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Schippers van weleer

Door Corine Nijenhuis
Jan Eleveld (86)
Schipper 1945-1987
Marjan, Friese maatkast, 1920, 300 ton
Laguna, 1965, Kempenaar, 650 ton
Laguna, 80-meterschip, 1200 ton

A

ls het aan zijn moeder
had gelegen, was Jan dominee geworden. Maar ze
was geen dwingende vrouw, dus
werd haar jongste zoon wat hij
zelf wilde: schipper. Net als zijn
drie broers. Op zijn 15de begon
hij als schippersknecht.
Tot hij in dienst moest, bij de marine. Een schipperszoon verwacht
als matroos te worden ingedeeld:
‘Maar wat werd ik? Bottelier! En
dat midden op de hei.’ Gelukkig
kreeg hij ‘broederdienst’: al na
een half jaar kon hij terug naar
het water.
Jan begon als matroos bij Van
Ommeren, de eerste tankrederij
in Nederland. Al binnen enkele
maanden promoveerde hij tot
stuurman. ‘Ik had een goeie kapitein die me veel liet varen.’
Diezelfde kapitein zei dat hij naar
school moest. Jan was er niet blij
mee; zijn salaris werd stilgelegd,
terwijl hij zelf het cursusgeld
moest ophoesten. Ook zag hij het
nut er niet van in. ‘Varen leer je
niet op school, varen leer je in de
praktijk.’
Maar zijn kapitein hield voet bij

stuk. ‘Dat komt goed Jan’, zei hij
alleen. En zo was het. Nog voor
hij op een feestelijk etentje zijn
diploma kreeg uitgereikt, kwam
de walkapitein van de rederij
vertellen dat Jan per heden afloskapitein was. De jongste in het
bedrijf, Jan moest nog 23 worden.

Ezelsvloot

Hoewel meestal jonger dan zijn
bemanningsleden, had hij nooit
problemen. Jan droeg de bij zijn
positie horende verantwoordelijkheid met trots, maar stelde zich
nooit autoritair op. Hij geloofde
in vriendschappelijke samenwerking. Eén keer had hij onmin, een
oudere stuurman hield zijn meerdere graag op de hoogte van zijn
werkzaamheden. ‘Het was de hele
dag: kap, ik ga dit doen, kap ik
ga dat doen.’ Gek werd Jan ervan.
Uiteindelijk greep hij de stuurman bij de arm en scandeerde:
‘Als je verdomme niet ophoudt
met dat ge-kap, dan schop ik je
van boord!’
Na twee jaar werd Jan kapitein op
de tanker Sardinia, daarna volgde
de Macedonia. Alle scheepsnamen van de rederij eindigden op
ia. ‘Het werd wel de ezelsvloot
genoemd.’
Met zijn tanker en driekoppige
bemanning voer Jan over de Rijn
tot Bazel en terug, alleen of met
een tweede rederij-tanker in de
sleep. Acht jaar later kreeg hij een
jonge tanker. Zijn vrouw - Jan was
intussen getrouwd - was blij; hoe
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nieuwer het schip, hoe luxer de
woning. Maar Jan kreeg genoeg
van de rederij. ‘Op het schip was
je misschien de baas, maar het
kantoor stond boven je. Dat was
de echte baas.’

Handelen

Hij verwonderde zich over de
neerbuigendheid van sommige
rederij-kapiteins over particuliere schippers. ‘Kleine schepen,
simpele woningen’, zeiden ze.
Dan antwoordde ik: ‘Maar zíj
zijn ondernemers!’ Drie jaar later
werd Jan zelf eigen baas. Hij ging
droge lading varen.
Jan kocht een Friese maatkast,
die hij zes jaar later wisselde voor
een verlengde Kempenaar. Zijn
zoons werden ouder en kwamen

als schipper terug aan boord.
Zo ontstond het plan een groter
schip aan te schaffen en zelf te
handelen in vervoer van droge
lading. Gezamenlijk kochten
ze een 80-meterschip. De eerste
jaren voer en handelde Jan zelf,
maar na verloop van tijd namen
zijn zoons het over. ‘Uiteindelijk
haalde ik alleen het geld nog op.
Dat was ook leuk!’
Toen Jan een huis kon kopen,
deed hij het direct. Hij ging met
zijn vrouw op het Noordereiland
in Rotterdam wonen en had
onmiddellijk nieuwe bezigheden.
Maar allemaal watergerelateerd.
Want dat is noodzakelijk voor
Jan: ‘Water is beweging. Water is
leven.’

Schrijfster en beeldend
kunstenares Corine Nijenhuis
schreef onder meer de nonfictie 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

Jan Eleveld begon voor zichzelf
op de Friese
maatkast Marjan. (Foto familie
Eleveld)
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