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Schippers van weleer

Met de Ja-Ko 
werkte Kees bij 
de Lauwerszee-
werken voor de 
hydrografi sche 
dienst van Rijks-
waterstaat. (Foto 
collectie familie 
Koehoorn)

Door Corine Nijenhuis

Kornelis Koehoorn 
1922-1994

Dirbon, tjalk 80 ton, 1895
Ja-Ko, patrouilleboot, 1950
Willy, klipperaak 105 ton, 1900
Wiljako, Dortmunder, 745 ton, 1929

Kees Koehoorn was een 
motoren-man. En een 
man die kansen herkende 

en greep. Die twee combineerde 
hij al in 1939. Hij was net klaar 
met de LTS. Vader Koehoorn 
voer met zijn tjalk voor de Zui-
derzeewerken in opdracht van 
baggeraannemer Kooiman. Die 
bouwde juist een sleepboot, zijn 
eerste op gasolie in plaats van 
stoom. Hij zocht een machinist. 
Daar had Kees wel oren naar.

Maar eerst werkte hij mee aan 
de bouw van de motor, een 200 
pk Brons. Zodra de sleepboot in 
de vaart kwam, stapte Kees aan 
boord om steen te storten bij Vlie-
land. Ook sleepten ze baggerbak-
ken en deden bergingswerk. Maar 
het mooist vond Kees het ijsbre-
ken; het werd zijn grote passie.  
Halverwege de oorlog trouwde hij 
en kocht een snikke van 22 ton. 
Met een 15 pk Kromhout, want 
er moest wel een motor in zitten. 
Hij ging er bieten en aardappels 
mee varen en sleepte dan gelijk 
een skûtsje. Dat bracht extra geld 
op. Maar zodra het water dicht 

lag, deed hij wat hem het liefst 
was: ijsbreken.
Hij verruilde de snikke voor een 
klipperaak, maar dat was van 
korte duur. Toen Kees in Amster-
dam op de tram stond te wach-
ten, duwde een passant tegen 
hem aan. Hij kwam onder de 
baanschuiver en verbrijzelde zijn 
voet. Herstel zou tijd kosten: hij 
verkocht het schip en ging, met 
zijn gezin, bij zijn zwager wonen 
die een scheepswerf in Lisse had.

Weer fi t 
Toen zijn vader stopte met varen, 
was Kees weer fit genoeg. Hij nam 
diens tjalk over om de vrachtvaart 
in te gaan. Maar Rijkswaterstaat 
vroeg hem voor de hydrografische 
dienst te werken, bij de Lauwers-
zeewerken. Kees verbouwde zijn 
tjalk voor die klus. Terwijl 12 man 
fulltime bezig was met peilen en 
verwerken van watermonsters, 
was Kees schipper en zijn vrouw 
kokkin. Er was zoveel werk dat 
hij een tweede schip kocht, een 
douaneboot uit Antwerpen. 
Uiteindelijk nam Rijkswaterstaat 
beide over en kocht Kees een 
klipperaak die hij, uiteraard, zelf 
motoriseerde. 
Met hun drie kinderen aan boord, 
lagen ze in het spuikanaal bij 
IJmuiden toen ze werden aange-
varen door een coaster. De schade 
leek mee te vallen. Maar de 
gevolgen waren haast fataal. Door 
de aanvaring was de kachel ver-
schoven, de gloeiende pijp zette ’s 
nachts de roef in brand. Het gezin 

Koehoorn ontvluchtte ternauwer-
nood het achteronder, dwars door 
de vlammen. In hun ondergoed 
keken ze hoe hun bezit verloren 
ging. 

Sleepschepen
Maar Kees was een man van 
kansen. Hij kocht een sleepschip 
waarmee hij meteen zeven keer 
zo groot ging. Vervolgens kocht 
hij er een tweede bij. Hij voer 
ze om beurten over de beurs, of 
verhuurde er een als opslag. Maar 
de sleepboothuur was prijzig, 
dus kocht Kees er zelf een. Tot 
hij ook dat achterhaald vond. 
Kees besloot de sleepschepen 
eigenhandig te motoriseren. Hij 
huurde een dekschuit, laste ‘m 
dicht en liet ‘m afzinken onder 
zijn sleepschepen om die vervol-
gens op te lichten en 
er een schroefas in te 
plaatsen.
Uiteindelijk kreeg Kees 
heimwee. Hij keerde 
terug in de sleperij 
en berging. In 1975 
begon hij, met zoon 
Jan, Scheepvaartbe-
drijf Korn. Koehoorn 
& Zn. Het bedrijfslogo 
ontwierp hij zelf, op 
elke nieuwe boot werd 
direct de schoorsteen 
oranje geschilderd 
met de letters KK erop. 
Het bedrijf groeide 
voorspoedig. Ze deden 
bergingen op het Wad 
en IJsselmeer, werden 

ingehuurd door scheepswerf Bo-
dewes die een eigen bok had. En 
naast handel deed Kees waar hij 
zo van hield: ijsbreken. 
In 1986 werd hij ziek. Als hij in 
de winter een chemokuur moest, 
maande hij de arts tot spoed: er 
kwam ijs dat gebroken moest. Na 
acht jaar overleed hij. Jan ging 
alleen verder. Die mist Kees, maar 
zijn troost is zijn vaders trots, 
omdat hij het bedrijf voortzet.

Kent u iemand die beslist niet in deze 
serie mag ontbreken? Neem dan con-
tact op met de redactie, of mail naar 
corine.nijenhuis@planet.nl

Schrijfster en beeldend 
kunstenares Corine Nijenhuis 
schreef onder meer de non-
fictie roman ‘Een vrouw van 
staal’, waarin zij niet alleen de 
geschiedenis van haar eigen 
varende woonschip, maar 
ook die van de Nederlandse 
binnenvaart van 1901 tot nu 
vastlegde. Ontmoetingen met 
oud-schippers tijdens lezingen 
naar aanleiding van dit boek, 
leverden een serie nieuwe 
verhalen op, die tweewekelijks 
in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

Door Patrick Naaraat

Katwijk kreeg in 2005 een nieuw monument voor dorpsgenoten die sinds 1919 op zee zijn gebleven. Het 
zijn er 273. Vissers en koopvaarders. Het monument laat zich omschrijven als stalen bladzijden in de wind, 
waarin hun namen zijn uitgesneden. Bewaard voor volgende generaties. Maar wie waren die Katwijkers en 
wat is er met ze gebeurd?

Zo gedegen en weten-
schappelijk als auteur 
Willem van der Plas zijn 
speurwerk deed, zo zorg-
vuldig is hij ook omge-
gaan met de kwaliteit van 
het papieren eerbetoon. 
(Foto Patrick Naaraat)

Momumentaal boek houdt herinnering aan zeelieden levend

De zee geeft, 
de zee neemt

Willem van der Plas maakte er 
zijn levenswerk van om dat uit te 
zoeken. Het moet monnikenwerk 
zijn geweest. Eindeloos speuren in 
archieven en oude bronnen. Maar 
ten slotte slaagde hij erin iets van 
het leven van al die Katwijkers te-
rug te vinden en samen te brengen 
in een 544 pagina’s tellend boek. 
Van der Plas gaf het in eigen be-
heer uit. En zo gedegen en weten-
schappelijk als hij zijn speurwerk 
deed, zo zorgvuldig is hij ook om-
gegaan met de kwaliteit van het 
papieren eerbetoon. Gebonden, 
met linnen kaft, gedrukt op mooi 
dik papier en voorzien van zoveel 
mogelijk fotomateriaal. Monu-
mentaal, zoals het hoort.

Kwetsbaar
In chronologische volgorde 

neemt de auteur de lezer mee in 
de harde geschiedenis van het le-
ven op zee. Zeker in het begin van 
de vorige eeuw waren de omstan-
digheden er levensgevaarlijk. In 
de zeiltijd was de dood altijd al 

dichtbij. De mensen waren arm, 
de houten schepen kwetsbaar. De 
meeste vissers konden niet zwem-
men. Wie te water raakte was veel-
al reddeloos verloren. Daar zat een 
geloofs- en een praktische kant 
aan. Voor wie wél kon zwemmen 
was de kans op redding evenmin 
groot. Dan kon het maar beter 
snel gaan.

Zeemansgraf
Talloze zeelieden kregen een zee-

mansgraf. Ze verdronken of over-
leden aan boord en werden dan in 
zeildoek gewikkeld in zee gewor-
pen. Soms spoelden hun lichamen 
aan op de kust. ‘Als niet geïdentifi-
ceerde drenkelingen uit zee of van 
het strand zijn gehaald, was het 
gebruikelijk om de kist bij de be-
grafenis drie keer rond de buiten-
kant van de kerk te dragen en het 
stoffelijk overschot aan de noord-
zijde van de kerk te begraven. (…) 
Om de kans op een anoniem graf 
te verkleinen, droegen vissers soms 
gebreide truien met een bepaald 

patroon. Aan dat patroon kon men 
zien uit welke vissersplaats de over-
ledene afkomstig was. (…) Ook het 
dragen van oorringetjes vergroot-
te de kans op identificatie. Van de 
opbrengst van het sieraad kon een 
deel van de teraardebestelling wor-
den betaald.’

Mijnen
De twee wereldoorlogen eisten 

een zeer zware tol op zee. Het eer-
ste slachtoffer in de periode die 
het boek beschrijft was matroos 
Arie van Dijk van de IJM-339 Ce-
lebes. Op 15 november 2018 voer 
het schip uit om de trawlvisserij 
te beoefenen op de Noordzee en 
keerde niet terug. Ze is vermoe-
delijk op een zeemijn gelopen. De 
21-jarige Van Dijk was de enige 
Katwijker aan boord, maar Van 
der Plas noemt ook de 10 namen 
van de andere opvarenden die het 
leven lieten.

Mijnen blijven lang gevaarlijk op 
zee en keren na het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog massaal 

terug. Zo loopt de IJM-116 Silvain 
op 17 november 1939 naar buiten 
met een nieuw aangeworven be-
manning, omdat de oude beman-
ning vanwege de oorlogsomstan-
digheden weigert uit te varen. Op 
24 november is het schip onder 
gezag van schipper Den Heijer nog 
gezien in de buurt van de Doggers-
bank. Daarna komt de IJM-116 in 
slecht weer terecht en raakt spoor-
loos. Van der Plas merkt op dat het 
schip in goede staat verkeerde en 
de schipper bekend stond als goed 
zeeman en daarom mag worden 
aangenomen dat de Silvain door 
oorlogshandelingen is gezonken. 
Vier Katwijkers kwamen daarbij 
om: stuurman Maarten Rovers en 
de matrozen Nicolaas van Duijn, 
Jacob Remmelzwaal en Cornelis 
Vooijs.

Ongevallen
Maar ziekten en bedrijfsongeval-

len maken evenzeer slachtoffers 
op zee. Zo overleefde Huibert Mes-
semaker in 1939 een blindedarm-

ontsteking niet en overleed Jan 
de Vreugd in 1959 op zee aan een 
hersenbloeding. Matroos Arie van 
Rijn viel na een avondje stappen 
vermoedelijk van de loopplank 
en verdronk. Cornelis van der Plas 
werd getroffen door een vallende 
laadreep, waarbij zijn hoofd bijna 
werd gescheiden van zijn romp en 
Gerrit Niesveld stortte met zijn 
marinehelikopter neer boven het 
Marsdiep.

Het boek ‘Op zee gebleven 1919-
2018’ heeft al deze jongens en 
mannen weer een gezicht gege-
ven en iets van hun geschiedenis 
geopenbaard.  Gewone mensen, 
vroegtijdig uit het leven gerukt. 
Ongetwijfeld herinnerd door hun 
nabestaanden, maar dankzij Wil-
lem van der Plas vereeuwigd voor 
het nageslacht.

‘Op zee gebleven 1919-2018’ is  voor 
29,90 euro verkrijgbaar bij Christelij-
ke boekhandel  Het Baken, Secretaris 
Varkevisserstraat 37 in Katwijk (tele-
foon 071-4013001).

Zwemles was
niet gebruikelijk 


