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Schippers van weleer

De 1200-tonner Siebelina was 
groot genoeg voor een gezin met 
vier dochters. 
(Fotocollectie familie Ooms)

Door Corine Nijenhuis

Johannes Ooms (72)
Schipper 1966-2007
1968 Wuta, klipper, 1904, 350 ton
1971 Siebelina, verlengde Kempe-
naar, 1957, 750 ton
1985 Siebelina, kanaalschip, 1956, 
1200 ton

Hoewel hij alweer 10 jaar 
aan de wal woont, blijft 
het voor Jannes onwen-

nig zich oud-schipper te noe-
men: ‘Ik kan nog niet helemaal 
tot dat besef komen.’

Het varen heeft hem geluk ge-
bracht. Al had hij, terugkijkend 
op zijn jeugd, liever een iets 
andere keuze gemaakt.
Na vijf jaar schippersinternaat 
keerde Jannes direct terug naar 
het ouderlijk schip. Twaalf was 
hij, de leerplicht ging nog niet 
verder dan het lager onderwijs. 
Zijn ouders vroegen of hij wilde 
doorleren: ‘Maar eigen keuze; dat 
is niet goed.’
Vanaf zijn zesde had hij elders 
moeten wonen, zijn ouders zag 
hij nauwelijks, alleen tijdens 
kerst- en zomervakantie was 
hij aan boord. Geen wonder dat 
Jannes koos voor het varen en 
niet voor de MULO. Daar heeft hij 
spijt van: ‘Je mist een bepaalde 
ondergrond.’
Dat ondervond hij in de jaren ‘70, 
als bestuurslid van de Algemee-
ne Schippers Vereeniging (ASV). 

‘Gebrek aan opleiding maakt het 
lastig gedachten voldoende te 
ordenen en op papier te zetten.’
Maar in 1957 ervoer hij zijn keuze 
als passend. Het bracht alsnog een 
mooie jeugd. Zijn ouders voe-
ren met hun tjalk op Frankrijk. 
Wanneer ze stillagen, buurtten 
ze bij vrienden of familie. Dan 
pasten Jannes en zijn zuster op de 
jongsten en nodigden schippers-
kinderen uit: hij de jongens, zij 
de meisjes. Het was altijd gezellig 
en voor uitgaan was geen geld.
Hij voer 10 jaar met zijn ouders: 
‘Toen was ik er wel aan toe een 
beetje eigen te zijn.’

Eigen baas
Jannes werd zetschipper op 
een Kempenaar. Hij was 21, de 
bevriende schippersjongens die 
meevoeren nog jonger. Het was 
een vrije tijd, ze voeren over de 
beurs en gingen waar de lading 
hen bracht. Het was ook een goe-
de tijd: na twee jaar kon Jannes 
een klipper kopen en eigen baas 
worden. 
Dat vrije leven, dat bleef, ook 
toen hij een schippersdochter 
huwde. ‘Er was geen drang of 
dwang. We voeren waar we wil-
den, je zag wel wat er gebeurde. 
Hooguit wilde je op tijd zijn voor 
een feestje.’
Maar de zaken veranderden toen 
de kinderen leerplichtig werden. 
Opnieuw bepaalde school Jannes’ 
schippersleven. Vier dochters had-
den ze intussen. Allen geboren 
op de verlengde Kempenaar die 

de klipper had vervangen. Maar 
met het gegroeide gezin werd 
de woning te klein en hadden ze 
groter gemoeten. Ze vonden een 
ideaal vaartuig: een kanaalschip, 
als rederijschip gebouwd. De roef 
bestond uit twee woningen vol 
hokjes en kamertjes, die ze naar 
eigen inzicht konden verbouwen. 
Dankzij de ordening van de beurs 
was daar tijd voor: ze werkten 
aan het schip, terwijl ze wachtten 
op een goede reis. ‘En soms voer 
de timmerman mee om kastjes te 
maken.’

Middenweg
Maar met de dochters op inter-
naat verdween de onafhanke-
lijkheid. ‘Je begon maandag al te 
rekenen: we moeten vrijdag de 
kinderen ophalen.’

Ze gingen een vast traject varen. 
Jannes vond het niet makkelijk, 
want ‘overal naartoe varen, dat is 
het mooiste wat er is.’ Voor hem 
is dat meteen het enige nadeel 
aan het schippersvak: dat je je 
kinderen op het internaat moet 
doen. Toch heeft hij er geen spijt 
van. Want kennis is belangrijk. 
Net als de liefde voor het varen. 
‘Ik ben van de middenweg: van 
ambachtelijkheid én vooruitgang. 
Ambachtelijk is van je beroep 
houden, maar je moet wel vooruit 
kijken.’

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 Hajo Olij

Veel schepen hebben een lange, interessante geschiedenis, dat geldt zeker voor de 
Kaat Mossel. In 1904 bestelde Hendrik de Vries een zeilklipper bij scheepswerf De 
Boer in Lemmer, bekend van zijn mooie geklonken Lemsteraken voor de plaatselijke 
vissers. In 1905 ging ze te water, de naam werd De Tijd sal ‘t Leeren.

Sjak Romijn is blij met het boek over 
haar schip. Schrijfster Maaike Oos-
tingh is een regelmatige gast bij haar 
aan boord. (Foto’s Hajo Olij)

Jan Bakker bracht klipper terug in de vaart om zeilraces te winnen

De lange geschiedenis van
zeilklipper Kaat Mossel

Nog een echt rank zeilschip met 
een mooie zeeg, flinke ronde kim-
men en een  slank kontje. Eerst 
nog met een grote voormast en 
kleine bezaan, maar die verdween 
al snel, een éénmaster betaalde 
minder belasting. Ze bracht vaak 
koeienstront over de Zuiderzee 
naar de Bollenstreek.

Rimke Groenhof werd de twee-
de schipper. Het werd crisis, een 
krappe tijd. Toch liet hij in 1930 
een 30 pk Kromhout plaatsen en 
het schip drie meter verlengen. 

In 1953 kocht Hendrik Smaal de 
klipper en noemde haar Risico. Hij 
liet er een stuurhut op zetten en 
de den verhogen, het zeiltuig ver-
dween. Bertus Smaal volgde zijn 
vader op. De motorklipper voer nu 
kunstmest van de Staatsmijnen 
naar Oost-Groningen.

Sluismeester
De tijd van de kleine vrachtsche-

pen ging voorbij. Bertus Smaal 
werd sluismeester op de Ooster-
sluis in Groningen, maar bleef op 
de klipper wonen. Gelukkig, daar-
door bleef het schip onderhouden.

Rond 1970 ontdekten ‘alterna-
tievelingen’, dat je op zo’n oud 
vrachtscheepje prima kon wonen, 
ermee kon varen en zelfs  zeilen. 
Enkhuizer ijzerwerker Bertus 
Baars ontdekte de Risico en tipte 
zijn vriend Jan Bakker, scheep-
stimmerman te Alkmaar. Ook 
toen al kozen deze nieuwbakken 
schippers vaak voor een historisch 
verantwoorde restauratie. Jan Bak-
ker niet. Hij wilde zeilen en graag 
zo hard mogelijk. Hij tuigde haar 
met maar liefst drie masten. Maar 
al tijdens de eerste Klipperrace in 
1976 bleek dat geen goede keuze. 
De tweemaster Zwarte Valk won, 
de Kaat Mossel werd slechts vier-
de. Bakker koos daarop ook voor 
twee masten met een schoener-
tuig. Zo wist hij in 1977, 1978, 
1980 en 1981 de Klipperrace te 
winnen.

Bijna failliet
Toch moest het nog harder, de 

concurrentie nam toe, met name 
vanuit Muiden. Ted van Broec-
kuijsen en Gert Ritzema brachten 
de tweemast Avontuur en later 

de Eensgezindheid in de vaart. 
Jan Bakker wilde blijven winnen 
en bracht een ‘nieuwe’ klipper, 
de Deinemeid, in de vaart . Ook 
daarmee wist hij ekele keren te 
winnen.

Het koste allemaal veel geld, 

Bakker ging bijna failliet. Bakker 
ging ijlings weer schepen intim-
meren en de Kaat kreeg een zet-
schipper. Eerst sliepen de gasten 
op luchtbedden in het ruim, maar 
al snel kwamen er slaaphutjes en 
een dagverblijf in. Bakker had als 
eerste een kajuit en kuip op dek 
gemaakt. De Kaat Mossel  werd 
daardoor  geliefd bij de gasten. 
Maar ook bij zetschippers. Ook 
al was ze niet meer de snelste, ze 
zeilde makkelijk en goed.

Oostzee
Zetschippers Onno van der 

Zweep en Trudy Harding kochten 
de Kaat Mossel. Zij trokken met 
haar naar de Oostzee. Ze bleef 
aan de Klipperrace meedoen, een 
vriendenclub van schippers en 
maten uit Enkhuizen brachten 
alle bijzeilen van hun eigen sche-
pen aan boord en in de ruime rak-
ken ging echt alles omhoog. 

De klipper werd nog een paar 
keer verkocht en sinds 2013 is 
Sjak Romijn de trotse eigenaresse. 
‘Ik zeilde als gast mee op diverse 
schepen. Dat was genieten en ik 

kon zetschipper worden. Regelma-
tig zag ik de Kaat voorbij zeilen en 
vond haar prachtig. Ik dacht niet 
dat het haalbaar was haar te ko-
pen, maar dat is toch gelukt.

‘Een deel van mijn vaste gas-
ten ging mee en was enthousiast. 
Ik haalde de lieren van dek, met 
zijn allen samen de zeilen omhoog 
trekken, zo krijg je de goede sfeer. 
Met speciale tochten probeer ik 
een eigen publiek aan te boren. 
‘s Nachts sterren kijken, de com-
binatie met een Tai Chi-cursus, 
whisky proef-reizen en exclusieve 
vrouwentochten. Ik probeer en 
verzin van alles.

‘Regelmatige gast en schrijfster 
Maaike Oostingh heeft een boek 
over de Kaat Mossel gemaakt. De 
volledige geschiedenis met veel 
leuke anekdotes en foto’s. Zo hoop 
ik mijn gasten ook bij de geschie-
denis van deze geweldige klipper 
te betrekken.’

De Kaat Mossel, de rijke 
geschiedenis van een klipperschip 
(1914- 2016), Maaike Oostingh ,
ISBN 978- 90-826186-0-0.

Boek Maaike Oostingh
vol historie en anekdotes

De Kaat Mossel tijdens de Klipperrace van 1996. Een 
groep Enkhuizer vrienden heeeft echt alle zeilen gehesen. 


