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Schippers van weleer

De Ludi in de 
Roskamsluis bij 
Heerhugowaard. 
(Foto familie 
Deen)

Door Corine Nijenhuis

Albertus Gerardus 
Deen, 78 
Schipper 1960-2012
Ludi, spits, 1927, 350 ton

Dat veel schippers varen 
gelijkstellen aan vrijheid 
is bekend. Maar vrijheid 

kent vele gedaantes. Bij Bertus 
Deen staat het voor het onbe-
kende. Bij hem geen heimwee 
naar zekerheid. ‘Ik heb het wel 
geprobeerd, maar was er onge-
schikt voor. Voor het vaste. Ik 
wilde ergens héén.’  

Dat avontuurlijke kwam van zijn 
vader. Net als het oog voor sche-
pen. Vader Deen herkende de stijl 
van menig scheepswerf direct. 
Zijn kennis gaf hij door, smakelijk 
doceerde hij het verschil tussen 
zee- en rivierschepen. Hij voer op 
een luxe motor waar hij zo aan 
gehecht was dat hij het in de oor-
log wilde laten zinken om het uit 
handen van de vijand te houden. 
Een eigenzinnig man die vond dat 
zijn kinderen onder de mensen 
moesten komen. Dus werd Bertus 
knecht op de Rijnvaart. Die keuze 
had hij zelf gemaakt: hij wilde 
zijn Rijnpatent halen. Om een 
groter vaargebied te krijgen. Zijn 
schipperspapieren haalde hij tus-
sendoor tijdens diensttijd, daarna 
was hij klaar voor het zelfstandi-
ge werk. In Duitsland.

Sleepbootkapitein
Toen belde vader. Hij had een spits 
gekocht. Voor zijn oudste zoon. 
Maar die moest nog trouwen, tot 
die tijd kon Bertus mee. Hij stapte 
over: ‘Zo ging dat. Vader had toch 
zijn best gedaan voor zijn jongens 
door dat schip te kopen.’ Vader 
voer zijn luxe motor, de broers 
gingen samen de Rijn op. En naar 
Frankrijk. Dat was het begin van 
Bertus’ toekomstverlangen: ‘Hé, 
dacht ik, dat wordt míjn vaart 
straks.’ Want waar je in Duits-
land op het anker lag, kon je in 
Frankrijk van boord. Daar sloten 
de sluizen en was je ’s avonds vrij 
om de omgeving te zien.
Maar dat ‘later’ zou nog even 
duren. Toen zijn broer trouw-
de, moest hij van boord. Het 
lot hielp: hij belde een vriend, 
die voer de sleepboot van zijn 
moeder, maar bleek juist een 
been te hebben gebroken. Bertus 
verving hem, de zuster van de 
vriend werd zijn matroos. Toen 
de vriend was hersteld, kocht hij 
zelf een sleepboot. Zo konden 
beide jongens kapitein blijven. 
Het was een geweldig leuke tijd. 
‘Zomers scharrelden we rond in 
de baggerwerken, ‘s winters in de 
vrije vaart als sleepboot.’

Naar Frankrijk
En toen belde vader opnieuw. Of 
Bertus bij hem op de luxe motor 
wilde; hij was nodig. Een moei-
lijke keuze, de sleepboot beviel 
hem goed. Hij stapte over.  ‘Dan 
speelt hoe je bent grootgebracht. 

Mijn vader had veel meegemaakt. 
Moest ik hem dan een klap in het 
gezicht geven door het niet te 
doen?’ 
Eerst nog voer Bertus met zijn va-
der, daarna met zijn jongste zus. 
Tot zijn broer stopte. Wat Bertus 
wilde, vroeg zijn vader: de luxe 
motor of de spits? Opnieuw een 
moeilijke keuze. Bertus kende 
vaders gehechtheid aan de luxe 
motor. Maar de spits beloofde 
hem de gewenste toekomst. Met 
goedkeuring van vader koos hij 
voor de Ludi. En toen kon Bertus 
eindelijk naar Frankrijk. Met zijn 
vrouw genoot hij van de natuur. 
En van de rust. ‘In Frankrijk hoef-
de je niet dag en nacht.’ Als ze in 
Nederland waren, vertrokken ze 
zo snel mogelijk weer naar het 
zuiden. 

In de gaten
Zijn Franse avontuur duurde 30 
jaar. Toen ging de spits de sane-
ring in en voer hij verder op de 
boten van het Zuiderzeemuseum. 
Tot zijn 73ste maar liefst. Voor 
Bertus staat varen, als gezegd, 
voor vrijheid. Wat weer staat 
voor het onbekende. Dat men 
tegenwoordig weet waar elk schip 
vaart, doet hem pijn. Om die 
manier zou hij het niet kunnen. 
Alsof je in de gaten gehouden 
wordt. Niets voor Bertus: ‘Want 
wij schippers doen altijd ons best. 
Dus vertel ons niet hoe we het 
moeten doen.’

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

Er zal geween en tandengeknars 
zijn, want na selectie zal men van 
een aantal museumschepen af-
scheid nemen. Van een zeventigtal 
schepen en boten, in museum-ter-
men ‘objecten’ genoemd, zouden 
er slechts zo’n 10 de selectiepro-
cedure  overleven. Daarbij wor-
den culturele, maatschappelijke 
en  historische parameters gehan-
teerd, waarbij unieke objecten een 
betere kans maken. Dat shiplovers 
ook een emotionele binding met 
bepaalde schepen kunnen heb-
ben, wordt  in de beoordeling niet 
meegenomen.

Amical uniek
Zo is het voorbestaan van de 

stoomsleepboot Amical, die thans 
op de Scheldekaai staat opgesteld, 
al verzekerd, omdat het hier een 
voor België ‘uniek object’ betreft. 
Voor het lichtschip Westhinder 

zijn besprekingen gaande. De 
Vrienden van de Westhinder heb-
ben een stichting op het oog die 
zich over het schip zou ontfermen. 
Het lichtschip zou dan een lig-
plaats kunnen krijgen tegen ver-
laagd havengeld. Voor de sleeps-
pits Lauranda wordt een nieuwe 
‘staanplaats’ gezocht, ergens in 
de stad. Over de marinevaartuigen 
werd tijdens de bijeenkomst met 
geen woord gerept.

Betere zorg
Caroline Bastiaens, schepen 

(wethouder) van Cultuur, legde 
de nadruk op de taxatie van het 
maritiem erfgoed. De schepen die 
overblijven zullen vervolgens veel 
beter worden bewaard dan tot nu 
toe het geval was. Zij beoogt ook 
de creatie van een levendig mu-
seum met werkplaatsen in wer-
king. Daarin zal onder meer de 

kogge worden gerestaureerd, een 
middeleeuwse vrachtschip dat bij 
het graven van het Deurganckdok 
werd ontdekt. 

Na de paasvakantie wordt be-
gonnen met het overbrengen van 
de kleinere objecten, sloepen, jol-
len, kleinere jachtjes, werkboten 
en kano’s, naar het droogdokken-
terrein. Wat overigens nog niet be-
tekent dat ze de selectieprocedure 
overleven.

De verhuizing van de grotere 
vaartuigen is nog een logistieke 
uitdaging. Kunnen ze met diepla-
ders over de weg worden vervoer, 
of beter op pontons over water?

Pijnlijk
Het Walenschip Céphée blijft 

waar ze is, maar er werd met geen 
woord gerept over de hoognodige 
conservering van dit beschermde 
monument. De schepen van het 

De stoomsleep-
boot Amicale is 
een uniek exem-
plaar in België 
en zal de selectie 
overleven. (Foto 
Justin Gleissner)

Van 70 maritieme ‘objecten’ zouden er 10 door de selectie kunnen komen

Museum Antwerpen bereidt
‘shiplovers’ voor op ergste

Rijn- en Binnenvaartmuseum blij-
ven voorlopig in het Bonaparte-
dok gemeerd.

Conservator Mieke van Bom-
mel noemde de herziening van 
de collectie een delicate opdracht 
en voorspelde dat er pijnlijke 
momenten zullen komen als de 
definitieve inventaris wordt opge-
maakt. Maar ze gaf ook de verze-

kering dat voor objecten die niet 
meegaan naar het nieuwe muse-
um een andere locatie wordt ge-
zocht, in eigen land of in het bui-
tenland. Het is niet de bedoeling 
ze te slopen.

Voor het einde van het jaar moet 
het proces zijn afgerond, want dan 
begint de herinrichting van de 
Scheldekaaien.

‘Niet de bedoeling dat
rest naar sloop gaat’

Door Justin Gleissner

Genodigden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 22 maart 
van het Museum aan de Stroom over de inrichting van het 
nieuwe maritiem museum in Antwerpen, kregen op voor-
hand te horen dat geen vragen mochten worden gesteld 
over het al of niet behouden van specifieke objecten uit de 
collectie van het vroegere Nationaal Scheepvaartmuseum. 
Wel werden ze op het ergste voorbereid.


