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Schippers van weleer

De Unitas is 
vorige week 
bij een sloperij 
geëindigd. (Foto 
collectie familie 
Kalkhuis)

Door Corine Nijenhuis

Jan Kalkhuis, 68
Schipper 1967-2018
Rival 2, omgebouwde sleepboot, 
1904, 176 ton
Unitas, klipper, 1898, 306 ton
Unitas, Friese maatkast, 1906, 400 ton
Unitas, Kempenaar, 1915, 600 ton

Jan Kalkhuis stamt uit een 
geslacht van schelpenvaar-
ders. Dat hij er zelf een 

werd is logisch: ‘Je bent ermee 
groot geworden, niet?’ Met een 
Dedemsvaart-aak voer het gezin 
Kalkhuis op maandagochtend 
het wad op om er tot vrijdag te 
blijven. Tot 1954 onder zeil, met 
een opduwer erachter.

Vaak moesten ze wachten bij de 
schelpenzuiger. Dan gingen ze 
voor anker in een slenk, of bij 
de Ballumerbocht. Als er andere 
schepen lagen, werd er gebuurt. 
Met vier kinderen was het krap 
in de aak. De dagen op het wad 
kenden een heldere dagindeling. 
‘s Ochtends werd er geleerd, in 
de middag mocht er gespeeld. 
Dat leren ging via ligplaatsonder-
wijs. Jan’s moeder leerde mee; ze 
had maar drie klassen gehad en 
was weetgierig. 
Spelen gebeurde aan boord, op 
het wad of op een Waddenei-
land. ‘s Avonds speelde vader op 
de mondharmonica en luister-
den ze hoorspelen. Nu en dan 
kwam een visserman opzij, 

dan maakte moeder vis- en 
garnalenkroketten.

Gevaar
Het werk aan boord was zwaar. 
Ze hoefden de schelpen dan niet 
zelf te scheppen, er moest wel 
deklast worden gezet en het ruim 
afgedekt met kleden: ‘Vaak stond 
moeder tot de knieën in het water 
te beulen.’
Bij slecht weer kon het spannend 
worden. Zoals die keer toen ze 
motorpech hadden. Ze lagen ge-
laden, de eb zou spoedig komen: 
‘Vader dacht dat we d’r onder 
gingen.’
Er was geen schip in de buurt en 
marifoon hadden ze niet. ‘Va-
der zei: als het misgaat, draai ik 
jullie in de mast, dan zitten jullie 
droog.’
Moeder Kalkhuis zag het niet 
meer zitten; zij ging naar bed. ‘Ze 
zei: eet alles maar op, want we 
gaan er toch onder.’
Gelukkig kwam het zover niet: 
vader kreeg de motor kortstondig 
aan de praat zodat ze van de plaat 
konden scharrelen. Toen moeder 
weer opstond, vroeg ze waarom al 
het lekkers op was.

Tuindersdochter
Op zijn tiende moest Jan naar 
school. Met moeder en zusters 
woonde hij in Harlingen. Leven in 
een huis vond hij verschrikkelijk, 
zodra de MULO-opleiding klaar 
was, ging hij varen. Met zijn vader: 
‘Wij waren één. Al was het hard 
werken. Vader stopte niet gauw.’

Ook werd hij snel zelfstandig: 
vader ging ijskoud naar bed en 
vertrouwde Jan het schip toe. 
Toen hij 18 was, kochten ze er 
samen een schip bij. Een omge-
bouwde sleepboot. Ze losten vaak 
schelpen op Ameland, voor de 
fietspaden. Dan moest Jan achter 
de bak, er waren geen kranen. 
Er volgde een klipper die Jan later 
overnam. Hij verruilde haar voor 
een maatkast, waarop hij met zijn 
vrouw voer. Schelpen. Een ruig 
leven voor een tuindersdochter, 
maar ze deed het prima. Toch 
bevielen de beursreizen beter, 
vooral naar Duitsland. ‘Zo konden 
we wel oud worden, zei ze.’
En zo geschiedde. Ze voeren 
steeds verder - ‘Zwerven zit in ons 
bloed’ - hun kinderen woonden 
bij moeder Kalkhuis, een mini-in-

ternaat met neefjes en nichtjes. 
Het fijnst aan verre reizen was 
het ‘rondkijken achter de dijken.’ 
Maar Jan was ook zakelijk. Jaren-
lang voer hij met twee schepen 
over de beurs, zodat hij nooit 
stillag. ‘Dat vond de buurman niet 
altijd leuk.’

Laatste reis
Vorige week heeft hij zijn laatste 
reis gedaan. Zijn schip gaat naar 
de sloop. Dat laatste is minder 
moeilijk dan stoppen met varen. 
Vooral de sociale contacten zal hij 
missen: ‘Als je stopt, belt niemand 
je meer.’ Dus belt hij zelf, want 
contact is belangrijk. Net als door-
werken. ‘Ik stop met varen, niet 
met werken.’ Klussen aan zijn 
kotter en zijn zoons steilsteven. 
Jan blijft altijd doende.

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 Patrick Naaraat

Meer dan 40 jaar 
bleven ze verborgen 
achter de betimme-
ring van de bedstede, 
de liefdesbrieven van 
de Belgische schip-
persdochter Ariane. 
Toen vielen ze bij een 
verbouwing plotse-
ling in handen van 
Daniël Lehmann, 
de nieuwe eigenaar 
van de spits Roan, 
waarin de heimelijke 
correspondentie was 
achtergelaten.

De brieven werden in de jaren 
‘70 geschreven en gaven uiting 
aan de liefde tussen Ariane en 
haar verkering. Lehmann ging op 
zoek naar de eigenaresse om ze 
haar terug te geven. Zo leerde hij 
niet alleen de bijzondere geschie-
denis van het schip kennen, maar 
ook het verhaal van Ariane en 
haar vader.

De laatste was van de oude stem-
pel. Aan de spits uit 1929 heeft hij 
praktisch nooit iets veranderd. 
Tot midden jaren ‘90 was hij ac-
tief, daarna bleef hij voor de wal 
in Gent. Tot vlak voor zijn dood 
woonde hij op de Roan, waarna 

Muziektheatergroep Ausdauer op de Roan. Enne Koens schreef het verhaal 
van Ariane dichterlijk op: ‘De boot daalde, het licht verdween, de sluisdeu-
ren openden zich, nieuw licht stroomde door de patrijzen naar binnen in de 
bedstee. Ik had mijn ogen op een kier. Geboren worden op een schip bepaalt 
je leven.’ (Foto's Ausdauer)

Theatermaker vindt heimelijke correspondentie achter betimmering spits Roan

De liefdesbrieven van Ariane

het oude schip te koop bleef lig-
gen tot Lehmann haar vond.

Ariane was toen al lang van 
boord en gelukkig getrouwd met 
haar brievenschrijver. Niet be-
paald tot genoegen van haar vader 
overigens. Die had haar liever aan 
boord gehouden, vertelt Annette 
Schenk, partner van Lehmann. 
‘Hij kon haar hulp eigenlijk niet 
missen. Zijn vrouw was weg en 
voor de houten luiken had je vier 
handen nodig.’   

Voorstelling
Schenk las de brieven niet, haar 

man heeft ze met enige schroom 
wel wat beter bekeken. Maar bei-
den waren zich ervan bewust dat 

liefdesbrieven persoonlijk zijn en 
niet voor andere ogen bestemd. 
Toch inspireerden de brieven the-
atermaker Lehmann tot iets bij-
zonders. Hij vroeg schrijfster Enne 
Koens het levensverhaal van Aria-
ne aan de hand van interviews met 
haar en haar familie op te tekenen. 
En samen met regisseur Genio de 
Groot maakte muziektheatergroep 
Ausdauer, waar Lehmann mede-op-
richter van is, een theaterstuk van 
60 minuten over het leven aan 
boord van de Roan in de 20e eeuw. 
Het is de eeuw van het harde fysie-
ke werk, de vrouw die naar de man 
luisterde, huwelijken die na goed 
overleg tussen beide ouderparen 
werden gesloten, van uit dansen 

gaan in dancings, van popidolen en 
het maken van eigen keuzes. 

Volgens de makers is de voor-
stelling ‘De eeuw van Ariane’ ver-
halend en sfeervol geworden, vol 
snelle, scherpe dialogen. ‘Het is 
een actuele, muzikale voorstelling 
waarbij het zelfstandig worden 
van de vrouw centraal staat, boor-
devol nieuwe muziek van de vaste 
musici van Ausdauer.’

De Roan heeft nu als woonschip 
een vaste ligplaats in de Rotter-
damse museumhaven. Maar vanaf 
komende zomer zal ze dienstdoen 
als varend theater op verschillen-
de speellocaties. ‘Door het schip 
langs een kade te leggen creëren 
we een speelvlak van 40 x 5 me-

ter, waarbij we op de luiken, gang-
boorden en het roefdak kunnen 
spelen. Het publiek ziet de voor-
stelling vanaf een tribune op de 
kade.’

‘We beginnen het theatersei-
zoen met een aangepaste versie 
van het stuk in enkele kleine the-
aters’, vertelt Schenk. ‘Maar op 
18 mei doen we het groot op het 
schip. En daarna gaan we het land 
in. We treden bijvoorbeeld op tij-
dens het festival Onderstroom in 
Vlissingen, mooi tegen de ach-
tergrond van scheepswerf De 
Schelde.’  

Zie voor meer informatie en een 
speellijst: www.ausdauer.nl

Muziektheater over
het leven aan boord

De Roan met de kenmerkende ronde houten luiken, die ze tot op de dag van 
vandaag heeft gehouden.


