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CBRB en BBU verkeerden korte 
tijd in de veronderstelling dat Ko-
ninklijke Schuttevaer pas later zou 
aanschuiven, maar dat bleek op een 
misverstand te berusten. Schuttevaer 
is bereid, conform de besluitvorming 
op de ledenvergadering van de ver-
eniging op 8 juni van dit jaar, de 
gehele organisatie als zelfstandige 
eenheid onder te brengen binnen 
de nieuwe brancheorganisatie. Wel 
blijft de huidige Schuttevaer-struc-
tuur daarbij in stand. Ook BBU en 
CBRB blijven voorlopig nog zelf-
standig bestaan.
‘Nu weten we eindelijk wat de mars-
route is’, zegt een opgetogen CBRB-
directeur Robert Tieman. ‘Het heeft 
anderhalf jaar geduurd voordat de 
contouren een beetje zichtbaar 
werden. Ik ben blij dat Koninklijke 

Schuttevaer nu ook meedoet. Er ligt 
een ambitieus stappenplan, we gaan 
volop inzetten op breedte, kwaliteit 
en inhoud.’
Tieman schetst het verdere verloop. 
‘Het is nu zaak dat de Bouwcommis-
sie (bestaande uit Tieman, De Vries 
en Van Toor - red.) stappen gaat zet-
ten. We moeten hard aan het werk. 
Er moet een contributiearrangement 

komen en de huishoudboekjes moe-
ten worden onderzocht. We moeten 
ook naar de juridische aspecten kij-
ken en naar de bureaustructuur.’ Doel 
is dat BLN er 1 januari staat. 

Huishoudboekje
Het is volgens Tieman de insteek om 
uiteindelijk te komen tot één finan-
cieel geheel. ‘We gaan de huishoud-
boekjes per binnenvaartorganisatie 
bekijken en willen in principe in de 
toekomst komen tot één grote huis-
houdpot waar alles in binnenkomt 
en alles uit wordt betaald.’
Er komt één bureau, administratie, te-
lefooncentrale en computersysteem.  
‘Ik sta achter mijn personeel’, zegt 
Tieman. ‘Ik ben heel optimistisch. 
We gooien alles in de kruiwagen en 
gaan weer aan het werk.’
Het bestuur van BLN gaat bestaan 
uit acht leden en een voorzitter. In 
het bestuur vertegenwoordigen twee 
binnenvaartondernemers de belan-
gen van de schippers, twee logistieke 
leden komen op voor de logistieke 

dienstverleners en twee bestuursle-
den staan voor de nautisch-techni-
sche belangen. Daarnaast gaat een 
Rijnvaartcommissaris (waarschijn-
lijk Teun Muller) deel uitmaken van 
het bestuur en wordt de voorzitter 
van de Sociale Commissie van het 
CBRB eveneens bestuurslid. Dat is 

nu Jacques Naaborgh, financieel di-
recteur van Chemgas. ‘De Sociale 
Commissie regelt de cao-zaken, 
vandaar’, zegt Tieman.
‘We hebben gekozen voor een niet 
te groot bestuur’, zegt Tieman. ‘Een 
kleinere club neemt gemakkelijker 
besluiten en heeft dus meer slag-
kracht. Het nieuwe bestuur moet de 
hele binnenvaartsector vertegenwoor-
digen en vertrouwen uitstralen. Het 
wordt een geïntegreerde organisatie 

en geen federatie. Een ketenbrede or-
ganisatie, geen schippersorganisatie, 
geen bevrachtersorganisatie, maar een 
binnenvaartorganisatie. De onafhan-
kelijk voorzitter wordt aangewezen 
uit de ledengroepen. De basis van de 
vereniging wordt namelijk gevormd 
door zelfstandige ledengroepen van 

varende en logistieke ondernemers 
die voor inhoudelijke zaken ieder 
hun eigen bestuur krijgen. De nu nog 
losse organisaties Bureau Voorlich-
ting Binnenvaart (BVB) Expertise 
en Innovatie Centrum Binnenvaart 
(EICB, Bureau Telematica en Onder-
wijscentrum Binnenvaart worden in 
BLN geïntegreerd.’
 
Contributiearrangement
‘We gaan kijken hoe we de contri-

butie gaan regelen. We moeten daar 
slim over nadenken en geleidelijk 
komen tot één contributiearrange-
ment. Misschien moeten de grote 
bedrijven toch meer blijven betalen, 
maar moeten we de extremen ge-
leidelijk afvlakken. Dat is nog niet 
duidelijk. We gaan ook kijken naar 
overlap, naar mensen die nu bij twee 
of zelfs drie binnenvaartorganisaties 
lid zijn.’
Voordeel van één organisatie is dat 
er ook maar één keer hoeft te worden 
afgedragen aan VNO-NCW. 

Ledengroepen straks vertegenwoordigd in overkoepelend bestuur

Schuttevaer pakt rol in vorming BLN
Door Marja de Vet

Koninklijke Schuttevaer neemt toch direct zijn rol 
bij de vorming van de brancheorganisatie Binnen-
vaart Logistiek Nederland (BLN). Nadat de Binnen-
vaart Branche Unie (BBU) en het Centraal Bureau 
voor de binnenvaart (CBRB) vorige week al een 
onderhandelaarsakkoord bereikten op weg naar 
de realisatie van BLN, sluit Koninklijke Schuttevaer 
zich daar nu bij aan. 

‘Er komt één huishoudpot
en één lidmaatschap’

‘Ik heb wat foto’s meegenomen, 
ik dacht dan opent het gesprek 
wat makkelijker.’
Gerrit van Broekhuizen (69) legt 
zijn foto’s op tafel. Oude foto’s 
in zwart/wit en nieuwe foto’s, 
in een plastic mapje. ‘Ik ben een 
zoon uit een echte schippersfa-
milie. Ze hebben bij ons gene-
raties lang gevaren: opa’s opa 
voer al, die baggerde zand op 
de Rijn voor de gemeente.’

‘Tegen de tijd dat mijn moeder moest 
bevallen van mij voeren ze naar Op-
heusden, waar mijn opa en oma toen 
woonden. Ik was de oudste, na mij 
kwamen nog twee broertjes. 
‘Ik heb drie klassen aan boord ge-
daan, ligplaatsonderwijs. Je kreeg 
een map met rekenen en taal en dan 
leerde je een beetje aan boord. Pa en 
ma keken dat na, als die ooit al op 
school waren geweest. Mijn vader 
had de lagere school wel afgemaakt, 
mijn moeder maar drie klassen...
‘Als je groter werd ging dat niet 
meer, aan boord leren. Toen werd 
ik gedumpt op een internaat in 
Rotterdam. Acht was ik toen. Van 
’s morgens negen tot ’s avonds zes 
naar school, op zaterdag ook. Twee 
keer per jaar over naar de volgende 
klas: een eind hout en een zweep 
erbij en opschieten! We hebben wel 
veel geleerd in die acht jaar.’
Gerrit denkt na, kijkt peinzend voor 
zich uit. ‘Het vormde je karakter. Er 
waren kinderen die eraan onderdoor 
gingen.
‘Ik was 13 toen ik van school kwam. 
Mijn vader kocht een overall en een 
paar klompen voor me. Hij had werk 
zat, zei hij. Ik kon beginnen.
‘Dat schippersleven, dat beroep, het 
is er gewoon ingestampt. Ik heb daar 
nooit een keuze in gehad. Ik zou 
niet weten wat anders te doen, mis-
schien had ik wel zo’n dom beroep 
gekozen als muzikant ofzo. Waar 
je geen reet aan hebt, waar je niks 
mee kunt verdienen.’

Dancing Blok
‘Mijn vader voer overal heen, dat 
moet ik ‘m nageven en hij ver-
voerde alles wat ie tegenkwam, al 
werd dat later steeds meer veevoer. 
Ik zeg weleens; ik heb mijn hele 
leven voor de boeren gewerkt. Als 
wij geen boeren meer hebben, gaan 

we in heel Nederland kapot! Dat je je 
bietenfabrieken en je meelfabrieken 
sluit, zijn absoluut heel ergerlijke 
dingen.

‘Mijn oom en tante hadden een 
Kempenaar van 600 ton en ze had-
den personeel nodig. Daar ben ik op 
mijn 17de gaan werken. Ik ben drie 
jaar bij hen geweest, dat was heel 
fijn. Het waren heel andere mensen 
dan mijn vader en moeder, olijker, 
vrolijker. Nooit brommen, nooit 
schelden. En ik had twee geweldi-
ge nichten van mijn leeftijd die mij 
overal mee naartoe namen. Je had 
van die bijeenkomsten, schippers-
dancings, zeg maar. Dat was in Rot-
terdam, bij oud-schipper  Blok. In 
de Stampioenstraat had hij wat oude 
panden opgekocht en een danszaal 
van gemaakt. Alle schippers gingen 
daarheen. In die tijd mochten meis-
jes echt niet naar een dancing, maar 
naar Blok mochten ze wel. Daar ben 
ik mijn vrouw ook tegengekomen, 
bij Blok.’
Hij rommelt wat in zijn foto’s.

Vissermannen
‘Daarna heb ik op een prachtige 
tanker gevaren. Voor de SHV, de 
steenkolenhandelsvereniging. Het 
was in de tijd dat ze geen perso-
neel konden krijgen, vreselijk. Dan 
kwamen er van die vissermannen. 
En vissermannen zijn anders op een 
schip dan binnenvaartschippers. Een 
binnenvaartschipper trekt overal zijn 
schoenen uit en zit nergens met zijn 
vingers aan. Want alles wat hij vuil 
maakt, moet hij ook weer schoon-
maken. Een vissersman maakt niks 
schoon, hij maakt alles vuil, maar 
hij maakt niks schoon. Hij heeft er 
gewoon schijt aan. Hij mot vissen, 

en vissen is vissen en vissen is geen 
schoonmaken.’
Gerrit pauzeert even. ‘Daar kon ik 
niet goed tegen. Ik ben daar weg-
gegaan. Wel met een mooi getuig-
schrift.
‘Daarna kwam ik iemand tegen..’ 
Hij zwijgt weer enige tijd.
‘Iemand had een schip gekocht, dat 
zou iets voor mij zijn. Dat schip ging 
zand varen tussen Rotterdam en Den 
Haag. Ik zei: ik ga niet van Rotter-
dam naar Den Haag varen, dat is 
ver beneden mijn stand. Dat gaan 
we niet doen.’
Gerrit zegt het een beetje geksche-
rend. ‘Die man zei: als ik je nu in je 
oor fluister wat je kunt verdienen, 
dan doe je het wel. Ik denk het niet, 
zei ik. 
Maar hij fluisterde het in mijn oor 
en ik schrok me dood. Dat doen we, 
zei ik.
‘Een paar jaar heb ik het gedaan. Er 
kwamen bakken met geld binnen, 
maar het schip was versleten. Er was 
altijd iets stuk, je wist gewoon niet 
waar je beginnen moest. Deed je een 
deur open dan donderde hij er uit. 
Als we in Den Haag aan het lossen 
waren moest ik gauw op mijn fiets 
scharnieren halen en dan timmerde-
timmerdetimmer.’ Hij slaat spijkers 
in de lucht.
‘Zo bleef je aan de gang. Ik dacht, 
als je nu op zulke oude rotzooi moet 
varen dan kun je net zo goed voor 
jezelf beginnen. Je gaat toch niet 
tobben voor een ander? Donder op 
zeg.
‘In 1966 ging ik mijn centen tellen. 
Mijn mooiste pak trok ik aan, nam al 
mijn papieren mee en kwam te zitten 
in een grote zetel bij Mees & Hope. 
Daar zei de bankdirecteur: vertel jij 
maar eens wat je wil?

‘Het gesprek was met een kwartier 
afgelopen. Ik werd bij mijn nekvel 
gepakt en naar buiten gesodemieterd, 
want beneden de 50% deden ze niks. 
Als je een schip wilde kopen van 
een ton, moest je 50.000 hebben. 
Mijn schoonvader hoorde van die 
grap en zei: wil je voor jezelf begin-
nen? Hij had ook nog wat centen en 
samen zijn we toen een schip gaan 
kopen.’

Bergen ontbering
‘Wij hebben bewust gekozen voor 
een man/vrouwschip, een eenmans-
zaak. Vrouwen zijn onmisbaar in het 
bedrijf. We hebben 43 jaar samen 
gevaren. Drie zoons hebben we ge-

kregen. Ik heb de geboortes altijd 
gecombineerd met een werfbeurt. 
Nee, geen van de jongens is gaan 
varen. Het is eindelijk over met de 
vaardersfamilie van Van Broekho-
ven.’
Gerrits stem klinkt bars: ‘Wij heb-
ben daar nooit over gesproken, over 
zielig of jammer. Nee, flauwekul. 
Iedereen moet zelf maar weten hoe 
hij zijn centen verdient.
‘Bovendien’, hij raakt een beetje ge-
irriteerd, ‘kent het schippersbestaan 
bergen ontbering. Bergen ontbering. 
Er zijn eigenlijk maar weinig leuke 
kanten aan. Wij konden niet anders, 
we hadden geen keus. En ten tweede: 
ik laat me niet zomaar uit het veld 

slaan hoor, vergis je niet. Ik vreet een 
bezemsteel op als het mot.’ 
We hebben het een en ander mee-
gemaakt, maar ik geef nooit op. 
Never.
In Utrecht hebben we eens soja-
schroot geladen, maar dat waren 
ze vergeten uit te wassen. Daar zat 
de hexaan nog in... En we kwamen 
bij de Oranjesluizen in Amsterdam 
en daar is het ontploft: het hele schip 
uit elkaar gevlogen.
‘Al met al 12 weken op de helling 
gelegen voor reparatie: in die tijd 
komt er ook niemand vragen of je 
nog te vreten hebt.
‘Het mooie van het schippersbe-
staan? Nou ...dat weet ik niet. Dat 

je vandaag hier bent en morgen daar. 
Elk weekend in een andere plaats of 
stad. Mijn vrouw wilde altijd wan-
delen, doordachte vrouwenlogica, 
en dan kregen we honger en gingen 
we een restaurantje binnen.’
Gerrit grinnikt: ‘Als er niet zoveel 
restaurantjes waren, hadden wij 
meer geld gehad.’

Bowlen
‘Nadat we ons schip in 2001 hadden 
verkocht, heb ik de eerste twee jaar 
het idee gehad dat ik aan het klaplo-
pen was. In het begin dacht ik nog; 
iedereen die een matroosje nodig 
heeft, ga ik helpen. Maar daar kwam 
ik gauw van terug, want je zit met je 

poten bij een ander onder tafel. En ’s 
avonds douwen ze je in de stuurhut 
met een pot koffie, zo van die ouwe 
lul, die het redt het wel.
Ik dacht: dat gaan we niet doen. 
Toen ben ik een beetje gaan bowlen. 
Eerst al die ballen in de goot. Ik heb 
een beetje les gehad van die gasten 
en nu hebben ze spijt dat ze me erbij 
gehaald hebben...’
‘Ik speel een beetje accordeon in 
een shantykoor en elke vrijdag ga ik 
naar mijn moeder, stofzuigen,  bed 
afhalen en boodschappen doen.
Zo vermaakt ik me nu een beetje..’
Hij recht zijn rug en raapt de foto’s 
bij elkaar. Ze bleken niet nodig om 
het gesprek op gang te houden.

MET HART&ZIEL
Journaliste Karin Stroo en fotograaf Nico te Laak hebben een 
serie portretten gemaakt van jong en oud in de binnenvaart. De 
reeks die Weekblad Schuttevaer de komende weken publiceert, 
geeft een persoonlijk beeld van een uitzonderlijke bedrijfstak 
waarmee mensen zich veelal met hart en ziel verbonden voelen. 
Deze week afl evering 3.

‘Het is er gewoon ingestampt’

Huwelijksbootje
ZWARTSLUIS                                               

Ongevaarlijk afval
Duitsland niet meer
vergunningsplichtig
HILDESHEIM

Het transport van ongevaarlijk 
afval is sinds 1 juni in Duitsland 
niet meer vergunningsplichtig.

Er is een nieuw systeem voor re-
gistratie opgezet waar binnenvaart-
schippers zich eenmalig moeten re-
gisteren. De bedoeling van de Duitse 
overheid is de regeling beter te laten 
aansluiten op de Nederlandse situ-
atie.
Eenmalig registreren kan op www.
zks-abfall.de. Onder ‘Anzeige nach 
§ 53’ en vervolgens het kopje ‘Form-
blatt’ staat het digitale registratie-
formulier.
Het hokje ‘nach § 53 KrWG’ moet 
worden aangekruist. 
Het tweede hokje ‘nach sonstiger 
fachgesetzlicher Rechtsgrundlage’ 
moet blanco blijven. 
Voor registratie moet een kopie 
van de NIWO-verklaring worden 
meegestuurd om registratie bij het 
VIHB (Vervoerders, Inzamelaars, 
Handelaren en Bemiddelaars)-
register aan te tonen. Een kopie  
van de inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel moet ook  worden 
meegestuurd.
Daarmee wordt voldaan aan de Euro-
pese eisen die aan afvalvervoerders 
worden gesteld.  

Het ingevulde formulier moet wor-
den opgestuurd naar: 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
Hildesheim ZUS AGG Goslars-
chestrasse 3, 31134 Hildesheim, 
Deutschland.

www.stieglis.com

Jong BLN van start 
 Jong Binnenvaart Logistiek Neder-
land  (BLN) is eind vorige week van 
start gegaan met een bijeenkomst 
in het World Port Centre in Rot-
terdam.

Eerder was het initiatief bekend 
onder de naam Jong CBRB. Jong 
BLN is bedoeld voor jongeren in 
en rond de binnenvaart, waarbij sa-
menwerking en kennisdeling voorop 
staan. Ondanks de vakantieperiode 
was de opkomst volgens het CBRB 
goed. Wie jonger is dan 35 jaar en 
actief is in de binnenvaart kan deel 
uitmaken van Jong BLN. Studenten 
verbonden aan een logistieke en/of 
binnenvaartgerelateerde opleiding 
kunnen ook lid worden. Leden heb-
ben de mogelijkheid contacten op 
te doen en kennis te maken met 
verschillende bedrijven. Deelname 
is in 2012 gratis. Wie lid wil worden 
van Jong BLN kan zich aanmelden 
via de website www.cbrb.nl

Damanaki wil einde
diepzeevisserij met
sleepnetten
BRUSSEL

De Europese Commissie heeft 
een voorstel ingediend om de 
destructieve diepzeevisserij met 
sleep- en kieuwnetten in het 
noordoostelijk deel van de At-
lantische Oceaan gefaseerd af 
te schaffen.

De Pew Environment Group prijst 
Eurocommissaris voor Maritieme 
Zaken en Visserij, Maria Damanaki, 
om dit daadkrachtige voorstel dat 
een eind moet maken aan deze 
schadelijke en milieuonvriende-
lijke methoden van diepzeevisse-
rij. Mariene wetenschappers heb-
ben onomwonden geconcludeerd 
dat diepzeevisserij met sleepnet-
ten de meest directe en verspreide 
bedreiging vormt voor kwetsbare 
ecosystemen in de diepzee. Deze 
ecosystemen herbergen een diver-
siteit aan leven  - grotendeels nog 
niet gedetermineerd - die mogelijk 
groter is dan de biodiversiteit in het 
Amazone-regenwoud.

‘Wij feliciteren Damanaki met haar 
doortastende voorstel om het beheer 
van diepzeevisserij grondig op de 
schop te nemen en de eerste stap 
te zetten op weg naar afschaffing 
van de meest destructieve vorm van 
visserij’, reageert Matthew Gianni, 
beleidsadviseur van de Pew Envi-
ronment Group en de Deep Sea 
Conservation Coalition. ‘Het is nu 
aan de Europese Visserijministers 
en het Europees Parlement om even 
daadkrachtig de wetgeving goed te 
keuren en er een eind komt aan des-
tructieve diepzeevisserij.’

De diepzeevisserijvloot van de 
Europese Unie (EU) is één van de 
grootste ter wereld. In het noord-
oostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan, waar intensief wordt ge-
vist, is de EU verantwoordelijk 
voor 75% van de totale vangst van 
diepzeesoorten. Frankrijk en Spanje 
exploiteren de grootste vloten voor 
diepzeevisserij met sleepnetten in 
het noordoostelijk deel van de At-
lantische Oceaan. (JS)

BREDA/ROTTERDAM

De strijd is gestreden en de wa-
pens zijn neergelegd. Fairstar 
uit Rotterdam heeft zich overge-
geven aan marktleider Dockwi-
se uit Breda. Die heeft hiermee 
zijn positie in het topsegment 
van de maritieme zware-lading-
markt verder versterkt.

Zowel de procedure bij de Voor-
zieningenrechter in Rotterdam 
om drie Dockwise-gerelateerde 
zwaargewichten in de raad van 
commissarissen van Fairstar te 
kunnen benoemen als bij de Onder-
nemerskamer van de Rechtbank in 
Amsterdam aangespannen zaak om 
de directie van Fairstar te schorsen 
zijn afgeblazen. Als laatste heeft 
nu ook bestuursvoorzitter Philip 
Adkins van Fairstar zijn verzet 
gestaakt. Toen Dockwise meer dan 
95% van de Fairstar-aandelen had 
verworven, zag ook hij in dat de 

overname onvermijdelijk was. Wel 
probeerde hij nog via een onder-
handse plaatsing van obligaties een 
bedrag van 335 miljoen dollar op 
te halen om een deel van de schuld 
aan de ING Bank te herfinancieren 
en om een tweede termijn te kun-
nen betalen voor een derde nieuw 
te bouwen zware-ladingvaartuig. 
Uiteindelijk ging zowel de raad van 
bestuur als de raad van commis-
sarissen van Fairstar overstag en 
stemde in met een advies aan de 
overgebleven aandeelhouders om 
hun aandelen aan Dockwise over 
te doen. Zo kwam een einde aan 
wat in de markt als een vijandelijke 
overname wordt bestempeld. Ook 
is een integratieplan goedgekeurd 

om beide rederijen aan elkaar te 
koppelen.
De huidige raad van bestuur, onder 
leiding van Philip Adkins, treedt af 
maar blijft tot eind dit jaar beschik-
baar om het integratieproces te be-
geleiden. Als plaatsvervangers zijn 
benoemd Robert-Jan van Acker en 
Erwin Hoogeveen. Hun benoeming 
moet op de aandeelhoudersverga-
dering van 29 augustus worden 
bekrachtigd. Dan zullen ook drie 
nieuwe commissarissen worden 
benoemd. Als kandidaten hier-
voor heeft Dockwise voorgesteld 
Klaas Westdijk (oud-directeur van 
Pakhoed), Frans de Koning (oud-
directeur van Shell Nederland) en 
hoogleraar Steven Perrick.

Door de samenvoeging wordt de 
Dockwise-vloot, die momenteel be-
staat uit 19 zware-ladingvaartuigen 
plus één in aanbouw, uitgebreid met 
vier schepen. Dit zijn de Fjord en 
Fjell en de gloednieuwe 50.000 dwt 
zusjes Forte en Finesse. Mogelijk 
komt hier nog een vijfde schip bij, 
de Fathom. (PAS)

Fairstar geeft zich
over aan Dockwise


