
Kabelgast is: Leen van Waardenberg 

Mijn roepnaam is Leen maar mijn doopnaam is Helenus en ben 

van de eerste helft van de vorige eeuw. Ik kom uit een schippers 

familie en moest na de oorlog naar school maar dat hield in dat 

ik naar een internaat moest om onderwijs te kunnen volgen, nu 

klinkt dat wat beladen, een internaat maar het draagt wel bij 

aan een gedisciplineerde opvoeding wat we tegenwoordig nogal 

eens missen, doen wat er wordt opgedragen en verder niet 

zeuren of het beter weten.  Na het internaat nog vier jaar bij 

mijn ouders meegevaren op hun schip wat toen der tijd nog 

geheel zonder elektriciteit was, als er in donker werd gevaren 

was de scheepsverlichting uiteraard peterolie lampen die je als 

jongste moest onderhouden en liefst goed want anders zwaaide 

er wat. Ik ben al snel wat gaan knutselen om electriek aan te 

leggen wat uit eindelijk lukte en was ik van rokende of niet goed brandende lantarens af en 

kreeg minder uitbranders. Daarna ben ik als knecht (nu heet dat netjes matroos) op andere 

schepen gaan varen. In mijn eenentwintigste levens jaar verongelukte onze vader en kon ik 

als oudste van ons gezin als schipper beginnen om brood op de plank te houden. Ik heb vele 

jaren met mijn twee broers samengewerkt en verschillende schepen gekocht en verkocht. Tot 

wij uiteen zijn gegaan en elk onze 

eigen zaken zijn gaan doen, ben ik 

met een Duwboot begonnen waar 

ik met veel plezier spannende 

momenten en mooie reizen 

gemaakt hebt door een flink 

gedeelte van Europa, wat 

resulteerde dat we gemiddeld 

vijfentwintigduizend kilometer per 

jaar voeren. In 2008 heb ik de boot 

verkocht en na nog wat jaren als 

aflosser te hebben gewerkt op 

steeds grotere schepen die 

inmiddels onvoorstelbaar veel zijn verandert als je kijkt naar hoe ik ben begonnen,  

Ik ben eerst en nu nog steeds op de Buffel gaan werken als vrijwilliger en door toedoen van 

Dick Wijnstekers op de Bernisse terecht gekomen waar ik na het vertrek van Dick uiteindelijk  

op mijn oude dag nog promotie heb gemaakt en commandant mocht zijn op de Bernisse, niet 

echt het neusje van de zalm, maar met een geweldige bemanning die helaas niet op een 

internaat hebben gezeten.  

Aan de kant manusje van alles, van de kant Commandant Leen van Waardenberg. 
 


