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De laatste slacht op de Willem Barendsz
TIM FIERANT
FOTO’S MARK GLOTZBACH/
NABEWERKING MEINDERT GORTER

,,Ik had ontslag genomen bij de
IJmuider Courant. In de kroeg ont-
moette ik een paar walvisvaarders.
Geschikte gozers, mooie verhalen.
Het avontuur lonkte. Ik solliciteerde
met succes. In november 1963 voe-
ren we uit Amsterdam, eerst naar
Curaçao voor olie en daarna naar An-
tarctica. Ik moest het overwerk bij-
houden en de scheepskrant vullen.’’

,,Met mijn Agfa Billy maakte ik fo-
to’s. We vingen potvissen, gewone
vinvissen en Noordse vinvissen. Het
slachten bekeek ik nuchter; het wa-
ren grondstoffen. Maar het was na-
tuurlijk een abattoir van jewelste.’’

,,De reis duurde vijf maanden. Een
kernachtig bestaan in een wereld
van watergeweld en kathedralen van
ijs. De Willem Barendsz was indus-
trie, kazerne, klooster én soos. Met
de bemanning kon ik het uitstekend
vinden. Je zou denken dat het een
zootje rauwdouwers was. Maar ge-
spuis kwam niet aan boord; daar
werd bij de selectie wel op gelet.’’

,,Dat het de laatste vaart zou zijn
verwachtten ze aan boord wel. De
vangstquota werden steeds kleiner.’’

,,De fles was op rantsoen, maar
sluipwegen genoeg. Ik had een pick-
upje bij me en wat Bach en Wagner.
Ik kon het goed vinden met de maga-
zijnmeester, die ook van muziek
hield. Hij had altijd wat sterks bij
zich. We zaten vaak met een borreltje
muziek te luisteren. De patrijspoor-
ten open, buiten storm en Wagners
Gotterdämmerung op de pick-up.
Dat gaf wel een éxtra lading hoor.’’

,,Toen we terugkwamen had ik de
schurft in. Ik zag dat grauwe, lage
land en dacht: Jezus. In de haven heb
ik nog clandestien twee weken op
het schip geslapen. Ik kon gewoon
geen afscheid nemen. Later liep ik
mijn huidige vrouw tegen het lijf. Ik
stelde voor om een pilsje te drinken,
en het was bekeken. Geen verlangen
meer naar de walvisvaart.’’
> De expositie De laatste slacht is
tot 30 mei te zien in de Aerden
Plaats in Oudebildtzijl.

SINT ANNAPAROCHIE In 1963 voer
Mark Glotzbach, toen 25, mee op de
laatste walvisvaart van de Willem
Barendsz. De foto’s van het avon-
tuur exposeert hij vanaf vandaag.

Dit zijn nog eens spareribs.

Het laatste brok walvisvlees verdwijnt in de muil van de ketel.

Mark Glotzbach.Mark Glotzbach. Het schip was één groot abattoir.Het schip was één groot abattoir. De onderkaak van een potvis in de takels. De tanden moeten er nog uit. De boeiboot AM 9 levert twee geschoten vinvissen bij de Willem Barendsz af.De boeiboot AM 9 levert twee geschoten vinvissen bij de Willem Barendsz af.


