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Schippers van weleer

De Waspikker 
klipperaak Elvira, 
zijn tweede 
schip. Kees zag 
de chartervaart 
veranderen. 
Ongelukken 
dwongen tot 
regels. 

Door Corine Nijenhuis

Cornelis Elte van Zon (74) 
Schipper 1978-2016

Verwisseling, tjalk 1898, 19 meter, 
10/12 passagiers
Elvira, Waspikker klipperaak, 1906, 
23 meter, 16/18 passagiers
Zuiderzon, klipper, 1900, 32 meter, 
26 passagiers

Je kunt hem een pionier 
noemen. Toen Kees in de 
chartervaart begon, was er 

nauwelijks wat geregeld. Hij 
had ook niet echt ambitie; dat 
kwam later. Al was hij na die 
eerste reis haast afgehaakt: ‘Ik 
vond het helemaal niks.’ 

Oorspronkelijk wilde Kees naar 
zee. Niet om te varen, maar ‘om 
de wereld in te gaan’. De zee-
vaartschool duurde hem te lang, 
hij koos voor de opleiding ‘Civiel 
Personeel ter Koopvaardij’. Al na 
een jaar werd hij steward op een 
koopvaardijschip. Daar bediende 
hij gasten die met het vrachtschip 
meevoeren. Maar hij was geen 
man met een vouw in zijn broek 
en ook het wereldse waar hij 
naar verlangd had, bleek tegen 
te vallen: ‘Je gaat de grote wereld 
in, maar aan boord leef je in 
een kleine.’ Hij wist dat er meer 
moest zijn: na drie jaar stapte hij 
van boord. Met een camera die hij 
in Singapore gekocht had. 

Fotovakschool
Terug in Nederland deed hij de 

fotovakschool. Er volgden tien 
wal-jaren; met fotowerk, diverse 
baantjes en een periode waarin 
hij in Antwerpen de hippie uit-
hing. Toen kocht hij een tjalk. Hij 
wilde het casco opbouwen tot zei-
lend woonschip. Het benodigde 
geld verdiende hij met kit-werk 
in de bouw; iedere cent ging het 
schip in. 
Maar het pas opgerichte collectief 
NIFOS (nieuwe functies voor oude 
schepen) vroeg hem zich aan te 
sluiten en met gasten te varen. 
Dat was beter dan kitten, vond 
Kees. Hoewel de liefde voor het 
charteren moest groeien. Het eer-
ste jaar werd hij gek van gasten 
die, tijdens het zeilen, voortdu-
rend vragen op hem afvuurden. 
Maar Kees hield vol. Na acht jaar 
kocht hij een groter schip. Hij 
durfde het aan; inmiddels voer 
hij voor een commercieel kantoor 
dat contacten en verdiensten 
regelden. Kees zag de chartervaart 
veranderen. Ongelukken dwon-
gen tot regels: ‘Vroeger zakten er 
wel groepen door de luikenkap, 
dat soort dingen.’ 

Schipper en gastheer
Met een maat voer hij volle 
seizoenen. Vaak met jongeren: 
‘Leuk, mits je ze onder controle 
hebt.’ Want als charteraar ben je 
naast schipper ook gastheer en 
verantwoordelijk voor de sfeer. 
Hoewel daar een grens aan zit. Hij 
voer eens met moeilijk opvoed-
bare jeugd, een experiment om 
te zien wat er uit de groep zelf 
kwam. Dat liep mis: ‘Dan moet 

je wel ingrijpen, als een soort 
sociaal werker. Dat gaat me net 
te ver.’ 
Maar de meeste groepen waren 
leuk. Soms at hij mee, afhankelijk 
van wat geserveerd werd: ‘Spa-
ghetti met ketchup, dat doe je 
maar een paar keer’. De winters 
waren lastiger. Hoewel nodig om 
op krachten te komen na een 
intensief vaarseizoen, had Kees 
moeite met de stilstand. Als stads-
mens in de natuur zag hij zich 
door de herfst in al haar afbraak 
omringt. Dan kwam de lente als 
een geschenk.

Op zijn 52e maakte hij een nieu-
we stap. Hij kocht een vrachtklip-
per die hij ombouwde tot profes-
sioneel charterschip. De bank had 
twijfels gehad gezien zijn leeftijd. 
Onterecht. Kees voer tot zijn 73e 

door, als was dat niet helemaal 
vrijwillig: eerder kreeg hij de 
Zuiderzon niet verkocht. 
Daarna kocht hij een schouwtje 
om op te gaan wonen. Klein, maar 
helemaal van hem: ‘Dat vind 
ik een prettig idee.’ Kees heeft 
geen vaste ligplaats, hij zwerft 
zo’n beetje rond. ‘Ik zie dat vaak 
bij schippers: rusteloze types. 
Maar als die hun stekkie hebben 
gevonden, blijven ze wel hangen. 
Ik heb dat niet.’ Maar dit leven 
valt of staat bij mobiliteit. Ooit zal 
hij aan de wal moeten, weet Kees. 
Maar gelukkig voorlopig nog niet: 
‘Ik schuif dat, zolang ik kan, voor 
me uit.’

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

Tekst en foto’s Sander Wels

‘Hassailt’ heeft van 
28 tot en met 30 juli 
dagelijks tiendui-
zenden bezoekers 
naar de Hanzestad 
Hasselt in Overijssel 
getrokken. 

Hasselt 
vol van 
Hassailt

‘De grootste collectie Varend 
Erfgoed ter wereld’ was te zien 
in Hasselt. Het evenement wordt 
iedere vijf jaar georganiseerd in 
samenwerking met de vereniging 
het historisch bedrijfsvaartuig (LV-
BHB). Ruim 200 historische sche-
pen lagen afgemeerd in de stads-
gracht en aan de kade aan het 
Zwartewater. Op veel schepen kon 
men een kijkje aan boord nemen. 

Zaterdag was te zien hoe de 
schepen vroeger werden geladen 

en gelost. De tjalk Bruinvisch 
(1902) had in Harlingen 60 ton 
schelpen geladen uit de Wadden-
zee voor Hasselt. De zelflosser 
IJsselaak ‘Door Gunst Verkre-
gen’ loste de Bruinvisch: 30 ton 
schelpen voor Natuurmonumen-
ten, een deel ging naar de Kalk-
oven en de rest wordt gebruikt 
als versteviging voor paden bij 
boerderijen.

Bezoekers zagen dat het vroeger 
hard werken was. Niet alleen de 

bak begeleiden bij het volmaken, 
maar ook het bijscheppen kostte 
veel energie.

Toekomst
Tijdens het evenement klonken 

ook zorgen door over de toekomst 
van het varend erfgoed. Van de 
vaartuigen die te koop zijn is het 
vaak onduidelijk met welke be-
doelingen zo’n vaartuig gekocht 
wordt. De kosten om het in stand 
te houden zijn fors. Eigenaren van 

een rijksmonument op de wal 
kunnen een deel van de restau-
ratie- en onderhoudskosten als 
aftrekpost opvoeren bij de belas-
tingaangifte. Zo’n fiscale regeling 
zou ook voor het behoud van his-
torische vaartuigen een impuls 
kunnen zijn. Van belang voor de 
tienduizenden bezoekers in Has-
selt, maar nog meer voor de toe-
komstige generaties. 

www.hassailt.nl

Fiscale regeling zou ook voor behoud 
historische vaartuigen impuls kunnen zijn


