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Schippers van weleer

De verlengde 
Dortmunder 
Victorie waarop 
Ad van den Ou-
den zijn carrière 
afsloot. 
(Foto collectie 
familie Van den 
Ouden)

Door Corine Nijenhuis

Adrianus Arend van 
den Ouden, 70
Schipper 1968-2010

Victorie, spits, 1950, 311 ton
Victorie, verlengde Dortmunder, 
1959, 1250 ton

Dat Ad schipper werd, 
komt door het water. 
Hoe het precies zit weet 

hij niet, maar dat het trekt, 
is duidelijk. Dat hij uit een 
schippersgeslacht stamt gaf de 
doorslag toen hij na de lagere 
school moest kiezen voor zijn 
toekomst. Hoewel zijn moeder 
een ander idee had: ‘Zij zag een 
boekhouder in mij zitten.’

Niet dat zij op varen tegen was, 
ze was zelf schipperse. Maar voor 
haar zoon wenste ze het beste, ze 
zag hem graag hogerop klimmen. 
Ad vergelijkt het met een arbei-
der: ‘Die ziet ook graag dat zijn 
zoon doctorandus wordt.’
Hij kon goed leren, net als zijn 
moeder vroeger. Maar een leven 
op kantoor, van 9 tot 5, kon hem 
niet bekoren. ‘Dan gebeurt er niet 
zoveel.’ Varen stond voor avontuur. 
Dus koos hij voor de schippers-
school. Spijt heeft hij nooit gehad.
Zijn lagere school had hij in 
Alkmaar gevolgd. Zijn moeder 
had, vooruitstrevend als ze was, 
een advertentie gezet voor een op-
vanggezin. Ad ging wonen bij een 

sigarenzaakeigenaar, zijn ouders 
voeren verder op hun sleepboot. 
Tot hij klaar was met school. 
Vader van den Ouden wilde 
zijn zoon niet bij een ander aan 
boord, daarom kocht hij een spits. 
Zijn moeder was er dolblij mee, in 
vergelijking met de woning op de 
sleepboot, was die op de spits een 
paleis. Ook Ad was gelukkig met 
de keuze: ‘Ik had aardrijkskunde 
gehad, ik zag het wel zitten naar 
het zuiden te gaan.’

Leerzaam 
Varen met zijn vader was leer-
zaam. Op de schippersschool 
had hij vooral theorie gehad. Al 
voeren ze soms op een school-
klipper die getuigd was. Bij mooi 
weer gingen ze onder zeil. Andere 
tijden: ‘Ik moest een heel zeilplan 
voor een klipper leren.’ Kom daar 
nu nog maar eens om. 
Toen Ad 21 was, stierf zijn vader. 
Zijn moeder legde de spits tegen 
de kant. Ze wilde even rust. Ad 
ging de Rijnvaart in. Om zijn pa-
pieren te halen. Op een 80-meter-
schip haalde hij zijn Rijnpatent. 
Om vervolgens met zijn broer 
samen op de spits te gaan varen, 
diep Frankrijk in. Dat beviel hem 
vanwege de saamhorigheid op de 
Noord-Zuid, maar ook omdat er 
veel te zien was. Hij ging graag 
naar een museum, keek rond in 
onbekende steden.  
Toen zijn broer een eigen schip 
kocht, voer Ad door met een 
maat. Een enthousiaste jongen 
die het wel zag zitten toen Ad 

begon over schaalvergroting. In 
de spitsenvaart begon de klad te 
komen: ‘Er was een blije uittocht 
van schippers die groter gingen.’

Te koop
Ad kocht een 80-meterschip van 
een Zwitserse rederij. Die vroeg 
hem voor hun firma te varen, 
veelal naar Bazel. Hij deed het, al 
had hij voorkeur voor de Franse 
vaart: ‘Daar was ik taxichauffeur, 
in Zwitserland en Duitsland 
buschauffeur.’ 
Zijn vrouw ontmoette hij op 
zijn 47ste. Een schipperse met 
een zoon. Gedrieën voeren ze 
verder. Ze overwogen nieuw-
bouw, maar het kwam niet uit. 
Ze verbouwden de voorwoning 
op de Dortmunder, waar zoonlief 
met vriendin ging wonen. ‘Na een 

paar jaar keken we mekaar aan: 
nu zit de luxe van voren, niet van 
achteren.’ Ze verbouwden ook de 
woning achterop.
Op zijn 63ste zette Ad de Victorie 
te koop. Het ging razendsnel, met 
een half jaar waren ze er af. Dat 
kon financieel uit. ‘Al was ik, als 
ik iedereen die me kon gebruiken 
te vriend had gehoud, nu nog aan 
het varen.’
Nu vaart hij soms voor zijn zoon, 
op diens 110-meterschip. Of is hij, 
met zijn vrouw, passagier op een 
cruiseschip. En ze maken autorei-
zen. Steeds verder weg: ‘Ook dat 
is zwerven.’

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

DEN HELDER De belangstelling van 
eigenaren om hun historische 
schepen voor inspectie, onder-
houd en reparatie op de monu-
mentale helling van Museumha-
ven Willemsoord droog te zetten 
wordt alsmaar groter. Inmiddels 
is hiervoor al het 50-ste schip, 
de kraak Disponibel uit Hoorn, 
drooggezet.

De voormalige sluisdeurenhel-
ling op het Willemsoordcomplex, 
tussen Gebouw 66 en Gebouw 73, 
is in april 2011 in gebruik geno-
men. De helling is hiervoor voor-
zien van speciale hellingwagens. 
‘De eerste tijd stond er elk jaar 
maar een handjevol schepen op 
de helling’, zegt museumhaven-
woordvoerder Paul Schaap. ‘Pas 
twee jaar geleden ging het echt 
goed lopen. Toen werden er voor 
inspectie, reparatie of onderhoud 
jaarlijks zo’n 10 varende nauti-
sche monumenten drooggezet. 

Maar in de eerste maanden van 
dit jaar loopt het storm. Vlak na 
elkaar zijn nu al negen schepen 
drooggezet en er staan er nog zes 
in de wacht. Dit betekent dat we 
tot half augustus zijn volgeboekt.’

Bekendheid
Het gaat niet alleen om sche-

pen uit de eigen museumhaven, 
maar ook uit andere delen van 
Nederland die van de helling ge-
bruik maken. Dit kunnen allerlei 
typen historische schepen zijn, 
zoals tjalken, botters, kotters, 
aken, slepers en reddingboten. 
Schip nummer 50 is een 25 meter 
lange zogeheten kraak uit 1902. 
Dit unieke vaartuig draagt de 
naam Disponibel en is afkomstig 
Hoorn. In haar werkzame leven 
heeft de kraak als vrachtschip 
een groot aantal jaren aardap-
pels, olie en rijst vervoerd tussen 
Amsterdam en de Zaanstreek. De 
huidige eigenaren hebben het 

schip inmiddels weer prachtig 
gerestaureerd. Op onze helling 
krijgt het onderwaterschip van de 
Disponibel nu een schilderbeurt. 
Paul Schaap: ‘De bekendheid van 
onze helling hebben we mede te 
danken aan de Traditionele Sche-
pen Beurs die we vanaf 2016 jaar-
lijks in het tweede weekend van 
november op het Willemsoord-
complex organiseren. Tijdens dit 
evenement zorgen we er altijd 
voor dat er een prachtig schip op 
de helling staat.’

Museumhaven Willemsoord 
ontwikkelt zich de laatste jaren 
meer en meer als vooraanstaand 
centrum waar nautische monu-
menten gerestaureerd, gerepa-
reerd of vakkundig onderhouden 
kunnen worden. Naast diverse 
werkplaatsen beschikt de Muse-
umhaven Willemsoord hiervoor 
sinds kort ook over een goed 
geoutilleerde scheepstimmer-
werf. (PN)

Disponibel 50ste schip op helling Willemsoord

De kraak Dis-
ponibel is het 

50ste schip op 
de helling van 
Museumhaven 

Willemsoord. 
(Foto PAS 

Publicaties)

Zeilwagen uit 1602
SCHEVENINGEN Leerlingen van de timmeropleiding van het ROC Mondriaan in 
Scheveningen hebben een replica van de in 1602 door wiskundige Simon Ste-
vin gebouwde zeilwagen gebouwd. Stevin bouwde de zeilwagen destijds voor 
Prins Maurits, die er veel succes mee had op het strand van Scheveningen. 
Volgens verslagen uit die tijd behaalde de zeven meter lange zeilwagen van 
bijna 5000 kilo onder gunstige weersomstandigheden een snelheid van maar 
liefst 40 kilometer per uur. De replica werd onder begeleiding van docenten 
en vrijwilligers van Muzee Scheveningen gebouwd door zeven leerlingen van 
ROC Mondriaan. Bij gebrek aan bouwtekeningen en precieze afmetingen zijn 
oude prenten gebruikt en afbeeldingen van een recenter schaalmodel. (Foto 
W.M. den Heijer)


