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Schippers van weleer

Kees Boekweit 
heeft als berger 
en kapitein 
van de sleper 
IJsvogel tien-
tallen schepen 
omhooggehaald. 
(Archieff oto 
Bas Klimbie)

Door Corine Nijenhuis

Jan Visser (67)
Schipper 1966-1974
Gerardus Cornelis Boekweit (60)
Schipper 1974-1989

Over Kees Boekweit kun 
je zeggen dat hij in een 
verkeerd tijdperk is gebo-

ren. Zijn passie voor stoom is zo 
groot dat hij er liefst voortdu-
rend mee doende is. Dat begon 
als kind. Een vriendje nam een 
bij de vuilnis gevonden stoom-
machientje mee. Ze stookten 
het ding op, waarna Kees zo 
enthousiast werd dat hij zijn 
moeder vijf gulden ‘aftroggelde’ 
om het ding te kunnen kopen.

Toen zijn broer jaren later ver-
telde dat er een stoomsleper in 
Vlaardingen lag, fietste Kees er 
direct heen. Twaalf jaar was hij, 
met maar één missie: varen op 
die stoomsleper. Het duurde even 
voordat de sleepbootkapitein 
toegaf, maar daarna was Kees 
voorgoed verkocht. ‘School werd 
onbelangrijk, ik wilde enkel nog 
varen op een stoomsleepboot.’
Maar het stoomtijdperk was meer 
dan een halve eeuw voorbij toen 
hij van de LTS kwam. Dus ging 
hij bij de roeiers, zoals zijn vader. 
Kees was pas 17, een opleiding 
bij de Rotterdamse Koninklijke 
Roeiersvereniging Eendracht 
was er niet. Hij zat een jaar bij 
een begeleider op de boot. Die 
leerde hem het werk: ‘Losma-
ken, vastmaken en verhalen van 

zeeschepen en alles daartussen.’ 
Daarna moest hij het alleen doen, 
met een eigen motorvletje, ook 
de nachtdiensten. Kees vond het 
geweldig, de dynamische wereld 
waarin camaraderie en humor 
de boventoon voerden. Iedereen 
hielp elkaar, wat nodig was ook, 
want zonder gevaar was het 
kabelwerk niet. Soms werd er een 
bootje ‘geknepen’. Kees’ vader 
verdween eens met zijn vlet on-
der een zeeschip toen dat, na het 
leggen van de achtertros rond de 
beting, een klap vooruit gaf. Maar 
nooit waren er dodelijke onge-
lukken. ‘Al moest je als roeier wel 
een stukkie kunnen zwemmen.’

Berger
Kees was vast van plan na zijn 
diensttijd terug te keren bij 
de roeiers. Maar een medische 
keuring bracht een vergroeiing 
in zijn rug aan het licht: hij kon 
direct de WW in. Hij herinnerde 
zich zijn oude liefde en solliciteer-
de bij alle sleepbootdiensten in 
Rotterdam. Ze wezen hem stee-
vast af: ‘Niemand zat te wachten 
op een jongen van de LTS.’
Gelukkig had bergingsbedrijf Van 
der Graaf te kampen met een 
langdurig zieke matroos. Ze wil-
den het wel proberen met Kees; 
hij kon meteen mee op klus. 
Het bergingsbedrijf werkte in 
binnen- en buitenland; verzette 
kranen, plaatste middensecties 
in te verlengen zeeschepen. En 
het borg gezonken schepen. 
Kees bleek goed in het werk. Al 
snel werd hij kapitein en was 

degene die de draden onder het 
wrak door moest schuren, om de 
strop op zijn plek te krijgen. Dat 
gebeurde met slepers en hijsbok-
ken. Dat die laatsten op stoom 
werkten, daar werd Kees erg 
gelukkig van. Ook de werkmen-
taliteit paste hem: ‘In de berging 
moet je een zak zout kunnen 
opvreten. Op je tong bijten en 
doorgaan. Want dat ding moet 
eruit.’

Stoomsleper
Kees heeft tientallen vrachtsche-
pen omhoog gehaald, de meeste 
in één stuk. Die maakten ze 
waterdicht ‘met een patsie voor 
het gat’ en sleepten het naar werf 
of sloperij. De akeligste klus-
sen waren die met verdronken 
schippers. Gelukkig gebeurde het 
zelden: ‘De meesten klommen op 
tijd op het stuurhuisdak.’

Hij had tot zijn pensioen willen 
doorgaan, maar zijn rug belette 
dat. ‘Toen ik mijn sokken niet 
meer zelf kon aantrekken, ben 
ik vertrokken.’ Hij nam afscheid 
van zijn bergingsmaten en het 
avontuurlijk bestaan in het café 
op Noordereiland: ‘Jankend.’
Nu is hij brugwachter en slui-
smeester. Maar rustig is zijn 
leven niet. Kees is al jaren druk, 
met zijn oude liefde. Hij redde 
de stoomsleper Hercules van 
de sloop en bracht haar terug 
in originele staat. Met hulp van 
anderen die lijden aan dezelfde 
kwaal als Kees: stoomverslaving. 
Dat brengt, net als kabelleggen, 
camaraderie en humor mee.

Kent u iemand die beslist niet in deze 
serie mag ontbreken? Neem dan con-
tact op met de redactie, of mail naar 
corine.nijenhuis@planet.nl

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

Door Justin Gleissner

Op zee, waar het lichtschip West-Hin-
der III lag, ligt nu een baken: de West-
hinderpaal. Het voormalige en nog 
volledig intacte lichtschip zelf, ligt in 
het Bonapartedok in Antwerpen. Door-
gaans is het schip niet toegankelijk 
voor  bezoekers. Het ligt daar maar. De West-Hinder gemeerd aan de Sint-Laureiskaai aan het Bonapartedok in Antwerpen. De lichttoren torent 14 

meter boven dek en was zichtbaar over een afstand van 12,4 mijl. Vrijwilligers en sponsors willen er een varen-
de ‘ambassadeur van watererfgoed’ van maken. (Foto Justin Gleissner)

Stichting wil Belgisch lichtschip 
opnieuw in de vaart brengen

‘ Red de 
West-Hinder’

De West-Hinder III is eigendom 
van de overheidsdienst Maritieme 
Dienstverlening en Kust (MDK), 
die het in beheer heeft gegeven 
aan de stad Antwerpen. Maar het 
stadsbestuur had het tot voor kort 
niet zo begrepen op dit varend erf-
goed. Was het museumstuk eerder 
nog opengesteld voor publiek, op 
den duur liet het onderhoud te 
wensen over en werd het schip 
gesloten voor het publiek, vanwe-
ge een tekort aan personeel en de 
aanwezigheid van asbest.

Sindsdien is al veel water door 
de Schelde gestroomd. Maar er is 
een kentering. Er komt de laatste 
tijd in Antwerpen weer meer aan-
dacht voor monumentale sche-
pen. En met de herbestemming 
van het Droogdokkeneiland tot lo-

catie voor maritiem erfgoed, zijn 
in de politiek en onder liefhebbers 
stemmen opgegaan de West-Hin-
der III vooral in Antwerpen te 
houden. Eerder waren er plannen 
het schip terug te sturen naar Oos-
tende, de officiële thuishaven. Een 
alternatief zou de smeltoven zijn 
geweest.

Grootse plannen
Vrienden van de West-Hinder 

hebben intussen, onder het motto 
‘Red de West-Hinder’ de handen 
ineen geslagen om door middel 
van sponsoring en veel vrijwilli-
gerswerk het lichtschip helemaal 
op te kalefateren, zodat het in oor-
spronkelijke staat voor de volgen-
de generaties wordt bewaard. Die 
vrienden hebben de oprichting 

van een VZW Stichting West-Hin-
der aangekondigd die met MDK 
een overeenkomst zou sluiten 
waarbij het beheer van het schip 
aan de Stichting zou worden over-
gedragen. De formule voor het ge-

wezen opleidingsschip Mercator, 
zou daarvoor model staan.

De Stichting heeft grootse plan-
nen met het lichtschip. Zo heeft 
een aannemer al aangeboden gra-
tis het asbest rond de schoorsteen 
te verwijderen, zodat bezoekers 
geen gevaar meer lopen. Op ter-
mijn moet de West-Hinder ook 

een droogdokbeurt krijgen voor 
grondige inspectie en het bewijs 
van deugdelijkheid. Uiteraard zal 
ook de 200 pk dieselmotor het no-
dige onderhoud krijgen.

Tweede leven
Alles wijst erop dat de Stichting 

geen stilliggend museumschip 
voor ogen heeft, maar met de 
West-Hinder III en met betalende 
gasten opnieuw zee wil kiezen. Als 
varend ambassadeur van de mari-
tieme musea en van het maritiem 
erfgoed in het algemeen, aldus 
Patrick Van den Bulck, een van de 
initiatiefnemers van de Stichting.

Ook de Vrienden van het Nati-
onaal Scheepvaartmuseum zijn 
zich ten volle bewust van de be-
tekenis van de West-Hinder, een 

van de belangrijkste wegwijzers 
naar de haven van Oostende, Zee-
brugge, Antwerpen en Gent. Vanaf 
15 maart 1864 tot in 1994 maakte 
een achttal lichtschepen die dienst 
uit, gestationeerd onder meer op 
de zuidoost-punt van de West-Hin-
der zandbank in positie 51°23’00” 
noord en 02°26’20” west; circa 11 
mijl van Nieuwpoort en 17 mijl 
van Oostende.

De bemanning bestond uit ne-
gen zeelieden die elke 14 dagen 
werden afgelost door een andere 
ploeg. De West-Hinder III, evenals 
de zusterschepen I en II werden in 
1950 gebouwd  op de werf Beliard 
Crighton in Oostende. Ze meten 
42,50 meter. De lichttoren is 14 
meter hoog en de draagwijdte van 
het licht bedraagt 12,4 mijl.

Jaren van verval
in Bonapartedok


