
Al varen de meeste particuliere 
schippers “overal” naar toe, toch is 
er altijd een bepaald gedragspatroon 
geweest. Schippers die uitsluitend bin-
nenland “doen” anderen zoeken het 
meer in zuidelijke richtingen en een 
groot deel zoekt het “hogerop” en va-
ren meestal naar Duitsland. Toch is 
het juist deze categorie die jaren ge-
leden de binnenlandse vaart als ook 
het varen naar België wat medelijdend 
aanzagen, maar zich nu regelmatig op 
de schippersbeurzen bevinden en met 
een zekere belangstelling de reizen op 
de borden bezien en soms zelfs –per 
ongeluk- zo’n reis aannemen. Zou er 
dan toch een stimulerende werking van 
de geordende markt uitgaan. 
November 1984

Over de bemanningsvoorschriften is heel wat te doen. Er worden heel wat ver-
gaderingen aan gewijd, waar men het –zo is te doen gebruikelijk- niet met elkaar 
eens. De ene partij vindt dat men het aantal bemanningsleden moet laten afhangen 
van de tonnagemaat van het schip, -boven 1000 ton een matroos erbij- anderen 
(w.o. de A.S.V.) voelen er meer voor de bemanningssterkte te laten afhangen van 
de scheepslengte. B.V. tot 70 meter: 1 schipper en 1 matroos (of 1 vrouw). Langer 
dan 70 meter: 1 schipper, 1 vrouw en 1 matroos. Men bepleit de mogelijkheid om bij 
verregaande technische voorzieningen, een matroos te mogen ruilen voor een boeg-

geldt, zou men er ook een vrouw voor mogen inleveren. Nu hebben we horen luiden 
dat er zelfs spitsenschippers zijn die we voor zo’n ruiltje voelen…..
November 1984

Er komen bomen in het Rotterdam-
se havengebied. Dat houd de wind en 
de stof tegen en geeft de haven een 
wat minder kille aanblik. Jammer dat 
men bij de Rozenburgsluis ook niet op 
dat idee gekomen is. Het zou er inder-
daad wat menselijker uitgezien heb-
ben dan al die stompzinnige halfronde 
betonzuilen die daar de wind moeten 
tegenhouden. Je vraagt je af uit welke 
hoek de wind waaide toen dat half-
zachte besluit genomen werd. 
Augustus 1985

Steeds vaker wordt er bij het aanbieden van een reis op de schippersbeurs de eis 
gesteld, dat een deel van de laadruimte (onder de roef, onder het voorherft) moet 
worden afgeschot. Over hoeveel precies, is niet iedereen op de hoogte. En nu we 
het toch over hoogte hebben: Bij minder dan 2 meter hoogte, geldt een diepte van 
twee meter. Bij meer dan twee meter, mag men tot drie meter gaan. 
Januari 1986

FLITSLAMPJES

In de nieuwsbrief van augustus 2015 stond al vermeld dat de Algemeene Schippers Vereeniging 70 jaar bestaat en dat daar de 
komende nieuwsbrieven aandacht aan besteed zal worden. Als we de gehele geschiedenis van de ASV willen vertellen zal daar 
echter de gehele nieuwsbrief voor nodig zijn het komende jaar. Dat gaan we dus maar niet doen want, in het heden gebeuren er 
ook zaken waarvan het van belang is dat de binnenvaart ervan op de hoogte wordt gebracht door de ASV.

De ASV is met de nieuwsbrief, zoals we die nu nog kennen, in 1983 begonnen. De komende nieuwsbrieven zullen we vanuit het 
archief een aantal artikelen plaatsen die toen in de nieuwsbrieven hebben gestaan. Voor de een herkenning of herinnering omdat 
ze erbij waren. Voor een ander een leerzaam moment over de geschiedenis van de binnenvaart.

Veel leesplezier!

70 JAAR ASV



Zoals over zo veel Nederlanders, worden ook over bevrachters grapjes gemaakt. Zij zouden als ze met een schipper onder-
handelen over een vrachtprijs en voorgeven hierover met hun opdrachtgever te moeten bellen, alleen maar –voor de schipper 
onverstaanbaar- wat in de telefoon mompelen en dan met een stralend ja of een somber nee weer tevoorschijn komen. Maar 
dat zijn kletspraatjes. Makelaars in Scheepsvrachten zijn beëdigde mensen en houden zich niet met schijnvertoningen op. In de 
geordende markt –E.V. en N.Z.- is de taak van de bevrachter vrij eenvoudig. De tarieven liggen vast en hij kan soepel z’n charter 
invullen. Een wederzijdse handtekening, een –meestal vriendelijk- babbeltje met de schipper en het contract is gesloten.

den. Dan is de bevrachter nogal eens het wrijfhout tussen de schipper en de verlader. O, de bevrachter wil best een beetje meer 
betalen hoor, maar zie je, hij moet rekening houden met z’n cliënt… Een minder aardig trekje van sommige bevrachters is, dat ze 
de schippers tegen elkaar uitspelen. Tsja, als je die reis niet wil doen voor die prijs…., ik kan genoeg anderen krijgen. Komisch is 
dat de bevrachter in veel gevallen geen naam meer heef, als een schipper tegen z’n collega over de bewuste man spreekt. Dan 
wordt het een iemand in de derde persoon enkelvoud. Ja, “hij” wou me zoveel geven voor die reis naar Unteldebuntel, maar ik zei 
dat “hij” er minstens een mark bij moest doen en toen zei “hij”….. Waarschijnlijk is zo’n schipper bang dat z’n buurman er met de 
reis vandoor gaat, alsof deze geen uur in de wind ruikt wie “hij” is.

gend zei: van mij krijg je geen reis meer, waarop de schipper terugkaatste: jij bent gelukkig niet de enige… Maar ook hier wordt de 
soep heel wat heter opgediend dan genuttigd.

Ondanks het feit dat –zoals hierboven reeds vermeld- de toerbeurt voor een bevrachter toch erg gemakkelijk is en hem heel wat 
werk bespaard, is hij geen voorstander van dit systeem. Misschien is het z’n eergevoel als makelaar te na, omdat er in een toersy-
steem zo weinig te makelen valt. Daarom toch een woord van lof voor het merendeel van hen die blijmoedig hun taak verrichten. 
Zelfs binnen de E.V. en de N.Z. Want het is toch wezenlijk waar zo: De bevrachter kun je niet missen, geen reis. September 1984

Schipperke

Eerste alinea en opsomming onderwerpen.

Ondanks dat de binnenvaart in 1983 een slecht jaar heeft gekend is dat niet te merken aan de vereniging. Integendeel zelfs; de 
vereniging heeft dit jaar weer een aantal nieuwe leden in kunnen schrijven. Dus de verwachting dat de afsplitsing ledenverlies 
zou opleveren is dus niet uitgekomen. Er is zelfs nagenoeg geen verloop van het ledenbestand geweest. Het totaal aantal leden 
bedraagt nu 318, welke allen regelmatig hun contributie betalen. Het secretariaat heeft aan het begin van dit jaar de wanbetalers 
van drie jaar uit het ledenbestand gehaald, vandaar het ogenschijnlijk lage aantal.

Mervrouw Panman, onze nieuwe medewerkster is haar werk vol enthousiasme begonnen en is reeds goed ingewerkt. Ze heeft 
geen problemen met de verschillende bazen uit het team. Het team functioneert ondanks ontbreken van de juridische hulp van het 
servicecentrum, kennelijk tot tevredenheid van de leden. Er zijn tenminste geen klachten gekomen of opzeggingen uit ontevre-
denheid. Wel is gebleken dat het teamwerk ontzettend tijdrovend is, doch leerzaam. Vele zaken zijn tot een goed einde gebracht 
voor de individuele schipper, al is het wel opgevallen dat met iets meer zorgvuldigheid van de schipper, zaken voorkomen hadden 
kunnen worden.

Lijst van onderwerpen die voorkwamen in het jaarverslag van 1983:
Zand- en grindvaart
Noord-Zuidvaart
Rijnvaart
Zesbaksduwvaart
Bietenvaart
Kolenvaart
Beurtvaart
Slopen
Commissie Binnenscheepvaart
Bevrachtingscommissie
Sociale Commissie Binnenschippers










