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LOCATIE NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

   
plattegrond de bar vanaf het water 

 
 

 
SCHEEPVAARTUITDRUKKINGEN - DEEL 1 

 
De Scheepvaart heeft, behalve de Reders ook de Nederlandse Taal rijk 
gemaakt! De woorden zijn van Jan Nieuwenburg die onderstaande 
uitdrukkingen voor ons verzamelde. 

 
Volgende week deel 2. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

De boot missen 
Roerloos staan  
Alle zeilen bijzetten 
Alle hens aan dek 
Hij heeft het lek boven 
Aan de grond zitten 
De deur uitloodsen 
Pompen of verzuipen 
Overstag gaan 
De boot afhouden 
Kant noch wal raken 
Van koers veranderen 
Gekielhaald worden 
De vis wordt duur betaald 

Iemand in de boot nemen 
Hij heeft het roer stevig in handen  
Het gaat hem voor de wind 
Drie maal is scheepsrecht 
Nog veel voor de boeg hebben 
De beste stuurlui staan aan wal 
Dit loopt de spuigaten uit 
Het zal zo´n vaart niet lopen 
Achter het net vissen 
Roeien met de riemen die je hebt 
In rustiger vaarwater komen 
Geen zee ging hem te hoog 
Met man en muis vergaan 
Hij is met de noorderzon vertrokken 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jan kon het niet laten en gaf ook nog dit voorbeeld: 
 
Toppunt van optimisme: Hongerige meeuwen achter een VNS-schip 



 
UIT DE KRANT  

 

 
 

 



 

 

 

 

   

 



 
JOSEPH STALIN EN DE ELANDSFONTEIN (uit: VNS-TNT 74) 

 

  
Elandsfontein te Vlissingen Jagersfontein in vol ornaat 

 
We ontvingen een reactie op dit artikel uit de vorige VNS-TNT, die we in 
zijn geheel zullen plaatsen. We leiden het verhaal nog even in. 
 
HISTORIE 
Om uw geheugen op te frissen nog een korte historie over dit VNS-schip:  
 
30 maart 1940. Tewaterlating van het m.s. “Elandsfontein”, bestemd voor 
de Holland-Afrika Lijn van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart-
maatschappij op de werf van Schichau te Elbing. In verband met de reeds 
uitgebroken Tweede Wereldoorlog zal het schip in Weichselmunde worden 
opgelegd. Direct na afloop van de oorlog zal het schip tot Russische 
oorlogsbuit worden verklaard. 
 
Eerst na vele onderhandelingen slaagt men er in om de “Elandsfontein” bij 
de werf van de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” in Vlissingen weer 
af te kunnen bouwen. Het schip wordt omgedoopt tot “Jagersfontein”. 
 
Bron: L.L. von Münching: 
De Ned. koopvaardij 1913-1970 in: DEW jrg 57 nr S 
 
 
REACTIE VAN LEZER op het artikel 
 
Geachte heer Kuyper, 
  
Toen ik op de HBS zat wilde ik na het halen van mijn diploma bij de 
Koninklijke Marine gaan varen. Een tante van mij werkte bij de heer 
Lindner die gepensioneerd marine officier was. Zij regelde dat ik eens met 
de heer Lindner kon praten. Maar de keuze van de Marine voor toelating 



 

tot het KIM was niet op mij gevallen en ik ging naar de Kweekschool voor 
de Zeevaart. Aansluitend ging ik varen bij de VNS en daar heb ik nooit 
spijt van gehad. Mijn eerste reis maakte ik op de Oranjefontein. Ik had 
contact gehouden met Lindner. Toen hij hoorde dat ik op de Oranjefontein 
had gevaren vroeg hij zich af of dat zijn schip was. Maar het schip bleek de 
Jagersfontein / Elandsfontein te zijn. 
 
Wat was het geval. Na de oorlog was Lindner Nederlands Consul in Polen 
geworden. In die hoedanigheid had hij zich beziggehouden met de onder-
handelingen over de vrijgave van de Elandsfontein. Lindner zei tegen mij: 
Als ik geen marineofficier geweest was zou ik het schip nooit vrij gekregen 
hebben. Hij kende de sfeer van de andere partij. Dat waren ook marine-
officieren. 
 
Lindner zal ook niet geweten hebben van het telegram van Van 
Eendenburg. Waarschijnlijk heeft Stalin achter de schermen het laatste 
beletsel weggenomen nadat Lindner voorwerk had gedaan. 
 
Hans Meijer 
 
 
ANTWOORD VAN DE REDACTIE  
 
Geachte heer Meijer, 
 
Dank voor uw reactie op het artikel in VNS-TNT over de Elandsfontein, 
welke wij onverkort in het volgende nummer no.75 zullen plaatsen. 
Frappant is dat er veelvuldig feiten aan het licht komen over de naoorlogse 
tijd. Intrigerend is hoe herstelbetalingen, molest risico`s en besognes 
tussen Geallieerden en As versus Neutrale landen werden “opgelost”. Het 
doen en laten tussen Vrije en Vichy Fransen is hier een voorbeeld van. 
Bijvoorbeeld over geredde Nederlandse zeelieden die op Madagaskar 
(Vichy Frans) aan land kwamen. 
 
Rest mij u en de uwen prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe 
te wensen. 
 
De Redactie 
 
 
 


