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De herinneringen van Jan en Henk Mosterd

Heilsoldaten 
van de berging

H
un carrière speelde zich af bij het Rot-
terdamse bergingsbedrijf Van der Graaf. 
Hoewel Jan het vak al eerder leerde bij 
Van der Tak bergingsbedrijf. Hij was pas 
15 toen hij er op een bok stapte. Want 

Jan wilde ‘de haven uit’. Zijn schooltijd was geen 
succes geweest, zelf vond hij dat hij niet kon leren. 
Daarnaast was het gezin Mosterd niet bepaald rijk. 
Jan liep op klompen, met een touwtje rond zijn 
broek. ‘Geen uitmonstering om te zeggen, nou, ik 
ga ‘ns naar de HBS.’ Maar dom was hij bepaald niet. 
In geen tijd had hij de beginselen van de platte zee-
vaartkunde onder de knie en werkte mee op bokken 
en bergingsvaartuigen. Tot hij in dienst moest. Daar 
schopte hij het tot sergeant. Hij vertrok er met zijn 
schippersdiploma op zak en zocht direct het water 
op.

Zandschipper
Jan werd zetschipper op een klipper, terwijl de 
jonge Henk naar de LTS ging. Maar Jan was te eigen-
zinnig om lang voor een baas te werken. Al na een 
jaar kocht hij een zandschip van zijn oom, met de 
baggervergunning erbij. Tien jaar lang baggerde hij 
zand op de grote rivieren, op diverse eigen schepen, 
met zijn broers aan boord. Tot domeinen de vergun-
ning afnam, toen was het uit met de zandhandel.
Jan wilde terug naar Van der Tak, maar zijn echtge-
note zag de bui al hangen: een man die constant in 
het buitenland zat. En dus ging hij langs bij firma 
Van der Graaf, die binnenlandse scheepsbergingen 
deed. Het eerste wat ze hem vroegen was of hij zijn 
overall bij zich had, want Jan kon direct beginnen. 
Hetzelfde gebeurde met Henk, een jaar later. Die 
had intussen genoeg ervaring opgedaan bij een 
kraan bedrijf, waarvoor hij kribben en dijken bouw-
de. De eerste periode werkten ze samen op de bok 
waarop Jan als schipper zat. In de daaropvolgende 
jaren voeren ze op zoveel soorten bergingsvaartui-
gen, dat ze met alles wat dreef overweg konden. 
Uiteindelijk kregen beiden een ‘vast’ vaartuig; Jan 
de stoombok Actief en Henk het bergingsvaartuig 
Hendrik van der Graaf.

Olievlekken
Jan mocht dan voor een binnenlandse firma hebben 
gekozen, veel thuis was hij niet. Het bergingsbedrijf 
zat goed in het werk. Het had betrouwbaarheid en 
kunde bewezen, waardoor het veel aanbestedingen 
kreeg toegewezen. Meestentijds werd aan diverse 
projecten tegelijk gewerkt. Henk en Jan zaten in 
hetzelfde team. Dat voer in colonne naar de plek 
waar het gezonken schip lag. Het vinden van het 
wrak was niet altijd eenvoudig. Soms zag je alleen 
olievlekken die wegdreven op de stroom. Maar soms 
ook de mast die boven water uitstak: ‘Handig, dan 
wist je meteen wat de voorkant was.’ 
Duikers bevestigden stroppen aan het wrak. Als de 
Hendrik van der Graaf er eenmaal aan vastlag, kon 
Henk aan het werk. Met kraan en grijper haalde 
hij de lading uit het scheepswrak, alles op de tast. 
Als hij klaar was, was het Jans beurt om het wrak 
te lichten. Samen met een sleepboot werd vanaf de 
bok een draad onder het wrak door geschuurd, om 
stroppen te kunnen aanbrengen. De conversatie 
tussen de twee kapiteins was karig. Meer dan ‘Mot 
ie nog verder’ en ‘Zit ie al?’, werd er niet gezegd. Het 

Door Corine Nijenhuis

Scheepsbergers mogen dan man-
nen van stavast zijn met monden zo 
groot als een openliggend scheeps-
ruim; ze hebben een klein hartje. 
Dat geldt tenminste voor de gebroe-
ders Mosterd. Voorheen met z’n 
vieren, inmiddels  met z’n twee-
en. De oudste en de jongste zijn 
overgebleven. En al zijn Jan (77) 
en Henk (66) allang de berging 
uit, de ziel van het werk zit nog 
altijd in het lijf.

Henk Mosterd en zijn 
collega’s van de sleepboot 
Zeearend proberen te 
redden wat er te redden 
valt. 
(Foto’s familiearchief Mosterd)

Jan Mosterd bij de lier van 
de bok Actief.

Alles wat je 
licht is een 
drama

was al een toer genoeg de stroppen er in de stro-
ming onder te krijgen.
Eenmaal gelicht, was het zaak het wrak drijvend te 
krijgen. Een lek werd gedicht met een patch. Een 
statige, Engelse benaming die op de werkvloer direct 
verbasterde tot ‘een patsi’.

Mentaliteit
Zo’n los inzetstuk staat wat Henk betreft symbool 
voor wat een berger is: ‘Want die kan alles. Lassen, 
branden, timmeren.’ En, o ja, ook varen. Want het 
wrak moest vervolgens naar de sloper gesleept. 
Zelfstandig of in stukken op een ponton, dat hing 
van de staat af. In dat laatste geval moest de berger 
ook kunnen zagen met een ketting. Onder water 
uiteraard.
Een berger moest dan veel kunnen, mentaliteit 
was het belangrijkst. Rouwdouwers werden ge-
waardeerd, stoerdoeners niet. ‘Maar dat selecteerde 
zichzelf. Een hoop schreeuwen maar weinig wol: dat 
pleurt onmiddellijk door de mand.’
Het is de reden waarom er weinig ongelukken 
gebeurden. Want de sfeer onderling was dan alles 
behalve klef, camaraderie was een erezaak. Loyali-
teit bood ruimte om niet boven macht of kracht te 
hoeven werken. Fysiek, maar vooral ook mentaal. 
Al bleven er genoeg ontregelende voorvallen over. 

Gebeurtenissen waar de broers nu nog van wakker 
schrikken. Want scheepsberging is niet altijd een 
prettig vak: ‘Alles wat je licht is een drama.’
Daar spelen verdronken levens een bepalende rol in. 
Want of er nou wel of niet over werd gesproken, wel 
of niet bij stilgestaan: ‘Je verwerkt het nooit. Je leeft 
ermee.’ 
Toch hebben mooie herinneringen de overhand. 
Jan denkt met genoegen aan het moment dat hij 
in de leeggepompte roef van een gelicht wrak een 
fotoalbum terugvond. Hij gaf het de schipper met de 
woorden: ‘Ik hoop dat je huwelijk niet zo’n zooitje 
is als dit boek.’
De schipper kon zijn verdriet weglachen. Maar toen 
Jan hem daarna ‘een aardigheidje voor je vrouw’ gaf 
- haar verloren kettinkje met een dierbaar medaillon 
- kwamen de tranen alsnog. Het was voor Jan een 
belangrijke drijfveer: de dankbaarheid van schippers 
als ze hun spullen weer boven zagen komen. ‘Je 
voelde je soms net een heilsoldaat.’ 
Nu is er hun eigen gemis. Voor de een is dat het 
varen, voor de ander ‘m’n bootje’. Beiden missen ze 
de vrijheid, het avontuur dat het werk gaf. Maar ze 
zitten barstensvol herinneringen. Die kunnen Jan 
en Henk in gegoed Rotterdams bergersjargon met 
elkaar delen. Onder het genot van een goed glas 
jenever.


