2.1 Een nieuwe toekomst op de Smilde
Ovinge woonde in Smilde op de grote boerderij aan de
stille kant meteen naast de Polakkenbrug. Met zijn snik
voer hij elke week het traject Dieverbrug-Smilde-AssenGroningen. Tot Ovinge besloot om zich toe te leggen
op zijn graanhandel en de beurtvaart af te stoten.


Op 27 mei 1916 liet het gezin Koers zich uitschrijven
uit de gemeente Vries. Johannes en Trijntje plus
hun drie kinderen - Klaas, de oudste, was inmiddels
zes en ging net naar school - verhuisden naar
Hoogersmilde. Daar had Johannes de helft van de
nieuwe dubbele woning naast Zuivelfabriek Nooit
Gedacht gehuurd. De reden van de komst naar
Smilde was dat Koers de beurtvaart van Freerk
Ovinge had kunnen overnemen.

Waarom verhuisde ‘schuitevaarder’ Johannes Koers naar
Hoogersmilde? ‘De olde Smilde’ was zo langzamerhand
een welvarend dorp geworden en Koers meende hier
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Toen Johannes Koers naar Hoogersmilde kwam, huurde hij de helft van de dubbele woning links van
zuivelfabriek Nooit Gedacht.
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beter de kost te kunnen verdienen dan in De Punt.
Die welvaart was voor de meeste Smildegers overigens
betrekkelijk nieuw. In de tweede helft van de negentiende eeuw was het heel stil geweest op de Smilde. De
vervening was voorbij, de veenarbeiders waren vertrokken en de bevolking nam jaar na jaar in aantal af. Veenkolonie Smilde moest overschakelen op de landbouw en
dat had zijn tijd nodig.
Pas tegen het eind van de negentiende eeuw leek het
met Smilde weer de goede kant op te gaan. Zo bouwde
Jacob Hoogerbrugge in 1894 Aardappelmeelfabriek ’t
Noorden bij de Evert Hendrikswijk, ofwel de EH-wijk
zoals de Smildegers zeggen. In 1899 startte Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Nooit Gedacht in Hoogersmilde.
Aanvankelijk waren de boeren van plan geweest een
kleine handkrachtfabriek te bouwen die ze Eendracht
wilden noemen, maar een grote stoomzuivelfabriek,
Nooit Gedacht…
Niet lang daarna in 1905 opende de Groninger ondernemer Rudolf Roelfsema de kalkzandsteenfabriek
Albino in Hoogersmilde. Hij koos voor die plek vanwege
de aanwezigheid van grote hoeveelheden wit zand en
de goede transportmogelijkheden over de Drentsche
Hoofdvaart. Het succes van de aardappelmeelfabriek
van Hoogerbrugge bracht een groep boeren er in 1913
toe de Coöperatieve Aardappelmeelfabriek Oranje op te
richten, drie kilometer verderop aan het Oranjekanaal.



Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog telde de
gemeente Smilde drie zuivelfabrieken, drie scheeps
timmerwerven, twee aardappelmeelfabrieken, twee
kalkblusserijen en een steenfabriek. Zo’n 15 procent
van de inwoners van de gemeente Smilde was op dat
moment werkzaam in de nijverheid. Geen enkele
Drentse plattelandsgemeente haalde dat percentage.



> Zeilschepen op de Drentsche
Hoofdvaart ter hoogte
van steenfabriek Albino in
Hoogersmilde. Op de voorgrond
de rails van de tram naar Meppel.
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Einde Eerste Wereldoorlog
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Tussen 1910 en 1920 steeg het inwoneraantal van de
gemeente Smilde met ongeveer duizend personen tot
boven de 6000.
Smilde lag aan de oudste straatweg dwars door
Drenthe van Meppel via Assen naar Groningen. Via
Drentsche Hoofdvaart en Noord-Willemskanaal kon je
over het water naar Meppel en Groningen, het Oranjekanaal liep vanuit Smilde naar Zuidoost-Drenthe en de
Witte Wijk verbond Smilde met Friesland. In de Eerste
Wereldoorlog kwam er een tramlijn van Nederlandsche
Tramweg Maatschappij van Assen via Hijkersmilde naar
Oosterwolde en snel daarna de lijn van Smilde naar
Meppel langs de Drentsche Hoofdvaart.

Van de transportmogelijkheden van water, weg
en rails was voor het goederenvervoer tot aan de
Tweede Wereldoorlog het verkeer over water veruit
het belangrijkst. Belangrijke factor hierbij was dat
er relatief goedkope dieselmotoren voor schepen
beschikbaar kwamen.
Deze ‘gouden jaren’ van de binnenvaart worden
mooi geïllustreerd door de cijfers van de doorvaarten bij de Veenhoopsbrug in Smilde. In de periode
1910-1920 ging het om 9000 doorvaarten per jaar,
tussen 1920-1930 waren het er 11.500 en tussen
1930-1940 maar liefst 13.500. Na de oorlog liepen de
aantallen snel terug.

Het ging goed met Johannes Koers, zijn gezin en het
bedrijf in Hoogersmilde. Het gezin groeide. In 1917
werd zoon Jan geboren, in 1921 gevolgd door de kleine
Johannes. Naast vader Johannes Koers en moeder
Trijntje Oudekerk bestond het gezin toen uit de zonen
Klaas, Luitjen, Jan en Johannes en dochter Harmke.
Zakelijk ging het ook goed. In 1919 kon Koers de
vrijwel nieuwe boerderij van Henderikus Hatzmann
kopen en verliet het gezin de woning naast de
melkfabriek. De boerderij stond - en staat trouwens
nog steeds - aan de overkant van de Vaart op het adres
D22, tegenwoordig Vaartweg 142.

Johannes Koers pakte de beurtvaart voortvarend aan.
Na een paar jaar met de snik naar Groningen te hebben gevaren besloot hij net als veel van zijn collega’s
de stap naar een motorschip te wagen. Op de werf
van de gebroeders Hendrik en Klaas Sissing in Winsum
liet Koers in 1922 een stalen schip bouwen dat hij de
naam Actief gaf.
De Actief was ruim 22 meter lang en 4 meter breed. Bij
de zogeheten Eerste meting in Groningen op 7 maart
1922 werd 36,890 ton waterverplaatsing gemeten.
In het schip stond een 20 pk-dieselmotor type D van



Oude ansichtkaart van Hoogersmilde met in de verte de Pieter Hummelenbrug. Tegenwoordig ligt de brug
een eind deze kant op. Op de plaats van de tweede boerderij van links staat nu het kantoor van Koers.

2.2 Beurtvaarder J. Koers

Een tewaterlating op de werf van de gebroeders Sissing in Winsum.
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Aanschaf Actief

33



Op 31 januari 1926 liet
Johannes Koers zijn
onderneming bij de Kamer
van Koophandel in Meppel
inschrijven. In 1933 werd aan
het beurtschipppersbedrijf
in het rood ook de handel in
granen toegevoegd.

Beurtvaart is een typisch Nederlands instituut dat
zoals zo veel in ons land gebaseerd is op oude afspraken en langdurige samenwerking. Vroeger was het
namelijk zo dat de vaart met snikken en trekschuiten
tussen twee plaatsen om beurten door verschillende
schippers werd uitgevoerd. Beurtvaart was gebaseerd
op vaste tijden en tarieven. Ook later, toen zo’n lijndienst steeds vaker in handen van één schipper kwam,
bleef de term beurtvaarder in gebruik.



< Af en toe werd de Actief
ingeschakeld voor andere
klusjes. Hier verzorgen
Johannes Koers en zoon
Luitjen - de beide heren met
pet - in 1935 een dagje uit
voor de zondagsschool van
de Witte Wijk.

34

de Appingedammer Bronsmotorenfabriek (motornr.
1286). Kenners van oude scheepsmotoren noemen
zo’n Brons-motor met een zogeheten verstuiverbakje
vanwege zijn karakteristieke motorgeluid liefkozend
een ‘bakjeknapper’. Het bakje was een uitvinding van
Jan Brons die een brandstofpomp overbodig maakte
en er zo mede voor zorgde dat dieselmotoren in de
binnenvaart een stuk goedkoper werden en massaal
konden worden toegepast.
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Aanschaf eerste vrachtwagen

J. Koers ingeschreven KvK
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heb altijd bij het beurtschippersbedrijf een handel in
granen erbij uitgeoefend’.
De coöperatieve melkfabrieken van Diever, Dwingeloo, Eemster en Wapse die vaste klanten van Koers waren, hadden ook een graanmaalderij waar zo voor hun
leden-boeren veevoer maalden. Als de eigen voorraad
op was, zou Koers dan voor hen op de Korenbeurs in
Groningen rogge, haver of gerst willen kopen?
Johannes Koers kreeg zoveel aardigheid in het werk
als commissionair dat hij na de oorlog, toen hij zijn
transportbedrijf aan twee van zijn zoons overdeed,
zelf met de graanhandel doorging en nog vele jaren
met grote regelmaat de Korenbeurs bleef bezoeken.
(De Korenbeurs staat er nog steeds tussen de Vismarkt
en de Aa-kerk, er is tegenwoordig een Albert Heijn in
gevestigd.)



Johannes Koers ging elke woensdag met de Actief
naar Groningen, waar hij een vaste ligplaats aan het
Hoge der Aa had. De dag daarvoor haalde hij in Smilde, Diever en Dwingeloo zijn bestellingen op. Aan het
eind van de woensdagmorgen begon hij de terugreis.
Iedereen die bestellingen voor Smilde en omgeving
had, moest ervoor zorgen dat ze op tijd aan boord
afgeleverd waren. Of je kon ze afgeven in het koffiehuis van Mulder aan het Hoge der Aa die als een soort
agent optrad.
Begin jaren twintig, toen Koers met de Actief ging
varen, voeren wekelijks maar liefst zo’n 125 beurt
schepen op Groningen. Behalve aan het Hoge der Aa
lagen ze ook langs Hoendiep, Schuitendiep, Damsterdiep en elders rond het stadscentrum. Voeg daar zo’n
150 bodewagens aan toe, die her en der in de binnenstad hun vaste standplaatsen hadden, en je kunt je
voorstellen dat het op sommige dagen buitengewoon
druk was ‘in Stad’.
Het jaar 1922 van de Actief was ook het jaar dat
Johannes Koers zijn eerste vrachtauto aanschafte.
De auto kreeg het Drentse kenteken D 6092. Koers
gebruikte zijn auto niet om mee naar Groningen te
rijden, maar om vracht in de buurt op te halen en te
bezorgen. Alleen als de Actief er vanwege het ijs niet
door kon komen, ging Koers bij hoge uitzondering
met de vrachtwagen naar Groningen. Eerlijk gezegd
waren ritten met de auto hem veel te duur.
Johannes Koers besloot in 1926 de zaken degelijk aan
te pakken en liet zich op 31 januari van dat jaar als
beurtvaarder onder de handelsnaam J. Koers bij de
Kamer van Koophandel in Meppel inschrijven. Het dossier kreeg het inschrijfnummer 3440. Als tijdstip van
vestiging werd het jaar 1917 op het formulier genoteerd. Kennelijk had hij de eerste maanden in Smilde
nodig gehad om zich er te settelen en ging hij pas in
1917 de beurtvaart van Ovinge varen.

Toen Johannes Koers deze ansichtkaart ontving aan boord van
de Elisabeth in de Deense havenstad Aabenraa, kon hij niet
vermoeden dat het Hoge der Aa in Groningen meer dan 25 jaar
zijn vaste wekelijkse bestemming zou worden.


Op 30 juni 1933 liet Koers bij de Kamer van Koophandel het soort bedrijf dat hij uitoefende, uitbreiden met
een graanhandel. Op het formulier noteerde hij: ‘Ik
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1933

1934

Graanhandel bijgeschreven KvK

Klaas Koers & Lammigje Kramer
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