgen was er kerkdienst, er
was een vrouw aan boord, de doktersvrouw, en
die verzorgde de kerkdienst, mevrouw Teljer.
Enneh die deed dat uitermate keurig enneh
,maar er was ook nog een van hier uit het
noorden die was ouderling in de gereformeerde
kerk. En die wou ook wel eens een keer preken.
Dus die had ook een preekbeurt. En die keek
naar in Kaapstad nog wel eens de bloementjes
buiten zetten he. Dus de eerstvolgende zondag
na de kaap ik zeg tegen Steur ‘Anne die gaat
vanmorgen preken man. Ik zeg het is warm,
nogal dorstig. Ik zeg zou het niet beter weten als
we Anne een beetje op spraak brengen’. ‘Hoe
bedoel je’ zegt ie. Ik zeg we zetten mooi op dat
preekstoeltje een bierglas vol jenever neer. Hij
zegt dat lijkt me een goed idee. Hij zegt dan
blijven we mooi achter de bar zitten, ja kijken
hoe dat gaat. Dus Anne die begint, hij zei ‘Hoor
naar mijne woorden en kijk niet naar mijn
daden’. Want iedereen wist wel dat dat niet
helemaal in orde was natuurlijk. Nou en dan las
ie een paar psalmen voor enzo he en dan (slokje
gebaar) en nog een slokje. Nou zegt Stuer ‘hij
spuugt er niet in’. Enneh Al ras (snel) bier glas
leeg he. Enneh Stuer had natuurlijk ook wel een
drankje naast hem staan, want het was wel
warm.
Dus die kwam ook steeds beter in de stemming.
Dus ik zit daar ……...(1:14.22) achter die balie te
157

kijken en de preek aan te horen. En dat werd
steeds wilder die preek. Ik zeg tegen Steur
‘Verdomme man het is kwart over 11, half 12 heb
je 200 man te eten. Ik zeg moeten alle tafels
gedekt worden dan, Anne die scheit voorlopig
nog niet uit. Huh, hij zeit ‘Wel godverdomme is
dat nou afgelopen dat geouwehoer, der uit! Haha-ha, dus einde kerkdienst. Ha-ha dat waren
mooie dingen he. Dus ja, je heb niet met een
gewone walvisvaarder te maken. De jongens die
op het dek weest binne die kwamen nergens bij
en nergens aan te pas natuurlijk he.

Die waren alleen maar aan het werk?

Jah, nah, aan het werk. Die deden andere dingen.

En als u toen aankwam weer terug in
Amsterdam, toen ging u meteen weer terug naar
het eiland?

Wat zeg je?

Toen u terugkwam met de Willem Barendsz in
Amsterdam, toen u aangemeerd was. Vertrok u
toen meteen naar het eiland?

Met een rotgang!

En hoe ervoer u het zelf om weer terug te keren
op het eiland? U zei dat u dan meteen weer aan
het werk ging, maar had dat ook een speciaal
gevoel?

Jaa direct, maar dat had ik je al verteld. Snachts
kwam je om 1:00 uur aan en smorgens 6 uur
weer dienst bij de veerdienst. Maar de andere
jongens jaah, die parochen wel wat om muis
heene nog. De ene die was bouwvakker en een
ander was boer of die werkte op het strand. Dus
maar die hadden gewoon, die gingen gewoon
weer hun eigen werkjes oppakken van wat voor
handen was.
Maar Die gingen dus ehh jah verscheidene of niet
allemaal ik denk de helft. Die hebben dus
gebouwd of bouwden mee aan hun eigen huis.
Dat was toen en nou ook nog een kapitaalbezit
voor die mensen he. Nee, die werkten direct
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mee. Die gingen niet lanterfanten. Hier op het
eiland niet. Die jongens uit Anjum die
feestvierden net zolang door totdat alles op was.

Daar stonden ze ook om bekend?

Schei uit man, schei uit, schei uit. Dat is mijn
district niet.

Dus de meeste die investeerden hun geld?

Jaa meesten wel jaah. En op schiermonnikoog is
dat precies zo. Die Schiermonnikogers zoals Tjitte
Talsma, daar heb ik ook heel vaak mee op
getrokken, die voer ook op een jager. En die
heeft ook van niks weg een behoorlijk hotel
opgebouwd met een hoop appartementen. Dat
is echt wel een man in bonus geworden. Maar
niet alleen Tjitte maar zijn vrouw natuurlijk ook
he. Maar er zijn ook Schiermonnikogers, ik ga
geen namen noemen, maar die zijn helemaal aan
lager wal geraakt he. Door de drank en door het
vele geld dat ze hadden dachten ze..het hangt
gewoon van de persoon af he.

Hoe reageerde u familie en vrienden erop dat u
eigenlijks 7 maanden van huis was?

Die waren beretrots, wie op de Barendsz voer die
had een trek uit de loterij.

Omdat het zoveel verdiende?

Jaa, maar ook..aan goederen. Als wij in kaapstad
kwamen, hier in Holland was alles op de bon, was
niks te krijgen. En we komen in kaapstad man en
dat was echt een land van melk en honing. Mijn
vrouw vond het later niks, maar ik vond het
geweldig dat was een soorte met V&D in
leeuwarden Okaybazaars(? 1:18:55) In de
Heerenstraat de hoofdstraat van Kaapstad. De
engelsen zeggen Atneystreet (? 1:19:04) maar wij
zeggen Heerenstraat. En daar was zelfbediening
dat hadden wij in Holland nog nooit
meegemaakt. Hier waren een stuk of 5/6
winkeltjes en die hadden tolbanken of zon tafel.
Groene zeep werd gehaald in een potje, stroop
werd gehaalt in een potje. En dat werd dan
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allemaal overgeheveld he. Meesten die
betaalden van half om halve pot suiker, dat werd
afgewogen he. Dus, En we komen daar in
Kaapstad en je ziet daar de Okeybazaars, waar al
die rekken vol spullen man waar wij nog nooit
van gedroomd hadden. En naja de jongens
hadden dan vaak een lekkere borreltje op. En die
winkelwagentjes jaah …wennewein. Die laadde
ze vol met de onzinnigste dingen natuurlijk he.
Gotte God daar scheurde je raar van door man.
Enneh maar ja daar keek je met zulke ogen uit
man wat dat alles er was en hoe dat zomaar kon
en dat je dat zomaar van de plank pakken kon he.
En werden er dan ook veel spullen mee naar huis
gestuurd of meegenomen?

Nee, nee sturen konden we niet. Want die
Barentsz had drie weken werk voor die weer in
Holland voor de kant lag. Jaa, de fatsoenlijken die
namen natuurlijk wat voor vrouw en kinderen
mee. Veelal toentertijd zeg maar kleding, want
dat was hier ook niet te koop. Jaa uitzinnig mooie
kleding voor die tijd en ach ja wel eens een paar
souvenirtje. Maar het was voor ons als je uit zo’n
pool kwam, dan had je niets anders als blikvoer.
Kijk als zo’n schip, die stonk altijd als de hel
natuurlijk naar die traan en die oude rottende
toestanden. Alles stonk ernaar je hele eten ook.
Ook eieren ook man, die waren niet te eten man.
Je had op het laatst ook niks meer, je kreeg wel
voldoende maar het werd steeds eenzijdiger.
Enneh dan kwam je in Kaapstad voor de kant en
dan kwam er chips aan boord man. En dan
..groente sla en fruit en tomaten jaa... Iedereen
die kreeg, ik heb van mijn leven nog nooit zulke
lekkere melk gehad. Ze hadden melk in pakken,
die hadden wij altijd in flessen he. Maar in
pakken! Iedere man die kreeg, ieder die wou die
kon een pak melk halen. Ooo man dat was
heerlijke koele melk, lekker. En je kon wie wou
dan kon je, er stonden kisten en kisten en kisten
druiven stonden aan dek. Dus wie zin had in een
tros druiven die kreeg een tros druiven man. Nou
ja, sinaasappels jaa dat was echt het land van
melk en honing. En dan kreeg je alles weer vers
man, dat was een hele openbaring. Maar ja kijk ik
had op een jager een andere situatie. Want Piet
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de Kok het was een kok, Piet de kok. Later chefkok op de barendsz geworden maar afijn. Dan
ging ik ter assistentie mee van Rotterdam naar
kaapstad. En in kaapstad waren dan 15-18 jagers.
En als je daar aankwam. Dan kwamen die
bemanning, die kwamen uit afrika veel. Maar ook
wel uit Barendsz wel. Dus jaa dan moest er wat
op tafel staan. Dus dan moet je regelen. Dus jah
dan moest proviand bestellen bij een shipshandelaar dus dan bestelde je van alles. En dan
zeiden ze zoveel jagers keer 20 dus we moeten
voor 300 man hebben. Je kreeg 30 man kreeg je.
Piet de Kok hij was, niet in negatieve zin hoor,
heel veel van geleerd heel positieve man. Echt
een jood was het. Dus dat werd besteld, Hij was
ook holmeester he. Dan vloog hij naar het
havenkantoortje toe. Direct bellen wij hebben
proviand dan had je het al had. Ik wil Proviand
hebben zusenzo. Dan kwam de shipshandelaar
weer aangesjeest en die bracht een dubbele
portie. En dat ging zo 3 keer achter elkander.
Maar die jongens waren allemaal de wal op he
die kwamen egenlijk niet eten speciaal he. Dus al
dat proviand werd in de reserve bewaard voor op
de reis. Dus piet de kok en deze man die hadden
natuurlijk een heel andere menu kon je op tafel
zetten . En we hadden misschien wel 1000
eieren. Op de Barentsz kreeg je 2 eieren in de
week he en wij zeiden, hoeveel moet je hebben?
Ik zorgde wel dat ik ontzettend veel uien insloeg,
want uien die kun je het langst bewaren he. En
dat geeft smaak aan dat spul he. Als je gebakken
ui ergens over heen doet dan krijg je andere
smaak he. En het is nog gezond ook. Enneh jaah
wij hadden. De Barentsz had dan sinaasappels
ingekocht eeeh..zo groot als een tennisbal en wij
hadden dan sinaasappels zo groot als een voetbal
he. En jaa..dus wij hadden, Piet de Kok en deze
man, die hadden een hele andere prak dan wat
die andere jagers en de Barentsz himself dan
ook. Enneh Jaa ik zat dan op een moterjager, dat
was de enigste moterjager, en wij konden dan
een paar honderd mijl. Twee a drie weken al voor
de Barendsz al vissen zoeken. Jaa dan moest je
een marconist mee hebben en dan kwam die
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marconist bij ons aan boord. Godsamme wat een
liefhebber. Breakfast op zijn Engels van alles te
krijgen en alles te hebben. Op de Barendsz was
schraal hans natuurlijk. De barendsz had dan
halverweg de reis al geen sinaassappels en al dat
soorten meer. Nou bij ons pak em beet. Jaa, nog
maar een keer toen de marconist weer van boord
afgezet. Even later een oproep van de Barendsz
om onmiddellijk weer langszij te komen. Enneh
toen kwam de dokter en de eerste stuurman aan
boord. En die zei ‘moet je luisteren we hoorden
van de marconist jullie zitten aardig in de
proviand ik heb voor het hospitaal eigenlijk niks
meer dus we leggen wel beslag op een gedeelte’.
Verdomt dan missten we een hele hap. Dan is de
wereld zo groot. Mijn vrouw vorig jaar naar
kaapstad met een rondreis. Ze had gezorgd dat
ze daar een appartement daar huurde. En die
mevrouw die zorgde voor de rondreis . Laat haar
pa nou niet diezelfde Marconist geweest zijn.
Jaja. Zo ik zeg allemaal andere dingen dan
normaal he, dat snap je wel he.
En werd het er op eiland ook anders tegen u
aangekeken omdat u walvisvaarder was?

Dan ken je eilanders niet, nee.

Nee geen speciale positie?

Nee, want ik heb zovaak voor tv geweest en voor
de radio geweest. Laatst in de Amelander
..Amelander tijdschrift heel verhaal in staan, heel
komisch verhaal. Ik heb ook walviskaken
meegenomen voor het eiland he. Maar de eerste
Amelander moet nog zeggen. ‘Goh jog wat een
mooi stukje’. Nee nog nooit hebben ze je voor de
tv gezien, nee.. nee nee daar word niet over
gesproken.

Oke.

Je hoeft niet te denken ziezo kom ik vanavond op
tv en dan staat het hele dorp …nee het hele dorp
heeft daar geen weet van. Mij best hoor..
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Maar wasde walvisvaart, daar heeft u in de
autoal wat over gezegd (voorafgaand aan
interview) was dat ook nog belangrijk in die
periode voor het eiland zelf, in die naoorlogse
periode.

Nou in verhouding niet, want toen kwam het
toerisme op. Geweldig toerisme. Kijk In
verhouding waren er misschien hooguit 30
eilanders bij betrokken. Kijk en van die 30 waren
twee-derde waren getrouwd. Dus deze mensen
die stuurde de helft van de centjes naar huis voor
moeder de vrouw. Dus en ik was vrijgezel en ik
zat bij mijn ouders thuis. Kijk dan had je gewoon
een heel ander verschil. Ik kon van die centjes
huisjes neerzetten. Zei konden op zen allerbest
een fiets kopen.

Omdat ze alles al naar huis hadden gestuurd?

Ja, anders hadden ze geen fiets gehad weet je
wel.

Nadat u stopte met de walvisvaart. Wat bent u
verder gaan doen? Bent u zich echt helemaal
gaan richtten op de huisjes?

Nee, zomerdag…ik ben 28 jaar bij de veerdienst
geweest..zomerdag. En winterdag onderhoud
aan tien zomer woningen voor onderhoud.

Echt helemaal in de Toeristen sector?

Wat zei u? Jaa jaa, in de winter voor onderhoud
en zomers bij wagenborg.

En kunt u zeggen of u in het verdere verloop van
u arbeidscarriere baat heeft gehad bij u ervaring
als ex-walvisvaarder?

Jaa, in financieel opzicht wel. ( Niet gebruiken:
Dit moet je niet opschrijven., zou ik die huizen nu
verkopen dan heb ik miljoenen in mijn zak. Er is
een huurder die wil een huis van me kopen die
heeft een miljoen geboden, hij zegt ik wil dat huis
hebben. Ik zeg dat krijg je niet. Niet van mij. Wat
moet ik nou met geld. Ik heb twee auto’s en ik
heb een jeep om op het strand te rijden en een
tweede hands luxewagen. Wat wil ik nou nog
meer? Aan 1 vrouw heb ik genoeg, en ja dit huis
dat kan misschien wel beter maar wij zijn hier
gewoon tevreden en gelukkig in. En ik maak dan
regelmatig nog wel eens een reisje, ik ben een
keer naar Siberië geweest en Rusland dat doe ik
wel en naar IJsland enzo..die reisjes maak ik dus
dan wel. Ik moet reisjes hebben waar een beetje
avontuur en ellende in zit, ik moet niet op een
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cruiseschip waar alles op een rolletje verloopt.)

En reflecterend op die walvisvaart periode? Hoe
kijkt u daar op terug op die periode dat u ter
walvisvaart bent geweest?

Dat heb ik je al verteld (Voorgesprek)

Omdat het noodzakelijk was?

Eeh..in deze zin. De walvisvaart is na de
oorlog..heeft in een behoefte voorzien zonder
twijfel. Enneh de walvis raakt op en het product
raakte ook overbodig he, dus dat ging dubbelop.
Zodoende zijn die grote walvissen, ze zijn er niet
meer. Maar de prijs konden ze ook niet meer
maken. Men kon veel goedkoper andere olie
fabriceren wat beter was.

De bedrijfstak was niet meer nodig?

Nee.

Het was eigenlijk niet meer van de tijd

Nee, kijk het ging toen om de olie he. En het gaat
de russen Japanners en de Noren om het vlees.
En het vet hebben ze ook niet nodig, neem ik
aan, maar het vlees.

Ik heb nog een vraag: En dat is of dat er nog
gewoontes of gebruiken door de walvisvaarders
werden overgenomen omdat het op het op het
schip gebeurden? En of deze meegenomen
werden naar het eiland.

Jaa, met mijn vrouw. Die heeft overgenomen een
zekere ordening en heel wat scheepskost.
Ondere andere lapskous typisch zeemans
gerecht. Bijvoorbeeld rijst met kerry en dat soort
dingen dat doet zij dus wel. Dat lapskous ook dat
is een ratjetoe van alle mogelijk dingen door
elkander. Dat dan een paar uur in de oven
staat..jaaa..Verder zou ik het niet weten..jaa..we
hebbe wel natuurlijk contacten aan over
gehouden in zuid-afrika. Uit mensen kwamen. Zo
op het eiland heeft de walvisvaart, het hele
walvisvaart gebeuren, naar mijn idee geen
invloed gehad. Niks. Daar was het wat al te
gering voor.
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Meer eigenlijks voor de walvisvaarders zelf?

Nee, je vergeet in de oude walvisvaart tijd. Dat is
heel mooi te lezen in het boek van Dominee
Maars, die heeft het kerkenboek van de
doopsgezinde kerk herschreven van die tijd. En in
die tijd was er geen een man op het eiland,
allemaal vrouwen. En toen sliep heel regelmatig
een man die er wel waren, een verkeerde man
bij de verkeerde vrouw in de bedstee. Dat staat
nognauwkeurig beschreven, maar er waren dus
geen mannen meer. Dus kijk, dat kun je niet
zeggen als er 30 man van zo’n eiland weg zijn.

Nee, dat is maar een klein aandeel

Ik bedoel maar dat aandeel is te klein geweest.
(Einde interview)

(In napraat over T.Talsma) Militante man en die
spreekt anders als ik. Die kijkt heel anders tegen
de walvisvaart aan als ik. Ik zou bij wijze van
spreke nooit meer gaan. Hij zegt ik zal morgen
direct weer aan boord stappen. Jaah..dat is een
verschil van.
Dat verschilt waarschijnlijk per persoon.

Ja, enneh hele actieve man. Ja die heeft het goed
gemaakt op Schiermonnikoog. Maar terwijl er
genoeg Schiermonnikogers zijn die het niet goed
gemaakt hebben. Dus dat is maar het verschil.
Nee, Tjitte heeft het goed gemaakt. Tjitte heeft
een totaal ander leven gehad, die is matroos
geweeest op zon walvisjager. Radicaal ander
werk he, ook gevaarlijk werk he. Laten we
zeggen, die heb het lichamelijk veel beroerder en
zwaarder gehad dan ik he,…jaah dat moet je niet
onderschatten. Ik denk dat Tjitte weken en
weken en weken gekleed aan op bed lag. Want
zodra de kapitein zo’n vis schoot dan moest je op
hetzelfde moment aan dek om de lieren en
touwen en wat het ook is te bedienen. Die
matrozen hebben een heel hard leven
gehad..jah, Ik was ook min of te meer een stuk
vrijer in mijn werk. Zij niet. Neeh, die heeft heel
wat ellende over zich heen gehad.
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De meesten zijn overleden, wij waren toen
schijnbaar jonge knapen nog. En die zeg maar 5
of 10 jaar ouder zijn dan zit je op een oude
leeftijd.

Interview Clive Hellinga
07-11-2012
We zoeken informatie over de sociaal-economische
gevolgen van de moderne walvisvaart voor
Schiermonnikoog.

Voor de ontwikkeling van het eiland.

Nee,
Jah.

Allemaal geinvesteerd
De meeste gaven wel aan dat er niet zoveel sociale
gevolgen waren door de eilandercultuur

Kijken minder naar elkaar om?
U weet ook nog veel van u vaders walvisvaart
verleden

Was het voor u ook raar dat u vader zeven maanden
weg was?:

Jaah, en daar zat ook waarschijnlijk meer regelmaat
in

Hoe is u vader op de walvisvaart terecht gekomen?

De sociale gevolgen. Economische gevolgen zijn er
genoeg. Want toen in 1946 de Willem Barendsz voor
het eerst wegging. Was het hier op Schiermonnikoog
pure armoe en aangezien er 43 eilanders, in de top
tijd, ter walvisvaart dan is er wel het één en ander.
Die namen wel een hele boel rijkdom mee.
Sommigen, zoals Auke Talsma zijn broer die hebben
een hotel gekocht. Dat had hij nooit gekund zonder
de walvisvaart.
Nou iedereen heeft wel eigen huizen gekocht
enzo..dus het heeft wel terdege invloed gehad.
Want iedereen die op de walvisvaart zat is wel goed
terecht gekomen. Anderen die hebben een bedrijfje
gestart zoals fietsenverhuur. Dat is allemaal met de
walvisvaart verdient.
Jaah dat is wel zo
Sociale gevolgen jaa wat is sociale gevolgen. De
eilanders gingen vroeger beter met elkaar om dan
vandaag de dag. Nu is het ikkke ikke ikke en de rest
kan stikken. Vroeger was het socialer dat was veel
meer.Dat leefde ook veel meer. Maar door de
rijkdom dan is het sociale ook een stuk minder
geworden.
jaah
Jaah want ik heb het lijfelijk meegemaakt. Mijn vader
is dus 16 reizen meegeweest dus.. Dat heb ik allemaal
aan de lijven ondervonden. De mannen gingen weg
en de vrouwen bleven thuis en die moesten alles
regelen met de kinderen…7 maanden van huis. Dan
gebeurt er weleens wat he.
Neeh , want daarvoor was hij altijd visser en ook vaak
weg. Dus dat was ik wel gewend. Dan was die nog
langer weg. Want toen ik voor het eerst naar zee ging
was ik ook voor 27 maanden weg. Dus als je toen met
de walvisvaart 7 maanden weg was dan was dat
gewoon..dat was een stuk korter.
Jaah, september ging je weg en begin mei kwam je
weer thuis. Maar de walvisvaart heeft hier op
Schiermonnikoog veel voorspoed gebracht dat is
zeker.
Hij is gewoon gevraagd. Hier op het eiland door Klaas
Visser, de kapitein. Mijn vader die voer en op een
gegeven moment was hij even thuis en toen werd hij
mee gevraagd. En anderen die hebben wel gevraagd ,
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Goede contacten en netwerken en daardoor gingen
er veel van Schiermonnikoog mee?

U zei dat u vader 16 jaar mee was geweest. Wat was
het eerste jaar en in welke periode is hij
meegeweest?
Eigenlijks bijna de gehele periode?
En wat was de precieze naam van u vader?
Wat was zijn persoonlijke motivatie om met de
expeditie mee te gaan?

Je moest wel wat aanpakken,
Wat voor werk deed u vader aan boord?

En vertelde u vader veel over die periode? Wat vond
hij bijvoorbeeld de mooiste ervaring?
Dan kwam er ook minder geld binnen natuurlijk.

Had hij ook veel contacten met de Noorse Gunners?

Heeft hij na zijn cariere daar ook contact mee
gehouden?
En met de rest van de bemanning van de boot?
Deed hij toen hij terugkwam, keerde hij toen ook
meteen terug naar het eiland.
En pakte hij toen ook meteen weer werk op?

die hebben zelf gevraagd aan de kapitein. Vandaar
dat er betrekkelijk veel van Schiermonnikoog mee
gingen. Omdat de kapitein van de expeditie van het
eiland kwam. Die nam iedereen mee en hij zocht ook
zelf mensen.
Jaaah en zo zijn er ook geinige dingen bij. Want er
waren mensen die stroopten nogal veel konijnen in
die tijd en zo. En Klaas Visser die was een hele
fanatieke jager. En in plaats van dat hij ze op konijnen
liet stropen gaf hij ze maar een plek op de Willem
Barendsz. Dus dan hield hij zijn jachtveld. En dat is
ook gebeurt. Dat zijn de leuke anecdotes.
Van 1946 tot 1962.

Jah
Hellinga, Klaas.
Geld natuurlijk. Dat was voor iedereen gelijk. Der is
..alle andere antwoorden is flauwekul. Want het is
zwaar werk, vies werk en je staat constant in de kou.
Dat doe je niet voor ..omdat je het zo leuk vind. En na
de oorlog was er niks dus ja.
Jaaah, en iedereen kon het wel gebruiken.
Mijn vader was stuurman. Hij heeft 1 jaar op de
Willem Barendsz geweest en voor de rest heeft hij elk
e
jaar op een jager gezeten. Eerst als 2 stuurman en
ste
later als 1 stuurman.
Nouja dat ze een mooi partijtje konden schieten. Dan
waren ze tevreden. Als het slecht weer was of ze
vingen niks dan ging de moraal ook naar beneden.
Jaah, want er zat een soort productiepremie bij. Als je
veel walvissen schoot dan had je ook veel meer geld.
Zo ging het ene samen met het andere.

Jaah, mijn vader heeft ook een Noorse persoonlijke
vriend. Dat is Haugestadt daar heeft hij jaren mee
samengewerkt.
Jaah tot Haugestadt overleed. Haugestadt was een
Noor die woonde in Durban, Zuid-Afrika. Daar had hij
nog geregeld contacten mee.
Nouja via de reunies wel enzo. Daar ging hij altijd met
veel plezier naar toe toen hij nog mobiel was.
Jaah.
Jaah. Meestal, mijn vader voer in de zomer hier op
een bootje van de veerdiensten. Vroeger voer de
veerdienst van Oostmahorn na Schiermonnikoog.
Maar in de zomer voer er ook een boot van zoutkamp
naar Schiermonnikoog en dan moest je voor het
eiland overstappen op een kleiner bootje. En die
bestuurde mijn vader. Met een maat van hem. Dat
was Jan vd Zee. Samen voeren ze op dat bootje en
dat hebben ze jaren gedaan. Tot er een nieuwe
steiger kwam, waar je dus aangekomen bent. Toen
verviel dat en toen is hij met zijn maat, die ook op de
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Dus echt aanpakken wat er maar kon?

En hoe was het voor u op het eiland? Dat er zoveel
schiermonnikogers ter walvisvaart gingen.

Was het ook een hele happening als de
walvisvaarders weer terugkwamen?
|Een hele gebeurtenis
Hoe bent u op de walvisvaart terecht gekomen?
In welke jaren was dat?
Was hier ook een speciale walvisvaart cultuur?
Gebeurde hier ook speciale dingen met de
walvisvaart?
Wat vond u vader zelf van het werk?

Jaah dat zeiden de andere walvisvaarders ook.

Echt op Schiermonnikoog een zeemansbestaan.

Willem Barendsz voer die was bottenzager. Die
zaagde de botten aan stukken op het dek. Toen zijn
ze hier op het strand badmeester geweest. Daar zijn
nog wel foto’s van. Dat kreeg hij aangeboden dat
werk. Mijn vader heeft nooit om werk hoeven vragen
hij kreg het altijd aangeboden. En in die tijd deden de
walvisvaarders ook wel veel werk hier in de polder bij
de boeren. Vlak voordat ze weggingen hielpen ze de
boeren met het rooien van de aardappelen enzo.
Jaa. Dat bootje na het seizoen was toen weg naar en
toen hielpen ze overal waar het nog kon. Ze hielpen
de boeren of ze schilderden bijvoorbeeld de
vuurtoren bij. Ze pakten alles maar op wat betaalde.
Jaah, Schiermonnikoog was in die tijd een vrouwen
eiland. Niet alleen de walvisvaarders maar ook de
gewone vissers waren weg. Dat was toen heel
gewoon. Ook de koopvaardijen, die gasten gingen
ook allemaal lang weg. Toen kwam die weer thuis en
dan ging die weer weg. Toen ik ging varen ook. Dan
kwam mijn vader thuis en dan was ik net weer weg.
Dus ik heb hem weleens een paar jaar niet gezien. Zo
ging dat..
Jaaah dat was dan een hele gebeurtenis. Daar liep het
hele eiland voor uit. Vaak met een fanfare erbij. Ze
werden echt verwelkomd als ze weer thuis kwamen.
Jaaah.
iK heb een tijd in Noorwegen gewoond en gewerkt.
Bij een rederij en die had ook walvisvaart schepen.
Jaren 70 zoiets.
Neeh, hoor. Er kwam af en toe een bericht van de
rederij dat ze met de tanker wat post hadden
meegestuurd. Maar hier op het eiland niet speciaal
hoor.
Hij heeft het wel altijd met plezier gedaan, maar later
toen het wel slecht ging met de walvis heeft hij zich
wel uitgesproken dat hij blij was dat het afgelopen
was. Maar het was werk toen. De hele tijd is anders
he. Nu word er heel anders tegen aan gekeken.
Jaah het was hier vroeger op het eiland zo.. als je
gezond was ging je naar zee. En mankeerde je wat
dan ging je wat bij de gemeente doen. Maar als je
gezond was dan ging je op de koopvaardij, vissen of
op de Willem Barendsz of op de jacht/. Dat waren
beroepen dat hoorde bij de kust
Jaah en als je afgekeurd werd. Als je bijvoorbeeld
slechte ogen had of je was wat gek..Nouja die deden
dan de klusjes op het eiland. Zo ging dat. Maar
iedereen die gezond van lijf en lede was ging naar
zee. Toen had je nog geen toerisme. Misschien een
klein beetje maar daar konden toen niet veel mensen
van leven. Tourisme is echt…Naja vlak na de oorlog
had je in de hoogzomer dan kwamen er wel een paar
mensen maar slechts een paar weken en dan was het
over. Dat heeft echt een grote vlucht gekregen toen
we aardgas kregen en de huisjes goed verwarmd
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Daardoor is het seizoen langer geworden.

Zijn er daarom ook minder Schiermonnikogers gericht
op de zeevaart dan toen?

En daardoor is u vader toendertijd ook gestopt?

De noodzaak was eigenlijks verdwenen?

En als je op het eiland net zoveel verdient dan is dat
ook niet meer nodig
En had u vader ook gebruiken of gewoontes die hij
meenam vanaf de willem Barendsz
En dat gebruikte hij ook wel op het eiland?

Hadden de walvisvaarders ook veel contact met
elkaar op het eiland?

En u vader, want u zei de meesten investeerden hun
geld, heeft u vader zijn geld ook geinvesteerd?
Eigenlijks zoals de meesten op het eiland gedaan
hebben.

werden. Nu komen zelfs in de winter mensen. Dat
komt allemaal door het gas.
Jaah, dus de mensen willen comfort. Die gaan niet in
een vochtig huisje zitten. Vroeger werden die huizen
winter klaargemaakt en afgesloten en dan werd het
daar vochtig en nat. Nouja het vroor daarbinnen net
zo hard als buiten. En als je dan een kacheltje binnen
heb. Voordat je zo’n huisje dan op tempratuur
heb..Daarom is het weekend toerisme er nu wel maar
toen niet.
Neeh dat was gewoon toen dat er meer de toerisme
op kwam. En jah toen zijn op een gegeven moment
met de walvisvaart gestopt. En toen waren er andere
bronnen van inkomsten waar je van kon leven. Wie
dus in de gelegenheid was, die bijvoorbeeld horeca
gelegenheden had. Die hebben dat uitgebreid. En
inmiddels is dat alweer kinderen en kleinkinderen
opgevolg. Maar dat komt gewoon door een
verandering van tijd. Nu zijn het ook alleen maar
Ijsland en Japan die op walvissen jagen.
Naja er was niks meer te verdienen. De vangsten
liepen terug. Dus als je dan net zoveel kan verdienen
door hier voor de gemeente te gaan werken dan hoef
je niet meer 6 maanden weg. Dat../.
Die vangsten liepen allemaal terug. Dus jaah dat is
allemaal opgebouwd. Als je niks ving dan verdiende je
ook niks. Dat is in de visserij nog zo. Je moet is 45.000
gulden vangen voordat je zelf iets verdient.
Neeh pcies.
Natuurlijk, dat heb je toch als je met zoveel kerels
onder mekaar zit. Liedjes zingen. Bepaalde teksten
erbij. Nouja bepaald taalgebruik dat neem je mee.
Jaah dat deden toen wel meer. Jaah dat waren
allemaal scheldnamen. Die op het eiland, die op de
walvisvaart ontstaan zijn, die werden hier ook
gebruikt.
Jaah die praten wel met elkaar. Ze zitten allemaal op
dezelfde golflengte. Je kan voorstellen je praat eerder
met een collega walvisvaarder dan met een agrarier
waar je niet zoveel mee hebt. Dat is logisch. Ze
zochten mekaar wel op. En als ze elkaar
tegenkwamen dan hielden ze altijd wel even een
praatje met elkaar. Of ze wat van kantoor gehoord
hadden ofdat er wat nieuws in de pen was. Jah, de
ene had daar meer contacten dan de ander. Maar er
werd altijd wel over en weer geluld. Wanneer ze
weer gekeurd moesten worden. En samen een borrel
drinken dat deden ze wel.
Jaah, mijn vader heeft een huis gekocht met een stuk
grond. Jaah..dat kon je er mooi van betalen.
Dat hebben de meesten die op de walvisvaart zaten.
Het eerste wat ze deden was een eigen huis kopen,
met een stukje grond erbij ofzo. Of verkopen. Er zijn
er ook bij die hebben dat meerdere keren gedaan.
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De bijdrage van de walvisvaart moet ook meer in het
financiële aspect gezien worden?

Dus eigenlijk verdween ook al het geld weer in het
eiland, omdat het allemaal in het eiland geinvesteerd
werd?

Het was dus ook een manier om uit de armoede te
ontsnappen?

Dan kwam je er ook makkelijker bij

Wat voor positie hadden die kapteins in de
samenleving van Schiermonnikoog?
En daar werd wel met gezag naar gekeken?
Ze hadden dus wel een belangrijke positie op het
eiland
Maakten zij daar ook misbruik van?

Een beetje als een eenling.
Maar qua positie is hij wel belangrijk geweest voor
het eiland

Eerst een klein huisje kopen met een klein stukje
grond en dan weer verkopen. Anderen hebben dat op
een andere manier gedan.
Jaah, Jaah, hier op het eiland wel. Ik heb ze allemaal
wel gekend. Allemaal. De een is een pension
begonnen de ander is een hotel begonnen de ander
heeft een ijssalon begonnen. Dus jah de ander heeft
het in het bedrijf van zijn vader gestopt en
gemoderniseerd. Ik noem maar op maar eigenlijks is
het allemaal op die manier gegaan.
Jaah, kwaliteitsverbetering. Want toen op een
gegeven moment ging het toerisme ook lopen. En zo
als je vroeger een oud zomerhuisje had werd dat
opgeknapt om wat inkomsten te genereren. Zo ging
dat. Het oude spulletje wat ze eerst gekocht had
werd opgeknapt. Maar het meeste geld bleef
inderdaad op het eiland. Dat heeft wel degelijk
invloed gehad op de lokale economie. Want na de
tweede wereldoorlog was het armoede hier.
Jaah, en omdat we dus schiermonnikoger kapiteins
hadden die erop gezeten hebben. Want eerst Klaas
Visser dat was een Schiermonnikoger. En later Ymke
Klein was een terschellinger en toen kwam Herman
Jansma en die was ook een schiermonnikoger van
origine.
Jaah, in de zomer liepen die kapiteins hier rond en
dat waren werkelijk autoritaire bastards die lui..Denk
maar niet dat dat van die lieverdjes waren. En ja als
ze dan goed vonden de harde werkers enzo. Dan
werden die aangesproken en die konden dan wel met
de expeditie mee. Zo ging dat.
Nouja ze woonden er wel maar het waren gewoon
autoritaire kapiteins.
Jaaah, want die lui gaven je wel of geen werk. Dus
jaah zeker.
Jaaah zeker.

Jaaah daar moet je wel op rekenen. Maar dan vooral
in kleine dingen. Ik heb wel verhalen gehoord maar ik
kan niet staven of dat precies zo gebeurt is. Zo
spoelde er weleens wat aan op het strand. En als
iemand dan wat hout vond op het strand en dat bleek
mooi tiekhout te zijn. Dan haalde hij dat gewoon bij je
weg. Dat gebeurde wel. En dan zei mijn vader niet
‘Dat is van mijn zoon’. Neeh dat gebeurde niet. Dat
soort hierarchie had je wel. Jaah..Neeh maja dat.. Als
Klaas Visser dan in de kroeg kwam.. die dronk zijn
eigen borrel maar hij gaf ook niks weg. Als iemand
dan een borrel voor hem wilde betale zei hij:’ Ik kan
mijn eigen borrel wel betalen ik hoef niks.’ Dus jah
okee..er zijn voorbeelden zat dat die man zo een
beetje leefde.
Jaah, maar hij nam van een ander ook niks aan en hij
gaf ook nooit wat weg.
Jaah zekersteweten jaah.
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Toen u vader ophield heeft hij nog met het bootje
gevarenen is hij badmeester geworden. Heeft hij dit
tot zijn pensioen gedaan?

Ehm..Neeh dat heeft hij drie seizoenen gedaan. Toen
is hij bij de gemeente gaan werken hier op het eiland.

En wat deed hij toen?
Onderhoud aan het eiland?

De buitendienst,
Jaaah, zoals de kinderboerderij.. dat heeft hij jaren
gedaan. Daar waren ezels en geiten en konijnen dat
verzorgde hij gewoon. Dat was meer een hobby van
hem hoor. Dat vond hij leuk. Die beesten moesten
drinken hebben en voer. Dat heeft hij nog jaren
ste
gedaan. Hij is pas gestopt opzijn 68 .

Interview met Jan Groendijk
24-10-2012
Chiel Faber
Wanneer bent u ter walvisvaart geweest, in welke
jaren?
Dus vrij aan het begin
Dat is vrij jong.
Waren er meer van u leeftijd die toen meegingen?
Hoe bent u betrokken geraakt bij de walvisvaart?
Dus via het netwerk van walvisvaarders hier op het
eiland?
Zo bent u erin gerold?

Dus het was mooi meegenomen?
Dat is mooi
En wat was u functie tijdens de walvisvaart?

Waar hulp nodig was zeg maar?
Okee. En waren de andere eilanders die meegingen
directe bekenden of zelfs vrienden van u?

En zochtten de eilanders elkaar ook speciaal op
tijdens de reis?
Ja, dus meer eigenlijks met u eigen beroepsgroep?
Dan is er ook niet veel tijd voor sociale contacten
En na afloop van de reis hadden jullie op het eiland
nog veel contact met elkaar?
Oke, wou er ook veel contact met de buitenlandse
bemanning aan boord zoals de noren en de zuidafrikaners?

Jan Groendijk
50-51 en 52.
Jaah, vrij aan het begin ja. Ik was vijftien jaar toen ik
voor het eerst mee ging.
Ja.
Nee, ik was de jongste
Door de andere eilanders natuurlijk hier.
Jaa gewoon hier op het eiland, er waren. De kapitein
was een eilander. En er waren eeb hele hoop
eilanders die meegingen.
Jaah, het was goed verdienen. Dat was het
voornaamste. In de winterdag kon je hier toen niks
verdienen. En Toerisme was er niet.
En winterdag verdiende je dubbel zoveel als hier.
Ja.
Ik ben als..eerste jaar als dekjongen. Als mannusje
van..jongentje van..bij de matrozen.tussen de
matrozen in en dan boodschapje dit doen en dat
doen en nou sturen.
Jaa, dat was gewoon..je liep in de wacht. In de wacht
van 12 tot 4 bijvoorbeeld.
Nouja, vrienden. Het waren allemaal ouderen. Ja je
kende ze allemaal. Alle eilanders ken je, dat is nou
nog zo. Je kent de eilanders. In die tijd was het nog
erger, nou is het een hele hoop import.
Nou…naa..elkaar opzoeken nah dat ik weet
niet…nee. Iedereen had zijn eigen functie aan boord
en daar functioneerde je ook weer tussen.
Jaa en je werkte twaalf uur per dag. Twaalf uur op en
twaalf uur af.
Nee, dan ga je ook niet andere dingetjes doen. Dan ga
je even eten en je sokken wassen en weer op de kooi.
Neeh dat niet. Gewoon je kent alle eilanders, we
zaten met zo’n dertig eilanders op dacht ik.
Neeh, dat zeg ik. Die daarmee werkte die had daar
contact mee.. Zie wij hadden gewoon een hollandse
bemanning. De matrozen dat waren allemaal
hollanders en amelanders, verscheidene amelanders.
En ik zat met zen tweeen van Schiermonnikogers
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Hoe beviel het leven en het werken op de
walvisvaarT?

Wat heeft u persoonlijk ervaren als de hoogtepunten
en de dieptepunten van u werk?

Indrukwekkend zeg maar?
En nadat de Willem Barendsz weer was aangemeerd,
hoe ging het toen? Ging u direct terug naar het eiland
of bleef u eerst nog ergens hangen?
Hoe ervoer u het zelf om weer terug te keren op het
eiland?

Dus het was ook wel gezellig?
Dat was dan ook wel een hele happening op het
eiland?
Was het ook moeilijk voor u om na 7 maanden
afwezigheid u sociale leven weer op te pakken?
Misschien ook wel het voordeel van zo’n kleine
gemeenschap?
Wat deed u vervolgens tijdens de zomermaanden op
het eiland?
En ging u toen ook meteen verder?
Dus het was meteen van de ene arbeid naar de
andere?
Was dat geen zware overstap?
Hoe reageerde u familieleden erop dat u ter
walvisvaart ging?

Ja, want het is natuurlijk wel wat om 7 maanden van
huis te gaan.

En u vrienden hoe reageerde die?
En zagen u familieleden en vrienden het ook als een
buitenkans voor u zelf?
Omdat het toch wel een avontuurlijk iets is?

En werd er ook anders tegen u aangekeken als

zaten we bij de matrozen. Nou en alles door elkander
heen. En als je op de jager werkte dan zat je met een
Noorse stuurman of een Noorse kapitein. De meeste
stuurlui waren ook hollanders.
Ook goed, best. Beter als thuis. Het was hard werken
en..het eten was goed en dat is het voornaamste he.
Naja in mijn ogen.. als je gewaardeerd word wat je als
je krijgt naar wat je werkt dan..
Naja een van de hoogtepunten is wel als je zo’n grote
vis aan boord krijgt.. zo een van 35 meter en 16
meter in omtrek..dat is gewoon een gigantisch iets en
dan denk je hoe ken dit allemaal.
Ja.
Nee, we gingen direct naar huis toe. Je was 7
maanden weg geweest. Dan krijg je op je donder als
je niet thuiskomt.
Ja, dat was..Je ging gezamenlijk op thuisreis. Voor het
Engels kanaal werd dan een bus besteld. En dan
kwamen al de eilanders met elkaar hadden een bus
besteld om naar lauwersoog of lauwerstorm te gaan.
Jaah alle eilanders kwamen tegelijkertijd terug
Jah, dat heb ik altijd als heel mooi ervaren.
Neeh, dat loopt gewoon weer door. Je bent hier op
het eiland en alle eilanders kenne jou. Dat gaat
gewoon weer. Je zit er middenin he.
Misschien wel ja.
Mijn vader had een transportbedrijf, die voer met
schepen. En dan hielp ik daar weer mee, dan was dat
mijn werk
Jah, ik ging niet met vakantie ofzo.
Jaah, je kwam zaterdag thuis en maandag had je het
andere werk alweer bij de kop
Nah, als je het gewend bent is het niet zwaar. Ik
ervaarde het niet als zwaar.
Jaa..jaah.. ze kijken er eerst wel even tegen aan
natuurlijk. Je word helemaal in de watten gelegd
voordat je weggaat en alles word klaargelegd van dat
moet je hebben en dat..en daar zit je zelf dan nog
niet bij na te denken,.
Jaah, en dan kom je terug en dan heb je nieuwe
kleren gekocht en dit gekocht en dat.. En dan gooien
ze plunjezak. Die halen ze leeg en die gooien ze weg,
want zo stinkt dat. Naar die traanrommel
Nah, ook helemaal niet..daar werd niet moeilijk over
gedaan hoor.
Hoe bedoel je?
Jaah, je gaat van het ene vrij leven hier. Ga je daar
onder een..6/7 maandeneeh..jaah een pilsje kopen is
er niet bij zo noem ik maar wat. Je kreeg twee pilsjes
in de week en die kreeg ik nog niet eens want ik was
15 jaar. Ik kreeg ze wel maar mocht ze aan iemand
anders geven
Nee, neee… neee.
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walvisvaarder kreeg u toen ook een andere plaats in
de samenleving?
En heeft u een idee hoe belangrijk de walvisvaart was
voor de Schiermonnikoogse samenleving?
Dus het was vooral financieel belangrijk voor het
eiland?

Het was wel een forse economische stimulans voor
het eiland?
En waren er ook gebruiken en gewoontes die
meegenomen werden door de eilanders naar het
eiland? Die bijvoorbeeld werden overgenomen?
En toen u ophield met de walvisvaart wat bent u
toen gaan doen?
Toen bent u daar mee verder gegaan?
En hoe verliep de reis van de walvisvaart? Hoe verliep
dat voor u zelf?

Toen werd het echt hard werken?
En wat werd er zoal gedaan aan recreatie aan boord?
Ontspanning zeg maar

En zou u zeggen of u in u verdere carriere baat heeft
gehad bij u ervaring als walvisvaarder?

Waren er wel eens onderlinge spanningen aan
boord?
En terug op het eiland nam u toen als groep
walvisvaarders ook wel eens deel aan activiteiten
gezamenlijk?
Hoe kijkt u er zelf op terug op deze periode als
walvisvaarder?
Een hele levenservaring zeg maar?
En hoe keek u toen tegen de walvisvaart aan en hoe
kijkt u er nu tegen aan?

Jaah, dat was heel belangrijk. Schiermonnikoog is
daar mede door rijk geworden.
Jaah die jongens verdiende allemaal goud geld. Ze
kwamen thuis en dan hadden ze 2/3 duizend gulden
hadden ze over gespaard. En er zijn jongens
meegeweest die hebben 15 jaar erop gezeten. Dus
die hebben er een huis aan over gehouden en zulke
dingen, fietsenverhuur enzo. Er zijn jongens die zijn in
een hotel gegaan, die hebben er een hotel aan
overgehouden of mee gefinancierd. En ja zo waren ze
winterdagen onderdak en zomerdagen zaten ze in het
hotelwerk. De eilanders zijn er allemaal beter van
geworden.
Jaah,
Neeh, niet echt.

Toen heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen.
Jah.
De heen en terugreis waren lange reizen, want je had
niet veel te doen. Het was hele dagen soppen en
verfen en soppen en verfen..en elke dag weer
hetzelfde en beetje aan het roer staan en dat werk..
En in de pool dan moest je er wezen.
Jah dan werk je 10/12 uur per dag. Dan was je blij als
je s’avonds een hap eten had.
Nou als er een keer geen vis was dan konden ze wel
een keer een film draaien..voor de rest was er
helemaal niks. Ja voetballen kon je niet want de bal
ging altijd over boord. Nee maar op de heen en
terugreis had je weleens een wedstrijdje zaklopen en
boksen enzo die gekkigheid had je wel. Jah, dat waren
dit en dat nou we houden een bokswedstrijd, maar
dat vond ik ook niks aan. Want elkaar op de bek slaan
dat hoeft van mij niet.
Jaah, want je leert een hoop mensenkennis. 4 of 500
man zitten erop. En nou je bent altijd met andere
mensen bezig, je moet altijd vriendelijk enzo. Jah je
moet behulpzaam wezen en vriendelijk wezen dan
zijn ze ook goed voor jou
Neeh, niet dat ik weet. Ja er zal altijd wel wat
geweest zijn natuurlijk. Meningsverschillen maar niet
dat dat opgevoerd word zeg maar.
Nee.

Nou het is voor mij een hele leerzame periode
geweest, sociaal en opvoedkundig.
Jaah een boel levenservaring. Je leert een hoop. Als je
maar vriendelijk bent.
Jaaah toen.. we moesten ons geld verdienen en we
verdienden ons geld er goed mee. Ik heb er goed aan
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En hoe kijkt u er nu tegen aan?

Aten julllie dat als bemanning zijnde ook wel vaak?
Weet u ook nog wat er, want tegen het einde van de
periode namen het aantal schiermonnikogers af heeft
u daar ook een verklaring voor?
Ja.
Omdat de vangsten terugliepen?

Ja, want schiermonnikoog had wel een groot aandeel.
Jaa, maar de andere waddeneilanden, terschelling en
vlieland enzo, waren daarentegen weer vrij beperkt.
En heeft u daar nog een verklaring voor?

Netwerken dus
En die kapitein had die ook nog een bepaalde status
op het eiland hierdoor?
Maar meer omdat hij ook veel mensen van
schiermonnikoog erbij betrok?

En hij is ook belangrijk geweest voor het eiland

verdiend. Dattuh jah, die ene thuisreis daar had je
niks aan, maar in die 5 maanden verdiende je een
hele hoop geld.
Jah, het hoeft nou niet meer. De eerste jaren was het
heel anders dan nou. De latere jaren dan ging het
vlees voor een hele hoop toen naar Japan toe. En in
mijn tijd ging dat over boord, dat was niks waard. En
dat was lekker joh, heerlijk. Lekkerste stukje vlees.
Jaah.
In de latere jaren?

Omdat er minder verdiend werd toen.
De vangsten liepen terug en de verdiensten liepen
terug. Er zijn maar een paar die het tot het einde
hebben volgehouden. Dat is maar een handjevol.
Terwijl we met meer als 30 man erop zaten.
Jaah en ameland ook wel en hier in noord-friesland,
anjum enzo
Vrij beperkt ja, naar mijn weten hadden we maar één
terschellinger aan boord toen.
Nou, ik zeg het was een eilander kapitein, een
kapitein hier weg, en die kende hier heel veel
mensen. En als je bij de kapitein vroeg mag ik erop,
dan maakte hij dat klaar. Die kwam gelijk met een
goedkeuring van de maatschappij.
Jaah, dat had een pré natuurlijk.
Jah, hij was kapitein op de willem Barendsz.
Jah maar het bleef gewoon kapitein visser
hoor.nieteh, het was een hele gewone man. Als hij
met zijn visbootje op de steiger lag en dat lag dan op
de ree. Dan ging hij, terwijl de boot aankwam aan de
steiger, dan ging hij in zijn blote reet zo naar zijn
bootje toe. Ze hebben allemaal zo’n ding zei hij dan.
Het was gewoon een hele normale man. En ja een
lieve man.
Jah.

Verder los gesprek:
Tweede reis was ik matroos onder gage, matroos in
opleiding.
En daarna bent u niet verder gegaan?

Want u ging dan meer verdienen?

Hij maakte zijn beloftes dus niet waar?

Jaah de hoofdreden was, ik kwam van de willem
barentsz of na de derde reis en teon zeiden ze. Ja
volgende keer ga je mee als matroos. Dus dat was
mooi.
Jaah dan ging je voor volle loon mee. En volgende reis
kwam ik aan in Amsterdam en moest ik weer mee als
matroos onder gage.
Nee, en ze hadden het niet waar gemaakt. En toen
heb ik daar wat van gezegd. En toen zeiden ze op
kantoor ja je kan mee of je blijft thuis. Nou dan blijf ik
thuis, toen heb ik meteen die knoop door gehakt. En
toen belde ze later, twee dagen voor vertrek van de
Willem Barentsz. Ik mocht weer aan boord komen, ik
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Niet echt chique?
Dat het dan ineens wel allemaal kan dat is een rare
manier van doen.
Heeft u nu ook nog veel contact met oudwalvisvaarders?

hoefde nooit meer mee, maar ik mocht nou nog mee
als matroos..Nou dat vind ik…
Jaah, jaah dat is een beetje raar toch?
Jaah.
Sommige maja sinds de reunien opgehouden zijn
word het minder he, hier op schiermonnikoog zijn we
e
nog met zen 2 . De rest is allemaal dood.
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