De Katwijkse

Gekkenlogger

S

Soms is de zee een lege vlakte waarop niet alleen het
natuurgeweld losgaat maar ook de menselijke emotie.

Zeker in vroeger tijden, toen reizen vaak lang duurden, kon
langdurig isolement van de rest van de wereld zijn tol gaan

eisen. Dat gebeurde in de zomer van 1915 op een Katwijkse
haringlogger.
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p de ochtend van 12 september de hemel was geweest’. Maar de vissers schonken er niet
1915 tuurt de kapitein van een veel aandacht aan. Na ruim een maand op zee, op zondag
Noors vrachtschip geconcentreerd 5 september, kreeg Arie Vlieland een religieuze ervaring
over het Noordzeewater. In de verte die die van Jonker verre zou overtreffen als het gaat om de
bespeurt hij een schip waarmee iets impact die het had op de mannen en op het verdere verloop
vreemds aan de hand is. Het dobbert van de reis...
stuurloos rond, zo lijkt het. Hij besluit poolshoogte te Op zondagavond deelde hij zijn ervaring met de andere
gaan nemen. Dichterbij gekomen weten de kapitein en bemanningsleden. Nadat hij was voorgegaan in gebed
zijn bemanningsleden niet wat ze zien. Noordzee V staat vertelde hij dat hij ‘Jezus aan het kruis [had] gezien, het
er op de boeg van de visser uit Holland. Maar gevist wordt hoofd knikkende en den geest gevende hooren zeggen “het
er niet. Dan kan ook niet, want de logger ziet er niet meer is volbracht”.’ Hij had de Heilige Geest ontvangen. Daarna
uit als een vissersschip. Meer als een slagschip dat als was Vlieland naar eigen zeggen ‘gedurende een half uur
verliezer uit de strijd is gekomen. De houten opbouw rond in geestelijke zin dood, en werd daarna opnieuw geboren.’
de kajuitingang is verdwenen. Er zijn geen zeilen meer te
zien. Ook geen netten. Al het touwwerk en de blokken Bekering
lijken weg te zijn. Het schip ziet er totaal gehavend uit en er Hij had een strijd met God gevoerd, zo vertelde hij, en die
ligt geen los onderdeel meer op dek, alsof er een vreselijke strijd had geleid tot het inzicht dat Hij een plan met hem
storm over het schip heeft geraasd en alles heeft losgerukt had. Dat had geleid tot zijn bekering. ‘In deze heb Ik een
en weggeblazen. Maar het heeft helemaal niet gestormd, welbehagen’, had Vlieland God over hem horen zeggen.
weten de Noren. Wat is er gebeurd met de Noordzee V?
Vlieland was bekeerd, voelde zich nu een ‘ingewijde’. Dat
Voor het antwoord op die vraag gaan we twee maanden verhaal viel in goede aarde bij de gelovige vissers. Schipterug in de tijd, naar juni 1915. Toen vertrok de Noordzee V per Den Haas zou hierover later zeggen: ‘Wij [zagen] het
uit IJmuiden voor een zeven weken durende reis.
wonder gebeuren voor onze ogen. We zagen Vlieland in
Schipper naast God was de
gemeenschap met God.’
39-jarige Klaas den Haas. Hij
Mogelijk dat het fysieke
stond bekend als ‘een goed
voorkomen en de indrinmens’. Maar misschien was
gende stem van Vlieland
‘WIJ ZAGEN HET WONDER
hij te aardig, want hij had
de boodschap nog meer
GEBEUREN VOOR
een karakter dat conflicten
lading had gegeven. Misliever meed dan opzocht of
schien wilden de mannen
ONZE OGEN’
aanging. Verder voeren er
deze boodschap van beketwaalf bemanningsleden
ring en verlossing ook
mee, allemaal uit Katwijk,
graag horen. Wekenlang
sommigen zelfs familie
hadden ze gesproken over
van elkaar. Ze varieerden in leeftijd van 12 tot 43 jaar. Een de dood, over thuis, hun vrouwen die ze misten en de altijd
van hen was Arie Vlieland, een grote, sterke vent van 28 onzekere afloop van de reis. En nu was daar hoop. Sterker
jaar. Hij had al wat porties leed achter zijn kiezen in zijn dan nu hadden ze de aanwezigheid van het Opperwezen
nog jonge leven, want zijn zusje en zijn vijfde kind waren misschien wel niet eerder gevoeld.
jong gestorven. Arie werd daarna door zijn omgeving De positie van Arie Vlieland veranderde er volkomen
wel gezien als ‘tobberig’. Hij was niet de enige aan boord door. Hij kwam op de voorgrond. En om te voldoen aan
die al dramatische en traumatische gebeurtenissen had het beeld dat nu was ontstaan van hem, van ingewijde,
meegemaakt. De dood maakte onlosmakelijk onderdeel moest hij ook blijven spreken. Dat deed hij, mogelijk
uit van de levens van de vissers.
puttend uit de preken die hij in de kerk van Katwijk in
zijn geheugen had opgeslagen. De bemanning was er zeer
Weinig vis
ontvankelijk voor. De vissers voelden naar eigen zeggen
Op 3 augustus 1915 vertrok de Noordzee V voor een tweede ‘zoo langzamerhand allemaal iets raars in ons opkomen’.
reis. Het weer hield zich rustig. Helaas gold dat ook voor Zelfs zozeer, dat drie van hen, waaronder Vlieland, een
de vangst, gedurende vier weken. Daardoor was er veel tijd zacht bazuingeschal uit de hemel hoorden komen. Daarop
voor het voeren van gesprekken. Geboorte en dood waren volgde een duiding van Vlieland die het leven aan boord
veelbesproken thema’s aan boord. Deze thema’s waren in helemaal op zijn kop zou zetten: in het bazuingeschal had
een gelovige gemeenschap als Katwijk altijd verbonden hij de stem van God gehoord, die tegen hem had gezegd dat
met de kerk. Religieuze ervaringen waren niet uitzonder- de wereld was vergaan. Gelukkig was er redding mogelijk
lijk. Een van de bemanningsleden, Jacob Jonker, deelde zijn voor de bemanning van de Noordzee V. Daartoe moesten zij
mede-bemanningsleden op zeker moment mee dat hij ‘in aankoersen op het hemelse Jeruzalem.
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Nieuw reisdoel
Het nieuwe reisdoel overstemde alle aardse bezigheden.
Moest er nog gevist worden? Niet nodig. God zou voor hen
zorgen. Vrij snel werd duidelijk dat bezigheden als wachtlopen en zelfs navigeren ook niet meer nodig waren.
Of met Jeruzalem de heilige stad bedoeld werd of een mentale staat, en ‘Jeruzalem’ stond voor een vorm van geestelijke verlossing, is niet duidelijk geworden. Was Jeruzalem
spiritueel of materieel bedoeld? Waarschijnlijk heeft de
bemanning zich niet of nauwelijks met deze vraag beziggehouden. Of misschien lag het antwoord in de zonsopgang op een van de ochtenden die volgden op de bekering
van Vlieland. Meerdere van de vissers namen rondom de
opgaande zon torens en andere gebouwen waar. Volgens
Vlieland keken ze naar het beloofde Jeruzalem. Slechts één
bemanningslid merkte op ‘dat hij een gewone wolk zag’.
Hij was een roepende in de woestijn, want iedereen was
overtuigd van het religieuze karakter van de waarneming
en de gebeurtenissen. Steeds meer bemanningsleden vertelden nu het gevoel te hebben bekeerd te zijn. Men kreeg
openbaringen, zag verschijningen.

Die avond werd zijn lot definitief bezegeld. Hij werd uit
zijn gevangenis gehaald en aan dek geleid. Hij smeekte
zijn belagers medelijden met hem en zijn gezin te tonen.
Maar die waren daar niet gevoelig voor. Ze wierpen de
hevig tegenstribbelende Kuyt overboord, midden op de
Noordzee. Kuyt moet vrij snel verdronken zijn. Vlieland
had zijn positie veiliggesteld, voorlopig althans. Naast
bewondering kregen de mannen nu ook ‘huiver en ontzag’
voor hem.
Bijbels verraad
Wat vervolgens de ommekeer in de toewijding van een
ander bemanningslid, stuurman Pieter van Duyn, heeft
ingezet is niet helemaal duidelijk. Mogelijk had hij zich
gepasseerd gevoeld, toen Vlieland eerder tijdens de reis
zijn plek in het achterlogies had ingenomen. Daar sliepen
normaal de schipper en de stuurman, maar Vlieland had die

De leider bedreigd
Voor de verhoudingen aan boord had dit paradoxale gevolgen. Enerzijds kwamen de bemanningsleden nog meer in
de ban van de openbaringen en spirituele ervaringen van
Vlieland. Anderzijds werd zijn positie er minder uniek
door – vrijwel iedereen was nu immers bekeerd. Het gevolg
hiervan was dat Vlieland zich bedreigd begon te voelen in
zijn positie. Schipper Den Haas speelde sinds Vlielands
openbaring op de spraakmakende zondag al geen leidende
rol meer, al helemaal niet toen de maritieme bezigheden
gestaakt werden. Vlieland was de leider. Maar nu stond zijn
leiderschap ineens op de helling.
De eerste openlijke bedreiging voor Vlieland kwam van
Klaas Kuyt. Die beweert dat Vlieland gek was, dat hij de
boel bedroog. Kuyt was blijkbaar niet gevoelig geweest
voor het imponeergedrag van Vlieland. Op een avond
stond Kuyt een uur lang te dansen. Was hij vrolijk en was
dit onschuldig vermaak? Of was Kuyt aan het provoceren?
Wat zijn motivatie ook was, het zou zijn positie geen goed
doen. De bemanningsleden zagen in zijn wilde dans het
werk van de duivel. Ze konden misschien niet heel veel
anders. Als ze mee zouden gaan in de beweringen van Kuyt
over het bedrog van Vlieland vielen ze van hun geloof.
In God, in Vlieland, in zichzelf. Dus bleven ze bij hun
religieuze overtuiging, en verketterden Kuyt.
Op de ochtend van donderdag 9 september overmeesterden
ze hun collega en brachten hem naar Vlieland. Wat
kon Vlieland? Om zijn macht te behouden gaf hij zijn
volgelingen wat zij wilden: de uitschakeling van Kuyt.
Vlieland droeg hem op om te dansen tot hij erbij neer
viel. Aan de rest verklaarde hij dat de duivel in Kuyt was
gevaren. Daarna werd het slachtoffer opgesloten in de w.c..
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De haringloggers uit het neutrale Holland hadden in de
Eerste Wereldoorlog groot hun herkomst op de romp

plekken opgeëist, mogelijk om zijn nieuwe positie kracht
bij te zetten. In elk geval deed Van Duyn op vrijdagavond
10 september een bijzondere mededeling: hij zei ‘dat hij
niet meer aan Arie geloofde’. Dat was zeer opmerkelijk,
omdat hij tot dat moment Vlieland had geadoreerd. Nu
kenschetste hij de nieuwe en zelfverklaarde leider als
schreeuwlelijk.
Door de draai van Van Duyn zag Vlieland zich in zijn leiderschap aangetast. Om Van Duyn toch weer aan zijn zij te
krijgen reikte hij hem de hand, maar Van Duyn weigerde.
Openlijk en meerdere keren. Nadat Vlieland zich drie keer
achter elkaar door Van Duyns weigering verraden voelde
– kan het bijbelser? – ontstak hij in woede. Hij werd agressief, sloeg dingen stuk. Hij duwde Van Duyn, gooide hem
onderdeks de trap af. De belaagde Van Duyn zag nu de ernst
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boven: Een logger (de IJM 318) onder zeil op de Noordzee
links: Foto van het dek van een logger met aan boord een wachtsman
(Foto’s uit de collectie van Frits Loomeijer)

brak middendoor, zoo hard sloegen ze; maar dood was hij
nog niet, toen nam Jacob Jonker een bijl en sloeg hem zijn
hoofd middendoor.’ Maar alweer de volgende ochtend
diende zich nog een afvallige aan. Op de zaterdag keerde
Jacob Jonker zich eerst tegen het schip, daarna tegen de
bemanning, door uit te roepen: ‘Jullie zijn allemaal gek,
geloven jullie daar nog aan?’ De duivel moest in hem getreden zijn. Dus ving opnieuw een slachting aan. De kansloze
Jonker werd door iedereen en met alles geslagen, gestoken
en gesneden. Zijn verminkte lichaam ging overboord.
Ontmanteld

van de situatie in, het was nog maar een dag na de moord
op Kuyt. De hiërarchische verhoudingen aan boord waren
allang niet meer wat ze geweest waren, en de stuurman die
normaal gesproken gezag had, was die helemaal kwijt. Hij
greep zich aan meerdere personen vast, smeekte om bevrijding. Zijn luide angstschreeuwen maakten dat de rest van
de bemanning nu ook op het tumult afkwam. Over wat
er toen gebeurde citeerde het Leidsch Dagblad twee weken
later de getuigenis van de jonge Arie Ros: ‘Een ijzeren schop
werd dubbelgeslagen op z’n hersenen en een houten schop
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Vlieland begon nu overal duivels te zien. Hij verkondigde
dat hem was ingefluisterd dat zich nog meer duivels op het
schip bevonden, onzichtbaar voor iedereen doordat ze zich
in het materiaal schuilhielden. Hij had dan ook een hemelse opdracht gekregen om al dat materiaal overboord te zetten. Alles wat los en vast zat aan boord van de Noordzee V
moest er gedurende de middag en avond van 11 september
1915 aan geloven. Touwen, zeilen, blokken, netten – alles
werd losgesneden of losgebroken en overboord gesmeten.
Zelfs de enorme kaapstander ging het water in, net als de
enige kans op navigeren, want ook de kompassen en kaarten werden verwijderd. Niet dat het er veel toe deed, want
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er werd sinds de openbaringen over Jeruzalem al niet meer ten aan boord. Het was overduidelijk dat deze mannen niet
gewerkt en genavigeerd. Maar hiermee werd elke mogelijk- vrijgelaten konden worden. Omdat een berechting in het
heid om nog te functioneren als vissersschip beëindigd. De land van herkomst zou moeten plaatsvinden werden ze de
hele inhoud van de kombuis werd weggegooid, ook eten volgende dag naar Nederland verscheept.
bereiden zou nu niet meer kunnen. Ten slotte gingen ook Daar concludeerde het Openbaar Ministerie op basis van
alle luiken en al het andere losse houtwerk de zee in. Van een psychiatrisch rapport dat werd opgesteld door twee
een schip was nauwelijks meer sprake, het is dat het nog deskundigen ‘dat de verstandelijke vermogens van allen
dreef. Zolang het tenminste niet hard en langdurig zou ziekelijk gestoord waren ten tijde dat zij de feiten bedreven
gaan regenen, want het bin(…) en wel in die mate dat
nenstromende regenwater
deze hun niet kunnen worzou vrij spel hebben nu het
den toegerekend.’ Voor de
niet langer werd tegengemeeste bemanningsleden
‘JULLIE ZIJN ALLEMAAL
houden door de overkapwerd opname in een instipingen en luiken.
tuut wenselijk of noodzaGEK, GELOVEN JULLIE
kelijk geacht. Arie Vlieland
Opgebracht
werd opgenomen in ’s Rijks
DAAR NOG AAN?’
Op de ochtend van zondag
Krankzinnigengesticht te
12 september 1915 trof
Medemblik, waar hij na
een Noorse vrachtboot het
zes maanden weer op vrije
zwalkende en ontredderde schip aan voor de kust van voeten kwam. Geen van de bemanningsleden van de ‘KatEngeland. Nadat de Noren langszij gekomen waren namen wijkse gekkenlogger’, zoals deze nadien is gaan heten, werd
ze de bemanningsleden van de Noordzee V aan boord en veroordeeld. ✜
namen ze het schip, of wat er nog van over was, op sleeptouw. Ze zetten een koers uit naar de dichtstbijzijnde Engel- Noot
se haven. De Katwijkers lieten zich zonder weerstand te Voor de reconstructie van het verhaal van de Katwijkse
bieden overbrengen naar de politie van Grimsby. De in gekkenlogger is gebruik gemaakt van de verhandeling De
hechtenis genomen Hollanders leken zich van geen kwaad Gekkenlogger of de Heiliging van Arie Vlieland van
bewust. Op datzelfde moment vonden politiefunctionaris- theoloog en psycholoog Joop Burgerhout. (Uitgeverij Berdikari,
sen tijdens het onderzoeken van de logger bloed en botres- 2000.) Alle aangehaalde citaten zijn ontleend aan dit boek.

WAANZIN OP ZEE
Dit artikel is een verkorte, exclusieve
voorpublicatie uit Het Noorden Verloren. Onze Britse correspondent
Nic Compton schreef dit boek in
aanloop naar 50 jaar Golden Globe
Race (zie ook SdZ 2018.6). Die race
had te maken met het bekendste
geval van waanzin in de moderne
maritieme geschiedenis. Deelnemer
Donald Crowhurst stapte uiteindelijk
overboord nadat hij de raceleiding
en andere deelnemers bedrogen had
en langzaam gek werd. Over “De
zaak Crowhurst” verschenen twee
films waarvan The Mercy met Colin
Firth ook in Nederland. Nic Compton
behandelt in zijn boek letterlijk
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waanzinnige episoden; van de ramp
met het vlot van de Medusa tot aan
verschijningen van de Vliegende Hollander. De inhoud is een hallucinerende rit langs waanbeelden en tot
gekte gedreven bemanningen. Voor
de Nederlandse uitgave van Off the
deep end bij Hollandia schreef Michiel
van Straten drie nieuwe hoofdstukken
met een Nederlands inbreng, waaronder dat over de Katwijkse Gekkenlogger. Bij het verschijnen van deze Spiegel zal ook Het Noorden Verloren in
de winkel liggen. Het is verkrijgbaar
op de Traditionele Schepen Beurs bij
L.J. Harri en via de website van
www.gottmer.nl/watersportboeken.
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