
Nu hadden we haar al uitgezwaaid 
en het beste gewenst met haar verdere 
carrière en misschien gedacht………..
daar zijn we eindelijk vanaf. Maar niks 
hoor. Doctorandus N. Smit-Kroes die 
door de achterdeur de Nederlandse 
politiek verlaten heeft, stapt door de 
voordeur de Europese politiek bin-
nen. Want het is zo goed als zeker dat 
Neeli parttime voorzitter wordt van een 
werkgroep welke in E.G. verband de in-
frastructuur van het transport gaat on-
derzoeken en beleidsmatig volgen tot 
aan het jaar 2000. En gezien wij steeds 
minder Nederland worden en steeds 
meer Europa, zullen we Neeli beslist 
nog wel eens in ons vaarwater tegen-
komen. Laten we hopen dat het niet op 
aanvaringen uitdraaid. Oktober 1989

Ondanks sombere prognose’s van deskundige aangaande de binnentankvaart, 
worden er toch regelmatig nieuwe tankschepen opgeleverd. Zo treffen we in een 
bepaald blad een reportage aan over een pas in de vaart gekomen tanker van ruim 
drieduizend ton. Een boeiend verslag over een buitengewoon fraai schip. Echt naar 
de eisen van deze tijd met alle denkbare hulpmiddelen en snufjes. Ook de woning 
was niet vergeten. Letterlijk een bungalow te water. Een schitterende salon en liefst 
twee keukens. Alleen over de slaapkamer(s) werd niet gerept. Zou men er misschien 
van uit gaan dat deze op een dergelijk schip toch geen functie hebben? Juni 1987

In Hengelo stond in een woonkern 
een tankauto geparkeerd geladen met 
een of andere stof, de één zei gevaar-
lijk, de ander zei van niet. Omwonen-
den tekenden protest aan. De politie 
wist er niet goed raad mee maar voor 
alle problemen is een oplossing. Par-
keer hem maar aan de havenkade, 
zei de politie dat is ie uit de bebouwde 
kom. Dat er dat moment zo’n 30 be-
woonde schepen gemeerd lagen doet 
niet ter zake. Juni 1988Het blijkt te mogen. Televisie kijken tijdens het varen. En dan bedoelen niet door 

een schipper die z’n vrouw of matroos aan de stuurautomaat gezet heeft en heer-
lijk onderuitgezakt in de roef voor de beeldbuis hangt. Nee door de schipper  – of 
de matroos – in functie. De R.p.man die een proces verbaal opmaakte tegen een 
schipper die het werk aan z’n stuurautomaat overliet en zelf het oog gericht hield op 
Sandra Remer, moest dit document weer verscheuren. Verenig het nuttige gerust 
met het aangename, zei de politierechter. Toch blijft het een linke zaak. Je zult net 
zitten te kijken hoe met veel kabaal een stel gangsters elkaar te lijf gaan en dan tot je 
schrik merken dat er net zoveel kabaal vanaf het voorschip je luisterend oor bereikt, 
omdat de stuurautomaat er geen erg in had, dat er een collega wat onhandig dwars 
de rivier over stak. Ook hij volgde net met grote aandacht het gangstergeweld. Beide 
beeldbuizen door de klap onherstelbaar vernield. Oktober 1988

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

SPROOKJE
Er was eens een bakje dat met drie andere bakjes in een haven lag. Dat waren zijn 
broertjes. Ze hadden geen honger, want ze hadden hun buikjes vol met bonen. Toch 
zei dat enen bakje op een dag: “Ik voel me niet lekker, kijk es, ik ga helemaal scheef 
liggen. “Er werd een dokter bijgehaald. Die zei resoluut: “Maag leeg pompen”. Zou-
den de boze schippers er soms aan geknoeid hebben? Zei een meneer “kijk eens 
er zit allemaal water in zijn buik”. Het bakje werd op de onderzoektafel gelegd en 
onderzocht. “Dat kunnen de boze schippers niet gedaan hebben” moest de meneer 
toegeven toen hij zag wat er werkelijk aan het bakje mankeerde. “We kunnen hem 
opknappen” zei de dokter. “Ach nee, gooi mij maar op de schroothoop” kreunde het 
bakje in zijn voegen, “ik voel me toch al teveel op deze wereld”. November 1987

Zo zien de binnenschippers de problemen in de binnenvaart:

VERGUNNING VAN GRANARIA, BAKKEN GEGEVEN, BRENGEN DE BINNENVAART OM ’T LEVEN.
MAZEN IN DE WET GROOT, MAKEN DE BINNENVAART DOOD.

NEELIE, SLOOPPREMIE MET UW GELD EN GRANARIA IS MACHT, WORDT DE BINNENVAART OM ZEEP GEBRACHT.
GEEN GEOUWEHOER, BLIJF VAN ONS VERVOER.

NEELIE DRAAIT ONS EEN LOER MET DE BAKKEN EN EIGEN VERVOER.
September 1987.

DEEL 2 (1986 - 1989)



Rotterdam, 6 februari 1988
Collega’s
Wij hebben u opgeroepen naar deze vergadering te komen om met u de strategie door te spreken inzak Granaria.
Wat zijn de feiten:
Op 21 juni 1987 doet Granaria een aanvraag voor 16.000 ton eigen vervoer met bakje van ca. 600 ton.
Vier maanden overleg tussen bonden en verladers om dit onheil af te wenden levert geen positief resultaat op.
Op 21 september 1987 krijgt Granaria toestemming om te gaan varen. Binnenschippers komen massaal in verzet.
College van Beroep schort vervolgens de beslissing op en wijst hem terug naar de minister op 11 december 1987.
Op 21 januari 1988 besluit Smit-Kroes de beslissing uit te stellen tot minimaal 1 mei 1988.
Na 21 september zijn wij de inmiddels bekende aktie gestart tegen eigenvervoer en beurtvaart. Wij zijn naar Den Haag geweest en 
er is een “van der Doef-accoord”. Alles met de intentie: Granaria mag niet varen. Na 21 januari zitten wij in een patstelling die de 
minister en de EVO willen laten voortduren tot minimaal 1 mei 1988. Wij zijn van mening dat wij ons niet in een patstelling moeten 
laten drukken. De huidige aktievorm die dankzij uw aller medewerking prakties volledig was heeft verladers op de feiten gedrukt 
over de reservefunctie van de schippers.
Onderkend moet worden dat de verladers die nu nog geen overeenkomst hebben getekend er erg veel geld voor over hebben 
omdat ook voorlopig nog niet te doen. Wij vinden dan ook dat de huidige aktievorm op dit moment geen voldoende resultaat meer 
oplevert.
Ons staat een geheel andere strategie voor ogen. Één plan dat steunt op drie pijlers.
1. Met onmiddellijke ingang de huidige selectieve boycot opschorten.
2. Mandaat verlenen aan onze voormannen tot een werkweigering van beperkte duur uit te voeren op de beurzen, naar keuze toe 
te passen. Mandaat is van kracht tot het moment van beslissing inzake Granaria.
3. Krijgt Granaria wederom toestemming om te varen dan verlaten alle partikuliere binnenschippers de zeehavens en komen pas 
terug als de zaak is geregeld. De schepen kiezen een ligplaats buiten het vaarwater. Er worden geen blokkades gelegd die het 
vaarwater afsluiten.
Dit plan stellen wij u voor. Het zal een ieder duidelijk zijn dat dit alleen gerealiseerd kan worden als hier een grote meerderheid vóór 
is. Het plan in tweeën kappen kan niet. Het is één strategie die een samenhangend geheel vormt. Wordt punt 2 of 3 afgewezen, 
dan blijft de selectieve boycot van kracht.
De binnenschippers

(Het gehele artikel is langer, hieronder zijn de belangrijkste gedeelten opgenomen)
Het verdrag van Rome is tot stand gekomen in 1957, dus drie jaar nadat de Wet Goederenvervoer van kracht werd. Bij dit verdrag 
richten de verdragsluitende partijen tezamen een Europese Economische Gemeenschap op.
Door het instellen van een gemeenschappelijke markt wil men binnen de gemeenschap een harmonische ontwikkeling bevorde-
ren van de economie waardoor een verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de lidstaten ontstaat.
Teneinde dat doel te bereiken werden enkele voorwaarden op schrift gezet. O.a.:

b. Invoering van een gemeenschappelijk douanetarief en handelspolitiek.
c. Verwijdering tussen de lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal.
d. Tot stand brengen van een gemeenschappelijk beleid voor de landbouw.
e. Tot stand brengen van een gemeenschappelijk vervoerbeleid.
f. Invoeren van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt 
vervalst.

nitie van een vrije markt benaderd en beantwoord aan de bepalingen van 75, 76, en 78 van het Verdrag van Rome, n.l.: Iedereen 
kan inschrijven ongeacht de nationaliteit en elke verlader betaalt hetzelfde tarief (geen prijs) voor een geleverde prestatie. 
Sinds haar oprichting heeft de E.E.G. dan ook geen enkele reden gezien om de toerbeurten af te schaffen integendeel in het 
voorstel wordt de toerbeurt met name genoemd als een prijs stabiliserend middel.

HET VERDRAG VAN ROME EN DE GEVOLGEN VOOR DE EVENREDIGE VRACHTVERDELING

Februari 1986
STENCILS BINNENSCHIPPERS



Onlangs ontving men op het belastingkantoor in Tilburg onderstaande brief:
Mijne heren,
Heden ontving ik het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting van het afgelopen jaar. Helaas moet ik u mededelen dat ik hieraan 
niet kan voldoen en wel om de volgende reden:

Sinds jaar en dag betaal ik reeds loonbelasting, inkomstenbelasting, onroerendgoedbelasting, personelebelasting, weeldebelas-
ting, straatbelasting, rioolbelasting, alcoholaccijns, BTW, invoerrechten, gemeentelijke leges, overdrachtskosten enz.
Daarnaast wordt van mij regelmatig een brijdrage verlangd van: het leprafonds, het anjerfonds, het bedrijfsfonds, de vakvereni-
ging, de kruisvereniging en natuurlijk Jantje Beton en de Vara speelgoedaktie.

Van mijn bescheiden loontje draag ik tevens bij aan de WW, AOW, WAO en nog veel meer weeën. Ook komt men regelmatig 
kollekteren voor: het rode kruis, het groene kruis, witte kruis en allerlei andere kruizen. Ik heb mij altijd zorgvuldig gehouden aan 
de wettelijke regeling inzake de grontwet, de vreemdelingenwet, de bedrijfspensioenwet, de ziektewet, de invaliditeitswet, en de 
werkeloosheidswet.

Door dit alles weet ik niet meer waar ik leef en of ik nog wel leef. Gedurende mijn hele leven ben ik behoed, bediend, begeleid, 
beoordeeld, behandeld, bekeurd, belast, beroofd, berecht, berispt, alsmede uitgekozen, uitgemolken, uitgebeend, uitgezonderd, 
uitgelood, uitgebuit, uitgemaakt, uitgescholden en uitgekafferd.

Het is nu zelfs zover gekomen, dat ik zoveel schulden heb, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Mijn hele leven heb ik 
doorgebracht, met het invullen van formulieren. Ik heb ontelbare malen verklaard dat ik geboren ben. Ik heb meer dan honderd 
maal ingevuld dat ik getrouwd ben en wel met dezelfde vrouw. Maar dat wil men kennelijk niet geloven.

Al met al zie ik het niet zo zitten. Ik ben volledig uitgeput en zoals ik reeds in de aanhef van deze brief verklaarde, kan ik dat aan-
giftebiljet niet meer invullen. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor mijn situatie.

EEN ONGEWONE BRIEF
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