Motorzeilschip “Markab” 1929-1931
Uit herinneringen van de opvarenden
en verstuurde ansichtkaarten

Inleiding
He t ve rhaal over he t motorze ilschip “Markab” sluit aan op de grote re en kle ine re
ge be urtenisse n uit he t vaarle ven van Pie ter e n Elizabeth de Lee uw van Wee ne n die
eerde r we rde n same ngevat, in 1996.
Pie te r kocht de “Markab” als ee rste schip om te voorzie n in sche pe n voor zijn
kinde re n, in dit ge val voor zoon He nk. He t schip stond op naam van He nk, maar e r
we rd ge vare n voor re ke ning van vade r Pie ter. He nk heeft we l ee n dee l van de
hypothee k op he t schip afge lost.
De “Markab” is maar e nke le jare n in de familie ge weest. Omdat de investering in het
schip voldoe nde re ndee rde – 24% had He nk uitgere ke nd - durfde n Pie ter e n zoon
He nk he t aan om ee n nie uw schip te late n bouwe n, he t motorschip “Constant”. Dat
we rd door Pie te r e n zoon He nk same n ge financie rd. Late r kon He nk zijn vade r
uitkope n.
Bronne n voor de ze same nvatting zijn: He nk; Pie te r, broe r van He nk; Jo, zuster van
He nk e n Harry Stee nstra. Harry is de zoon van ee n zuste r van de moe der ban He nk:
Te us Steenstra - Volke r, dus ee n volle neef van He nk. Zus Jo hee ft de ansichtkaarte n
be waard die He nk vanuit ve rschille nde havens aan haar, als postcentrum aan de wal,
stuurde . Omge kee rd schree f Jo te rug via “post restante ” in de have n waar he t schip
naar toe voe r. Zo ble ve n He nk e n Pie t aan boord op de hoogte van de re ize n e n
omstandighe de n van de ande re familie le de n. Zus Jo be waarde de kaarte n vanwege
de foto’s, maar achte raf zijn de korte be richtjes op die kaarten van minste ns zovee l
be lang ge weest.
Harry’s oude rs lee fde n ste rk mee , wat voor He nk re de n was om ook aan he n en hun
zoon Harry rege lmatig kaarten te sture n ove r de re ize n die de “Markab”, e n later de
“Constant”, maakte n.
Broe r Pie t is waarschijnlijk de ge he le Markab-tijd aan boord ge weest als stuurman
me t dispe nsatie . Vee l ansichtkaarte n werde n onde rte ke nd met “Henk en Piet”. Bij he t
in de vaart kome n van de “Constant”, de opvolge r van de “Markab”, voer Pie t wee r
mee tot zijn schooltijd op zeevaartschool. Na een korte onderbre king, om naar school
te gaan voor he t be hale n van zijn diploma, was Pie t nog wee r kort op de “Constant”.
Vanaf 1937 had Pie t ee n e igen schip, de “Dolfijn”. Toe n, hee l vee l late r, te ge n het
e inde van de vaartijd van de “Dolfijn”, he t schip allee n in de binne nwate ren voer,
maakte He nk af e n toe ee n re isje mee om broer Piet te he lpe n als de ze zonde r hulp
zat. De “Dolfijn”we rd in 1973 gesloopt.

Zowe l He nk als Pie t zijn inmidde ls ove rle de n: He nk in 1989, op 87-jarige lee ftijd; Pie t
in 2001, op 90-jarige lee ftijd. Zulke kle ine coaste rs als de “Markab”, 215 ton
laadve rmoge n, en de “Dolfijn”, na vergroting in 1952 tot 200 ton laadve rmogen voor
zeevaart, zijn e r ook nie t meer; he t begint nu bij 1500 ton.
We kijke n nu, in 2008, te rug op een voorgeschie de nis die nog maar net 80 jaar achte r
ons ligt. Ons voorste llingsve rmoge n schie t te kort als we het uit onsze lf zoude n
moe te n reconstruere n hoe he t e r zo betre kke lijk kort ge le de n nog aan toe ging. Maar
de foto’s, opge te ke nde herinneringe n e n korte be richte n op de ansichtkaarte n bie de n
een ve rrassend rijk inkijkje
He t is daarbove n nog weer he t tot leve n brenge n van de herinne ring aan onze
oude rs, ooms e n tantes. Bij schee pvaart was destijds de he le familie be trokke n.
Ik hoop dat mijn boe rs, neve n e n nichten, e n hun kinde re n er vooral ook dat stukje
familie le ve n in zulle n terugvinde n, moge lijk nog aansluite nd bij e ige n herinne ringe n
of ve rhale n die we rde n verte ld.
Haarle m, maart 2008
Pie t de Lee uw van Wee ne n,
zoon van He nk
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Belangrijkste gegevens
Oude aantekeningen over gege vens van de “Markab” (mogelijk niet correct)
Laadve rmogen:
Afme tingen:

215 ton
31,5x6 m

De “Cosmopolie t”, van Okke Baas, was een zuste rschip van de “Markab”.
De “Dolfijn” is op de ze lfde we rf gebouwd als de “Markab”. De Dolfijn was smalle r
(31,5x5 m) i.v.m. de vaart in Friesland.
Gege vens volgens Moorman's Jaarboek voor Scheepsbouw en Scheepvaart
Inhoud:
LxBxH:
Draagve rmoge n:
Motor:
Se in:
Ge bouwd:
Werf:

175 bruto registerton, 88 netto registe rton
98'9" x 20' 5" x 7' 10" (30,1 x 6,22 x 2,39 m)
220 ts (223,5 ton)
100 pk gloe ikop motor, Kromhout, 2 cylinde r
PLGS
1926
Noord-Ne de rlandsche Schee pswe rve n, Groninge n

De omschrijving van he t schip in he t kadaste r luidt: "stalen motorzeilschip, ingericht als
vrachtschip voor koopmansgoederen, hebbende een dek, twee masten, voortbewogen door een
Kromhoutmotor van 100 P.K., bestemd voor de vaart ter zee".
Voorgeschiedenis
In he t kadaster is beschre ve n wie de voorgaande e ige naars ware n. Ee rste e igenaar
was Wille m Slie rendre gt, "particulie r, wone nde te Rotte rdam".
Op 26 april 1929 kwam he t schip in e ige ndom van de "NV Motorschoe ner Gaze lle ,
dire cte ure n Doe ks Oosting, winke lie r, e n Paul Ve llinga, particulie r, be ide n wone nde
te De lfzijl". De ze NV zou slechts ee n paar dagen e ige naar zijn.

Aankoop
De “Markab” we rd publie k ve rkocht we ge ns een faillisse ment. Zoon He nk
te le grafee rde zijn vade r Pie ter ee n adviesbod, maar dat kruiste ee n te legram van
Pie te r. He t bod van Pie te r lag een paar duize nd gulde n hoge r. De koopprijs kwam op
39000 duize nd gulde n.
He t schip was be tre kke lijk nie uw, maar zeer verwaarloosd. De naam “Markab” had
he t schip bij de aankoop ree ds. De naam is Arabisch voor schip. Door he t kadaster
wordt als datum van aankoop aangehoude n 30 april 1929.
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"Familie"-schip, bemanning
He t schip stond we liswaar op naam van zoon He nk, maar e r we rd ge vare n voor
re ke ning van vader Pie ter. Dat de onde rneming blee k te re nde ren, 24% op he t
ge ïnve stee rde kapitaal (naar bere ke ning van He nk), zal bijge drage n he bbe n tot he t
late re besluit om ee n nie uw schip (de Constant) te laten bouwe n.
Zus Mie na had ee n zeer werkzaam aandee l gehad in he t schoonmake n, na de
aankoop, van het ve rwaarloosde schip. He t le verde ee n complime nt op van ee n
Enge lse loods die het schip in zijn verwaarloosde toestand had ge ke nd.
He nk voe r al nie t mee r op de
“Azolla”, he t schip van vade r Pie t,
maar als stuurman bij familie e n bij
re derije n. Toe n de “Markab”in de
familie kwam stapte broer Pie t (18
jaar) bij He nk (27 jaar) aan boord. De
broers Kees (bijna 22 jaar) e n Te un (16
jaar) ble ve n bij hun vade r aan boord
van de “Azolla”. In 1927 had de
“Azolla”een motor ingebouwd
ge krege n, dat he t schip ge makke lijke r
be hande lbaar maakte voor de
be manning. Die daarom ook kle iner
kon zijn.
Kees maakt ee n e nke le keer we l ee ns
dee l uit van de be manning op de
“Markab”.
De foto hie rnaast is ge maakt toen de
“Markab” e n “Azolla” be ide in
Rotte rdam lage n.
Van links naar rechts: Pie t, He nk,
Te un.
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Verf buitenom
Hie rnaast de eerste foto van de “Markab”. Op
20 me i 1929 vaart de “Markab”, op zijn
twee de re is, in he t Trolhättankanaal, in
Zwe de n. De foto is gemaakt door Pie t, broer
van He nk.
De verf buitenom
Bij de aankoop was de “Markab” buite nom
zwart. De ge broe de rs de Lee uw van Weene n
hebbe n dat ge le ide lijk omge ze t in grijs.
Ove rige ns ook de “Azolla” was buite nom
grijs, e n de nade le n daarvan ware n duide lijk
ge ble ke n als na ee n vuile have n (bijvoorbee ld
Rotte rdam) het schip buite nom schoon
ge maakt moest worde n.
Waarom dan toch de “Markab”wee r grijs
ge maakt? He t blee k nodig om de zwarte laag
ge hee l af te ste ke n, toen kon e r dus ge lijk ee n
ande re kle ur ge koze n worde n. In de have ns zal de “Markab” nie t geze ild he bbe n, als
de “Azolla” aanvanke lijk we l dee d, e n lie p daarom ook nie t zovee l risico, om, door
schee f hangen, vol te rake n me t vee l stookolie -achtige wate rlijne n?
Op de volge nde data blijkt de “Markab” nog
buite nom in de donke re ve rf te staan: 20-5-29
(Trolhättan) e n 15-7-29 (Port Navis).
Op ee n foto van “Markab” afgemee rd naast
de He nde rika, be ide me t de klast, is de
verschansing van de “Markab” grijs, de
buite nkant daaronde r nog zwart. Op alle
ande re foto's is de “Markab” buite nom tot de
waterlijn he le maal grijs.
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Op de we rf in
Dordre cht wordt
he t schip onde r de
verschansing nu
ook grijs ge maakt.
De man me t he t
vest is Pie t. De
toe kijke r is de
matroos.
Ook zichtbaar is
dat de
anke rketting we rd
ge ölie d. He t schip
we rd gesurve ye d,
he t stond onde r
klasse bij bureau Ve ritas, he t vie l onde r de klasse “grote kustvaart”. Onde rdee l van
he t surve y was dat stee kproe fsge wijs van e nke le schalme n de dikte geme te n we rd
om te zie n of de ze nog voldee d.

Motor- en zeilvermogen
Op de foto van he t lade n van te le graafpale n in Rostock is duide lijk te zie n dat de
“Markab” ook ee n ze iltuig hee ft. In he t bouwjaar, 1926, waren scheepsmotore n nog
nie t echt betrouwbaar. He t was dan ve ilige r om een schip te vens van ee n ze iltuig te
voorzie n.
Als de wind
gunstig was, kon
dat tuig te ve ns
worde n gebruikt
om meer sne lhe id
te make n, me t de
motor aan.
Daarbij kwam nog
dat in bijvoorbee ld
De nemarke n he t
schip inge dee ld
we rd als ze ilschip
me t hulpmotor.
Voor die cate gorie sche pen was he t in De nemarke n toegestaan ze lf te lade n e n te
losse n. Dan was e r minde r hulp van have npe rsonee l nodig.
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Hout lade n e n losse n dee d de bemanning he le maal ze lf. Door zorgvuldig nee rle gge n
moest zovee l moge lijk hout in he t ruim ge past worde n. Bij boomstamme n, als op de
foto hie rvoor, was het zaak de dikke e n dunne e inde n van de stamme n zo goe d
moge lijk in e lkaar te passe n. Daarvoor moest ee n stam we l eens opnie uw of
ande rsom worde n nee rge le gd.
Hoe meer hout in he t ruim paste , hoe minde r gestuwd hoe fde te worden als de klast.
De “Markab”mocht maar tot een be paalde hoogte hout aan de k hebbe n.
Lade n e n losse n van grind, kole n e n oestersche lpe n ging me t mande n die me t de lie r
e n de boom aan of van boord we rde n ge ze t. Dan was e r meestal we l hulp van
pe rsonee l uit de have n. He t valt te begrijpe n dat op de ze manier he t lade n of losse n
we l 4 tot 5 dagen kon dure n.
Bij lade n e n losse n maakte de kok ’s avonds vast het e te n klaar voor de volge nde
dag. Ove rdag, tijde ns he t we rk, was he t dan sne l klaar, he t hoe fde allee n maar
opge warmd te worde n.

Snelheid
De “Markab” lie p 6 knoop. De overstee k van De ne marke n naar Enge land duurde
onge veer 3 dage n.

Enkele foto’s van de bemanningen.
1. Hie ronder, van links naar rechts: onbe ke nde , be zoe ke r, Pie t, bezoe ke r,
He nk.
Nie t be ke nd is, waar de ze foto, e n de volgende , ge nome n is.
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2. Op de volge nde foto staan van links naar rechts: onbe ke nde , Pie t,
onbe ke nde , onbe ke nde , He nk.

3. De laatste foto is ge nome n op 4 augustus 1930 in Macduff, een plaatsje
bove n in Schotland. Uit de ze plaats we rd ook een kaart verzonde n. Zie
verde rop bij de re ize n van de Markab.
Van links naar rechts: onbe ke nde (staat op de voorgaande foto links), Pie t,
He nk.
In tege nste lling tot de 2 ee rdere foto's is hier de bemanning door de
fotograaf ve rrast in hun we rkpak. He t lijkt e r ook op, dat ze daar niet echt
ge lukkig mee zijn. Er wordt wat ve rle gen ge lachen.
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Een kok
In Sunderland, juli 1929, zie kaart uit Macduff op blad 26, ging de Duitse kok de wal
op me t ge ld van he t schip om inkope n te doe n. De kle ding van de kok we rd late r aan
boord te rug be zorgd, de kok ze lf blee f we g. De ze had met he t ge ld dat bestemd was
voor proviand ee n nie uw pak ge kocht e n zijn oude plunje aan boord late n be zorge n.
Hij we rd in Zuid-Enge land ge pakt. Hij had verte ld opsporingsonde rzoe k te doe n
voor de Duitse politie .
Zijn moe de r heeft later he t ontvreemde be drag vergoe d.

De motor
De motor was ee n 2-cilinde r gloe ikopdie se l van Kromhout, opge voe rd tot 100 pk.
Door nauwke urig bijhoude n van he t olie ve rbruik blee k bij ee n be lasting van 70%
voor de motor de grens we l be re ikt. De opge voe rde motor kon zijn e xtra pk’s dus
nie t waarmake n.

Aanmeren bij zakkend tij
Zus Mina had ee n foto van een bemanningslid te wate r, haar broe r He nk. De uitle g
was, dat he t tij zakte en he t spoe dig onmoge lijk zou zijn om nog bij de wal te kome n
e n het schip af te mere n, dan zou op het volge nde hoog wate r ge wacht moete n
worde n.
Bij he t langs de wal kome n lag het schip schuin me t de kop bij de wal. He nk rie p
toe n “spring”, maar er sprong niemand. Daarom sprong He nk ze lf, ee n beetje late r
omdat hij ee rst op he t voorschip moest komen. Dat lag toe n al te ver van de wal. Hij
moest dus een stukje zwe mme n.
Aange nome n moet worde n dat de motor nie t draaide e n he t te vee l tijd zou kosten
om die te starte n. He t was een haven in Be lgië (Boom) of in Enge land.
Vee l Enge lse have ns zijn allee n toeganke lijk bij hoog wate r. Ee n schip, dat geen hoog
water tre ft, moe t wachten op he t volge nde hoogtij. Tusse n hoog e n laag tij zit
onge veer 6 uur. He t is dus zaak om bij vertre k naar zo'n haven al re ke ning te houde n
me t he t verwachte mome nt van aankomst e n het tij op dat mome nt.

Werk aan boord, raden naar werkomstandigheden
De “Markab” had maste n met laadbome n. Ze ke r in de kle ine re havens waar he t
schip kwam, zal ze lf lade n en lossen e n de e nige moge lijkhe id ge weest zijn. Dat
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bracht dan uite raard we l we rk voor de bemanning me t zich mee. Maar ook om ge ld
te sparen dee d de be manning het lade n e n losse n zovee l moge lijk ze lf.
Resteert nog he t onde rhoudswe rk. He t tuig e n he t laad- e n losge re i vergt vee l
onderhoud om alles soe pe l te late n lope n e n op tijd te vervange n. Daarbij vroe g ook
de motor vee l aandacht.
Bij aankoop was de “Markab” e rg ve rwaarloosd. Dat zal vooral ook op he t ve rfwe rk
be tre kking he bbe n gehad. Oude ve rf e n roest ve rwijde re n, ze ke r omdat dat vaak ook
op moe ilijk be re ikbare plaatse n gebe ure n moe t, is zwaar werk dat vee l tijd kost. Het
was geen ge woonte om het schip e rvoor stil te le ggen, dus moest he t tusse n het
ande re we rk door ge daan worde n, te nminste als he t wee r mee we rkte .
Same nvatte nd: he t zulle n lange e n vaak zware we rkdagen ge weest zijn.

Waarom is varen (desondanks) een mooi vak?
In de ansichtkaarte n, zie verderop bij de re ize n van de Markab, wordt ook over de
mooie kanten van he t vare n geschre ve n. De landschappe n zijn soms mooi, de
me nse n – in de kle ine re Schotse have ns –"goede vriendelijke lui".
Lade n e n losse n kost vaak vee l tijd, maar nie t altijd. He t zit ook we l ee ns mee. In zo'n
situatie werd geschre ve n, zie blad 22, de kaart uit Me thil: "Dan zijn we ditmaal toch
eens vlug gelost en geladen en zoo moet het ook gaan. Laat dan de schuit maar een paar jaar
eerder versleten zijn". Als he t goe d loopt allemaal, heeft de bemanning e r blijkbaar ook
zin in.
Toelichting
Me t sle cht wee r kan
De Engelse Oostkust is tamelijk bochtig. Daardoor kunnen
nodig zijn te schuile n,
sommige delen van zo'n kust een tijdje bescherming geven omdat
soms he rhaalde male n
je dan onder die wal in de luwte vaart. Totdat na een bocht of door
draaien van de wind die volle wind weer recht op de wal staat en je
op de ze lfde re is. Maar
dus moet wachten of binnen lopen om te schuilen .
als het dan toch lukt om
te lke ns wat ve rde r te
kome n, gee ft dat blijkbaar ook voldoe ning: "Vanmorgen weer tamelijk goed weer en
dachten de Humber wel te krijgen, maar mis hoor, we moesten hier (Bridlington) binne nlopen
en het is weer vliegend weer. We zijn nou zoo'n beetje aan 't Beltvaren op de Noordzee, we
krijgen wel een beetje van de kust te zien hier, we kruipen steeds onder 't walletje langs,
totdat het lagerwal wordt en dan kruipen weer een gat in, 't is wel spannend" (Zie
kaartte kst op blad 29)

Ve rblijf in ee n have n is meestal ee n druk ge be ure n. Er wordt ge lade n of ge lost, er zijn
e xtra me nse n aan boord, e r kome n le veranciers me t proviand e n er moe t water e n
olie inge nome n worde n.
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Bij he t we gvare n komt dat allemaal tot rust. Luike n worde n afge de kt, he t schip
schoon gespoe ld, zake n zeevast gesjord e n alles is weer schoon e n op z'n plaats.
Alle ure n van het varen op zee , 24 uur rond, he bben hun e ige n charme . Overdag als
he t mooi wee r is, de stilte 's nachts e n 's morge ns vroeg als he t licht wordt.
Na een zee re is bij de beste mmingshave n aankome n, is ook wee r ee n hee l bijzonde r
moment. Ze ker als de re is door slecht weer of andere omstandighe de n ruw was.
Wanneer he t schip afgemeerd is e n de motor stil gaat, is dat een mome nt van
we ldadige rust.

Hoe lang bleef het schip in de familie? Verkoop
Volge ns zus Mina was de “Markab” 2,5 jaar in de familie , volge ns He nk 2 jaar.
He t kadaster verschafte uitkomst. Op 30 se ptember 1931, volge ns ee n akte
opge maakt in Antwe rpe n, ve rzoe kt He nk om doorhaling van de teboe kste lling in he t
kadaster. De ve rkoop, naar Frankrijk, zal kort daarvoor ge weest zijn. Dan was de
“Markab”dus 2 jaar en 4 maande n in de familie .
De gebroe de rs He nk, Kees en Te un hebbe n het schip naar St. Malo ge bracht, bij die
ge lege nhe id vakantie ge houde n e n zijn ook e ve n in Parijs ge weest. Zie de
ansichtkaart op de volge nde pagina. Onde rstaande kaart uit St. Malo we rd overige ns
al ee rde r door He nk verstuurd toe n hij daar me t een ande r schip was.
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Reizen van de Markab
Bronnen:
 Ansichtkaarte n verzame ld door Johanna Maria van Zoe le n – de Lee uw van
Weene n
 Ansichtkaarte n uit archie f van Harry Stee nstra
 Foto’s be waard door He nk
Foto's waarbij datum en/of plaats niet bekend is :
 Markab naast He nde rika langs de wal, be ide me t de klast; allee n de verschansing
grijs, daaronde r nog donker ge verfd.
 Markab leeg voor de wal; romp buite nom he lemaal grijs ge verfd
 Markab op de we rf in Dordrecht
 Te le graafpale n lade n in Rostock
Hoe kwam de “Markab” aan lading?
Ee n ke nnis uit de schee pvaart had ee n bevrachtingskantoor in Londe n. Door ee n
lichame lijk gebre k kon hij ze lf nie t varen.
He t is nie t be ke nd vanaf wanneer via dit kantoor vracht ge kre ge n we rd, voor de
“Markab”e n later voor de “Constant”, maar de kle ine plaatsjes die in Schotland
we rde n aange daan, doe n vermoe de n dat al in de Markab-tijd van de die nsten van dit
kantoor gebruikt ge maakt we rd.
Nummering van de reizen
Nie t be ke nd is hoe vee l re ize n ge maakt zijn of in we lke volgorde precies. Hie rna
wordt ee n voorlopige numme ring aangehoude n. Op blad 32 t/m 34 is ee n tabe l
opge nome n waarin de ze lfde re isnumme r zijn aangehoude n. Ook op de eerste kaart
in Bijlage A zijn als voorbee ld e nke le re ize n gete ke nd me t gebruik van de voorlopige
re isnumme rs.
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Reis 1: van Rotterdam naar Duitsland (Rostock?) of Skandinavië
In Rotte rdam werd kunstmest ge lade n voor Duitsland of Skandinavië .
Reis 2: van Kristinehamn naar Londen
De foto hie rnaast is ge nome n op 20
me i 1929 bij Trolhättan. De de klast
me t hout is duide lijk te zie n. De
“Markab” is dan onde rwe g van
Kristine hamn naar Londe n.
Kristine hamn ligt aan ee n groot
binne nmee r in Zwe de n. He t kanaal
bij Trolhättan is he t eerste dee l van
de verbinding tusse n dat meer e n
he t Katte gat.
Late r zal ook de Constant op de ze
plaats ge fotografeerd worde n.
Dit is op dit mome nt de vroe gst
be ke nde re is van de Markab. He t
schip kwam in e ige ndom op 30 april
1929. Na de aankoop zal we l eerst
groot onde rhoud ge pleegd zijn.
Aange nome n dat de “Markab” na
die onde rhoudsbe urt nie t leeg van
Ne de rland naar Kristine hamn ge varen zal zijn, is dit misschie n de 2e re is.
Reis 4: Oesterschulpen van Denemarken naar Grimsby aan de westkust van
Engeland
De oeste rschulpe n zulle n we l
oeste rsche lpe n zijn. Grimsby
ligt aan de Oostkust van
Enge land. In vee l ge valle n
pe nde lt de “Markab” heen e n
we er tussen e ne rzijds
Duitsland of Skandinavië e n
ande rzijds Enge land of
Schotland.
Op bijgaande kaart wordt
ge schreve n dat dit de 4e re is
is, "alle lange re ize n".

Den Jongeheer Harry Steenstra
Maaskade 22A
Rotterdam (Netherland)
Grimsby, 27 juni 1929
Beste Oom, Tante en Neefje,
Daar jullie m'n spoor wel kwijt zullen zijn, zal ik weer eens
wat van me laten hooren. We maken het nog uitstekend en
liggen hier een lading oesterschulpen te lossen van
Denemarken. Het is onze 4e reis, we hebben werkelijk niet
slecht gevaren, want het waren alle lange reizen, maar ik ben
niet erg fortuinig met laden en lossen, dat duurt meestal m'n
dagen uit. Hier lossen we al 5 dagen, en nog niet leeg. Ik ben
trouwens ook nog niet gecharterd, maar dat komt nog wel
intijds. (…)
Vele hartelijke groeten van Hendrik en Piet
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Op de verze nddatum, op 27 juni, duurt he t lossen al 5 dage n. Ve rde rop zal blijke n
dat he t ook we l eens aanzie nlijk sne ller gaat.
Reis 5: van Hull met kolen naar Port Navis
Moge lijk is de “Markab”
Dhr. J.J. van Zoelen
lee g naar van Grimsby naar
Bruggerststraat F 207 31
Hull ge vare n om daar
Port Navis 15-7-29
kole n te lade n. Grimsby ligt
Beste Zus en Zw.
aan de monding van de
Hedenmorgen je brief in dank ontvangen. Wij hebben
Humbe r, Hull ie ts ve rder
een mooi reisje gemaakt en zijn l.l. Vrijdagavond hier
landinwaarts.
aangekomen en liggen heelemaal tusschen de bergen
Port Navis ligt aan de
Zuidkust van Enge land, in
Cornwall, nie t ver van
Land's End, blijkbaar ee n
kle in stukje landinwaarts,
"he le maal tusse n de be rge n
in he t groe n verschole n".
Op de foto's van de
“Markab” op he t volge nde
blad is dat duide lijk te zie n.

in het groen verscholen. Hier staan 10 of 12 huizen
waarin 50 bewoners, maar het zijn aardige lui, we
maken met iedereen maar eens een praatje en voelen
ons best thuis. Gisteren ben ik met P. wezen tempelen
in de naburige stad daar wonen misschien 500
menschen, het is hier een prachtige streek. We zullen
hier in de buurt weer steen laden naar Fareham bij
Portsmouth adres Harbourmaster.

Vele hartelijke groeten van het tweelingpaar, Dank voor
de felicitatie. Straks schrijf ik weer naar Hamburg.
Gisteren ook al gedaan.
Henk en Piet
Azolla moest naar Nijborg

He t is voor zeevare nde n
nie t gemakke lijk 's zondags een ke rk te bezoe ke n, maar hier lukte he t blijkbaar. In de
naburige stad waren He nk e n Pie t gaan "tempe le n".
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De foto van de ansichtkaart hie ronder toont Falmouth, wat waarschijnlijk de grootste
plaats is in de omgeving van Port Navis.

Foto van de “Markab” in Port Navis ge nomen door broer Piet. Ook op de ze foto's
is he t schip buite nom nog zwart.
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Reis 6: Laden vlakbij Port Navis en naar Fareham (?), lossen en laden voor
Dundee
Op de ze kaart wordt
Dhr. J.J. van Zoelen
gee n plaats van
Bruggertstraat F207 31
afze nding ge noe md.
Lonneker (O) Netherland
He t zou Fare hamn
(Engeland), 29 Juli 1929
kunne n zijn. Fare ham
ligt bij Portsmouth,
Onze wenschen voor je verjaardag staan aan ommezijde,
misschien een beetje onduidelijk (*), maar toch goed gemeend.
onge veer halve rwe ge
Gisteren zijn we leeg gekomen, hebben vandaag Zondag en zullen
de Enge lse zuidkust
morgen weer laden, dat duurt ook een dag of 4 of 5, zoodoende
vertoeven we hier ook een aardig poosje. Deze week heb ik Vader
langs he t Kanaal.
ook geschreven naar R'dam, maar nog niet gefeliciteerd, als jullie
dat nog even voor me vrijmaken kunnen, dan heel graag. Te
Rotterdam zijn ze toch zeker al lang niet meer.

Van het aanstaande
lade n wordt ge zegd dat
Nog vele groeten van Henk en Piet
he t "ook" ee n dag of 4, 5
(*) Een wenskaart in het engels, met een gedichtje
zal dure n. Begre pe n
wordt dat het lossen
dan ook 4 dage n
ge duurd hee ft dat de 29
juli de 5e dag na aankomst is.
Zowe l zwage r Jan van Zoe le n als vader
Pie te r waren op 30 juni jarig.
Zie hie ronde r het plaatje e n de te kst van
de kaart die werd ve rzonde n:
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Reis 8: Dundee (lossen) leeg naar Methil om kolen te laden voor Wyck auf Föhr
Dundee ligt in Schotland, ee n flink e ind we g dus van de vermoe de lijke laadhave n
Fare ham.
Op 9 augustus was he t vrijdag. Ee n dag eerde r, 8 augstus dus was de “Markab” lee g
e n op woe nsdag, dus 7 augustus was de “Markab” in Dundee aange komen.
In de laadhaven, zie vorige
augustus ge lade n
vertrokke n zou kunne n
worde n. Dat vie l
moge lijk mee . Voor de
vaartijd tusse n Fareham
e n Dundee kan dan 4
tot 6 dage n beschikbaar
ge weest.

kaart, was de veronde rste lling dat op ongevee r 3
Dhr J.J. van Zoelen
Bruggertstraat F207 31
Lonneker (O) (Holland)
Methil 9 Aug. 1929
Als jullie deze kaart ontvangen dan hopen wij niet ver meer van de
losplaats te zijn. Gistermiddag zijn we te Dundee leeg gekomen,
vannacht naar hier gevaren en nu werkt alles mee om ons
vanavond in zee te helpen, we willen hopen dat het lukt, dan
kunnen we bij goede gelegenheid en zonder brokken Maandag
over zijn. Dan zijn we ditmaal toch eens vlug gelost en geladen en
zoo moet het ook gaan laat dan de schuit maar een paar jaar
eerder versleten zijn.
Nu hoor vele groeten Henk en Piet

De twee de kaart die uit
Me thil verzonde n werd
gee ft nog wat
aanvulle nde informatie .

Den Jongeheer Harry Steenstra
Maaskade 22A
Rotterdam (Netherland)
Methil, 9 aug. '29
Beste Oom, Tante en Neefje,
Gisteren zijn we te Dundee leeg gekomen en vanacht hier
gearriveerd om kolen te laden naar Wyck auf Föhr. Misschien
staan we vanavond weer in zee. Alles helpt mee om dat klaar te
krijgen. we vertoeven dus niet lang in Scotland.
Woensdagmorgen kwamen we te Dundee en hebben dus niet
veel gezien van dit mooie land. Enfin we komen wellicht hier nog
eens weer.
Vele hartelijke groeten van Henk en Piet
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Afbee lding op de kaart uit Me thil: Gannocy Bridge , Edze ll, vlakbij Me thil
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Reis 9-13: Wyck auf Föhr lossen, daar of in de buurt kali geladen en terug naar
Schotland; vervolgens enkele kleinere havens in Schotland bezocht en weer
kolen laden in Leith voor Husum in Sleeswijk Holstein
Op 3 se ptember is de “Markab” al wee r e nige tijd in Schotland te rug, zie de kaart
hie ronder uit Le ith.
Le ith is
havenplaats van
Edinburgh, vlak
tege n Edinburgh
aange lege n, aan de
Firth of Forth.
Geschre ven wordt
dat ook al wee r
e nke le kle inere
Schotse plaatsen
we rde n
aange daan.
Blijkbaar bevalt he t
varen op die
plaatsen goe d.

Dhr J.J. van Zoelen
Bruggerstraat F 207 31
Lonneker (O)
(Netherland)
Leith 3 Sept. '29
Beste Zus en Zwager
Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik het laatst geschreven heb.
Enfin we zijn onze kali weer kwijt en zullen morgen hier kolen
laden naar Husum dat is weer benoorden de Elbe aan de
Sleswich kust. Wij hebben weer een goede tijd gehad daar boven
in Schotland. Wij noemen de Schotten goed vriendschappelijke lui.
Dat is onze ervaring. We hopen zeker weer eens in die plaatsjes
terug te komen, jammer dat de kans zoo klein is. Ik heb getracht
voor een lading naar Mullerup dicht bij Kallandborg maar kon niet
anders krijgen dan dit. Vanmiddag heb ik naar Delfzijl
getelegrafeerd wat wij gingen doen. Mij dunkt daar is Vader nog
niet gepasseerd.
Vele groeten H & Co

Op 4 se ptember zal in Le ith worde n ge lade n, me t beste mming Husum.
Reis 14: Leeg van Husum naar Büsum i. Holst, alwaar laden van haver naar
Amsterdam of Wormerveer
Büsum i. Holst
ligt vlak bij
Husum in
Sleeswijk
Holste in, zoals
de naam zegt.
Na he t losse n in
Husum zal de
“Markab” leeg
daar hee n
ge vare n zijn.

Dhr. J.J. van Zoelen
Bruggertstr. F 207 31
Lonneker (O)
(Holland)
Büsum i. Holst, 15 sept. '29
Beste Zus en Zwager
Een klein nieuwtje wil ik jelui even meedeelen en wel dat we morgen
van hier vertrekken met een lading haver naar Amsterdam of
Wormerveer. Woensdagavond heb ik Vader nog gesproken per telef.
Ze waren toen juist te Brunsb. aangekomen en zouden Donderdag
verder varen. De nieuwe schroef voldoet niet.
Adres is Salomons Pr. H. kade A'dam.
Vele groeten van H & Piet
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Op 16 se ptember zal daar alweer ve rtrokke n worde n. De overstee k uit Enge land,
losse n e n lade n hee ft dan 11 dage n ge duurd.
Reis 30: Via Holtenau naar Randers
Na de vorige kaart van 15 se ptembe r 1929 valt ee n lang stilte . misschie n zijn geen
kaarte n verzonde n,
Den Heer J.J. van Zoelen
misschie n zijn ze nie t
Bruggertstraat F 207 31
be waard.
Lonneker (Over)
Holland

Als He nk e n Anna van Noot
in Aarhus aankomen,
schrijve n ze op 31 me i dat ze
He nk (de Markab) in
Holte nau troffe n e n
ge zame nlijk naar Aarhus zijn
ge vare n. Randers, waar de
“Markab” hee n moe t, ligt ie ts
Noorde lijke r dan Aarhus,
e venee ns aan de oostkant van
he t vaste land van
De nemarke n.

Aarhus, 31 Mei 1930

Beste Jo en Jan,
Zooeven hier aangekomen. We zijn met Henk van Holtenau
gevaren de geheele nacht door Henk moest naar Rarders
ik zal jullie de groeten maar van hem overbrengen. In
Groningen hebben we je Pa en Moe op visite gehad. Tante
heeft me nog iets verklapt waarmee we jullie van harte
gelukwenschen. Onze Dochter is al groot, ze is al haast
één jaar en een Dikzak hoor!. Nu verder geen nieuws als
vele groeten van
Henk en Anna van Noot

He t ve rklapte nie uws ging over de eerste baby die in he t gezin van Jan en
Jo van Zoe le n op komst was.
Hie ronder de foto van Aarhus, op de keerzijde van de kaart.
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Reis 36: Laden in Sunderland voor Macduff, lossen in Macduff
Reis 37: Leeg van Macduff naar Granton om cokes en kolen te laden voor
Drägor
Macduff ligt bove n in
Schotland. dit zal ee n van
de plaatsjes waarover
eerde r geschreve n werd
dat he t daar zo goe d toe ve n
is e n dat de me nse n er
aardig zijn.
Er zijn ook foto's van dit
be zoe k aan Macduff.
Sunderland ligt vlak onde r
Ne wcastle . Daar kwam de
kok nie t mee r aan boord
terug.

Dhr. J.J. van Zoelen
(...)
Lonneker

Macduff 4 Aug. '30

Beste Zus en Zw.
Vanavond zijn we leeg maar nog niet bevracht. We zullen
wel weer leeg naar de F. of F. moeten om kolen voor
Denmark. Van de Azolla is hier nog geen bericht. Te
Sunderland is onze kok gedeserteerd met al onze centen, hij
is nog niet gevat. Nu ben ik van die vervloekte kwajongens
ook zat en zal ik zelf wel huishouden of ik neem een oude
bezadigde huishoudster hoe vindt je zoo'n idee.
Vele groetjes hoor van H. en Piet

De F. of F. is de Firth of Forth, waaraan bijvoorbee ld Le ith ligt, waar al ee rder kole n
we rde n ge lade n. Over die F. of F. ligt e n opme rke lijke brug. Zie de foto op he t
volge nde blad
Uit de kaart hie rnaast blijkt
dat de re is uite inde lijk naar
Granton ging. Granton is
naast Le ith de twee de
haven van de stad
Edinburgh.
De voortvluchtige kok blijkt
inmidde ls te zijn opge pakt.
Vanuit Granton wordt weer
me t ee n lading kole n
ove rgestoke n naar
De nemarke n. Drägor ligt
vlakbij Kope nhagen.
Brug ove r de Firth of Forth:
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Dhr. J.J. van Zoelen
(...)
Lonneker
Granton 10 Aug. '30
Beste Zus en Zwager
Van Macduff zijn we weer leeg naar hier gestoomd en
zullen morgen cokes en kolen laden naar Drägor.
Morgenavond is de rekening te vertrekken. Onze kok zit
achter slot en grendel te Southend. Lezen jullie daar niks
van in de krant. Hij vertelde assistant te zijn van de Duitse
politie te zijn zoekende naar een bankklerk. De ouweluidjes
heb ik geschreven adres Pertoomsdam R'dam.
Vele groetjes hoor Henk en Piet
p/a Havnemogden Drägor

Brug over de Firth of Forth
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Portsoy en Tar lair liggen vlak bij Macduff.
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Reis 38-40: Vanuit Oostzeegebied terug naar Engeland, lossen in Perth
Reis 41: Van Perth leeg naar de Humber om kolen te laden voor Wyck auf Föhr
Nog in augustus
Dhr. J.J. van Zoelen
zal de “Markab”
(...)
we er te rug ge weest
Amersfoort
Sunderland 17 Oct. 1930
zijn in Skandinavië .
Na een pauze in
beschikbare
be richte n blijkt de
“Markab” he t laatst
in Pirth ge weest te
zijn, in Schotland.
Aange nome n is dat
hie rmee Pe rth
be doe l is, in
Schotland.

Beste Zus Zwager enz.
Je brief te Pirth ontvangen waarvoor veel dank ook voor die andere
paperassen, hoewel ik daar niet veel aan heb. Wij zijn l.l. Woensdag
te P. leeg geworden en moeten op de Humber weer kolen laden naar
Wyck on Föhr maar we zijn erg onfortuinig met het weer. De vorige
reis zijn we er maar weer raar door geboemeld en slecht
opgeschoten. Een hele week werk gehad. Nu met de leege schuit wil
het ook al niet. Gisteren moesten we schuil zoeken tusschen de Farn
eilanden en vandaag moesten we weer terug hier naar toe en we
hebben nog 100 mijl voor de boeg. Enfin we hebben de helft.
Veel Hartelijke groeten van ons.

He t patroon herhaalt zich dat opnie uw kole n ge lade n moe te n worde n voor de
ove rstee k naar Duitsland of Skandinavië .
Maar die kole n moe te n eerst nog ge lade n worde n op de Humbe r, ee n stuk
Zuide lijke r langs de Enge lse Westkust.
Die re is ve rloopt
nie t zonder
hinde rnisse n.
Waarschijnlijk is
vanwege he t slechte
we er de “Markab”
Sunderland
binne ngevlucht. Bij
Bridlington, zie de
volge nde kaart
wordt opnie uw
ge schuild.

Dhr. J.J. van Zoelen
Javstraat 21,
Amersfoort

Bridlington, 19-10-30
Beste allemaal,
Te Sunderland vergat ik om die andere kaart te posten en nu doe ik
er nog maar een bij. Gistermorgen vertrokken we van Sunderland
maar moesten na de middag weer terug naar Whitby baai, daar
hebben we ook vannacht gelegen tusschen hooge bergen.
Vanmorgen weer tamelijk goed weer en dachten de Humber wel te
krijgen maar mis hoor, we moesten wel weer hier binnenlopen en het
is weer vliegend weer. Nu nog 35 mijl naar de Humber, dus het schiet
al op. we zijn nou zoo'n beetje aan 't Beltvaren op de Noordzee, we
krijgen wel een beetje van de kust te zien hier, we kruipen steeds
onder 't walletje langs, totdat het lagerwal wordt en dan kruipen we
weer een gat in, 't is wel spannend. Tabe hoor

(Henk)
He t slechte
najaarswee r blijft
blijkbaar aanhoude n. Op de kaart wordt omschre ven hoe dat vare n e n schuile n ging.
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Foto van de omge ving van Pe rth

Kaart uit Hull, e e n plaats aan de Humber, moge lijk de plaats waar de laatst
beschreve n re is heenvoerde , met onde rbre kinge n door het slechte wee r.

28

Samenvatting vaargebied
Globaal gesche tst omvatte he t vaarge bie d:
1. Groot-Brittannië (Enge land e n Schotland)
2. Skandinavië
3. Noord-Duitsland, zowe l Noordzee als Oostzee.
De ansichtkaarte n beslaan twee pe riode n: me i t/m se pte mbe r 1929 en augustus e n
oktobe r 1930. Vee l van de plaatse n die de “Markab” aandee d zal de Constant later
ook aandoen. Waarschijnlijk geve n de twee be ke nde vaarpe riodes een goe d bee ld
van het vaargebie d.
He le maal in he t Noorde n van Schotland we rd Macduff aange daan. Aan de Schotse
Oostkant we rde n be zocht: Dundee , Perth, Me thil, Granton en Le ith.
Vanuit Schotland gaat het dan hetzij me t kole n rechtstree ks naar Skandinavië , hetzij
naar plaatse n zuide lijke r langs de Enge lse Oostkust zoals Sunde rland, Hull e n
Grimsby. Ook hie r worde n meestal kole n ge lade n.
Op de ze Oostkust we rde n de plaatsen Whitby e n Bridlington een keer aange daan
vanwege sle cht wee r bij ee n re is vanuit Schotland zuidwaarts naar de Humbe r.
Aan de zuidkust van Enge land, ee n flink e ind richting Land's End, in Port Navis
we rde n kole n ge lost uit Hull e n vlak daarbij in de buurt wee r stene n ge lade n voor
Fare ham, bij Portsmouth, ook aan de zuidkust. Er is dus ook re ge lmatig vracht die
binne n Enge land blijft.
Kole n uit Enge land ginge n naar: Wyck auf Föhr, in de He lgolande r bocht, Husum,
daar in buurt in Sleeswijk Holste in e n Drägor, bij Kope nhage n.
Rostock in Noord-Duitsland aan de Oostzee kant le verde ee ns boomstamme n voor
te le graafpale n.
Op de foto van de re is uit Kristine hamn, Zwe de n, is de de klast hout duide lijk
zichtbaar, beste md voor Londe n. Vanuit De nemarke n ginge n ee n keer
oeste rsche lpe n naar Grimsby, Enge land.
In de brie fkaart van He nk e n Anna van Noot wordt beschre ven hoe zij me t de
“Markab” mee op gevare n zijn van Holte nau naar Aarhus. De “Markab” moest toe n
nog door naar Rande rs, ie ts noorde lijke r in De nemarke n.
Zie voor de ze plaatse n de kaarten in Bijlage A.
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Hoe lang duurde een reis?
Uit de ve rstuurde ansichtkaarte n komt een bee ld dat lade n of losse n soms sne l ging,
maar ook we l ee ns uitlie pe n tot 5 of meer dage n
De motor van 100 PK kon maar tot 70% be last worde n. De gemidde lde sne lhe id zal
misschie n nie t bove n de 6 knoop uitge komen zijn, me de door de noodzaak dat
ge midde ld ie de re 24 uur de motor stilge zet moest worde n om af te koe le n en ee n
onderdee l te ve rwisse le n.
Ee n sne lhe id van 6 knoop komt nee r op ca 10 km/uur. De ove rstee k van De nemarke n
naar Oostkust van Enge land was onge veer 550 km. Die ove rstee k zou dan ruim 2
dage n hebben kunne n dure n.
In de tabe l hie rna worde n de ve rschille nde re ize n zo goe d moge lijk onde r e lkaar
ge ze t. Verschille nde datums zijn be ke nd, zie de vetge drukte datums e n plaatse n.
Ge probeerd is die lijst me t datums zo goe d moge lijk aan te vulle n. Meestal is e r
onvoldoe nde houvast om de totale duur van een re is, inclusie f lade n en lossen, te
schatte n. De duur van lade n e n losse n kon blijkbaar flink uitlope n. Dat had een grote
invloe d op de duur van een re is.
Reis
nummer
1

Datum
bekend

2

Datum
geschat

15-5-1929
19-5-1929
20-5-1929

Aantal
dagen

4

Totaal
duur
reis

12

4
3

3
4

22-6-1929
27-6-1929

30

17-6-1929

21

19-6-1929

2
3
4

Opmerking

Rotterdam
Plaats in
Duitsland of
Skandinavië
Kristinehamn

Kunstmest laden

Kanaal van
Trolhättan
Londen

1
24-5-1929
27-5-1929

Plaats

9

(terugreis naar
Denemarken)
Denemarken

Grimsby

 Hout laden
 Vertrek naar
Londen
 Aankomst
 Hout gelost
 Oesterschelpen
laden voor
Grimsby
 Vertrek
 Aankomst
 Oesterschelpen
lossen

Reis
nummer
5

Datum
bekend

Datum
geschat
29-6-1929
30-6-1929
1-7-1929

12-7-1929
14-7-1929

6

7

2
2
1

Totaal
duur
reis
21

17-7-1929
17-7-1929
20-7-1929

3

22-7-1929

2
7
1
3

29-7-1929
30-7-1929

Plaats

Opmerking

Grimsby
Hull

 Leeg naar Hull
 Kolen laden
 Vertrek naar Port
Navis
 Aankomst
 Zondag
gehouden, kerk
bezocht
 Leeg
 Aankomst
 Steen geladen,
vertrek naar
Fareham

Port Nav is

11
2

2-8-1929

8

Aantal
dagen

12
3

Laadplaats
vlakbij Port
Navis
Fareham

9

Fareham

7-8-1929

5

Dundee

8-8-1929

1

Dundee

9-8-1929

1

Methil

Wick auf Föhr
9

?

10-11
12

3-9-1929

25

Leith

13

4-9-1929

1

Leith

8-9-1929

4

14
15-9-1929

7

20-9-1929
15-29

5






Aankomst
Steen gelost, leeg
Begin laden
Einde laden, weg
naar Dundee
 Aankomst, begin
lossen
 Leeg, door naar
Methil
 Aankomst, kolen
laden, afvaart
naar Wick auf
Föhr
 Kolen uit Methil
lossen
 Retourreis van
Denemarken of
Duitsland naar
Schotland
 Enkele reizen in
Schotland
 Kali gelost in Leith

 kolen laden voor
Husum
Husum
 Kolen gelost uit
Leith.
Husum
 Leeg naar Büsum
i. Holst
Büsum i. Holst  Haver geladen
voor Amsterdam
of Wormerveer
Amsterdam of
 Haver lossen
Wormerveer
Lange periode
waarover geen
informatie
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Reis
nummer
30

Datum
bekend

Datum
geschat

Aantal
dagen

Totaal
duur
reis

Plaats

Opmerking
 Doorreis naar
Randers

25-5-1930

247

Holtenau

28-5-1930

3

Randers

31-34
35
36

30-7-1930

4-8-1930

63

10-8-1930
12-8-1930

13

Macduff
Macduff

6
2

Granton

17-8-1930

5

Dragör

7-10-1930
15-10-1930

51
8

?
Pirth
Pirth

17-10-1930

2

Sunderland

19-10-1930

2

Bridlington

38-39
40
41

32

Sunderland
Sunderland

5

37

totaal

5

522

Periode waarover
geen informatie
 Mogelijk gelost
 Geladen voor
Macduff
 Gelost
 Leeg naar
Granton
 Kolen laden
 Vertrek naar
Drägor
 Gelost
 Vertrek naar Pirth
 Gelost
 Leeg naar de
Humber
 Tussenstop i.v.m.
slecht weer
 Nieuwe
tussenstop i.v.m.
slecht weer

Bijlage A: Kaarten van Engeland en Skandinavië
Hie rna volge n de kaarten:
o Enke le voorbee lde n hoe de Noordzee in ve rschille nde richtinge n we rd
ove rgestoke n.
o Plaatsen in Enge land e n Schotland
o Plaatsen in Skandinavië en Duitsland

33

Voorbeelden van reizen over de Noordzee. De nummers verwijzen naar de
nummers van de eerder beschreven reizen:
2. Van Kristine hamn me t hout naar London
3. Van Londe n te rug naar De nemarke n
4. Van De nemarke n met oestersche lpe n naar Grimsby
5. Van Hull me t kole n naar Port Navis
6. Van laadplaats bij Port Navis me t stee n naar Fare ham
7. Van Fare ham naar Dundee
8. Van Me thil (bij Dundee ) me t kole n naar Wick auf Föhr

2

8

4
3

7

6
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5

Plaatsen, niet allemaal met stippen getekend, aangedaan in Engeland en
Schotland

Macduff

Dundee
Perth
Methil
Granton
Leith
Sunderland
Bridlington
Hull

Grimsby

Port Navis

Fareham, bij
Ports mouth
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Plaatsen, niet allemaal met stippen aangegeven, aangedaan in Duitsland en
Skandinavië

Christinehamn

Trolhättan

Randers
2
2

Drägor
Wick auf
Föhr

Husum
Büsum
Holtenau
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Rostock

Bijlage B: Beschrijving in kadaster Groningen
Dagregister deel 25 nummer 574, den zestienden December 1900 zes en twintig

Bouwbrief
De ondergetekende N.V. Noord-Ned.Scheepswerven te Groningen verklaart hiermede voor rekening
van den Heer Willem Slierendregt te Rotterdam in het jaar negentien honderd zes en twintig te
hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gebracht:
Een stalen motorschip genaamd "Markab" volgens meetbrief voor
Blijkens verklaring van den
zeeschepen No 2556 gemeten op bruto vier honderd vier en
scheepsmet er te Groningen dd.
negentig en acht en tachtig honderdste kubieke meter (494,88)
17 december 1926 No 687 is
wel schip dus in eigendom behoort aan W. Slierendregt
nevenvermeld vaartuig
voornoemd.
ingebeiteld met het merk: 11742
Groningen den 14 december 1926
Gron. 1926
N.V. Noord-Ned. Scheepswerven.
H.P. Kuiper
Gezien voor legalisatie der vorenstaande handtekening van den Heer H.P. Kuiper, directeur van de
Noord-Ned. Scheepswerven te Groningen
Groningen, 14 December 1926
De Burgemeester B. van Rosenthal
Gratis geregistreerd te Groningen Vijftien December 1900 zes en twintig deel 1, folio 195 no 4150.
Een blad geen renvooi. De ontvanger: van der Heiden.
Overeenkomstig het afgeschreven stuk verklaard. De bewaarder : (handtekening bewaarder)
Dagregister deel 1 nummer 74, den negen en twintigsten December 1900 zes en twintig

Verklaring van Eigendom
De ondergeteekende Willem Slierendregt, particulier te Rotterdam, aan de Schiebroeksche laan no
61a verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het motorzeilschip genaamd"Markab" gebouwd
te Groningen, in het jaar 1926, metende 494,88 kubieke Meter, zijnde een vrachtschip voor
koopmansgoederen. Het is gebouwd van staal, heeft een dek en twee masten en wordt voortbewogen
door een Kromhoutmotor van 100 paardekrachten, bestemd voor zeeschip, thuisbehoorende te
Rotterdam, welk schip vroeger was teboekgesteld ten hypotheekkantore te Groningen, den 16
December 1926 in deel 48 nummer 11742 en gebrand met het merk: 11742 Gron. 1926.
Hij verzoekt den Bewaarder van de Hypotheken, het Kadaster en de scheepsbewijzen te Groningen
daarvan de teboekstelling te verrichten volgens de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit van 28
December 1925 (Staatsblad no 518)
Rotterdam, den 28 Dec. 1926.
W. Slierendregt.

Verklaring
De ondergeteekende Willem Slierendregt, particulier, wonende te Rotterdam aan de Schiebroeksche
laan no 61a verklaart dat hij de teboekstelling in het scheepregister verlangt van het hierna
omschreven schip en dat dit aan hem toebehoorende schip is een Nederlandsch schip.
Omschrijving van het schip:Het schip is genaamd "Markab", het meet 494,88 kubieke Meter bruto en
is bestemd voor de vaart ter zee als vrachtschip voor koopmansgoederen, het is gebouwd van staal,
heeft een dek en twee masten en wordt voortbewogen door een kromhoutmotor van 100
paardekrachten.
Het was vroeger te boek gesteld aan het kantoor der scheepsbewijzen te Groningen en aldaar te boek
gesteld in het Algemeen Register deel 48 nommer 11742 krachtens bouwbrief dd 14 December 1926,
welke overschrijving heeft plaatsgehad op 16 december 1926.
Teneinde de goedkeuring dezer verklaring te verkrijgen worden hierbij aan de
arrondissementsrechtbank te Groningen overgelegd de volgende stukken:
1. Eene verklaring van eigendom van bovenomschreven schip.
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2. Den meetbrief, afgegeven volgens de bestaande wettelijke voorschriften.
3. Den bijlbrief of den koopbrief.
4. De volgende bescheiden ter beoordeling van de nationaliteit van het schip: een paspoort van
aanvrager.
Totaal der bijlagen 4.
Aldus verklaard en ter goedkeuring aangeboden aan bovengenoemde rechtbank.
Rotterdam, den 28 Dec. 1926.
W. Slierendregt

Beschikking der Rechtbank
De arrondissementsrechtbank te Groningen, eerste kamer,
gezien de als bijlagen bij bovenstaande verklaring gevoegde stukken,
gezien de betrekkelijke wetsartikelen,
keurt bovenstaande verklaring goed.
Groningen, den 29sten December 1926,
D.R. de Maries van Swinderen, President.
P. v.d. Elst, Griffier.
Overeenkomstig het afgeschreven stuk verklaard.
De Bewaarder: (handtekening)
Dagregister deel 2 nummer 781, zes en twintig April 1900 negen en twintig
Heden den derden April negentien honderd negen en twintig verschijnen voor mij, Paulus Nicolaas
Kruyswijk, notaris te Rotterdam:
de Heer Willem Slierendregt, particulier, wonende te Rotterdam, Schiebroeksche laan 61a,
ter eene zijde;
en de heeren Doeks Oosting, winkelier, en Paul Vellinga, particulier, beiden wonende te Delfzijl,
directeuren der te Delfzijl gevestigde Naamloze Vennootschap "Motorschoener Gazelle", als zoodanig
die vennootschap ingevolge artikel 8 harer statuten vertegenwoordigende, ter andere zijde.
De comparant ter eene zijde verklaart dat hij heeft verkocht en mitsdien in eigendom overdraagt aan
gemelde Naamloze vennootschap "Motorschoener Gazelle", voor welke de comparanten ter andere
zijde verklaren dat deze naamloze vennootschap van de comparant ter enen zijde heeft gekocht en in
eigendom aanvaardt:
het Nederlandsche stalen motorzeilschip, genaamd "Markab", gemerkt 74Z Gron 1926, gebouwd te
Groningen in 1926, metende vierhonderd vier en negentig en acht en tachtighonderdste kubieke
Meter, ingericht als vrachtschip voor koopmansgoederen, hebbende een dek, twee masten,
voortbewogen door een Kromhoutmotor van honderd Paarden Krachten, bestemd voor de vaart ter
zee, met al het scheepstoebehooren, niets daarvan uitgezonderd,
welk schip door de comparant ter eene zijde in vollen eigendom bezeten wordt, terwijl eene door hem
ingeleverde eigendomsverklaring van gemeld schip, welke zich niet in der macht van partijen bevindt,
is overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen den negentwintigste December
negentienhonderd zes en twintig, in deel 1 nummer 74 rubriek Z,
voor eene som van Vierendertig duizend gulden, welke zal moeten worden betaald bij en tegen de
overgave door de verkooper van schoone klasse certificaten en een certifcaat van deugdelijkheid,
onder de navolgende bepalingen:
1. De koopster treedt op den dag der betaling in het bezit van het door haar gekochte. Van dien dag
af geniet zij alle lusten en draagt zij alle lasten.
2. De koopster betaalt alle rechten en kosten op de eigendomsoverdracht en op het maken dezer
akte en de tenuitvoerleggging daarvan vallende.
Verder verklaart de comparant ter een zijde de koopster te garandeeren, dat hij het verkochte in vollen
eigendom bezit en daarover de vrije beschikking heeft en dat het schip met toebehooren met geene
bevoorrechte schulden en niet met scheepshypotheek bezwaard is, zich tegen over de koopster
verbindende haar te zullen schadeloos houden wegens alle rechten een aanspraken, welke derden op
het voorschreven schip met toebehooren zouden willen of kunnen doen gelden.
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De comparanten ter andere zijde verklaren de voorschreven garantie en verbintenis voor de koopster
aan te nemen.
Deze minute wordt te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de Heren Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam,
wonende aldaar en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en
onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij
notaris geteekend: W. Slierindregt. D. Oosting, P Vellinga, G. Vlug, J, den Hartog. Kruyswijk notaris.
No 3138. Geregistreerd te Rotterdam, vier April 1900 negen en twintig deel 7 folio 149 nummer 3197,
twee bladen zonder renvooi.
Ontvangen voor recht: een gulden vijftig cent F 1.50.
De ontvangen
No 1 L. Offerhaus
Uitgegeven voor afschrift
Kruyswijk notaris.

Verklaring
De ondergeteekende Naamlooze Vennootschap "Motorschoener Gazelle", gevestigd te Delfzijl,
vertegenwoordigd door hare directeuren Doeks Oosting en Paul Vellinga, verkrijgster van het zeeschip
genaamd "Markab", gebouwd te Groningen in 1926, metende 494,88 M3, ingericht als vrachtschip
voor koopmansgoederen, hebbende een dek, twee masten, voortbewogen door een Kromhoutmotor
van 100 P.K., bestemd voor vaart te zee;
verklaart dat zij ter levering van bovenomschreven schip wenst te doen overschrijven de hierna
genoemde akte en dat het schip na die overschrijving de hoedanigheid van Nederlandsch schip zal
behouden.
Het schip is gebouwd in 1926 te Groningen en is reeds te boek gesteld ten kantore der
Scheepsbewijzen te Groningen, onder nummer 74 rubriek Z.
Teneinde de goedkeuring dezer verklaring te verkrijgen worden hierbij aan de
arrondissementsrechtbank te Groningen, overgelegd de volgende stukken:
1. Een authentiek afschrift der akte verleden voor notaris Paulus Nicolaas Kruyswijk te Rotterdam,
den 3 April 1929 houdende aankoop, waarbij bovengenoemd schip is verkregen.
2. De volgende bescheiden ter beoordeling van de nationaliteit van het schip:
a) Certicaat van notaris Kruyswijk, voornoemd, ter bevestiging van de bijzonderheden waaruit
voorvloeit dart voormeld zeeschip is een nederlandsche schip;
b) Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 6 Mei 1926 no 87 vennootschap no 989,
waarin zijn opgenomen de statuten van de Naamlooze vennootschap "Motorschoener
Gazelle";
c) Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de
Veenkoloniën betrekkelijk de directeuren van enen gemelde vennootschap;
d) Bewijs van nederlanderschap van de directeur Doeks Oosting;
e) Bewijs van nederlanderschap van de directeur Paul Vellinga.
Totaal der bijlagen zes.
Aldus verklaard en ter goedkeuring aangeboden aan bovengenoemde rechtbank.
Delfzijl 18 April 1929
N.V. M/S "Gazelle" Dir D. Oosting P. Vellinga.

Beschikking der Rechtbank
De Arrondissements Rechtbank te Groningen, eerste kamer,
gezien de als bijlagen bij bovenstaande verklaring gevoegde stukken,
gezien de betrekkelijke wetsartikelen, keurt bovenstaande verklaring goed.
Groningen, 23 April 1929.
D.R. d M v Swinderen, President
v/d Elst, Griffier.
Overeenkomstig het afgeschreven stuk verklaard.
De Bewaarder
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Dagregister deel 2 nummer 787, dertig April 1900 negentwintig
De ondergeteekenden:
De naamlooze Vennootschap "Motorschoener Gazelle" gevestigd te
Delfzijl, vertegenwoordigd door een harer directeuren Paul Vellinga,
wonende te Delfzijl voor zich en als lasthebbende van zijn
mededirecteur de heer Doeks Oosting, wonende te Delfzijl blijkens
eene aan deze akte gehechte onderhandsche akte van volmacht en
handelende met machtiging van de op den 26 April 1929 gehouden
algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde
vennootschap,
en Hendrik Harber de Leeuw van Weenen schipper gedomicilieerd te
Wilsum (Overijssel),
verklaren
dat de sub 1 gemelde naamlooze vennootschap "Motorschoener
Gazelle" heeft verkocht en mitsdien in eigendom overdraagt aan den
sub 2 genoemde ondergeteekende die van den gemelde naamloze
vennootschap "Motorschoener Gazelle" heeft gekocht en in eigendom
aanvaardt:

No 98. Volgens
ongedagteekende
mededeeling van de N.V.
Motrorschoener Gazelle,
gev. te Delfzijl is het
restant der vers chuldigde
koopsom ad
Vijftienduizend gulden
voldaan blijkens akte van
kwijting den 14 Mei 1929
voor den notaris
A.E.Gomm t Papendrecht
verleden. Groningen 15
Mei 1929.
De Bewaarder
(handtekening)

het nederlandsche stalen motorzeilschip genaamd "Markab", gemeten 74 Z Gron. 1926, gebouwd te
Groningen in 1926 metende vier honderd vier en negentig en acht en tachtig honderste Kubieke meter
ingericht als vrachtschip voor koopmansgoederen, hebbende een dek, twee masten, voortbewogen
door een Kromhout motor van honderd Paardenkrachten bestemd voor de vaart ter zee, met al het
scheepstoebehoren, niets daarvan uitgezonderd,
voor eene som van negen en dertig duizend gulden waarop bereids betaald vier en twintig duizend
gulden terwijl het restant of vijftienduizend gulden moet worden betaald vóór of uiterlijk op den elfden
Mei 1929,
onder de navolgende bepalingen:
1. De kooper treedt op den zes en twintigsten April negentien honderd negen en twintig in het bezit
van het door hem gekochte. Van dien dag af geniet hij alle lusten en draagt hij alle lasten.
2. De verkoopster betaalt alle rechten en lasten op de eigendomsoverdracht en op het maken dezer
akte en de tenuitvoerlegging daarvan vallende.
Verder verklaart de ondergeteekende Vellinga, handelende als gemeld, den kooper te garandeeren,
dat de gemelde naamlooze vennootschap "Motorschoener Gazelle" het verkochte in vollen eigendom
bezit en daarover de vrije beschikking heeft en dat het schip met toebehooren met geene
bevoorrechte schulden en niet met scheepshypotheek bezwaard is, de gemelde naamlooze
vennootschap "Motorschoener Gazelle" tegenover de kooper verbindende hem te zullen schadeloos
houden wegens alle rechten een aanspraken, welke derden op het voorschreven schip met
toebehooren zouden willen of kunnen doen gelden.
De ondergeteekende De Leeuw van Weenen verklaart de voorschreven garantie en verbintenis aan te
nemen.
Nog verklaart de ondergeteekende Vellinga dat het gemelde schip met toebehoren aan gemelde
naamlooze vennootschap toebehoort en door haar is verkregen door de overschrijving ten
hypotheekkantore te Groningen eener op den derden April negentienhonderd negen en twintig voor
notaris P.N. Kruyswijk te Rotterdam, verleden akte van transport geteekend te Rotterdam den 26 April
1900 negen en twintig.
P. Vellinga, H. de Leeuw van Weenen
Ondergeteekende D. Oosting machtigt bij dezen zijn compagnon P. Vellinga inzake verkoop Ms
“Markab” aan P. de leeuw van Weenen voor de som van negen en dertig duizend gulden geheel
alleen of zoo nodig voor hem te mogen tekenen.
Delfzijl 20 April '29
D. Oosting
voor echt erkend P. Vellinga.
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Verklaring
De ondergeteekende Hendrik Harber de Leeuw van Weenen, schipper, gedomicilieerd te Wilsum
(Overijssel) wonende aan boord van de Markab,
verkrijger van het zeeschip genaamd "Markab" (stalen motorschip) metende 494,88 M3 ingericht als
vrachtschip voor koopmansgoederen, hebbende een dek, twee masten, voortbewogen door een
Kromhoutmotor van 100 P.K. verklaart dat hij ter levering van bovenomschreven schip wenscht te
doen overschrijven de hierbij genoemde akte en dat het schip na die overschrijving de hoedanigheid
van Nederlandsch schip zal behouden.
Het schip is gebouwd in 1926 te Groningen en is reeds teboekgesteld ten kantore der
scheepsbewijzen te Groningen onder nummer 74 rubriek Z.
Teneinde de goedkeuring dezer verklaring te verkrijgen worden hierbij aan de
arrondissementsrechtbank te Groningen overgelegd de volgende stukken:
1. Eene onderhandsche akte dd 26 April 1929, houdende aankoop waarbij bovengenoemd schip is
verkregen,
2. De volgende bescheiden ter beoordeling van de nationaliteit van het schip
a) Bewijs van nederlanderschap van de verkrijger Hendrik Harber de Leeuw van Weenen
b) De meetbrief van het voormelde schip.
c) Certificaat van den notaris P.N. Kruyswijk te Rotterrdam ten bevestiging van de
bijzonderheden waaruit blijkt dat het voormelde schip is een Nederlandsch schip.
Totaal der bijlagen 3.
Aldus verklaard en ter goedkeuring aangeboden aan bovengenoemde rechtbank
Rotterdam den 26 April 1929
H. de Leeuw van Weenen

Beschikking der Rechtbank
De Arrondissementsrechtbank te Groningen, eerste kamer,
gezien de als bijlagen bij bovenstaande verklaring gevoegde stukken,
gezien de betrekkelijke wetsartikelen, keurt bovenstaande verklaring goed,
Groningen 29 April 1929
D.R. de M v Swinderen
President
P. v.d. Elst
Griffier
Overeenkomstig het afgeschreven stuk verklaard
De bewaarder (handtekening)
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Dagregister deel 3 nummer 790,drie October 1900 een en dertig
Aangifte ter voldoening aan artikel 316 2e lid van het wetboek van Koophandel.
De ondergeteekende Hendrik Harber de Leeuw van Weenen schipper te Wilsum verklaart dat het
schip genaamd "Markab" teboekgesteld ten kantore van de bewaarder der Hypotheken van het
Kadaster en de Scheepsbewijzen te Groningen onder nummer 74 jaar 1926 rubriek Z verkeert in een
der gevallen genoemd in artikel 316 wetboek van Koophandel en verzoekt de doorhaling van deze
teboekstelling
Antwerpen, den 30e september 1931.
H. de Leeuw van Weenen
Overeenkomstig het afgeschreven stuk verklaard
De Bewaarder (handtekening)
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