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Wie heeft er nu niet, al of niet ongeduldig of zelfs mopperend, op de A4 of de 
Voorschoterweg voor de Lammebrug moeten wachten omdat er alwéér een boot door 
moest? Voor de plezierboten in de zomer of voor de grote schuiten die met zand voor de 
Rijnlandroute varen. Ook ik hoor daar af en toe bij.  
Maar, ongeduldig of niet, dat wachten zet me toch ook aan het denken. Al de boten 
hebben namelijk een naam en ik ben begonnen om de namen van de zandschepen op te 
schrijven. Inmiddels zijn dat er al bijna vijftig en het is heel verrassend. Er zijn schepen bij 
met heel duidelijke namen zoals: Adriana, Merwede, Zeelandia, De Hoop en ook Bas-Anne 
met op het dek een speelhokje voor kinderen.   
Als ik een bijzondere naam zie, vraag ik me wel eens af waarom deze naam gekozen is. Zo 
zag ik laatst een oud schip met de naam Amor tussisque non celatur.  Na enig zoeken kwam 
ik er achter dat het een uitspraak was van de Italiaan Ovidius, een Latijnse dichter. Het 
betekent: Liefde en hoest blijven niet verborgen. Wat zou het verhaal achter deze naam 
zijn?  
Zo ook met de Dankbaarheid. Omdat ik de schipper Jacob en zijn vrouw Adrie goed ken, 
heb ik naar de herkomst van die naam gevraagd. Wel, de vader van Jacob was ook schipper 
maar in de oorlog is zijn schip door de Duitsers gevorderd. Doordat hij na de oorlog de 
vooroorlogse waarde van zijn schip kreeg uitbetaald, was er niet genoeg geld om een nieuw 
schip te kopen. Het heeft wel drie jaar geduurd voordat hij de financiering rond had. Toen 
het hem eindelijk gelukt was, noemde hij zijn schip de Dankbaarheid. Het schippersleven 
was echter geen makkelijk leven. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds en soms ook ’s nachts 
moeten schippers in de weer zijn om de kost te verdienen. En omdat de vrouw meestal 
meevaart, worden eventuele kinderen naar een internaat, de zgn. Schippersschool 
gestuurd. Ze kunnen hen dan, als het al lukt, alleen in 
het weekend zien. Inmiddels vaart de Dankbaarheid 
niet meer en geniet het schippersechtpaar Jacob en 
Adrie van hun vrije tijd en kinderschaar.   
Als ik nu wel eens voor de brug moet wachten, denk ik 
aan het schippersleven en besef, dat ik me niet druk 
moet maken en dat ook schippers van grote en kleine 
boten mijn naasten zijn. Zoals in het evangelie van 
vandaag staat: ‘Heb je naaste lief als je zelf!’   
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