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Door Corine Nijenhuis

Jeanne van Gils-De Jongh (71), 
schipperse 1965-2001
Anjo, spits, 1938, 358 ton 
Erwan, spits, 1964, 464 ton

Jeanne is een klassiek schip-
perskind. Ze stamt uit een 
Roosendaals geslacht dat al 

in de 17de eeuw aan het varen 
sloeg. Noeste schippers met be-
wogen levens. Haar overgroot-
vader liet op zijn 68ste nog 
een Zeeuwse klipper bouwen, 
haar grootvader ging met pijn 
in het hart aan de wal omdat 
zijn vrouw angstig was voor het 
water.

 Jeanne werd aan boord van een 
spits geboren. Haar vader was in 
de oorlog als zetschipper gaan 
varen om aan de Duitse tewerk-
stelling te ontkomen. In 1943 
liet hij zijn schip zinken om te 
voorkomen dat diezelfde vijand 
het zou vorderen. Later voeren ze 
veel op Frankrijk: ‘Ik zat in 1947 
al op de Eiffeltoren.’
Jeanne ging op haar achtste naar 
het schippersinternaat in Hans-
weert. Ze was er een krap jaar 
toen de watersnoodramp kwam; 
de kinderen werden ternauwer-
nood gered. Een internaat nabij 
Sittard volgde: ‘Bij de nonnekes.’ 
Jeanne had het er moeilijk. Haar 
ouders zag ze maanden niet, net 
zomin als haar broers en zusters; 

De spits Erwan 
in Frankrijk. (Foto 
familie Van Gils)

Schrijfster en beeldend 
kunstenares Corine Nijenhuis 
schreef onder meer de non-
fictie roman ‘Een vrouw van 
staal’, waarin zij niet alleen de 
geschiedenis van haar eigen 
varende woonschip, maar 
ook die van de Nederlandse 
binnenvaart van 1901 tot nu 
vastlegde. Ontmoetingen met 
oud-schippers tijdens lezingen 
naar aanleiding van dit boek, 
leverden een serie nieuwe 
verhalen op, die tweewekelijks 
in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

die zaten op andere kostscho-
len. Na het schippersinternaat 
woonde Jeanne bij haar oma. Ze 
wilde naar de academie, maar dat 
mocht niet: ‘Loshangend haar en 
spijkerbroeken....’ Het werd de 
huishoudschool. Die duurde maar 
twee jaar. ‘Gelukkig, dan kon ik 
snel terug naar boord.’ Maar er 
volgden nog twee algemene voort-
zettingsklassen en daarna zorgde 
ze ‘voor opoe’.

Spits
Op haar 19de stapte ze op de spits 
van haar ouders. Haar vader vond 
het prachtig: hij leerde Jeanne 
varen. Ze had er profijt van toen 
ze trouwde met een schippers-
zoon. Op hun eigen spits stond 
zij achter- en haar man voorop, 
bij de draad. ‘Liever de kop kapot 

dan jouw vingers eraf’, zei hij 
vaak. Hoewel hij alle vertrou-
wen had. Jeanne moest eens met 
windkracht 10 een sluis in, die 
lag haast vol. Op het achterdek 
van een zeeschip keek de beman-
ning toe hoe die schipperse haar 
kopschroefloze spits ertussen wist 
te friemelen. Toen het applaus 
losbarstte, klapte haar man mee. 
Maar de geschiedenis herhaalde 
zich. Ook Jeanne kreeg kinderen 
en ook die moesten naar een 
internaat. Zíj deed het anders; de 
Erwan ging cement varen, zo kon 
ze haar jongens elk weekend op-
halen. Ze heeft nooit spijt gehad. 
Noch van het feit dat ze nooit 
groter gingen. Toen ze begonnen 
zat hun spits boven de kleine ton-
nenmaat, toen ze stopten behoor-
de het tot de kleine schepen. 

Met pensioen
Jeanne en haar man gingen net 
voor hun 60ste met pensioen. 
‘Heerlijk, want het werd steeds 
hectischer.’ Sloten de sluizen 
eerst vroeg, zodat je een avond 
voor jezelf had, eind jaren ‘90 
waren de openingstijden flink 
verlengd. ‘Ze kwamen allemaal 
voorbij varen. Tja, dan lig je zelf 
ook niet lekker.’ 
Nu wonen ze al jaren aan de wal. 
Eerst moest ze wennen: ‘Iedere 
dag dezelfde huizen tegenover je.’ 
Maar al snel doofde de vaarlust. 
Al vindt ze het wel jammer; met 
haar pensioen eindigt het oude 
schippersgeslacht. De nieuwe 
generatie zit droogjes op de wal.

Door Menno Smit

De Kamper Kogge 
heeft in het weekend 
van 28 en 29 mei de 
noordpunt van De-
nemarken gerond 
en daarmee is de 
Ommelandvaart een 
feit. Een historische 
mijlpaal: het is voor 
het eerst in ruim 500 
jaar dat een kogge-
schip deze oude han-
delsroute bezeilt. 

Wel moest daarna nog vanuit 
Thyberon de thuisreis worden ge-
maakt. Maar daar maakte de be-
manning zich geen zorgen over, 
want de weersvoorspellingen za-
gen er goed uit. Het maken van 
een Ommelandvaart was een lang 
gekoesterde wens van de Stichting 
Kamper Kogge. In 2004 is al eens 
een poging gedaan, maar door 
stormachtige wind heeft men 
toen noodgedwongen voor de rou-
te door het Kielerkanaal moeten 
kiezen. 

Historische tocht 
De Kamper Kogge was dit jaar 

uitgenodigd om in Lübeck deel te 
nemen aan het Hanzefestival. Zo-
wel op de heen- als terugweg zou 
worden geprobeerd de tocht om 

Middeleeuwse 
en moderne 
handelsvaart uit 
Kampen bij el-
kaar tijdens het 
oponthoud in 
Harlingen. (Foto 
Menno Smit) 

Replica Middeleeuwse Kamper kogge rondt Skagen 

Ommelandvaart volbracht

Denemarken heen te varen. Liefst 
zoveel mogelijk onder zeil. Deze 
historische  handelsroute naar de 
Oostzee wordt ‘Ommelandvaart’ 
genoemd en werd in de periode 
rond 1400 ook door een vloot van 
enkele honderden koggen geva-
ren. De totale afstand van Kam-
pen tot Lübeck is ongeveer 650 
mijl. De langste oversteek hierbij 

is Terschelling-Thyberon, een af-
stand van 230 zeemijl. Voor een 
kogge betekent dat twee nachten 
op zee. De 12-koppige bemanning 
is dan verdeeld in verschillende 
wachten.

Heenreis  
De eerste dagen stonden in het 

teken van oponthoud in Harlingen 

vanwege problemen met de navi-
gatie-apparatuur. Toen werd be-
sloten zee te kiezen was de wind 
dusdanig gedraaid dat een Omme-
landvaart moeizaam zou worden. 
Vanwege de vrij harde oostenwind 
lag het schip een aantal dagen 
‘verwaaid’ op Terschelling en was 
zelfs de tocht richting Kielerka-
naal onzeker. Uiteindelijk draaide 

Ongunstige wind zorgde
opnieuw voor oponthoud

de wind op tijd naar noordwest, 
zodat schipper Sander Klos en zijn 
bemanning toch nog grotendeels 
op de zeilen het Kielerkanaal kon 
bereiken. Ook de verdere reis op 
de Oostzee verliep vlot en hierdoor 
kon de Kamper kogge op de afge-
sproken tijd in Lübeck afmeren.

Succes
In Lübeck kwam een nieuwe 

bemanning aan boord. Gezien de 
weerberichten besloot de nieuwe 
schipper Jackie van den Bosch 
opnieuw een poging te wagen. 
Via onder meer Heiligenhafen en 
Grenaa werd in vier dagen tijd 
Skagen bereikt, een haven gele-
gen op de uiterste noordpunt van 
Denemarken op de grens van het 
Kattegat en Skagerrak. Afgelopen 
zaterdag vertrok de kogge weer 
uit deze haven om Kaap Skagen te 
ronden. Dit is het meest noordelij-
ke punt van de Ommelandvaart. 
Hierna werd koers gezet in zuid-
westelijke richting naar Thyberon,  
waar de kogge zondag rond het 
middaguur arriveerde. Daar nam 
de bemanning even rust voor de 
laatste en langste etappe terug 
naar Nederland.

Na een tussenstop bij Helgoland 
vanwege een straffe wind uit het 
noord-noordoosten, werd vrijdag-
middag Kornwerderzand bereikt 
en konden de Ommelandvaarders 
geheel volgens planning zaterdag 
4 juni feestelijk worden binnenge-
haald in thuishaven Kampen.

www.ommelandvaart.nl

Schippers van weleer


