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● Politie wil gewelddadige afrekeningen voorkomen

De hoofdrol is voor
deze Roosendaalse
vrouw van staal

Offensief tegen
zware wapens
Samenwerking tussen politiechefs moet
liquidatiegolf onder criminelen stoppen.
‘Ze gebruiken nu veel meer geweld.’
door Carla van der Wal
AMSTERDAM. De politie begint
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een gezamenlijk offensief om een
einde te maken aan de massale
aanvoer van zware illegale vuurwapens in Nederland.
Een goede uitwisseling van informatie door politiechefs van verschillende regionale eenheden en
een landelijk registratiesysteem
voor wapenvondsten worden hiervoor in de strijd geworpen.
„We moeten iets doen om de
toestroom van zware wapens uit
Oost-Europa tegen te gaan”, zegt
Hanneke Ekelmans, hoofd Operatiënvan de politie in Amsterdam in
een interview met deze krant. Ze
wijst erop dat de afgelopen jaren
duidelijk is gebleken hoe gemakkelijk Amsterdamse criminelen naar
kalasjnikovs en raketwerpers grijpen bij afrekeningen binnen het
criminele circuit. Bovendien deinzen moordenaars er niet voor terug automatische wapens midden
op straat te gebruiken.
„Daders lijken er niet wakker

van te liggen als de verkeerde
wordt omgebracht. Ze gebruiken
veel meer geweld, veel zwaardere
wapens en de liquidaties vinden
niet meer plaats op afgelegen bedrijventerreinen, maar midden op
straat. De vraag waarom dit gebeurt, kan de politie niet alleen be-
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‘De liquidaties zijn niet
meer op afgelegen
bedrijventerreinen,
maar midden op straat’
Hanneke Ekelmans politiechef

antwoorden”, zegt Ekelmans.
Volgens de politie heeft de samenwerking van de politiechefs
de afgelopen tijd al geleid tot een
aantal grote wapenvondsten. Zo
nam ze begin deze zomer zestig
vuurwapens in beslag in een
loods en woningen in Hulten,
Den Hout en Baarle-Hertog. De
politie trof er ook handgranaten
en munitie voor een kalasjnikov
aan. Daarnaast werd begin dit jaar
in Kroatië de voormalige schoenenkoning Jan van der L. aangehouden met een partij zware machinegeweren en raketwerpers.
Met het registratiesysteem
hoopt de politie inzicht te krijgen
in trends die weer aanknopingspunten moeten bieden voor verder onderzoek. Op dit moment
zijn landelijke cijfers over wapenvondsten vaak niet betrouwbaar.
In Amsterdam worden gevonden wapens overigens al wel
nauwgezet geregistreerd. Daar
zijn dit jaar al bijna net zo veel wapens in beslag genomen als vorig
jaar: 306 in totaal, tegenover 314
wapens in heel 2014. Daaronder
zijn zware, automatische wapens,
waarmee in een razend tempo kogels kunnen worden afgeschoten.

Zie pagina 4
Liquidatiegolf te lijf met informatie
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Het eeuwig deinen van de baren...

䢇 Oorspronkelijk ziet de Alfons Marie (1901) er zo uit. Met bruine zeilen
en nog een spitse neus. Later wordt de klipper langer en gemotoriseerd.

Het blauw van de irissen
leek de kleur van de hemel op te zuigen; langzaam werden ze grijzer.
Zijn gezicht was zo kalm
als stilstaand water, zijn
glimlach sereen. Zacht
legde Petronella haar
hand op zijn wang, liefdevol streek ze over de witte stoppels.
In een storm komt de
oude schipper Adrianus Vermeulen om
het leven. Zijn vrouw
Petronella en zoon Jan
varen hem van het
Volkerak over de

Het Roosendaalse echtpaar Jan en Huiberdina Vermeulen, de tweede
generatie die op rivierklipper Alfons Marie de kost verdient.

䢇

䢇 In 1923 koopt Marinus Beije het schip voor 6.000 gulden. Zoals schippers
dat nu eenmaal doen, vernoemt hij de schuit naar zijn vrouw, Annigje.

Dochter Maria Beije neemt met haar man Jan van Utrecht het inmiddels
gemotoriseerde schip van haar ouders over. Zij varen ermee tot 1981.

䢇

Steenbergsche en
Roosendaalsche Vliet
naar de thuishaven.
Zodra de klipper in de
schutkolk lag, werden de
deuren dichtgedraaid. In
plaats van de klomp voor
het schutgeld, reikte de
sluiswachter Petronella
de hand.
Daarna
stapte hij
terug tussen de
zwijgende mannen die zich
op beide

sluismuren opgesteld hadden, als een zwarte erehaag. Terwijl het water
zakte, sprak de sluismeester een gebed uit en het
‘amen’ ter besluit klonk
langgerekt uit tientallen
monden. Sluiswachters,
schippers en hun vrouwen, knechten en maten,
de café-uitbaters en de
scheepsjagers; iedereen
wilde de oude schipper de
laatste eer bewijzen. Vier
mannen trokken de Alfons Marie 1 de sluis van
Beneden Sas uit. De sluismeester had Jan gewenkt.
Er stond een paard klaar
om het schip naar de
sluis van Boven Sas te jagen. Daar zou de klipper
direct geschut worden en

door een vers lastdier
naar Roosendaal getrokken. Petronella had tranen in de ogen toen ze de
anders zo strenge sluismeester aankeek, maar
hij wuifde haar dankbaarheid weg. ‘Adrianus
was een van ons.’ Hij
sloeg een kruis. ‘Moge
God hem behoeden en opnemen in Zijn koninkrijk.’ Daarna maande hij
de werkers tot haast.
Uit Een vrouw van staal,
de buitengewone biografie van een binnenvaartschip. Geschreven door Corine Nijenhuis. Het boek telt
400 pagina’s, kost 20
euro en verschijnt komende dinsdag, aan
de vooravond van Sail
Amsterdam.
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● Roosendaals schip speelt hoofdrol in boek over honderd jaar binnenvaart

Een lieve, stevige dame
Hoge kop, stevige kont. Moederlijk
en niet kapot te krijgen. Een vrouw
van staal met Roosendaalse maten.
door John Bas
ROOSENDAAL. Als sluiswachters
van ver haar silhouet op Nederlandse binnenwateren herkennen,
roepen ze haar naam. ‘Daar is de
Alfons Marie.’ Of ze noemen haar
Annigje, Marjan of Henriëtte. Want
de klipper voer sinds 1901 voor diverse eigenaren, onder verschillende namen. Zij bracht bieten naar
Roosendaal en brikken naar de
dijkwerken. Droeg tegen haar zin
als in beslag genomen oorlogsbuit
Duits afweergeschut en kreunde
onder tonnen cement richting
Groningen.
Sinds kort draagt ze weer haar
oorspronkelijke doopnaam Alfons
Marie en fungeert op haar oude
dag als woonschip. Verder speelt
ze de hoofdrol in het bijzondere
boek Een vrouw van staal. Geschreven door Corine Nijenhuis (50),
niet geheel toevallig sinds 2006 de
eigenaar van het voormalige
vrachtschip. Nijenhuis - vormge-

ver van huis uit - en haar vriend,
de 49-jarige cineast Jaap Hoek, liggen met hun schip in Amsterdam.
Aan de buitenkant zie je alleen
aan de kachelpijp en de patrijspoorten dat het koppel in het riante ruim woont. „Not done voor
échte schippers natuurlijk”, lacht
‘walmens’ Corine.
Ze heeft hen leren kennen tijdens haar jarenlange speurtocht
naar de historie van het schip dat
vijf keer van eigenaar veranderde.
Ze kreeg in de West-Brabantse
contreien bewondering voor het
nuchtere volk dat met hard werken de kost verdiende, mensen
die meer van de wereld gezien
hadden dan menig ander en oprecht met elkaar begaan waren.
„Heel zakelijk, omdat ook het economisch tij plots kon veranderen.
Maar ook pannenkoeken met spekvet brengen naar wie het nodig
heeft”, bewondert ze die binnenschippers.
En dan met name Adrianus en
Petronella Vermeulen, het Roosendaalse schippersechtpaar dat op

Alfons Marie, Annige, Marjan, Henriëette... de Roosendaalse klipper kende
meerdere eigenaren, had verschillende namen, werd regelmatig verbouwd.

䢇

reeds gevorderde leeftijd zijn eerste stalen schip laat bouwen. Groter, sterker en sneller dan hun
oude houten tjalk, de Petronella.
7.200 gulden lenen ze van belegger Joseph Korthals. Waarom is
nooit opgehelderd, maar het schip
vernoemen ze merkwaardig genoeg naar zijn zoontje, Alphonsus
Maria.
Wanneer ze vanaf de scheepshelling van de Gebroeders Van de
Adel in Papendrecht huiswaarts
zeilen en bij de Roosendaalse Kade aanmeren, staat het halve dorp

䢇

te klappen voor deze moderniteit
met Roosendaalse maten. Want
met 23 meter lengte en vijfenhalve meter breedte heeft de Alfons
Marie dan de maximale afmetingen voor een rivierklipper om geschut te kunnen worden in de
sluis Beneden Sas, bij Steenbergen. Daar waar zout van zoet water worden gescheiden, waar in de
bietentijd dagelijks honderden
schepen passeren om hun vracht
bij de Roosendaalse suikerindustrie af te leveren.
Schrijfster Nijenhuis worstelt
zich door musea en bibliotheken
om dat soort details boven water
te krijgen. Maar spreekt bijvoor-

beeld ook uren met de Madese
achterkleindochter van het schippersechtpaar, Jeanne de Jongh.
Die tovert nog een doos vol geboortekaartjes en bidprentjes tevoorschijn. Foto’s van die eerste jaren, als de Alfons Marie met bruine zeilen vaart en nog niet gemotoriseerd is, zijn er niet.
Maar Nijenhuis zoekt en vindt
genoeg om te verhalen over Adrianus die zich het schompes werkt.
Over Petronella die tussen de bedrijven door in hoog tempo negen
kinderen baart, maar er door ziekte, verdrinking en alleen door
God verklaarbare redenen op den
duur maar vier overhoudt. De lezer vaart met ze mee, proeft de
oude genever in ijskoude nachten,
ziet hoe het water bij vloed bezit
neemt van de schorren en slikken,
ruikt het zweet van de knollen
die bij weinig wind over het jaagpad het schip tot bij de losplaats
trekken. En leeft mee met de
dood van Adrianus.. (Zie kader
hiernaast).
De Alfons Marie gaat over van
vader op zoon, wordt later verkocht en verlengd om op de rivieren richting Noorden en Duitsland nóg meer vracht te kunnen
vervoeren. Tot en met de laatste
cementschipper Leen de Jong, van
wie ze de Henriëtte kopen, brengt
Nijenhuis honderd, vaak roerige jaren Nederlandse binnenvaart in
beeld. Een vrouw van staal drijft
van begin tot eind zwaar op de feiten, maar is zó knap en fascinerend geromantiseerd dat het
ook voor walmensen buitengemeen boeiend blijft.

Schrijfster Corine Nijenhuis met Jaap Hoek voor hun rivierklipper.

