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Striptekenaar Pieter Kuhn was kort
na de Tweede Wereldoorlog zo on-
der de indruk van het zeiljacht, dat
hij de populaire avonturen van Ka-

pitein Rob de eerste delen op het
vaartuig liet afspelen. Na een kleine
eeuw zijn de spanten en de huid vol-
ledig verrot. ,,Het schip viel bijna uit
elkaar’’, weet Jan Geesink, die met
de stichting De Vrijheid de restaura-
tie betaalt. Het beroemde schip
maakt volgend jaar zijn rentree, ver-
moedelijk bij de Koninklijke in
Muiden. ,,Hopelijk als zeilschip
voor wedstrijden. Liefhebberij is de
enige drijfveer’’, vertelt Geesink. Jan Geesink (rechts) met Peter Schouten. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

’Liefhebberij als drijfveer’ 
Valentijn Bartels

Kortenhoef ✱ Zeilschip De Vrijheid
straalt volgend voorjaar als 85 jaar
geleden. Het schip dat een rol speel-
de in de stripverhalen van Kapitein
Rob in Het Parool wordt volledig ge-
restaureerd. 
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De eerste in de rij is een Noorse jol,
waarvoor dus Het Almare model
stond. Dit schip is ontworpen door
ir. Ben Huese (de buurman van
kunstschilder Anton Mauve) en ge-

bouwd op de Huizer scheepswerf
Kok. Het Almare - genoemd naar de
voorloper van de Zuiderzee - liep in
1931 van stapel. De ’kottergetuigde’
Noorse jol is Robs eerste schip, en
komt in de eerste vier stripverhalen
voor. De avontuurlijke kapitein
koopt het schip voor 800 pond in
een Engelse havenstad om zijn
broer Kees te gaan zoeken. 
Waarom Pieter Kuhn Het Almare als
model gebruikte, is niet bekend. Tekenaar Pieter Kuhn in zijn Hilversumse zolderatelier. ONBEKEND

Jol uit Huizen als model
Eddie de Paepe

Huizen ✱ Stripheld Kapitein Rob
verslijt tijdens zijn spannende avon-
turen op de wereldzeeën vijf zeil-
schepen, die allemaal De Vrijheid
heetten.

advertentie

Hilversum ✱ De vijf schepen van de
hoofdpersoon spelen een belangrij-
ke rol in ’De avonturen van het zeil-
schip De Vrijheid’, die vanaf deel 7
’De avonturen van Kapitein Rob’
zouden gaan heten. De zeiler verslijt
in de eerste 34 verhalen van de serie
maar liefst vijf schepen. 
De Vrijheid I vergaat in deel 4 (’Kapi-
tein Rob in China’) in een zware
storm. „Dan breekt ook de ankerket-
ting en nu maken de golven zich
meester van het schip. Nu moet de
kotter wel op de rotsen te pletter
slaan en voor Rob blijft er dus niets
anders over dan het schip te verla-
ten..... Een hoge golf en De Vrijheid
zit op een rif. Rob grijpt Skip en
spring overboord.” 
Skip is de schrandere scheepshond
van kapitein, waarvoor de twee Sa-
mojeden van Kuhns vriend Detmer
Detmers model stonden. De stripte-
kenaar gebruikte soms ook bestaan-
de personen als inspiratiebron. Ka-
pitein Rob is hijzelf: Kuhn tekende
zichzelf voor de spiegel. Vriend Det-
mers stond model voor de boosaar-
dige Professor Lupardi. Yoto, diens
assistent, is gebaseerd op een oom
van Kuhn. Marga en Willy uit de
strip heten hetzelfde als twee van
zijn dochters. 
Kuhn bedacht de verhalen en teken-
de de plaatjes, Parool-journalist
Evert Werkman zorgde voor de tek-
sten. Elke aflevering bestond uit een
rij van drie plaatjes met daaronder
twee kolommen tekst. Kuhn werkte

in zijn atelier op de zolder van zijn
woning aan de Van Beuningenstraat
in Hilversum. De tekentafel nam het
grootste deel van de ruimte in be-
slag, die verder was gevuld met te-
kenspullen en een verzameling ma-
ritieme voorwerpen. ’s Zomers
werkte Kuhn aan een geïmprovi-
seerde tekentafel op de motorkast
van zijn tjalk in Loosdrecht.
Hij was een echte perfectionist: alles
moest kloppen, zowel uit technisch
als historisch oogpunt. Zijn popu-
laire strip verscheen zes dagen per
week en liep - met twee onderbre-
kingen - door tot 21 januari 1966. De
dag daarvoor was de tekenaar op 55-
jarige leeftijd overleden, aan een

hartaanval, middenin het 73ste
stripverhaal (’Rendez-vous in Ja-
maica’). Kuhn had nog veel plannen.
Zo was hij bezig met de verkoop van
zijn tjalk. Met de opbrengst wilde
Kuhn een zeewaardig zeilschip ko-
pen, dat - hoe kan het ook anders -
De Vrijheid zou gaan heten.

’Nu moet de kotter wel op
de rotsen te pletter slaan’
Eddie de Paepe

De oblong-uitgave van het allereerste stripverhaal. ONBEKEND

Hilversum ✱ Pieter Joseph (Piet)
Kuhn werd in mei 1910 geboren in
Amsterdam. Het gezin woonde
onder meer aan de Hugo de
Grootkade. Als kind vormden de
kade en de grachten met hun op
bevrachting wachtende tjalken
Piets speelterrein. De oorsprong
voor zijn grote belangstelling
voor schepen en zijn ongebreidel-
de fantasie.
Kuhn ging later aan de slag als li-
thograaf en reclametekenaar,
ontwierp onder meer filmaffiches
en boekbanden, illustreerde boe-
ken. Pogingen om zich als zelf-
standig ontwerper en illustrator
te vestigen leden schipbreuk.
Daarom verhuisde Kuhn - met
zijn vrouw Rie - in juli 1939 naar
Hilversum, waar hij ging werken
bij reclamebureau Kastelein. Een
van zijn collega’s was Cornelius
van Velzen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
zat hij bij het verzet. Kuhn verval-
ste persoonsbewijzen en illus-
treerde illegale boeken. Verder
bood hij onderduikers onderdak,
zowel in zijn huis aan de Van Beu-
ningenstraat (nr. 23) als op zijn
tjalk Caprice in Loosdrecht. On-
der de onderduikers bevond zich
Van Velzen. Maar ook boekhan-
delaar Richard Bing, een Duits of-
ficier buiten dienst van Ooster-
rijkse herkomst, die (als fel anti-
Nazi) een illegale drukkerij aan
de Boslaan dreef.
Toen de inkomsten opdroogden,
ontwikkelde Kuhn in de laatste
oorlogswinter het idee van een
boek in plaatjes. 
Kort na de bevrijding meldde hij
zich met een uitgewerkt plan
voor een stripverhaal bij Het Pa-
rool. De avonturen van zeiler Rob
van Stoerem (zoals hij voluit heet)
gingen in de krant van 11 decem-
ber 1945 van start.

Onderduikers in 
tjalk Loosdrecht
Eddie de Paepe

Aan de Kortenhoefsedijk leidt een
kronkelend tuinpaadje naar een
prachtige scheepswerf waar noeste
vakmannen nog flink de beuk erin
gooien. De werkplaats is bezaaid
met houtsnippers, de zaagmachi-
nes gieren door de loods, koffie-
koppen schommelen op tot tafels
omgetoverde houtblokken en de
sigarenrook van een bezoeker
dwarrelt speels naar de gewelven. 
Hier worden sinds oktober eiken-
bomen omgezet in materiaal voor
een boot, die kort na de Tweede
Wereldoorlog een hoofdrol speelde
in de stripverhalen over Kapitein
Rob in Het Parool. Striptekenaar
Pieter Kuhn raakte onder de in-
druk van het in Huizen gebouwde
schip en liet in de eerste delen
Kapitein Rob de zee trotseren op
het in 1931 gebouwde schip. 
,,In die tijd was de negen meter
lange boot echt een zeiljacht’’,
vertelt Jan Geesink, voorzitter van
de stichting De Vrijheid, die de
boot kocht. Geesink komt regelma-
tig kijken bij de door de wol ge-

verfde botenbouwer Peter Schou-
ten. Samen drinken ze een kop
koffie en dromen ze van de nieuwe
avonturen die de zeilboot na reno-
vatie tegemoet gaat. Af en toe roept
de Blaricummer scheepsliefhebber
pesterig naar Schouten dat er maar
twee planken bij zijn gekomen na
zijn laatste bezoek, aangezien de
zeilfanaat liever vandaag dan mor-
gen met De Vrijheid het water op
zou gaan. 
De nood om op te knappen was
hoog. ,,Bijna alles moest vervangen
worden. Het hout was door en
door verrot’’, zegt de voorzitter van
de stichting, die inschat dat de
opknapbeurt ongeveer twee ton
kost. ,,Maar bijna niemand ziet
volgend voorjaar na de opknap-
beurt een verschil met de uitstra-
ling van de oude boot hoor’’, stelt
Schouten gerust. 
,,Het is technisch verschrikkelijk
moeilijk dat je een boot herbouwd
op basis van rotte spanten en zijn
huid’’, legt Geesink uit. Zo krijgt
de boot een gietijzeren kiel, net als
in het originele ontwerp. De bouw
is een project van jewelste. ,,Zo
moeten we oude rotte huid in om
de spanten er spant voor spant in
te stomen.’’ 
De nieuwe bestemming van het
schip wordt even avontuurlijk als
zijn evenbeeld in de strip. ,,We
willen dat de boot gebruikt wordt

voor de wedstrijdzeilerij’’, vertelt
Geesink. De ondernemer droomt al
van het moment dat de boot net als
in de avontuurlijke stripverhalen
het zeegat uitvaart. Over wurgcon-

tracten of verdienmodellen hoeft
de stichting zich niet druk te ma-
ken. Na een slepend conflict ver-
kocht de stichting de botterwerf In
Huizen aan de gemeente, waarna

het overgebleven geld werd be-
steed om De Vrijheid op te knap-
pen. ,,Zo hebben we met sponsor-
geld twee mooie projecten kunnen
financieren’’, lacht Geesink.

In een prachtige werf aan de Kortenhoefsedijk werkt men anderhalf jaar aan de beroemde zeilboot De Vrijheid. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

Zeilschip De Vrijheid gerestaureerd

Van de strip
naar de start

De werf waar De Vrijheid wordt opgeknapt. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

Een hartaanval, 
midden in het 
73ste stripverhaal

Alle spanten moeten vernieuwd worden. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS
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Kortenhoef ✱ De sfeer in de loods
past precies bij de bijna legendari-
sche status die zeilschip De Vrijheid
in 85 jaar heeft verworven.


