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Korte geschiedenis van de Hilde Torm 

Bij ‘Handelsonderneming en Bergingsbedrijf A.C. Slooten’ aan de Veerdijk in Wormer zijn in de jaren vijftig, zestig en 

zeventig van de vorige eeuw grote aantallen schepen en scheepjes gesloopt. Daaronder waren een aantal grote 

zeegaande vrachtschepen. Een daarvan was het stoomschip ‘Hilde Torm’ uit Kopenhagen. Het schip werd gebouwd 

in Helsingør en afgeleverd op 16 september 1930. Het werd uiteindelijk in 1960 gesloopt aan de Veerdijk in Wormer. 

  

Via het archief van de oud medewerker Henk Kleijn van Scheepssloperij Slooten (de gebruikelijke naam voor de 

Handelsonderneming van Slooten) en het internet heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van dit schip en de sloop 

in Wormer. 

In dit overzicht zijn een twee kopieën van krantenartikelen opgenomen. De foto’s in die artikelen waren niet meer te 

reconstrueren. Ik heb de digitale versies van die krantenartikelen aangevuld met foto’s uit het archief van Henk 

Kleijn.  

Het eerste krantenartikel lijkt me een verslag van een ter zake deskundige verslaggever. Ik heb de bron en de datum 

van dat artikel nog niet kunnen achterhalen. Het tweede artikel uit de Typhoon is geschreven door een 

‘gelegenheids journalist’ die vindt dat schepen ‘veel reizen achter de boeg’ hebben. Bovendien schrijft deze 

journalist de naam van het schip consequent fout.  Maar het geeft toch een aardig sfeerbeeld van de manier waarop 

Adriaan (bijnaam Toerel) Slooten te werk ging. 

Uit een selectie van de scheepvaartberichten blijkt dat de Hilde Torm regelmatig in een Nederlandse haven 

afmeerde. De lading was meestal erts uit havens als Bilbao in Spanje.                                                                                                       

De berichten zijn verzameld via http://kranten.delpher.nl/      

Deze inventarisatie is gemaakt als voorbereiding op een groter artikel over de geschiedenis van deze scheepssloperij 

aan de Veerdijk in Wormer.  

Samengesteld door Cees Kingma in mei 2014    
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23 September 1953 Danish cargo steamer Hilde Torm lost her propeller 14 miles off Cape Wrath saved by Salveda 

who managed to get a line on board when the steamer was only 2 miles off shore. She was towed to the Clyde. 

Reported on page 6 of the Glasgow Herald on 25 September 1953 

Bron: http://www.historicalrfa.org/rfa-salveda-ships-details 

Nog een bron: 

http://news.google.com/newspapers?nid=2507&dat=19530924&id=8kpAAAAAIBAJ&sjid=XoYMAAAAIBAJ&pg=5166,

2250041 

 

 

http://www.historicalrfa.org/rfa-salveda-ships-details
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Kerngegevens van de Hilde Torm waaronder: 

 De werf waar het schip werd gebouwd  

 Afmetingen 

 Type stoommachine 

 Rederij 

 Snelheid 

Ook staat in dit overzicht dat het schip in 1959 is 

aangeboden voor schroot en 1959/10/05 is 

aangekomen in Den Helder.  
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DOOR „TITAN” TOT DEN HELDER GEBRACHT 

„Hilde Torm” overnachtte bij 

vliegkamp „De Kooy” 

Voor sloop bestemd vrachtschip geschut via Rijkswerf 

 

De Hilde Torm wordt met twee sleepboten door het Noordhollands kanaal naar Wormer gebracht. 

 

Imposant gevaarte in polderland 

DEN HELDER —Als een zwarte wolkenkrabber torende het Deense vrachtschip „Hilde Torm” gistermiddag hoog uit 

boven het Noordhollands polderland bij „De Kooy”. Het schip was op zijn laatste reis, van Esbjerg naar de sloperij 

van de fa. A. C. Slooten te Wormer, tot even voorbij het Shell-depôt aan de Rijksweg gevorderd. Hier vielen de 

motoren van de „Sytske” en de „Pieter”, die de sleep in Den Helder hadden overgenomen, stil. Men zou ter 

plaatse overnachten en de reis vanmorgen voortzetten. 
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Gesleept door de „Titan” van bureau Wijsmuller was de „Hilde Torm”, met de Deense vlag en de rederij vlag nog in 

top, gistermorgen vroeg op de rede van Den Helder aangekomen. Hier werd het schip overgenomen door 

sleepboten van de Dienst Kleine Vaartuigen der Koninklijke Marine, die voor het schutten van de „Hilde Torm” 

zouden zorgen. Het schip was namelijk te lang voor de Koopvaardersschutsluis en moest via het natte dok van de 

Rijkswerf en het z.g. „Boerenverdriet” het Noordhollands Kanaal bereiken. 

Met het schutten waren enkele uren gemoeid. Het passeren van de voorhistorische „Langebrug” over de Zeedok-

sluis is altijd een tijdrovende geschiedenis. Nu moest men, nadat de sluisdeuren achter de „Hilde Torm” gesloten 

waren wachten tot het water in het natte dok op hetzelfde niveau als de Binnenhaven gekomen was. 

Om half twee gistermiddag was de „Hilde Torm” zover, dat de beide slepertjes van de fa. P. van der Zee en Zn. uit 

Amsterdam de sleepreis door het  Noordhollands Kanaal konden beginnen. De 52-jarige „Sytske” lag met haar 160 

paardekrachten voor en de 46-jarige „Pieter” hield het schip met 240 paardenkrachten van achteren vast. Verder 

dan een paar kilometer voorbij de Koopvaardersschutsluis kwam men echter niet, daar met de heer Slooten, die de 

reis van Ebsjerg af aan boord van de „Hilde Torm” had meegemaakt, verschil van inzicht ontstond over de gang van 

zaken. Volgens de opvarenden van het gesleepte schip „gierde” dit nogal en was het gevaar van aan de grond lopen 

niet denkbeeldig. Men durfde het niet. aan, om deze wijze de vele bruggen in het Noordhollands Kanaal te passeren 

en daar misschien schade aan te richten. In de namiddag kwam men echter na telefonisch overleg met de fa. Van der  

Zee  tot een oplossing. Vanmorgen  bij dag worden  kon  de  reis  worden  voortgezet. 

 

Bron:   onbekend 

Datum:  onbekend 
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Dagblad voor de Zaanstreek „De Typhoon” van donderdag 28 april 1960 

 

Tussen Esbjerg en Wormer groeide 'n verhaal: 

De trouw van een witte kat of het 

drama van de Hilde Thorm 

 

De HILDE THORM na een driedaagse reis van Esbjerg (Denemarken) naar Wormer voor de wal van sloperij 
Slooten in oktober vorig jaar. 

 

Wormer. Dat het leven bij 40 zou beginnen (een mening, die men tegenwoordig nogal eens hoort verkondigen) 

kunnen we in vele gevallen niet van toepassing doen zijn op zeeschepen. Een sprekend voorbeeld van de vrij korte 

levensduur van een zeeschip ontdekten we bij de sloperij van handelsonderneming en bergingsbedrijf A. C. Slooten 

aan de Veerdijk. Tot voor kort lag daar voor de wal in de Zaan het trotse stoomschip Hilde Thorm van de Deense 

rederij Thormlines uit Kopenhagen met een inhoud van 1600 b.r.ton (2500 net weight) en de afmetingen 85 bij 11.50 

meter. 
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Het schip zag er nog keurig uit, zwart aan de huid en wit aan de opbouw met in de schoorsteen de kleuren van de 

Deense vlag in de vorm van een rode strook met witte band. Hoewel het schip pas van 1930 dateerde, nog degelijk 

van structuur en niet versleten was, had het voor de rederij betrekkelijk weinig waarde meer. 

De reden hiervan was dat het schip per reis een slordige ƒ 10.000 tot ƒ 15.000 verlies gaf. Waaruit wel blijkt, dat de 

Hilde Thorm niet economisch meer was in de vaart. Zelfs de reis van de Deense haven Esbjerg naar sloperij Slooten 

aan de Veerdijk geschiedde voordeliger wanneer men de boot liet slepen dan op eigen kracht met een voor dit korte 

reisje kostbare bemanning. 

Slepen was veel goedkoper... 

Voor de Hilde Thorm in onze gemeente kwam om te worden gesloopt had het anderhalf jaar voor de wal in Esbjerg 

gelegen. Het had toen echter al vele reizen achter de boeg. Het was een wilde vaart schip dat voornamelijk ertsen 

vervoerde en ook hout naar Antwerpen. Na een driedaagse reis over de Noordzee van Esbjerg naar hier, getrokken 

door de Titan van Weismuller uit Rotterdam, kwam de Hilde Thorm 5 oktober 1959 voor de wal van sloperij Slooten 

te liggen. Hoewel de Zaandammersluis te smal en de Koopvaarderssluis in Den Helder te kort was voor het zeeschip 

heeft het toch de plaats van bestemming bereikt. Vraag niet hoe, maar beschouw dit goochelen als het 

beroepsgeheim van het bedrijf. 

De heer Slooten, die steeds zijn voor de sloop bestemde schepen zelf gaat halen, in welk land dan ook, vertelde ons 

het wonderlijke verhaal van de witte kat, een staaltje van onverbreekbare trouw. In de haven van Esbjerg, aan de 

westkust van Denemarken, lag de Hilde Thorm langszij een ander schip, bewoond door een echtpaar dat toezicht op 

beide schepen had. Toen de tijd van vertrek was aangebroken en men de laatste tros had losgegooid ontwaardde de 

helper van de heer Slooten een witte kat op het dek van de Hilde Thorm. In de mening dat poeslief aan het echtpaar 

toebehoorde reikte hij, op de valreep als 't ware, de kat over aan de vrouw op het andere schip. In volle zee gekomen, 

waar vogels overtrokken en enkele op het dek van het schip neerstreken, kwam opeens de witte kat weer te voor-

schijn, waarschijnlijk uit een duistere verblijfplaats naar buiten gelokt door de malse vogeltjeslucht. De heer Slooten 

en collega stonden stom verbaasd. De kat moest op het laatste nippertje een reuze sprong gemaakt hebben om weer 

op de HildeTorm te komen. 

Wat was nl. het geval? De witte kat bleek de scheepskat van het voor de sloop bestemde schip te zijn geweest. Het is 

een bekend verschijnsel, dat katten aan hun huis hechten. Deze kat was wel een typisch voorbeeld van zulk een 

gehechtheid. Ze was gewoon niet van het schip af te krijgen, zelfs niet toen men al met de sloop was begonnen. Het 

laatste „bemanningslid" van de Hilde Thorm verliet pas het schip nadat men het dek er af had gebrand. De kat is toen 

verdwenen en niemand heeft haar ooit weergezien. 

Nu in brokken. . . .  

De sloop van de Hilde Thorm heeft wat vertraging ondervonden doordat de bok, die het gevaarte uit het water van 

de Zaan op de wal moest lichten niet beschikbaar was. Geen nood echter, want in de tussentijd (tussen de komst van 

de Hilde Thorm en de bok) had de heer Slooten handenvol werk aan twee andere (weliswaar kleinere) schepen. 

Nu ligt het eens zo mooie schip in brokstukken op de wal aan de Veerdijk. Van wat vroeger van oost naar west en 

van noord naar zuid de golven doorkliefde, is nu weinig meer overgebleven dan reusachtige stukken ijzer, die weldra 

naar de Hoogovens in IJmuiden zullen gaan. Overal liggen die stukken verspreid over de sloperij. Hier ziet men de 

voorsteven met daar bovenop de achtersteven, daar ziet men weer drie bodemgedeelten op elkaar liggen. Ook de 

stoommachine, die betrekkelijk modern, maar van wieinig waarde was, ligt in brokken. Zo is het de Hilde Thorm 

vergaan, eens de trots misschien van rederij Thormlines, nu na ongeveer 30 jaar leven, niet meer dan een grote 

hoeveelheid schroot.                                                                                                                                                           F.G. de R. 
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Scheepvaartberichten 
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