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Vele tientallen buizerds, haviken, sperwers en andere soorten
roofvogels zijn vergiftigd, afgeschoten, gespietst of in klemmen
terechtgekomen. Gisteren kwam de Werkgroep Roofvogels Neder-
land naar buiten met alarmerende cijfers over een massaslachting
onder roofvogels. Niet eerder was de jacht op roofvogels zo hevig,
meent WRN-secretaris Maria Quist uit Appelscha. De woede is
groot bij Quist (...). Dit weekeinde sneuvelden er in Nederland
tientallen roofvogels door vergiftiging, klemmen en geweerscho-
ten. En dat alles omdat jagers de roofvogels als hun concurrenten
zien, zo is de stellige overtuiging van de Appelschaster. (...) Grote
boosdoeners zijn volgens de WRN de niet-georganiseerde jagers
(...) ,,die klagen over de slachtingen die roofvogels en vossen aan-
richten. Opgeklopte lucht’’, aldus Quist.

Tientallen roofvogels gedood

25 jaar geleden

M
edio november stond
hij nog in het middel-
punt van de belangstel-

ling. Broos maar fier, als eregast
tijdens een boekpresentatie aan
boord van de zeesleepboot Hol-
land. Op 11 januari werd zijn
stoffelijk overschot, onder de
sonore toon van de scheeps-
hoorn van diezelfde sleepboot,
toevertrouwd aan Terschellinger
grond. Kapitein Klaas van der
Wielen overleed 6 januari op
94-jarige leeftijd, na een huwelijk
van 68 jaar. De kist werd gedra-
gen door zijn acht kleinzoons.

Denk je aan Klaas van der
Wielen, dan denk je aan de Hol-
land – en omgekeerd. Met deze
bergingssleepboot van Rederij
Doeksen had hij een belangrijk
aandeel in de roem van Hollands
Glorie. Hij trok tot zinken ge-
doemde miljoenenschepen net
op tijd vlot van de zandbanken
boven de Waddeneilanden, blus-
te heftige scheepsbranden, maak-
te op een stormachtige Noordzee
vast aan een op drift geraakt
booreiland en bracht overjarige
vrachtschepen de Atlantische
Oceaan over. Voor Doeksen en
het eiland sleepte hij een fortuin
binnen. En dat allemaal met een
boot die juist bekend staat om
haar slechte manoeuvreer-eigen-
schappen.

Klaas van der Wielen werd
geboren in Burgum en ging
direct na de oorlog naar de zee-
vaartschool op Terschelling. Na
een loopbaan op de grote vaart
kwam hij in 1955 met zijn echtge-
note Metty voorgoed naar het
eiland en monsterde aan op de
Holland. Als kapitein zou dat 31
avontuurlijke jaren duren.

Het echtpaar kreeg vier kinde-
ren. Uitgerekend toen de jongste
op komst was, liep de imposante
vrachtvaarder Lieve Vrouwen-
kerk bovenop de Vliehors. Bij
herhaling belde Volkert Doeksen
of het kind er al was: eerder
wilde Van der Wielen niet uitva-
ren. Luttele uren na de bevalling
stoof de Holland door de zware
branding het Stortemelk uit.

Tijdens een kerkdienst waarin
Van der Wielen de preek las en
de kernbemanning van de Hol-
land de ouderlingenbank bezette,
klonk plots de kreet: Varen! En
weg stoven ze. Zijn onvoorwaar-
delijke geloof in de Grote Stuur-

man gaf hem de kracht voor het
gevaarlijke en verantwoordelijke
bergingswerk. Het bood ook
steun om het vroegtijdige verlies
van twee zoons te kunnen ver-
werken.

Na zijn pensionering bleef Van
der Wielen actief in het kerkelijk
leven. Hij was mede-oprichter
van de (recreatie)kerk ET-10. Als
instructeur van het Klaas Knop-
fonds onderwees hij de eilander
jeugd in touwsplitsen en knopen.

Op een ‘onzalige’ dag in 1998
verscheen de inmiddels aftandse
Holland ineens weer in de thuis-
haven. Van der Wielen hoorde op
de steiger over restauratieplan-
nen en dacht er het zijne van; de
glans van de oude glorie was er
immers allang vanaf. En dan
straks misschien een pannenkoe-
kenboot? Het verdere verhaal is
bekend: de boot vaart, nu als
grand lady met erfgoedstatus,
weer over de Wadden- en Noord-
zee. Tijdens vaartochten met
oud-opvarenden was Klaas van
der Wielen ook steeds van de
partij. Dan werden er stoere
verhalen verteld – voornamelijk
door de anderen. De oud-kapi-
tein luisterde, genoot, voegde in
alle bescheidenheid nog wat
feitelijkheden toe – vooral geen
opsmuk over grote daden – maar
straalde wel trots uit. Voor zijn
oude maten en de huidige garde
aan boord bleef het altijd: kapi-
tein. ,,Nog een klein slokje, kap?”,
vroeg de barman op die dag in
november nog.

Met het overlijden van Klaas
van der Wielen heeft Terschelling
een markante eilander verloren.
Maar de legende rond de Holland
zal blijven voortleven, met dank
aan haar legendarische kapitein.

JAN HEUFF

IN MEMORIAM

Eén met de
sleepboot Holland

‘Welkom in Heechterp’ is een sociaal

fotoproject van Fotocollectief Leeu-

warden in samenwerking met wijkpa-

nel Heechterp-Schieringen. Aanlei-

ding is de grootschalige wijkvernieu-

wing die op stapel staat waarbij 24

verouderde flats plaats zullen maken

voor nieuwbouw.

De initiatiefnemers willen de bewo-

ners van de wijk in beeld brengen,

hun verhalen vertellen en de ‘eigen-

heid’ van de wijk zichtbaar maken.

Belangrijk doel is de betrokkenheid en

sociale cohesie in Heechterp te ver-

sterken en eenzaamheid tegen te

gaan. De foto’s worden tussen april

en augustus 2022 geëxposeerd in het

Historisch Centrum Leeuwarden.

De Leeuwarder Courant besteedt de

komende maanden in een serie arti-

kelen aandacht aan de verschillende

projecten. Dit is de vierde aflevering.

www.welkominheechterp.nl

Welkom in Heechterp

‘W
eemoed en verlangen’ is
een van de onderdelen
van het fotoproject
‘Welkom in Heechterp’
(zie kader). De titel ver-

wijst naar het thuisgevoel dat het eten geeft,
veelal gerechten die de makers van kinds af
aan kennen.

,,Ik wilde graag iets doen met al die ver-
schillende culturen in de wijk, de mensen
beter leren kennen. Eten verbindt. We doen
allemaal boodschappen, we koken allemaal’’,
antwoordt Elske Riemersma op de vraag hoe
ze op het idee kwam om gerechten in beeld
te brengen.

En dat niet alleen. De fotografe gaat ook
mee boodschappen doen, zoals deze middag
met Romina Cateriano Gamboa. Zij gaat
‘causa’ maken, een Peruaanse specialiteit
met aardappelpuree waar vele varianten van
bestaan. ,,Een soort lasagne zonder pasta’’,
omschrijft de Peruaanse die het gerecht
regelmatig op tafel zette in haar geboorte-
land.

Niet alle ingrediënten zijn hier verkrijg-
baar, vertelt ze. ,,In Peru hebben we gele
pepers, die zijn minder pittig, maar die heb je
hier niet.’’ Dus gaat er in het mandje van de
Jumbo een gewone rode peper.

De 39-jarige vrouw kwam zo’n tien jaar
geleden na wat omzwervingen in Friesland
terecht. Ze trouwde met een Fries en kreeg
twee kinderen. Nadat het huwelijk stukliep,
verbleef ze een periode in de crisisopvang in
Burgum. Sinds een half jaar heeft ze haar
eigen flatje in Heechterp en daar voelt ze
zich de koning te rijk.

,,En wat heb je een mooie keuken’’, compli-
menteert Riemersma de vrouw. De meeste
keukens in Heechterp waar ze komt, zijn oud
en vervallen. Deze is net opgeknapt, zo lijkt
het. De tegels boven het aanrecht zijn stra-
lend wit, het vinyl op de vloer legde Romina
zelf.

Eerst moeten de eieren gekookt, dan de
tomaten gesneden en de aardappelpuree
gemaakt. Riemersma brengt alles in beeld
terwijl Romina vertelt. Nee, ze maakt dit
gerecht niet vaak in Nederland. ,,Jullie heb-
ben veel kant-en-klaarmaaltijden, ik ben een
beetje lui geworden’’, schatert de vrouw die
tolk/vertaler is van beroep, maar hier als

schoonmaakster werkt. Romina is een van de
acht Heechterpbewoners bij wie Riemersma
een fotoreportage maakte: zeven vrouwen
en een man. Ze kwam ze op het spoor via
welzijnsorganisatie Amaryllis en de pop-
upfotostudio die in augustus in de wijk
stond. En al is taal soms een obstakel, ieder-
een vindt het leuk om mee te doen.

Dankzij het project leerde de fotografe een
voor haar nieuw stukje Leeuwarden kennen.
,,Ik woon vlakbij maar kwam hier nooit, ik
kende er ook niemand.’’ Ze ontdekte een
‘parallelle wereld’. ,,Veel bewoners gaan naar
toko’s, ze hebben hun eigen winkels waar
weinig autochtone Nederlanders komen.’’

Inmiddels komt Riemersma bij sommige
van de deelnemers regelmatig over de vloer.
,,Omdat je iets samen doet, wordt het snel
vertrouwd. Bij een Koerdisch/Afghaans gezin
werd ik al meteen uitgenodigd voor de ver-
jaardag van de dochter. De mensen hier zijn
heel gastvrij, heel mooi om te zien. Je gaat
ook niet weg zonder iets te eten.’’

Wat haar verder opviel: ,,Niemand kookt

Eritrese injera, Indonesische rendang, Afghaanse kabuli
en Surinaamse nasi: zoveel nationaliteiten, zoveel
gerechten. Nergens in Leeuwarden wordt vermoedelijk
zo ‘exotisch’ gekookt als in Heechterp. Fotografe Elske
Riemersma legt de eetgewoonten en maaltijden vast.

TEKST INES JONKER

FOTO’S ELSKE RIEMERSMA

Dionne Rozenblad (Suriname), Surinaamse bruine bonen.

WELKOM IN HEECHTERP

Klaas van der Wielen (1928 - 2022)
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Heimwee-eten

met een recept of gebruikt een boodschap-
penlijstje, wat ik zelf wel doe. En iedereen
pakt de onderste, goedkoopste eieren in de
supermarkt.’’ Het zette Riemersma, die zelf
altijd biologische koopt, aan het denken. ,,Ik
realiseerde me dat biologisch eten ook een
luxe is, die je je moet kunnen permitteren.
Als je het geld niet hebt, heb je die keuze ook
niet.’’

De fotografe hoopt met het fotoproject en
de daarmee samenhangende activiteiten

vooroordelen over andere culturen weg te
nemen. ,,Door mensen met elkaar in contact
te brengen die elkaar normaal niet tegenko-
men. De scheiding tussen groepen in Neder-
land is zo groot, er is echt een kloof, zeker
ook in Leeuwarden. In wijken als Zuiderbu-
ren en Blitsaerd hebben de meeste mensen
het financieel goed, hier in Heechterp is het
voor veel bewoners vooral overleven. Ik heb
echt respect gekregen voor hen.’’

Wanneer het project geslaagd is? ,,Als

Heechterp wordt gezien als een vitaal onder-
deel van de stad in plaats van als probleem-
wijk. Als die kloof wat kleiner wordt.’’ Om
verbinding te maken, worden er straks ook
stadswandelingen georganiseerd door
Heechterp-Schieringen. ,,Zodat de loop erin
komt. Net zoals de halve stad nu naar kerst-
dorp Wielenpôlle gaat.’’

Maar eigenlijk is het project nu al op een
bepaalde manier succesvol, vindt Riemers-
ma. ,,Mensen hangen onze foto’s op, ze voe-

len zich gezien. Daar gaat het om, iedereen
wil gezien worden.’’

In juni wordt er, ter afsluiting van het
project, een soort ‘culturele proeverij’ gehou-
den in het wijkcentrum, een bijeenkomst
waarop alle deelnemers een zelfgemaakt
hapje meenemen. ,,We willen daarvoor ook
andere wijkbewoners uitnodigen, zodat
mensen elkaar kunnen ontmoeten.’’ Romina
kijkt er nu al naar uit. ,,Dan neem ik ook mijn
kinderen mee.’’

Kadiatu Bonkei Kamara (Sierra Leone), cassavebladeren.

Romina Cateriano Gamboa (Peru), causa.

Muna Mohamed (Eritrea), injera met zigni.

Eliser Salieski (Noord-Macedonië), pite.


