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Schippers van weleer

Met de Odin 
maakte Dieny 
het liefst verre 
reizen. (Foto 
familie Meijer) 

Door Corine Nijenhuis

Dieny Meijer-de Jongh (74)
Schipperse 1964-2004
Deus Rector, spits, 1950, 350 ton
Adrianus, Hagenaar, 1928, 670 ton
Odin, Dortmunder, 1963, 1061 ton

Als meisje leerde Dieny 
Frans bij de nonnen, op 
het schippersinternaat in 

Namen. Als kind was ze op het 
schippersinternaat in Hans-
weert geweest. Daar had ze, 
acht jaar oud, een leuk 10-jarig 
jongetje leren kennen. Die 
schipperszoon zou 14 jaar later 
haar echtgenoot worden.

Tussendoor had ze nog kort 
verkering met een tuinder, maar 
dat werd niets. ‘Hij had het over 
aardbeien plukken om vier uur ’s 
morgens. Dan maar liever varen.’
Een logische keuze voor een 
schipperskind. En een gelukkige. 
Voeren Dieny en haar man hun 
eerste huwelijksjaren nog als 
zetschippers op een spits; spoedig 
kochten ze een Hagenaar. Ze 
voeren ermee op het zuiden, met 
erts, ijzer en kolen. Om uitein-
delijk groter te gaan: ‘Want we 
wilden vooruit.’  
Ze wilden niet alleen vooruit, ze 
wilden ook verder weg. Dieny 
hield van lange reizen. Met de 
Odin, een verlengde Dortmunder, 
voeren ze in 1992 voor het eerst 
de Donau op. Daar was weinig 
georganiseerd voor de karige 

scheepvaart. Regelmatig moest de 
Odin voor anker omdat er geen 
aanlegplaats was. Dat was niet 
altijd simpel; er stond veel stroom 
in het voortdurend wisselende 
waterpeil van de regenrivier.

Ruilhandel 
Op een van de eerste reizen, toen 
ze nog geen patent hadden, moest 
er een loods mee. De Hongaar 
die aan boord stapte was zeker 
80 jaar oud en gesoigneerd als 
een juffer, met handschoenen, 
bontkraag, hoed en paraplu. 
‘Graaf Bobby’, zoals ze hem gek-
scherend noemden, gaf Dieny een 
handkus. De man dook geregeld 
in de ijskast. Bij nadere inspectie 
bleek hij er zijn medicatie tegen 
suikerziekte te hebben gestald. 
Toen werd duidelijk waarom hij 
voortdurend van bakboord naar 

stuurboord sprong om naar bui-
ten te turen. De ziekte had hem 
half blind gemaakt. 
Met het patent op zak voeren 
Dieny en haar man steeds verder 
de Donau op. Voorbij Boedapest 
werden ze gewaarschuwd voor 
de straatarme bevolking die op 
ruilhandel uit was. Die probeerde 
‘s nachts aan boord te komen van 
een voor anker liggend schip. 
‘Best spannend. In het pikke-
donker zag je die bootjes niet 
aankomen.’
Op een nacht stond er plots een 
paar man in het gangboord. De 
Hongaren hoopten op sojascheu-
ten, maar in plaats daarvan lag 
het ruim vol plastic bolletjes. Te-
leurgesteld dropen ze af. Op een 
latere tocht had Dieny wel wat te 
ruilen; ze kreeg er juist gevangen 
vis voor terug. ‘Het hele net!’ Ze 

stond de halve nacht vis schoon 
te maken en in te vriezen.

Nooit saai
Het passeren van landsgrenzen 
kostte veel tijd. De schippers 
moesten van boord, autoriteiten 
controleerden de lading. Bij de 
grens van Joegoslavië stapte zes 
man met zaklantaarns aan boord. 
Ze verdwenen in de roef, ter 
inspectie: ‘Maar ze gingen direct 
zitten en vroegen een borrel.’ 
Het was nooit saai op de Donau. 
Ook niet als ze wekenlang in het 
ijs lagen. Dan dwaalde Dieny met 
haar man door de stad en at elke 
avond in een ander buitenlands 
restaurant. Dat mist ze het meest 
nu ze aan de wal woont: het ver-
kennen van onbekende plaatsten. 
‘Want hier in Ridderkerk ben je 
snel uitgekeken.’

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 Paul Schaap

De collectie musea-
le sleepboten in de 
haven van Maassluis 
wordt binnenkort 
uitgebreid met twee 
nieuwe aanwinsten. 
Dit zijn de Steen-
bank, één van de 
eerste Europoortsle-
pers, en de kustsle-
per Tonijn. 

De reeks vertegenwoordigers 
van Hollands Glorie in Maassluis 
bestaat momenteel uit de stoom-
sleper Furie (1916), de zeesleper 
Hudson (1939), de zeesleper Elbe 
(1959), de havensleepboot Maas-
sluis (1946), de sleepboot Delta 
(1946), de havensleper Krimpen 
(1954) en het bergingsvaartuig 
Bruinvisch (1937). Een unieke 
collectie die binnenkort wordt 
uitgebreid met de voormalige Eu-
ropoortsleper Steenbank (1960), 
die samen met het zusterschip 
Schouwenbank de eerste waren 
die L. Smit & Co. liet bouwen om 
grote schepen in het nieuwe Rot-
terdamse havengebied te kunnen 
assisteren.

De Steenbank is 30 meter lang en 
is uitgerust met tweemaal 620 pk 
Deutz. De Europoortslepers wer-
den in 1961 ondergebracht in de 
Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst 

Als Valcke A950 voer de Steenbank 35 jaar voor de Belgische marine, tot ze vorig jaar voor de sloop werd verkocht aan 
Treffers in Haarlem. (Foto PAS Publicaties)

Uitbreiding sleepbootcollectie Maassluis

Steenbank van sloop gered

(NRS). In 1972 ging de sleper als 
Astroloog varen onder de vlag van 
Smit Internationale Havensleep-
diensten en zou als zodanig dienst 
doen tot 1980. In dat jaar ging de 
sleper over naar de Belgische ma-
rine en werd herdoopt in Valcke 

A950. In 2015 volgde de uitdienst-
stelling en verkoop voor de sloop 
aan de firma Treffers uit Haarlem. 
Dankzij bemiddeling van de Stich-
ting Maritiem Erfgoed Maassluis 
kon het vaartuig echter van de slo-
pershamer worden gered. Plan ais 

haar geheel terug te brengen in de 
huisstijl van de NRS.

Kustsleper
Met de komst van de Steenbank 

laat de collectie van Maassluis 
goed zien dat de uitbreiding van 

de Rotterdamse haven met het Eu-
roportgebied schaalvergroting op 
gang bracht.

De andere nieuwe aanwinst 
voor de Maassluis-collectie is even-
eens een oude bekende. Dit is de 
sleepboot Tonijn die in 1958 door 
de lokale scheepswerf De Haas 
werd opgeleverd aan W.A. van den 
Tak’s Bergingsbedrijf, dat later zou 
opgaan in het Smit-concern. Deze 
21 meter lange sleper is in haar 
bijna 60-jarige carrière bij talloze 
bergingsoperaties betrokken ge-
weest en de laatste jaren heeft de 
sleper als Eerland 28 gewerkt in 
het Rotterdamse havengebied. De 
nog steeds met een grote bergings-
pomp uitgeruste sleper is voorzien 
van een viercilinder Industrie 4D7 
(nr. 4208), die 330 pk levert bij 410 
toeren per minuut.

De Tonijn maakt nu nog deel uit 
van de collectie van het Scheep-
vaart Museum in Rotterdam, maar 
dat heeft uit financiële overwe-
gingen besloten een deel van de 
collectie te verkopen. De Stichting 
Sleepboothaven Maassluis haakte 
daarop in, vooral ook omdat de 
boot in Maassluis ‘geboren’ is.

Plan is de Tonijn na aankomst in 
Maassluis weer terug te brengen 
in de staat zoals de sleper in 1958 
de werf verliet. Door de komst 
van de twee nieuwe aanwinsten 
heeft de Stichting Sleepboothaven 
Maassluis een unieke collectie van 
vertegenwoordigers van Hollands 
Glorie die allemaal een relatie 
hebben met het rijke sleepboot-
verleden van de havenstad aan de 
Nieuwe Waterweg.

Eerste Europortsleper is
toonbeeld schaalvergroting


