
Jaap de Jong: "een bijzondere zeeman". 
 
Op donderdag 16 januari 2020 kwamen een dertigtal bezoekers naar het Roefke om de lezing bij 
te wonen van Jaap de Jong. Jaap is geboren in Balk als één van de zonen van Pier de Jong, die je  
rustig kunt typeren als één van de grondleggers van de watersport in Balk. Ook moet de naam 
van Badmeester de Jong genoemd worden met zijn verhuurbedrijf vanuit het schiphuis aan het 
Slotermeer. 
 
Jaap ging varen. Eerst op de Grote Zeeevisvaart vanuit IJmuiden en later als stuurman, in dienst 
van Damen evenals zijn boers Siemen en Wietze Ubbo. 
 

 
 
Jaap vaart niet alleen, hij schrijft ook en dat is bijzonder.   
Zijn laatste boek: “Verborgen Zee Aanzichten” vormt de basis van zijn inleiding.  
 
Tijdens zijn werk in de visserij werd Jaap al geboeid door de vogels, de Jan van Genten met hun 
spectaculaire duikvluchten en met hun verschillende kleuren van de poten. In zijn boek heeft hij 
een hoofdstuk geweid aan de ecologie van dit vogelgeslacht.  
 
Ook heeft Jaap zich verdiept in de kleuren van de zee, van donkerblauw tot lichtgroen. De kleur 
wordt ingedeeld door de Forel-Ule schaal, die 21 kleurschakkeringen kent, terwijl een glas water 
geen kleur heeft. 
 
Ook bestudeerde Jaap de helderheid van het water. Dit aan de hand de Secchischijf (een witte 
schijf van 30 cm. Doorsnee), die men laat zakken in het water. Tegenwoordig gebeurt het met 
satellietbeelden.  



 
Dan komen de verschillende havensteden aan de beurt en Jaap vergelijkt de haven van 
Rotterdam met die van Sjanghai. Havens ontwikkelen zich steeds verder van de stad af richting 
de zee. Open verbindingen en diep vaarwater is het belangrijkste. 
 
Als laatste gaat Jaap in op het Internationale Zeerecht, over het bezit- en gebruik van de zee. 
Door de visserij en bodemschatten is dit aspect steeds belangrijker geworden. Afspraken en 
wetten worden gemaakt maar die moeten ook worden gecontroleerd en daar zijn schepen voor 
nodig. Dat zijn o.a. de schepen waar Jaap nu op vaart en die gemaakt worden door Damen. 
 
Hiermee sluit Jaap zijn lezing af en wordt Jaap bedankt voor zijn interessante verhaal. 
Onder het genot van de drankje wordt er nog gezellig nagepraat over deze geslaagde avond. 
 
E.D. te B. 
Boek: VERBORGEN ZEE AANZICHTEN, beleving en beschouwing van kust, zee en schip. 
Uitgeverij: Wijdemeer Leeuwarden. 
 


