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Schippers van weleer

‹‹ De steilsteven 
Geertje laadge-
reed voor kleine 
partijtjes.

‹ Als Steen het 
even zat was, 
zocht hij een 
afgelegen plekje 
op en bleef er 
liggen.

Door Corine Nijenhuis

Steen (71), schipper 1977-1987
Geertje, steilsteven, 1930, 126 ton

Varen kon hij al toen hij 
in 1977 zijn schip kocht, 
maar altijd als tweede 

man. Als jongen was Steen 
matroos op een zeeschip, als 
twintiger maat op een binnen-
vaartschip. Hij leerde een wijze 
les van schipper Hendrik Kater 
die met zijn kopschroefloze 
Rijn-Hernekanaalschip vol erts 
over de Moezel voer: je moet je 
schip altijd voorblijven.

‘Een openbaring. Daarna kon ik 
het zelf.’
Het was geen vooropgezet plan 
om de binnenvaart in te gaan. 
Maar de steilsteven die Steen 
voor 13.000 gulden kocht, (hij 
had 2000 gulden van de vraag-
prijs afgepraat tijdens een paar 
whisky-avonden) bleek een 
vrachtvergunning te hebben. 
Schipperspapieren waren niet ver-
plicht, dus toog hij naar de beurs. 
‘Naar IJmuiden, dat leek me nog 
overzichtelijk.’
De beurs zat in het oude stations-
gebouw, de sfeer was zo gemoede-
lijk dat Steen er vaak, tijdens het 
wachten, zijn fiets repareerde. Hij 
had geen idee hoe het bevrach-
tingssysteem werkte. ‘Wist ik dat 
de reizen niet alleen op het bord 
werden geschreven, maar ook 

omgeroepen voor analfabeten.’
Ook kende hij de vaarwegen nau-
welijks. Maar toen er een reis met 
100 ton kunstmest naar Smilde 
op het bord kwam, nummerde hij 
direct. Niet alleen paste de vracht 
mooi in het ruim, hij kende ook 
de bestemming, want daar had 
hij de Geertje gekocht. Toen hij er 
aankwam, werd net het door Mo-
lukkers gegijzelde dorpsschooltje 
ontzet.

De indiaan
Er volgden een aantal reizen met 
kunstmest, allemaal op bestem-
mingen aan de Opsterlandse Com-
pagnonsvaart. Geertje was klein 
genoeg om de oude turfroute te 
bevaren. Maar Steen kwam uit de 
biologische hoek en kunstmest 
paste daar niet in. Een schipper 

adviseerde hem naar de beurs in 
Rotterdam te gaan. Al snel had hij 
een reisje ijzer naar Vlissingen. 
Maar Steen kwam van de regen 
in de drup: de bestemming bleek 
de Marinehaven. Als wapenwei-
geraar niet de beste plek om te 
lossen. Uiteindelijk moest hij zijn 
idealisme opgeven: ‘Goede lading 
bestaat niet. Wat vervoerde je: ta-
pioca, sojaschroot, alles uit arme 
landen. Voor vee dat ons vlees 
moet geven. Dat was wel pijnlijk.’
Steen voer 10 jaar, maar bleef 
lang een vreemde in de schip-
perswereld. Eerst noemden ze 
hem ‘de student’: ‘Terwijl ik maar 
zeven klassen lagere school gehad 
heb.’ Later heette hij ‘de indiaan’. 
Omdat hij in de punktijd een 
knalrode hanenkam droeg. Zijn 
schip droeg een windmolentje en 

steevast een vlag van de provincie 
waar hij naartoe voer.

Zwerven
Hij was een jonkie vergeleken 
met anderen die op kleine 
schepen voeren. Toch heeft hij er 
nooit over gedacht groter te gaan, 
al werd hem twee keer een schip 
aangeboden. ‘Nou dan doe je 500 
ton. En een jaar later zit je op een 
1000-tonner. Het blijft hetzelfde.’ 
Maar met meer afbetaling om bij 
elkaar te varen. En Steen is geen 
haastige schipper: ‘Als ik het zat 
was, legde ik ‘m stil. Op een kalm 
plekkie.’
En dat doet hij nog steeds. Met 
Geertje zwerft hij nu op de 
bonnefooi, hij woont in het ruim. 
‘Overal bekend en nergens thuis. 
Heerlijk.’

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 Cisca de Ruiter

Oude Vreeswijkers 
én Vianezen zullen 
vast opveren bij het 
zien van dit schip 
met haar hoge wit-
te opbouw en grote 
voordek. Het is het 
machine-brugschip 
van de roemruchte 
schipbrug tussen 
Vreeswijk en Vianen. 
Begin deze maand ar-
riveerde ze bij Muse-
umwerf Vreeswijk.

 Van oudsher zorgden veerpon-
ten voor de verbinding over de 
Lek tussen Vreeswijk en Vianen. 
Maar naarmate het landverkeer 
groeide ontstonden lange wacht-
tijden voor de pont. In 1840 kwam 
de oplossing voor dit probleem. Er 
werd een schipbrug aangelegd, tot 
groot verdriet van de schippers. 
Zo’n drijvende brug vormde een 
obstakel die de doorvaart ernstig 
belemmerde. Om de schipbrug te 
passeren, moesten zij wachten tot 
een deel ervan ertussenuit was ge-
haald. Dat verhalen gebeurde met 

Het machi-
ne-brugschip 
van de schipbrug 
tussen Vreeswijk 
en Vianen wacht 
bij Museumwerf 
Vreeswijk op een 
onderhouds-
beurt. De witte 
opbouw was 
ooit de machi-
nekamer. Op het 
voordek staan de 
‘stoelen’ waarop 
een deel van het 
wegdek van de 
drijvende brug 
rustte. (Foto Cisca 
de Ruiter)

Machine-brugschip voor hellingbeurt naar Vreeswijk

Tastbare herinnering
aan schipbrug Vianen

de hand, met ankers en lieren. Dit 
was een zwaar karwei. Het openen 
van de brug, het doorvaren van 
de schepen en het sluiten daarna, 
nam wel drie kwartier in beslag. 

Machine-brugschepen
Het openen en sluiten van de 

brug werd eind 19e eeuw geme-
chaniseerd. Toen had de Utrechter 
Dirk Willem van Rennes van Ma-
chinefabriek Drakenburgh petro-
leumscheepsmotor ontwikkeld. 
De motor verving handkracht. In 
1896 werden twee machine-brug-
schepen gebouwd, elk uitgerust 

met twee liggende eencilinder Van 
Rennes-petroleummotoren van 
zes pk. De geklonken witte ijzeren 
opbouw was de machinekamer.

De machine-brugschepen ver-
haalden voortaan de verplaatsbare 
brugdelen, waardoor de openings-
tijd van de schipbrug met een der-
de werd bekort. De beide machi-
ne-brugschepen uit 1896 waren de 
eerste in hun soort in Nederland. 

Gered
De schipbrug deed dienst totdat 

in 1936 de Viaanse Brug gereed-
kwam. De drijvende brug ging ver-

Mechanisatie met zes pk
Van Rennes-motoren

volgens naar Zutphen, omdat de 
vaste brug daar in reparatie was. 
Na het klaren van de klus werd de 
schipbrug ontmanteld. Een van de 
machine-brugschepen werd door 
Rijkswaterstaat gebruikt als kan-
toor- en opslagruimte. Op enig 
moment kwam ze als woonschip 
terecht in Tull en ’t Waal. In 2000 

redden Edu van der Velden en Nel-
ly Derksen het schip van de sloop 
en restaureerden haar. Zij gaven 
het in bruikleen aan Stichting 
Watermonumenten. Nu doet het 
machine-brugschip dienst als ten-
toonstellingsruimte in de Muse-
umhaven van Zutphen. Aan boord 
staat een tentoonstelling over, hoe 
kan het ook anders: schipbruggen! 

Herinneringen
Het historische machine-brug-

schip krijgt een hellingbeurt bij 
Museumwerf Vreeswijk. En er 
wordt gewerkt aan een kleine 
verbouwing. 

Tijdens de varend erfgoedmani-
festatie VreeswijkVolVaart! op 29 
tot en met 31 juli, waarbij zo’n 
170 historische schepen in Vrees-
wijk worden afgemeerd, is het 
machine-brugschip een van de 
kroonjuwelen. Mocht u nog oude 
foto’s hebben of herinneringen 
hebben aan de schipbrug, Edu en 
Nelly horen dit graag. Zij willen de 
herinneringen aan de schipbrug 
vastleggen.

www.museumwerf.nl

De schipbrug over de Lek bij Vianen. We kijken vanaf de Viaanse kant. Een van 
de machine-brugschepen heeft een brugdeel eruit gevaren. Door de opening 
vervolgt een sleep met vrachtschepen haar weg. (Foto collectie Nelly Derksen)


