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Nationaal Sleepvaart Museum
Hoogstraat 1

Maassluis

7 mei t/m 6 november 2022

Openingstijden di-zo 13.30 t/m 16.30 – raadpleeg ook de website
www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

Naast door vele andere niet minder gewaardeerde donateurs wordt het
Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis structureel gesteund door:
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De Waterweg heeft doorslaggevende rol
gespeeld bij de ontwikkeling en
wereldwijde faam van de Nederlandse
sleepvaart. Wat er op en rond die
waterweg zich heeft afgespeeld is nu te
zien in de nieuwste wisseltentoonstelling
van het Nationaal Sleepvaartmuseum.
Allereerst is daar de geschiedenis van de
Nieuwe Waterweg zelf, het maken van het
plan tot doorgraving van de duinen, het
baggeren van de vaarweg en de talloze
calamiteiten die zich sinds 1872 op de route
naar de havens van Rotterdam hebben
voorgedaan.

Strandingen deden zich in de beginfase seriematig voor. Het kantelpunt was de verbetering van de
techniek na de Tweede Wereldoorlog en de toepassing van radar in de loop van de jaren vijftig van de
vorige eeuw.
Namen als de Berlin (1907 op de pier), de Soerakarta en ten gevolge van die stranding de ramp met de
sleepboot Schelde (1925), Christian Michelsen (stranding in 1928), de Faustus in 1952, de Vikingbank en de
Alkyone (1967) klinken menig maritiem liefhebber, zelfs jonger dan 50 jaar, bekend in de oren.

Daarnaast wijdt de wisseltenttoonstelling aandacht aan de bijzondere transporten die de vaarweg
passeerden. Aarzelend werd in 1896 begonnen met het verslepen van droogdokken over zee. Dat was een
riskant karwei want dokken zijn enorme windvangers. Bij krachtige wind zijn de gevaartes al moeilijk te
hanteren, laat staan bij storm. Toch slaagden de mannen van honderd jaar geleden er in menig reis
succesvol af te sluiten. Veel dokreizen begonnen of eindigden niet in Rotterdam, maar er bleef nog genoeg
stof over om te memoreren. Denk in dit verband maar eens aan het Tandjung Priok dok (1923) en het Prins
Bernard dok dat in 1959 vanuit Plymouth naar Nederland kwam.

Tot de bijzondere transporten mogen ook de vele tinbaggermolens worden gerekend, die voor en kort na
de Tweede Wereldoorlog naar Nederlandsch Indië werden gesleept. Gerekend met vertrekhavens in
Nederland hebben we het over 13 transporten met molens als de Tempilang, de Plaben, de Doejoeng, de
Karimata en de Mendanau.

Het begin van de Tweede
Wereldoorlog betekende voor het
Rotterdamse veel ellende.
Allereerst was er de
torpedobootjager Van Galen, die,
koud terug uit de Oost, in Den
Helder de opdracht kreeg naar
Rotterdam op te stomen om de
Maasbruggen daar te helpen
verdedigen. Op de Nieuwe
Waterweg en Het Scheur kreeg ze
te maken met Duitse Stuka’s die
vergeefs probeerden het schip tot
zinken te brengen. De Van Galen
kon niet terug vuren want haar
geschut kon niet omhoog schieten.
Het was een wonder dat er maar één slachtoffer te betreuren was maar het zwaar beschadigde schip
moest de Merwehaven in vluchten, waar het, mede door toedoen van de bemanning, zonk. In 1941 werd
de oorlogsbodem gelicht en afgevoerd richting sloop. De bezetter kon er niets meer mee beginnen. Dat
konden de Duitsers wel met de half afgebouwde en opzettelijk door marine‐ en werfpersoneel tot zinken
gebrachte Gerard Callenburgh. Ook dit marineschip werd gelicht, maar in 1942 als ZH1 door de vijand
afgebouwd. De geallieerden torpedeerden haar in 1944 in Het Kanaal.

Bijzondere transporten na de oorlog zijn er te over. Denk maar aan de Gele Zee met de Neptunia, de
voormalige Johan de Witt. Denk ook maar aan de proefvarende Statendam in 1956, waarvan een motor
onder de Engelse kust het liet afweten. Dankzij een handigheidje van de directie in IJmuiden was
Wijsmuller Smit te slim af. Die rederij kwam met vijf slepers en het fraaie schip trots de Nieuwe Waterweg
op. Het heeft de verhouding tussen de concurrenten helaas voor jaren vertroebeld.

In de tweede helft van de jaren zestig werden boorplatforms voor de olie‐industrie in het Rotterdamse
gebouwd o.a. bij de RDM en bij Gusto. De toen vrijwel nieuwe Zwarte Zee (9000 pk) kon de gevaartes
vrijwel moeiteloos in Afrika
en elders afleveren.
Een uitschieter in benodigde
pk’s was het Andoc‐platform
voor de Noorse olieproductie
in 1976. 78.000 pk kwam er
aan te pas om de betonnen
kolos van de Europoort naar
Noorwegen te slepen.
De Elwood Mead, een nieuwe
grote bulkcarrier, strandde in
1973 op de rotsen bij
Guernsey omdat de
onervaren stuurman een
borrel teveel op had en zat te
dutten. De onderkant van het
schip werd finaal open

gescheurd. Dankzij inventiviteit van de Wijsmullerbergers kon het schip na veel tegenslag drijvend op lucht
die constant in de ruimen werd geblazen, in Rotterdam worden afgeleverd.
In 2004 was het de FPSO
Bonga die na een lange
reis in Rotterdam kwam
schuilen, omdat de zee
te ruw was het gevaarte
in Newcastle, waar het
zou worden afgebouwd,
af te leveren. Een paar
weken later ging ze er
alsnog heen.
De cilindervormige FPSO
SSP Piranema vertrok in
2007 achter de Smit
Londen en Smit
Singapore van de
Waterweg naar Brazilië.

FPSO betekent overigens Floating Production Storage and Offloading platform. Eigenlijk een grote tanker
zonder eigen voortstuwing.

De moderne tijd wordt
afgesloten met de Zhen Hua
10, een zwaar transportschip
geladen met havenkranen,
dat in 2008 op de Maasvlakte
strandde. Dat liep gelukkig
goed af, maar eenvoudig was
het karwei niet.

Als sluitstuk van de tentoonstelling worden de talloze vreemdsoortige en spectaculaire schepen in de loop
van de jaren Rotterdam hebben bezocht gememoreerd.
Allereerst zijn daar de passagiers‐ en cruiseschepen. Vroeger was een schip in die klasse met 400
passagiers al een hele grote jongen. Tegenwoordig is een paar duizend passagiers heel normaal en de echt
grote cruiseschepen gaan zelfs tot 5000 passagiers. De nieuwe Rotterdam, de zevende met die naam,
kwam voor de eerste maal in 2021 naar haar thuishaven en maakte enorme indruk.

Sleepboten zijn voor deze
giganten niet meer nodig want ze
kunnen met behulp van
boegschroeven zelf rondgaan op
de rivier. Alleen als het hard waait
wordt hulp van slepers
ingeroepen.

Bijzonder zijn ook de kapitale
jachten die Rotterdam bezoeken.
Daaronder mag gerust de Seawolf
gerekend worden, ooit het
zusterschip Clyde van de Elbe,
gebouwd in resp. 1957 en 1959.

Zwaar Transportschepen, kraanschepen
en opvallende offshore
installatieschepen zijn maar enkele van
de bijzondere vaartuigen die vrijwel
wekelijks Hoek van Holland passeren.

Het is allemaal te zien op de wisseltentoonstelling
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Deze uitgave, de daaraan verbonden publicatie en expositie werd mede mogelijk gemaakt
dankzij een financiële bijdrage van:

Bronnen waaruit werd geput voor de tekst van deze wijzer:

Bergers van het Eerste uur – J.P.A. Verkley
De Nieuwe Waterweg – Poort van Europa – G. v.d. Burg
Bij nacht en ontij – H. Speerstra
In het zicht van de haven deel I 1875-1940 P. Heijstek – G.R. van Veldhoven
In het zicht van de haven deel II 1940- 1986 P. Heijstek – G.R. van Veldhoven
Rapportage Faustus operatie – Nationaal Baggermuseum Sliedrecht
Target Rotterdam – Jac. J. Baart
Het archief van het Nationaal Sleepvaart Museum
Equasis en andere internet sites

Diverse jaargangen De Sleeptros, personeelsorgaan Smit Internationale Diverse
jaargangen De Beting, personeelsorgaan Bureau Wijsmuller
De vier Zwarte Zeeën - C. de Haas & D. Pilkes
Diverse jaargangen Lekko, tijdschrift voor sleepvaartliefhebbers
Lekko, geschiedenis der sleepvaart - L.J.W.H. Goedkoop
vlootlijsten samengesteld door J. van Haarlem
De foto’s gepubliceerd in deze wijzer en in de expositie zijn
afkomstig van:
T. v.d. Zee – Maassluis
Boskalis N.V. - Papendrecht
Job van Eijk – Hoek van Holland
R. & F. van der Hoek - Schiedam
Hans Hoffmann - Oostvoorne
Willem Holtkamp – Vlaardingen
Henk Ros – Vlaardingen
Ruud Zegwaard - Rozenburg
Pim Korver †
Dick Lemcke †
Coll. P Heijstek en G.R. van Veldhoven- Hoek van Holland
Stadsarchief Rotterdam
Historische Vereniging Maassluis
Archief Rijkswaterstaat
Historisch Genootschap Hoek van Holland
Nationaal Baggermuseum - Sliedrecht
en foto’s gemaakt door de auteur

Het bestuur van het museum is aan allen veel dank verschuldigd voor
de belangeloze medewerking.
Er is getracht aan alle rechthebbenden van foto’s toestemming voor gebruik in de
expositie en deze wijzer te verkrijgen.
Mocht daarbij iemand over het hoofd zijn gezien
dan is er geen sprake van opzet en zullen wij graag alsnog overleg plegen.

De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum is gevestigd
aan de Hoogstraat 1, 3142 AE Maassluis
e-mail: info@nationaalsleepvaartmuseum.nl
website: www.nationaalsleepvaartmuseum.nl
Facebook: https://www.facebook.com/NationaalSleepvaartMuseum
Twitter: https://twitter.com/sleepvaartmuseu
Telefoon: 010-5912474
Openingstijden:
raadpleeg de website www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

