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Andere tijden10

 , 23 maart 2018 

Schippers van weleer

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

Piet Sponselee nam ontslag bij de CFNR om zijn huwelijk te redden. Hij kreeg 
een getuigschrift mee. Later bleek het huwelijk toch niet te redden.

Door Corine Nijenhuis

Piet Sponselee (91)
Schipper 1940-1952

Piet Sponselee is een man 
met een brede carrière. Hij 
was matroos, stoker, kok 

en schipper, havenbeambte én 
controleur-binnenvaart: ‘Van de 
ene baas naar de andere, maar 
altijd in de scheepvaart.’

Al bij geboorte was hij een wa-
terkind: vader Sponselee meerde 
zijn zeilklipper af achter de Am-
sterdamse Willemsluis om Piet in 
een kerkje te laten dopen. Daarna 
ging de reis verder.  
Tot opa de zeilklipper verkocht: 
‘Er was geen droog brood meer 
mee te verdienen.’ Het gezin ging 
aan de wal, vader werd stuurman 
bij rederij Amstel en Schelde. 
Die onderhield een beurtvaart 
Amsterdam-Antwerpen-Brussel. 
Na een jaar werd hij kapitein, mét 
vrouw: ‘Want dat vond de rederij 
prachtig, kapiteinsvrouwen aan 
boord!’ De kinderen bleven bij 
hun grootouders.  
In 1938 kwam Piet aan boord, al 
duurde dat maar even. De rederij 
wilde geen families op hun sche-
pen nu er mijnen in de Zeeuwse 
zeearmen dreven. Toen de oorlog 
uitbrak kwam het gezin weer aan 
boord. Piet hielp aan dek: ‘Ik deed 
van alles maar verdiende niks.’
Dat veranderde toen de kapitein 
van een ander rederijschip met 

verlof ging. ‘De stuurman vroeg 
vader: kun je Piet niet meegeven 
als stuurmannetje?’ Na twee rei-
zen kwam de verlofganger terug. 
Maar Piet was geliefd: ‘Dus vroeg 
de machinist: waarom blijf je niet 
als stokertje?’

Gevangen
In het midden van de oorlog 
werd vaders rederijschip geconfis-
queerd. Hij ging naar een bevrien-
de walkapitein in Antwerpen 
en had geluk; er kwam juist een 
rederijschip van de werf. De halve 

familie kon aan het werk; Piet 
werd 1e matroos, zijn broertje 
scheepsjongen. Alle reizen gingen 
naar Duitsland. Dat ging goed 
tot het najaar van 1944. Vanuit 
Hamburg vertrokken ze met het 
ruim vol rogge naar Bamberg, 
maar raakten ingevroren bij 
Osnabrück. Na de vorst stonden 
de geallieerden in Duitsland, de 
Rijn konden ze niet meer op. 
Dus werd het Riesa. Ze losten er 
staal, de granaten vlogen over 
hun hoofden: ‘Aan de ene kant de 
Duitsers, aan de andere kant de 
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Russen.’ Ze moesten op de Elbe 
ten anker en elke avond naar de 
schuilkelder: ‘Met een dekentje 
onder de arm en een koffertje 
met spullen.’
Op een nacht kwamen de Russi-
sche soldaten. ‘Toen waren we be-
vrijd.’ Maar terugvaren ging niet, 
de rivier lag vol kapotte bruggen. 
Piet wilde naar Holland. Met een 
paar schippersjongens kreeg hij 
een sloep van de Hitlerjugend 
in handen. Ze wilden naar de 
Amerikaanse zone roeien, maar 
kwamen niet ver: ‘We belandden 
in een Russisch kamp, daar spaar-
den ze buitenlanders.’ Die werden 
geruild tegen eigen mensen, pas 
na weken kwam Piet, na een inge-
wikkelde reis in Nederland terug.

Moeilijke keuze
Al snel vertrok hij naar zee. Op 
de coaster werd de kok ontslagen. 
‘Sponselee, kun je koken?’, vroeg 
de kapitein. Ook bij de marine, 
waar hij ruim twee jaar diende 
op onder meer een mijnenveger 
, stond hij een reis in de keu-
ken, toen de kok niet van verlof 
terugkeerde. Piet had er bepaald 
plezier in.   
Zijn volgende baas was een Franse 
rederij. Piet voer op Duitsland, 
met zijn vrouw. Die vond er niets 
aan. ‘Om mijn huwelijk te redden 
nam ik ontslag.’ Juist toen lag er 
een Kempenaar voor het rederij-
kantoor. Voor Piet, als schipper. De 
keuze was afschuwelijk moeilijk. 
Hij koos voor zijn vrouw. Ironisch 
genoeg strandde het huwelijk als-

nog. Maar toen was er al een ander 
leven. Piet voer op de pont. Werk-
te als havenbeambte. Om uitein-
delijk te solliciteren als controle-
ur-binnenvaart. Ze wilden hem zo 
graag dat hij onder de gebruikelij-
ke proeftijd uitkwam. Hij viel niet 
tegen. ‘Bij elke beoordeling zei de 
baas: Sponselee, het is er weer één 
om in een lijstje te zetten.’ Piet 
moet er nog om grinniken.

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

Acuut gevaar bestaat er zelfs 
voor het deel van de collectie van 
het Rijn- en Binnenvaartmuseum 
dat reeds werd afgestaan aan het 
Nationaal Scheepvaartmuseum. 
Of die schepen meegaan naar het 
Droogdokkeneiland, is nog altijd 
onduidelijk. Bij navraag bij de 
schepen (wethouder) van Cultuur, 
Caroline Bastiaens, van de stad 
Antwerpen wordt toegegeven dat 

het ‘in zijn totaliteit een complex 
dossier is, maar dat de gevoelighe-
den zijn gekend. Per object wordt 
een plan opgemaakt dat zorgvul-
dig wordt onderzocht en waarvoor 
de nodige gesprekken worden ge-
voerd met partners.’ De kabinet-
schef van Bastiaensen kondigde 
intussen een overleg aan met alle 
betrokkenen om de plannen te 
doorlopen.

De M 477 Oudenaarde werd voor 
mijnenvegen ingezet in ondiepe 
wateren. De stad Antwerpen wil er 
vanaf en de Marine wil het schip niet 
terug. (Foto Justin Gleissner)

Wat blijft over van privécollectie Rijn- en Binnenvaartmuseum?

Antwerpse museumvloot 
gaat schepen verliezen

nenvegers. Weer te water laten 
en wegvaren zit er nautisch-tech-
nisch echter niet in. Ter plaatse 
slopen dan maar?

Dat zou bijzonder pijnlijk zijn 
voor de vrijwilligers, veelal oud-
gedienden van de Oudenaarde, 
die het schip al die jaren in stand 
hebben gehouden. Ze hebben er 
samen 61.000 arbeidsuren aan 
besteed: gratis. Ze vervingen huid-
gangen en voorzagen de romp 
van nieuwe coating. Ook werd het 
interieur opgeknapt en er kwam 
verwarming om nieuw verval te 
voorkomen.

Het schip staat echter in open-

lucht, waardoor het zwaar te lij-
den hebben. Ook de mijnveegin-
stallatie  vergt veel onderhoud. De 
bemanning van eertijds hoopt dat 
ze ‘hun’ Oudenaarde onder dak 
kunnen brengen, maar dat lijkt 
problematisch te worden. Het ar-
gument  van de museumbeheer-
ders is, dat de M477 niet uniek is. 
De Oudenaarde is echter als enige 
nog volledig intact en in originele 
staat.

Ook de riviersnelboot Schelde 
uit de jaren ‘50 staat op de inven-
taris van het Scheepvaartmuseum 
en is volgens critici niet veilig voor 
sloop.

Houten walenschip
vermolt op de kade

François Masset 
(links), in zijn jonge 
jaren matroos-mili-
cien op de Ouden-
aarde en zijn col-
lega Martin Ferket 
(idem) gaan voor 
onderhoudsklussen 
nog elke dinsdag 
vrijwillig opnieuw 
in dienst aan boord 
van de mijnenveger. 
(Foto Justin Gleissner)

Door Justin Gleissner

Ondanks de financiële ondersteuning van initiatieven zoals 
de Open Scheepvaartdagen, is de toekomst van de privé-
collectie van het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen 
onzeker. Gaat de collectie deel uitmaken van het nieuwe 
Maritiem Museum op het Droogdokkeneiland? Dat valt nog 
te bezien, reageert het stadsbestuur.

Maar onofficieel werd al ver-
nomen dat alleen de baquet van 
Charleroi Mar-Mar en de spits-
bek Gérard kans maken. De klip-
peraak Sint-Antonius (1914) en 
de sleepspits Lauranda zouden 
kansloos zijn. En het walenschip 
Céphée, een beschermd monu-
ment, zou mogen blijven staan, 
waar ze staat. Maar de herontwik-
keling van de Scheldekaaien laat 
daar eigenlijk geen ruimte voor. 
En de tijd dringt, want het houten 
schip wordt meer en meer aange-
tast door houtrot.

Klucht
Ook de ondiepwatermijnenve-

ger  M 477 Oudenaarde, lijkt in 
een klucht beland. In 1989 gaf de 
Belgische Zeemacht haar in bruik-
leen aan het Nationaal Scheep-
vaartmuseum. Maar de Zeemacht 
is nu gevraagd het schip terug te 
nemen, want het Maritiem Muse-
um heeft geen behoefte aan mij-


