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Schippers van weleer
Door Corine Nijenhuis

Ale Zwerver, 67
Schipper 1971-2016
Imperfect, spits, 1929, 345 ton
Lydios, Kempenaar, 1914, 621 ton

A

le Zwerver mag dan een
stevige staat van dienst
als binnenvaartschipper
hebben, zijn hart ligt elders.
Wanneer je vraagt naar hét
Friese zeilschip begint hij te
gnuiven: ‘Nu heb je me bij het
gevoelige end. Skûtsjesilen
loopt als een rode draad door
mijn leven.’
Die rode draad begint twee generaties terug. Ale’s Friese grootvader voer rond de eeuwwisseling
volop vracht met zijn skûtsje.
Regionaal, de Zuiderzee stak hij
niet over. Hij was dan ook in
de buurt als er zeilwedstrijden
werden georganiseerd. Plaatselijke evenementen, geïnitieerd
door de kastelein, om volk te
lokken. Vrachtschippers hadden
snel door dat het een lucratieve bezigheid was; de dagprijs
bedroeg zo’n 25 gulden. Een
bedrag waar een skûtsjeschipper
meerdere reizen terpmodder
voor moest varen. Al had het wel
wat voeten in de aarde, zo’n dag.
Alle huisraad moest van boord,
tot het kooktoestel aan toe. Vooral Ale’s oma leed daar onder.
‘Dan zat dat mensje aan de wal.

Zij mocht niet mee, het was een
mannensport. Als het regende
werd er een stukkie dekzeil over
de huisraad gelegd.’

Timmerman

De liefde voor de sport sloeg over
op Ale’s vader. Die voer er elke
zomer voor terug naar Friesland,
meestal vanuit Frankrijk. Maar
dat was pas later. Toen Ale werd
geboren, werkte hij als timmerman en woonde op een praam
van 37 ton waarmee hij de bouwmaterialen vervoerde. Hij had
zich laten omscholen omdat Ale’s
moeder liever in Leeuwarden
bleef. Maar vader Zwerver was
een vooruitstrevend mens, hij
ging toch varen. ‘Hij zag wanneer
je de bakens moet verzetten.’ Een
levensvisie die hij aan zijn zoon
doorgaf. Net als de skûtsjekoorts.
Toen Ale 12 was verstopte hij zich
in de roef van een wedstrijdskûtsje en kwam er pas uit toen ze
op het water waren. ‘Vanaf toen
stond ik elk jaar op de pay-roll.’

neer hij als bestuurslid naar ASV
moest. Met zijn moeder kon Ale
goed overweg. Ze liet hem zijn
vrijgezelle leven leiden. Maar als
ze bezoek kreeg - altijd koppels bleef hij thuis.
Na vier jaar ontmoette hij Annie. Tijdens de Skûtsje-weken.
Een meisje van de wal met een
flexibele geest. Ze namen de spits
over en voeren samen verder in
Frankrijk.
Toen hun kinderen de schoolleeftijd bereikten, maakten ze afspraken. Als het schippersinternaat
niet ging, zou Ale ander werk
zoeken. ‘Dan zou ik de bakens
verzetten, want dat hadden we
met elkaar afgesproken.’

Nooit pech

Het hoefde niet, al kochten ze wel
een Kempenaar en gingen binnenlands varen. De scheepsnaam
vonden ze in het puzzelwoordenboek. Lydios is god van bevrijding

van zorgen. Zo is ook het gegaan:
nooit enige pech met het schip
gehad. Zelfs het einde ging voor
de wind. Lydios is verkocht als
woonschip mét B&B. Ale is er
blij mee: ‘Het schip is goed voor
mij geweest. Slopen, daar had ik
moeite mee gehad.’ Ale heeft haar
zelf naar Hamburg gebracht.
Nu is hij met pensioen al voelt
dat niet zo. Hij vaart de sleepboot
van zijn zoon. Schippert de kotter
van de watersportvereniging.
Maar is bovenal skûtsjesiler. Hij
is de nestor van de Twee Gebroeders uit Drachten. Die hierbij
graag een dankwoord doet: ‘Wij
moeten, als bemanningsleden,
diep respect hebben voor onze
partners. Want ook hún vakantie
gaat eraan op.’
Kent u iemand die beslist niet in deze
serie mag ontbreken? Neem dan contact op met de redactie, of mail naar
corine.nijenhuis@planet.nl

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

Annie

Ale werd matroos bij zijn ouders. Met een spits voeren ze
op Frankrijk, maar dat duurde
kort: in 1971 stierf zijn vader aan
hartfalen, op de schippersbeurs
in Rotterdam. Er volgde familieberaad. De spits had een stevige
hypotheek, er zaten nog kinderen op school. Ale voer met zijn
moeder verder. Hij was 20 maar
niet onervaren. Zijn vader had
hem vaak alleen laten varen, wan-
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De Kempenaar
Lydios is nu
een woonschip.
‘Het schip is
goed voor mij
geweest. Slopen,
daar had ik
moeite mee gehad.’ (Foto familie
Zwerver)
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