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DOOR CHARLES P.J. VAN DER SLUIS

OP 27 februari 1987 overleed na een slopende ziekte G.C.
van Bijsterveld. De crematie vond onder grote belangstel-
ling plaats op 5 maart 1987 in het crematorium Hofwijk

te Overschie.
Gerrit Cornelis van Bijsterveld werd op 14 maart 1905 geboren

op de Prins Hendrikkade (Noordereiland) uit het huwelijk van
Gerrit Cornelis van Bijsterveld en Jannetje Vrage. Hij was de
jongste van vier kinderen. Zijn vader was een alom bekende Rijn-
loods en zijn moeder dreef - om iets om handen te hebben - een
kwaliteits-sigarenzaak.

Na de openbare lagere school op het eiland en de 3-jarige Van
't Hoff HBS aan de 's Gravendijkwal doorlopen te hebben, meld-
de hij zich op 15-jarige leeftijd aan voor een nautische opleiding
aan de Zeevaartschool te Rotterdam, toen geleid door de legenda-
rische directeur W. Noorduyn.

Volgens eigen zeggen heeft hij een ideale jeugd genoten. Als
scholier was hij niet een van de makkelijksten. Hij was altijd tegen
de draad in en ging er trots op vele malen te zijn gestraft. Op de
Zeevaartschool werd hij zelfs de laatste veertien dagen voor het
examen geschorst, met behoud van recht op examen, dat op het
kantje werd gehaald.

Via introductie door een kennis van zijn vader monsterde hij
aan als stuurmansleerling op de Garoet van de Rotterdamsche
Lloyd, met bestemming Australië. Diverse reizen werden gemaakt
en in de loop der jaren behaalde hij zijn tickets, voor derde, twee-
de en eerste stuurman.

Op een van de reizen werd hij te Marseille ontscheept om voor
een buikvliesontsteking in een ziekenhuis opgenomen te worden,
alwaar hij zes maanden verbleef. Het winstpunt was dat hij hier-
door vloeiend Frans leerde spreken. Later zou hij hier veel gemak
van hebben.

Zijn scheepvaartcarrière kreeg een onderbreking van een jaar
voor zijn diensttijd bij de genie, waar hij afzwaaide als sergeant-
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