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Schippers van weleer

De Luctor uit 
1962. (Foto collec-
tie familie Blokzijl)

Door Corine Nijenhuis

Elly Blokzijl, 66
Schipperse 1974-2012

Luctor, spits, 1956, 356 ton 
Luctor, spits, 1962, 360 ton 
Luctor, Kempenaar, 1958, 523 ton 
Luctor, motorschip,1962, 972 ton

Het leven valt slecht te 
regisseren, maar om een 
allesomvattende veran-

dering te zien als uitdaging, 
daar moet je het karakter naar 
hebben. Elly heeft dat. Al vindt 
ze dat normaal: ‘Als je jong 
bent, zie je alles meer als een 
uitdaging.’ Ze was 21 toen het 
roer omging. Letterlijk, want als 
meisje van de wal had ze nooit 
een stuurrad in handen gehad.

Met schepen had ze geen connec-
tie. Haar vader deed laboratoriu-
monderzoek naar bloembollen. 
Zelf werkte ze in de zwakzinni-
genzorg. Ze werd hoofd van een 
paviljoen, deed een stafopleiding. 
Haar toekomst leek helder als 
glas.  
Tot ze op vakantie ging met een 
jeugdreis van de kerk. Daar ont-
moette ze Dick. Toen hij vertelde 
dat hij matroos was, dacht ze aan 
de zee. Dat zijn vaargebied de Rijn 
was, bleek een meevaller: hij kon 
haar geregeld bezoeken. Want dat 

ze verkering kregen was niet te 
vermijden. En dat Elly schipperse 
zou worden ook niet. Ze zagen 
elkaar om het weekend, bij haar 
ouders of de zijne. Daar kon Elly 
vast wennen aan het schippers-
bestaan. De verhalen waren haar 
vreemd, maar het deerde haar 
niet. ‘Het onbekende heeft mij 
nooit angst ingeboezemd.’
Meer praktisch inzicht kreeg ze 
van Dick, die haar wekelijks een 
brief stuurde. Daarin vertelde hij 
niet alleen over zichzelf, maar 
ook over zijn werk. Na een jaar 
was ze klaar voor de toekomst: 
trouwen en een schippersleven.

Leren
Elly moest alles leren. ‘Hoe ik een 
touw moest vastzetten, hoe het 
moest als er een schip tussenuit 
wilde. En het sturen natuurlijk. 
De eerste reis vloog ik direct uit 
de bocht.’ Maar Dick was een 
goede leraar. Geen stoerdoener, 
eerder beschermend. Hij wilde 
dat ze kon varen, zodat ze niet 
voorop hoefde.
Elly voegde zich makkelijk in het 
schipperswereldje: ‘In Frankrijk 
lagen we vaak lang op de beurs. 
Daar waren veel jonge vrouwen, 
dan deel je dezelfde ervaring.’ 
Het beviel haar goed: ‘Op het 
water is geen dag hetzelfde.’ Ze 
had altijd wel wat nieuws te ver-
tellen. Maar was het onvoorspel-
bare meestal aantrekkelijk, soms 

werkte het tegenovergesteld. 
Varen bepaalt alles: ‘Soms was het 
of we op een eilandje zaten.’ Juist 
daarom vond Elly het belangrijk 
er iets naast te doen. Toen de kin-
deren naar het internaat gingen, 
werd ze actief in het schoolbe-
stuur en het Landelijk Oudercon-
tact voor Varenden. Later ging ze 
de administratie van hun eigen 
VOF doen.

Ongeluk
Ze had nog lang zo willen door-
gaan. Maar opnieuw diende zich 
een allesomvattende verandering 
aan. In 2010 kreeg ze een ernstig 
ongeluk: een auto viel uit de 
kraan en maakte haar gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt. Toch voer ze 
door: ‘We wilden stoppen, maar 
dat kon financieel niet.’
Het lot greep in. Op akelige wijze. 
In 2012 verongelukte Dick. Hij 
verdronk in een sluis. Elly ging 
terug naar de wal. 
Het viel niet mee, maar inmiddels 
is ze haar huidige leven gewend. 
Ze heeft het opnieuw ingericht. 
Ze denkt met geluk terug aan 
haar tijd als schipperse. ‘Al heb ik 
het beroep nooit zelf gekozen, het 
paste mij goed.’

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 varen-
de 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 tweewe-
kelijks in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

Door Willem de Niet

Wie, wat, waar, wanneer en wat kost het? Vragen die nijpend worden voor de Bronsstichting annex het dak-
loze Brons Motorenmuseum in Appingedam. Nijpend omdat het museum al tijden geen publiek meer kan 
ontvangen en de stichting haar werk wil voortzetten. Oprichter en voorzitter Anne Nijboer (62), Henk Huis-
man (60) en Peter Kort (47) doen hun verhaal.

Henk Huisman, Anne Nijboer en Peter Kort (v.r.n.l.) van het Brons Motorenmu-
seum in Appingedam met een fractie van een fractie van de motoren die het 
museum noodgedwongen in opslag heeft staan. Op de achtergrond enkele 
van de tientallen kratten met onderdelen. (Foto Willem de Niet)

Museum in Appingedam zoekt onderkomen voor grote collectie

Dolende Brons-motoren

Anne Nijboer voer als werktuig-
kundige op de koopvaardij, vaak 
op schepen met Brons-motoren. 
In 1992 begon hij Sargasso Mari-
ne Service dat in 2004 alle activi-
teiten van Brons van Waukesha 
overnam. Ook het archief, met 
alle motorkaarten en tekeningen 
kreeg hij in bezit. Om dat veilig te 
stellen bracht Nijboer het onder in 
een stichting, de Bronsstichting. 
Dat leidde in 2010 tot opening van 
het Brons Motorenmuseum. 

Henk Huisman zat 25 jaar in de 
onderdelenverkoop van Brons-mo-
toren, ook bij Waukesha. Peter 
Kort heeft geen Brons-verleden, 
hij komt uit de staalbouw maar 
hoopt op een Brons-toekomst.

 
Slepende procedure
Het museum raakte dakloos na-

dat eigenaar Control Seals van de 
voormalige Brons-fabriek, waar-
in het museum was gevestigd, 
de huurders uit het pand wilde 
hebben. Dat was de aanleiding 
voor een slepende gerechtelijke 
procedure. Ontruimingen werden 
via tussenkomst van de rechter 
uitgesteld. Control Seals kreeg een 
dwangsom van maximaal een mil-
joen euro opgelegd. Maar die uit-
spraak werd weer teniet gedaan 
in hoger beroep. De rechters spra-
ken over pesterijen van de kant 
van Control Seals en niet betaalde 

Motoren van 4 tot 2.000 pk
en heel veel onderdelen

kunnen overdragen wanneer we 
weer de beschikking hebben over 
een ruimte. Voordeel is wel dat 
we het complete archief hebben. 
Aan de hand daarvan, en met de 
motoren onder handbereik, kan 
heel veel worden uitgelegd en in 
de computer vastgelegd. Als we de 
tijd er maar voor krijgen. Dus hoe 
eerder we weer onderdak hebben, 
hoe beter.’

Huisvesting
Huisvesting heeft  de hoogste 

prioriteit. ‘We hebben hier deze 
hal tot onze beschikking, maar 
daarin staat een fractie van wat 
we hebben. Elders staat nog eens 
een veelvoud. We zoeken een plek 
aan vaarwater met een kade waar-
aan schepen kunnen afmeren. 
Zelf hebben we al een notarisbo-
tje en een viskotter. En natuurlijk 
dromen we ervan de kustvaarder 
Noordborg hierheen te krijgen. 
In het ruim zouden we motoren 
kunnen opstellen en vitrines langs 
de wanden. En op de wal zouden 
een expositieruimte en ruime 
werkplaats moeten komen.’ De 
afgelopen jaren zijn verschillende 
locaties aan de orde gekomen, zo-
als de oude locomotievenloods in 
Bad Nieuweschans. Nijboer: ‘Die 
was echt ideaal. Een prachtig his-
torisch industrieel gebouw. En aan 
de Westerwoldse AA. We hebben 

ook gekeken naar een boerderij. 
Ook aan bevaarbaar water.’ 

Huisman: ‘Maar daar zit een 
asbest dak op en er is ook geen 
schone-grondverklaring.’

Uiteraard kijkt ook het Brons 
Motorenmuseum naar de (loka-
le) overheid. Morele steun is er 
wel, maar financieel wordt het al 
moeilijker. En de gemeente heeft 
zelf geen havens in beheer. Die 
vallen onder Groningen Seaports. 
Huisman: ‘Maar die hebben liever 
betalende schepen aan hun kades 
liggen.’

Subsidie
De stichting heeft zich recente-

lijk niet verdiept in subsidiemoge-
lijkheden. Nijboer. ‘Als je met een 
concreet plan kunt komen, kom je 
beter beslagen ten ijs bij subsidie-
verstrekkers. We zijn er wel van 
overtuigd dat we een unieke col-
lectie hebben. Misschien moeten 
we eens een bureau inschakelen 
dat er in is gespecialiseerd subsi-
dies te zoeken. Toen we naast de 
locomotievenloods grepen, bleek 
degene die er wel in trok tonnen 
subsidie te hebben gekregen. 
Daar waren wij ook dik mee uit 
de brand geweest.’ In de locomo-
tievenloods wordt een graanmu-
seum annex bierbrouwerij geves-
tigd. Het Waddenfonds heeft ruim 
450.000 euro toegezegd.

huurpenningen van de stichting. 
Uiteindelijk moest de stichting in 
april 2016 toch het pand ontrui-
men, maar de juridische strijd gaat 
nog door. Op 10 januari stonden 
de partijen weer voor de rechter. 

En zo komt het dat de enorme 
collectie her en der staat opge-
slagen. Het gaat om tientallen 
motoren, genoemd naar de uit-
vinder, timmerman Jan Brons uit 
Wagenborgen. Motoren van 4 tot 
2000 pk. Uit opduwertjes en bag-
gervaartuigen, uit tractoren en 
mijnenvegers. Maar ook het vijf 

pk motortje dat ooit de misthoorn 
in de vuurtoren van Urk van lucht 
voorzag en motoren uit waterge-
malen. En onderdelen, onderdelen 
en onderdelen.

Opvolging
De vraag rijst hoe moet het als 

mannen als Nijboer en Huisman 
er niet meer zijn. Nijboer: ‘We 
hebben circa 10 vaste vrijwilligers, 
van 40 jaar tot 70-plus. Onder hen 
zijn er gerust wel een paar die wat 
van motoren weten. Op technisch 
gebied hopen we onze kennis te 


