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SCHEPENINDEX VAN BOTEN EN JACHTEN GE-
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aje met

alle geweld
moét winnen!
Geapecialiseerd in het tuigen van rond-e- en platbodemjachten

Vervaardiging en reparatie van toer- en

wedstrijdzeilen

ZEILMAKERII

KEMPERS
Kâzemestraat 25, 1398 4N Muiden Telefoon:0249+1294

Kl¡pper, 17.87 x 4.00 m, gebouwd 191O,
120 pk Ford, dacron ze¡len, elektr. anker,
lier, fraai iñter¡eur met veel teak, cv,8
slaappl. in 3 hutten, veel accessoires.

Kw¡nderse punter 8.90 X 2.50 m, ei-.
kehout, gebouwd 19'14, herbouwd 1978,
I pk Renault, rus staand want en ¡opend
want van 1987, zeer goed onderhouden
sch¡p.

E¡kehouten Kwak, 16.5O X 5 m, zeer g€- Kofter, 12,71 X 3.33 x 1..10 m, 2 mast€n
zond sch¡p waaraan veel gerostaureerd is, met dacron zeilen, 12O pk Volvo, zeer
25 pk diesel, goede zeilen, het voorondor goed onderhouden met lraai interjeur, Sa¡-
in originele staat. ¡or mar¡foon en rad¡o-ontvanger enz.
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Doolopend goede schepen ¡n
verkoop gevraagd.
Door onze special¡satie ¡n
klassieke en trad¡tionele
schepen een betere kans op
snelle verkoop van uw schip.

ENKHUIZEN MARITIEM

Oosterhavenstraat 13.
160'l KV Eñkhu¡zen.
tel. O228O-17219.

POLY.POXSYSTEEM
Het Poly-Pox Systeem b¡edt U een keus uit
een volled¡g op elkaar afgestemd assort¡-
ment epoxyharsen en harders, dat var¡eert
van waterdunne injecteerhars tot dikke
lijmpasta. Of het nu gaat om het impregne-
ren van houl. lamrneren van glasweefsel
of het lijmen van een teakdek, met Poly-
Pox Epoxyhars slaagt U allijd.
Voor meer ¡nformâtie of documentatie
he|01803 - 14777.

L. Vliegenthart B.V. Delft
Scheepmakerij 18,
2628 AB Delft
Tel. : 015-623131 Telex:38248

ALRUIMlOOJAARII¡r
maken wij op de Scheepmakerij in Detft,
vroeger op ambachtelijke en nu op moderne
wijze

o lijnolie (rauw, gekookt, gebleekt en stand-
olie)

o klassiek gestookte lakken, waaronder de
echte jachtlak en harpuis

¡ waterafwasbare en onbrandbare afbijt-
middelen

o verfdrogers of siccatieven

Wij staan altijd open voor uw speciale wensen
en orders zijn ons nooit te groot of te klein.

Xoogeveenenweg 83, N€uwerkerk a/d lJssel.
01803- r4777
Archrmedesweg 64, Amste;dam (O). 020.654S69

DE VERENIGING .//

organiseert i.s.m. de St¡chting Zeilvaart
College Workum voor de 14e maal de
,.Strontrace" en het ,,Beurtveer
Workum-Amstsrdam v.v," van 19 -
23 oktober 1987.

lnschrijving voor beide wedstrijden is mogelijk van: 1 aug. t/m
13 september 1987, waarna door lot¡ng 25 schepen ¡n elke ca-
tegor¡e gekozen worden voor deelname.

lnl¡chtingen: secretariaat Ver. ,,Zeilvracht", t.a.v- Jenny Boog-
aard, Bierkade 6. 8356 DH Blokzijl, Iel.: 05272 - 342.
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Specialisten op het gebied van traditionele jachten

De traditie vormgegeven

MANTEL ZEILSYSTEMEN
ZEILN/4'AKERS
Jachtzeilen
Dekkleden, Zeilhuiken
Staand & lopend want
Complete tuigages

Zuiderboerenvaart l9
Enkhuizen, tel.: 02280- 12228

EIKEN - ESSEN - BANGKIRAI

Voor scheepsbouw en scheepsbetimmering

Zware maten in droog eiken voorradig

Kreitenmolenstraat 83
udenhout 5071 BB udenhout

Eikenkenners van huis uit
Postbus 44 - 5O7O AA Uden-

hout-Tel.0424 1 - 1318 I 1725

ð"ln"np"*rlnnij

,,Ø" l3orirn"
Stránweì 22
8754 HA Makkum
Tel.: O5158-2437

Eouwer van lemsteraken, boeiers, schokkers,
staverse jollen, deense kotters e,d.

en ook:
o zwaarden a roer a rondhout
. teak dekken. reparat¡e
a w¡nterstalling overdekt

JACHTWERF AId. BCCN
UITERWEG 247 . AALSMEER -

TELEFOON 02977 -2 58 15

en
en buitenvan J tot l2 í¡tlr

Smits Jachtbouw
lìr¡uq vitn - Rontle- r'n l)l¿tbotlcnri.rchtcn
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Oude nummers / 2.- per stuk excl.

verz.kosten. Zolang de voorraad strekt.
Alle nummers z¡n nog leverbaar behalve

jaargang 1971,1982 nr. 5, 1984 nr. 9,
I 985 nr. 6, I 986 4, 5, 7 en 8.

W¡ze van bestellen: Schriftel¡k bry:

Stichting Spiegel der Zeilvaart.
Van Oosten de Bruijnstraat 13.

2014VL Haarlem. of bel 023-317399

Afhalen s.v.p. na afspraak.

Zie bestelkaart in dit nummer.

De zending volgt met een nota.
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When you ask a foreign touríst what
he is thínking of with the word .,Hol-
land", the answer will probably be:
windmills, clogs or tulips, and not:
ships. However, there are few coun-
tries whose history is so much attach-
ed with ships and shipping as that of
the Netherlands, and the preservation
of traditional ships by private initi-
ative is unique in the world.
These preservation and restoration
aclivities mainly relate to ships of in-
land navigation and the fishery of the

former Zuyderzee, Waddenzee and
the estuaries of the province of Zee-
Iand. For the development of the Ne-
therlands water transport has been of
the first importance, and only has di-
miníshed after World llar II. One
could reqch every city or village by
boat, and mosl places were dependent
on shipping as most of the roads were
unmetalled. Every region had its own
types, adapted to the waterways of
thal part of the country.
The Dutch not only used their waters

for transport, they also used themfor
foodsupply. The Zuyderzee fishery
determined the culture of places like
Marken and Volendam, and other
Zuyderzee cities. The provence of
Zeelønd with íts estuaries is still fa-
mous for its fish and crustaceans fish-
ery. On lhe major rivers like the
Rhine and Meuse fishing declíned be-
cause of pollution and regulation bul
is fortunately making a come back
these days.
For yachting the Nelherlands are an
eldorado. The Dutch network of in-
land waterways is the densest network
of European waterways. Cqnals, rí-
vers, lakes and estuaries, in a large
variety hqve attracted people to make
use of this waterways for pleasure sin-
ce the lTth century.

Many of the inland waterways are
still very important for transport of
sand and gravel, forages, oil, che-
mical products and ores, and fresh-
water fish as eel is still of economíc
importance. Yachting in the Nether-
lands saw a boom in the sixties and
seventies.

However, modern water transport,

fisheries and yachting passed to mo-
dern ships. The old sailinçbarges
and steam tugs were no longer remun-
erative, and in yachting modern and
cheap products as polyester ousted
wooden boatbuilding.
Happily the maritime ìnheritance wqs
not forgotten, but was preserved not-
ably by private initiative. Most ships
started a new life after restoration, as
a yacht or house-boat. But really
unique is the coming into beíng of the
s.c. ,,brown fleet": sailing barges as

,,tjalken" and ,,klippers" became
charler ships. About 500 of these sai-
ling barges are now commercially
operated and give employment to hun-
dreds of skippers, shípbuilders, sail-
makers and so on.

One of the fírst initiatives for preser-
vation of old-Dutch barges and fish-
ingboats was the Stíchttng Stamboek
Ronde- en Platbodemjachten. Thís

foundation was maínly directed to the
preservation of these vessels as a
yacht, and ít played an important role
in the buildíng of new flat-bottomed
yachts with the lines ofthe traditional
Dutch barges and fishing-boats.
Around 1960 the last fishermen of the
Ysselmeer (the former Zuyderzee)
lowered the saíls of their wooden

,,botters" for the last time. The pre-
servation of wooden fishing-boats in
their original shape is the aím of the
Vereniging Botterbehoud, whose

members saved about sixly wooden

botters from rottíng of or being bro-
ken up. The Vereniging Botterbehoud
also played an important part in the
gathering of informatíon on behalf
of the culture of the old Zuyderzee

fisheries.
The preservalion of sailing-barges is
the aim of the members of the Lande-
Iijke vereniging tot behoud van het
zeilend bedrijfsvaartuig. Thìs asso-
cialion has 1200 members and about
400 barges are registered. Most.
owners of the old-Dutch saílíng-bar-
ges live on board of their ships, the
only way offinancing a costly restor-
ation. Unfortunately many Dutch port
and city authorities are conducting a
policy for the prevention of house-
boats, and are putting a restored rjalk
or klipper on one line wíth a neglected
house-boat. An important actívity of
this association consists of acquiríng
recognition for the activities of its
members, and especially the obtain-
i ng of mooringfací I ities.
After World War II most Dutch bar-
ges were motorised and this caused
the vanishing of most steam and mo-
tor tugs. For these ships the Stichting
tot behoud van autentieke stoom- en

motorsleepbolen is actíve. There is
also attention for old sailing-yachts
and motoryachts, in the divers class
organisalions and the Vereniging van
booteigenaren Oude G lorie.
It may be cleqr that the preservation
of traditíonal Dutch craft and yacht-
ing is taking a high flight at the mo-
ment. The keynore of the assembly at
the Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
on september 5th 1987 is the restor-
ation of Dutch traditional ships in the
last 25 years: yachts, barges, tugs,
and fishing-boats.
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Grootscheepse mventarisatie
De eerste redactiepagina van dit, bijna
dubbeldikke, nummer is in het Engels
gesteld omdat het o.m. wordt aangebo-
den aan de bijna tweehonderd deelne-
mers aan het zesde International Con-
gress of Maritime Museums. Voordat
het congres in Amsterdam begint ko-
men deze deelnemers eerst naar Enk-
huizen waar zij kunnen zien hoe ruim
tweehonderd eigenaren van traditio-
nele schepen en jachten, gebouwd
voor 1950, hun schip hebben verzorgd.
Tevens is in dit nummer een eerste in-
ventarisatie opgenomen van de

schepen die nog in ons land varen en in
musea zijn ondergebracht. Er werden
ruim driehonderd verschillende
scheepstypen aangemeld en van ruim
I 800 schepen werden de gegevens

door de Stichting Documentatiecen-
trum Industrieel Erfgoed Nederland
(DIEN) in een schepenregister opge-

nomen. Deze eerste - vrij willekeu-
rige - inventarisatie is in dit nummer
gepubliceerd. E.e.a. werd mede moge-
lijk gemaakt dank zij een financiële
bijdrage van de Direktie Internatio-
nale Betrekkingen van het Ministerie
van WVC, het Anjerfonds Provincie
Noord-Holland en enkele adverteer-
ders die extra steun verleenden.
De lijst van de Stichting DIEN kan
completer worden indien u het for-
mulier op deze pagina invult (over-

schrijven kan ook om het blad niet te
beschadigen).
Een tweede belangrijk onderdeel van
deze uitgave is het overzicht van alle
behoudsorganisaties en de standpun-
ten die tle overheid inneemt in deze.

Met dit unieke overzicht treden alle
behoudsorganisaties voor het eerst sa-

men naar buiten. De meeste organisa-
ties hebben al een eigen orgaan waar-
mee vrienden/leden op de hoogte wor-
den gehouden van de activiteiten. Het
wordt echter alleen in de - beperkte -
eigen kring gelezen.

Samen sterk

Uit het verhaal over de Stichting Fe-

deratie Oud-Nederlandse Vaartuigen
blijkt dat je allccn sanlen stcrk bcnt.

6
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Het zou een ideaal doel zijn om alle
beschikbare informatie te bundelen en

naar buiten te brengen. Dat zou veel
onnodige tijd en kosten kunnen bespa-

ren en veel meer mensen kunnen inte-
ressante informatie onder ogen krij-
gen. Hiermee willen we niet stellen dat
alle bestaande organen met één pen-
nestreek zouden kunnen verdwijnen.
Een overkoepelend orgaan zal echter
naar buiten toe heel sterk overkomen.
En er wordt veel efficiënter met het
beschikbare geld en de kostbare tijd
omgesprongen.

D¡EN OBJECfEN

Wellicht is dit speciale nummer een

eerste aanzet tot gesprekken met be-

sturen van de verschillende organisa-
ties. Het eerste resulta at van een geza-

menlijke inspanning ligt er al, de vol-
gende stap kan wat ons betreft worden
gezet.

Wim de Bruijn
namens Stichting Spiegel der Zeilvaart
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Stichting Federatie
Oud-Nederlandse Y aartuigen

bundelt krachten voor het behoud van varende monumenten

Op 3l oktober 1985 passeerde de akte waarmee de Stichting Federatie Oud-Nederlandse
Vaartuigen officieel een feit werd. Oprichters van dit overleg- en samenwerkingsverband wa-
ren de Vereniging Botterbehoud en de Landelijke Vereniging toÍ Behoud van het Zeilend Be-
drijfsvaartuig. De totstandkoming vøn deze Federatie betekende overigens tegelÌjk het einde

van de Federatie Oud-Nederløndse Zeilschepen, de oude Federatie. In nog geen twee jaar tijd
is er heel veel gebeurd. De Stichting Federøtíe Oud-Nederlandse Vaartuigen, kortweg de

Ferieratie of St. F.O.N.Y., kreeg het beheer over zowel materialen- als restauratiefonds ioe-
gewezen van het Prins Bernhard Fonds, de subsidiegever.Andere behoudsorganisaties werden
benaderd en drie daarvan sloten zich reeds aan. Begin dit jaar diende de St. F.O.N.V. bij de

Minister van W.V.C. een subsidíeverzoek in voor een inventariserend maritiem-historisch
onderzoek naar de nog bestaande oud-Nederlandse vaartuigen. Over deze en andere zaken

spraken we met Gert-Jan Luijendijk, sinds de oprichting voorzitÍer van de Federatie.

Doel en Deelnemers

Allereerst vroegen we hem naar het
doel van de Federatie.

,,Dat is kort en krachtig: het behoud
van oud-Nederlandse vaartuigen be-

vorderen. \ùy'e trachten dit doel te be-

reiken door een taakverdeling met de

aangesloten organisaties," aldus Luij-
endijk. ,,Daarbij blijft elke aangeslo-

ten organisatie haar eigen specifieke
belangen verzorgen. Door de Federa-
tie worden slechts algemene, gemeen-

schappelijke belangen ter hand geno-

men, gecoördineerd, gestimuleerd
en/of behartigd." Voor alle duidelijk-
heid voegt hij er nog aan toe, ,,Elke
aangesloten organisatie blijft verant-
woordelijk voor haar eigen leden, ac-

tiviteiten, clubblad, enzovoorts, maar
vooral ook voor haar eigen identiteit."
Uiteraard wilden we graag weten voor
welke organisaties de Federatie (St.

F.O.N.V.) bedoeld is en welke er nu

deelnemen.

,,Alle organisaties, die zich behoud tot
doel stellen, op dat gebied activiteiten
ontplooien en tenminste tien vaartui-
gen vertegenwoordigen kunnen zich
aansluiten. Naast de oprichters Bot-
terbehoud (V.B.B.) en het Zeilend Be-

drijfsvaartuig (Z.B.Y.) hebben de

Vereniging Klassieke Scherpe Jach-
ten (V.K.S.J.), de Vereniging Stoom-

Botteren, een geliefde vakantiebesteding.

vaart en de eigenaren van oude motor-
sleepboten verenigd onder de vlag van

,,Rijn en IJssel" dat inmiddels gedaan.

De laatste twee hebben onlangs spe-
ciaal de Stichting tot behoud van Au-
thentieke Stoomvaartuigen en Motor-
sleepboten (St. B.A.S.M.) in het leven
geroepen. De Federatie telt nu dus
vier organisaties."
We missen in deze opsomming de

Stichting Stamboek Ronde en Plat-
bodem Jachten. Hoe komt dat?

,,Ruim tien jaar hebben de St. Stam-
boek (St. R.& P.J.), V.B.B. en Z.B.Y.
vruchtbaar samengewerkt als oude Fe-
deratie. In die tijd werden diverse be-

houdsorganisaties opgericht als de
Vereniging Stoomvaart, de Vereni-
ging van booteigenaren ,,Oude
Glorie" en de Vereniging Klassieke
Scherpe Jachten. Toen we ons ,,losse"
verband wilden uitbreiden met zoveel
mogelijk nieuwe organisaties en daar-
om de samenwerking formeel wilden
regelen middels statuten in een no-

tariële akte vastgelegd, bleek er op

twee punten verschil van mening te
ontstaan. Vele en lange discussies kon-
den daarin helaas geen verandering
brengen. Toen is besloten de samen-
werking, althans voorlopig, te beëin-
digen." In de stem van de voorzitter
klinkt enige teleurstelling door.

,,Maar," gaat hij verder, ,,we hopen op

1
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Replica Texelse Blazer voor het zzm met steun van het P.B.F.

een spoedige aansluiting van de ST. R. HISWA, SAIL en dit jaar de vloot-
& P.J. En zo mogelijk ook van de Ver- schouw in Enkhuizen en de Open Mo-
eniging ian booteigenaren 'Oude numentendag, treedt de Federatie
Glorie', de club van de oude motor- coördinerend op. Daarnaast vraagt het
jachten." Dan zal de Federatie alle be- beheer van het materialen- en het res-
kende behoudsorganisaties gebundeld tauratiefonds heel wat tijd. Hooldzaak
hebben. Een speurtocht in het stichtin- blijlt echter het overleg met de diverse
gen- en verenigingsregister leverde tot overheden, zowel hoge als lage. Som-
op heden namelijk niet meer behouds- mige overheidsregels we;ken, vaak on-
organisaties op, clie aan de toelatings- bedoeld, belemmerend op het restau-
eisen van de Federatie voldoen. reren ol het varen. Dat probeerden de

behoudsorganisaties of de eigenaren

ACtiViteiten ieder voor zich duidelijk te maken aan
de opstellers. Veel van die klachten en

De aangesloten organisaties blijven wensen bleken op hetzelfde vlak te lig-
hun eigen activiteiten ontplooien. Wat gen. De reactie van de overheid daar-
doet de Federatie dan? op was: zorg voor een overkoepelende
,,De Federatie organiseert zelf maar organisatie, verzamel al jullie klach-
één activiteit, de jaarlijkse vaardag ten en wensen en stuur dan een al'vaar-
met parlementariërs, pers, monumen- diging om erover te praten. Dat is een
tenzorgers, enz. Voor een aantal giote van de ont- en bestaansredenen van de
evenementen, waaraan meerdere be- Federatie." ,,Een voorbeeld? Er zijn er
houdsorganisaties deelnemen, als de zoveel." Na even nagedacht te hebbcn
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noemt hij het groot vaarbewijs, dat
voor heel wat schippers/eigenaren
verplicht gesteld werd. ,,Om aan de
exameneisen te kunnen voldoen moest
men een groot aantal vaardagen op
zijn naam hebben staan. Daar kon de
doorsnee scheepsrestaurateur niet aan
voldoen. Voor hem dus geen groot
vaarbewijs. F.n dus ook niet varen mct
zijn, ten koste van veel tijd en geld,
opgeknapte monument. Met enige
moeite is het gelukt een soepeler eisen-
pakket voor dergelijke schippers te
krijgen." En terecht vindt Luijendijk.
,,Er zit tenslotte nogal wat verschil
tussen een schipper van een gevaar.
iijkerstoifen-tanker, ciag-in dag-uit va-
rend op de Rijn, en een schipper van
een tjalk of klipper, die in zijn weeken-
den en vakantie de rust opzoekt." Het
ironische van dit beeld is, dat er waar-
schijnlijk helemaal geen vaarbewijs
verplicht gesteld gaat worden. ,,Maar
ja, dat weet .je nu eenmaal niet van te
voren." In dit verband blijkt de jaar-
lijkse vaardag trouwens een grote rol
te spelen. ,,Op die dag tonen we bu-
reaumcnsen wat het restaureren van
een varend monument met zich mee-
brengt en welke invloed - hun regel-
tjes daarop kunnen hebben."

Varende Monumenten

Een aantal keren is de term ,,varend
monument" gevallen. Wat moeten we
ons daarbij voorstellen?

,,Monumenten zijn volgens de Mo-
numentenwet 1961:alle vóór ten min-
ste vijltig jaar vervaardigde zaken,
welke van algemeen belang zijn we-
gens hun schoonheid, hun betekenis
voor de wetenschap of hun volkskun-
dige waarde. Het ontwerp voor de
nieuwe Monumentenwet hanteert de-
zelfde omschrijving. Wij beschouwen,
grolweg gezegd, alle oud-Nederlandse
vaartuigen van vóór de Tweede We-
reldoorlog, indien ze in redelijk oor-
spronkelijke staat verkeren, als varend
monument."
Dat is dus jullie mening. Hoe kijkt
W.V.C. daar tegen aan?

,,Afgaand op ambtelijke stukken, cor-
respondentie en uitlatingen menen wij
te mogen concluderen vrij positief. Zo
spreekt het in 1982 uitgebrachte ad-
vies van dc Rijkscommissie voor dc



Musea over 'cultuurgoederen waar-

mede ten behoeve van het nageslacht
met de grootste zorgvuldigheid dient
te worden gehandeld'. En in een brief
aan de Federatie, de dato 4juni 1985,

noemt de minister zell onze vaartui-
gen 'objecten die zeker als belangrijke
cultuurgoederen van dit land bestem-
peld kunnen worden'."
We horen het,,maart'al klinken. Klopt
dat?
,,Helaas wel," moet Luijendijk toe-
geven. ,,De rest van de wet gaat name-

lijk over beschermde monumenten en

dat kunnen alleen onroerende zaken

zijn. Dus geen vaartuigen, want die

zijn overduidelijk roerend. Op basis

van de huidige Monumentenwet heeft
de minister geen mogelijkheid om va-

rende monumenten te beschermen. En

in het ontwerp van de nieuwe wet is

met een dergelijke beleidsherziening
geen rekening gehouden. De minister
is van mening, dat de overheid voorlo-
pig geen structurele verantwoordelijk-
heid voor de varende monumenten
moet nemen, zo blijkt uit de al eerder
genoemde brief. Hij voert daarvoor

een drietal redenen aan: de overheid
heeft geen geld; de particulieren doen
het zo goed; de materie is erg com-
plex."
Wat wordt er met dat laatste bedoeld?

,,Er is niet precies bekend hoeveel roe-

Federatie voorz¡tter G. J. Luíjendijk legt
zijn gasten A. P. Smaal, (hfd voorl. Rijks-
dienst Monumentenzorg), lV. Bloemberg
(beleidsambt. W.V.C.: directeur a.i. Zuí-
derzeemuseum) en J. van de Wall (dir. In-
tern. Perscentrum Nieuwspoort) uit, hoe
het zit.

rende monumenten er zljn. Onze
schepenlijsten bevatten namelijk niet
alle nog bestaande varende monumen-

ten. Bij het overleg met het ministerie
van W.V.C. kwam herhaaldelijk de

vraag naar voren: 'Waar praten we

over, hoe breed is het veld, om hoeveel
varende monumenten gaat het?' OP

die vraag wil de Federatie graag een

gedegen antwoord geven."
In dat kader moeten we dan zeker de

subsidieaanvraag voor het inventari-
serende, maritiem-historisch onder-
zoek zien?

,,Ja," antwoordt voorzitter Luijendijk.
,,Dat onderzoek moet ons de benodig-
de gegevens verschaffen. De vraag

moet overigens ruim geïnterpreteerd
worden. Het is natuurlijk niet voldoen-

de om te antwoorden: een x-aantal.
Daarbij moet worden aangegeven hoe-

veel van welk type. Tevens waar en

wanneer ze gebouwd zijn, zodat de

zeldzaamheid bepaald kan worden.

Ook heel belangrijk is de staat waarin
de vaartuigen zich bevinden. Hebben
we het over een half gezonken ver-

bouwd wrak of over een goed onder-
houden, nog geheel in authentieke
staat verkerend vaartuig? Qp basis van

al die gegevens kunnen criteria alsme-
de een beleidsplan opgesteld worden
ten aanzien van varende monumen-
ten."

N ieuw leven ingeblazen.

rì
tr

,,Een enkeling, die er toch veel in vertim-
merde."

.i .*' -4

Grondige reslauratie, een geweldige klus.

;*
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Botterbehoud op bezoek in Sneek.!l,
1i
It'':f'¡t\
,

Dat betekent een forse hoeveelheid
werk. Hoe denken jullie dat uit te kun-
nen voeren?

,,We waren het er al snel over eens,
dat het als vrije tijds klus onhaalbaar
zou zijn. Vervolgens werd uitvoerig
¡^.^-^L^- --^f^^^:^-^^l ^-6wrprvNvt¡ vvv¡ lvu plultSùlurlLçl uu-
derzoek, de enig andere mogelijkheid.
De daarvoor benodigde financiële
middelen zouden van buiten moeten
komen. We raadpleegden deskundi-
gen op dat gebied. Een en ander resul-
teerde in een gedetailleerd onder-
zoeksplan, waarmee we bij minister
Brinkman aanklopten voor een pro-
jectsubsidie. Op dit moment hebben
we nog geen antwoord."
Wat voor antwoord verwachten jullie?
,,Laat ik het zo formuleren. De minis-
ter schrijft in de Memorie van Toelich-
ting op de Nota over de Monumenten-
zorg onder andere:
- dat de zorg voor ons cultureel erf-
goed een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid is van de overheid en de par-
ticulier,
- dat hij van plan is het particulier ini-
tiatief, een onmisbare schakel voor een
adequaat monumentenbeleid, te blij-
ven ondersteunen,
- en dat hij van plan is de particuliere
organisaties bij het inventariseren van
in de toekomst voor bescherming in
aanmerking komende monumenten te
betrekken.
Voeg daarbij hetgeen in zijn brief van
juni 1985 stond met betrekking tot een
beperkte bijdrage leveren voor do-
cumentatiewerk en je zult begrijpen,
dat we hoop hebben."
En hij besluit: ,,Op zaterdag 5 septem-
ber ligt er een hele vloot varende mo-
numenten in Enkhuizen. De Federatie
heeft besloten die gelegenheid tevens
te benutten voor haar jaarlijkse vaar-
dag. Het zou een onvergetelijke dag
worden, als de minister daar zijn posi-
tieve beslissing bekendmaakte."

,Í

'z
,Om vervolgens binnen enkele jaren weg le rotten."rt Aæ--ì\CãF



FIet Prins Bernhard Fonds steunt
ook het behoud van varende

monumenten
Aan de weg timmeren is meestal de eerste acf iviteít van een behoudsorganisatie. Je moet het

volk laten weten, dat je er bent en dat je wat wilt behouden. De organisaties op het gebied

van de oud Nederlandse vaartuigen vormen daarop geen uilzondering. Om hun vaarluigen
drijvend te houden begonnen ze zowel lefierlijk als figuurlijk aan de weg te timmeren.

At gaîw moesten ze echtbr ervaren, dat het letterlijke timmeren welíswaar effect had, maar
hei figuurtijke niet veel nteer opleverde dan publiciteit. Meestal mooie en lovende woorden,

moar de scheepsrestaurateurs wilden ook graøg wat daden zien,

Van CRM naar PBF

Omdat het iminers varende mo-

numenten betrof, klopte de Federatie,

toen nog Oud Nederlandse Zeil-
schepen, net na haar oprichting in

1975 allereerst aan bij de minister van

CRM. Al bleek deze niet ongevoelig
voor de aangevoerde argumenten, hij
was gebonden aan de wet. En helaas

bood de Monumentenwet geen moge-

lijkheden voor subsidiëring van andere
dan beschermde = onroerende mo-

numenten. Misschien zou de Stichting
Prins Bernhard Fonds iets kunnen

doen. Er werd contact opgenomen en

heel snel zaf de Federatie daar rond

de tafel. Reeds op l7 september 1975

diende zij het officiële subsidie-ver-
zoek in. Gevraagd werd een bedrag
van /450.000,-, gespreid over drie
jaar en te bestemmen voor restauratie-
subsidies Cf 150.000,-), aankoop van

buffervoorraden schaars materiaal
(/ 230.000,-) en voor hellingfaci-
liteiten 0f 70.000,-). Op l4 mei 197 6

liet het PBF weten / 100.000,- als

materialenlonds beschikbaar te zullen
stellen en / 50.000,- als restauratie-
fonds. Hellingfaciliteiten werden al

rechtstreeks door het PBF verzorgd.

Voorwaarde was onder andere het in-
stellen van een materialen- en restau-
ratiecommissie, die het Federatiebe-
stuur moesten adviseren inzake aan-

koop-, respectievelijk restauratieplan-
nen.

.- -¿*'I

Materialenfonds

Doel van het materialenfonds is de

aanleg van een buffervoorraad schaar-

se materialen, waaruit de scheepsres-

taurateurs naar behoefte kunnen put-

ten. Met de opbrengst van die doorver-

koop moet het fonds zichzeff in stand

houden. De belangrijkste aan- en ver-

kopen zijn (geweest) katoenen zeil-
doek en eikehout, zowel krom als

recht.

Restauratieþnds

Het restauratielonds is bestemd voor

het verstrekken van renteloze leningen

op scheepsrestauraties. Tot voor kort
kwamen alleen eigenaren van erg zeld-

Gert Jan Luijendijk

zame/meest bedreigde scheepstypen
voor een lening in aanmerking. On-
langs heeft het bestuur besloten die

beperking te laten vervallen en in prin-
cipe elke aanvraag betreffende een va-
rend monument in behandeling te ne-

men. Aan het verstrekken van een le-

ning is uiteraard een aantal voorwaar-
den verbonden, waarvan de belang-
rijkste zijn:
- de restauratie moet op een gedegen

manier uitgevoerd worden
- er moet een restauratieverslag bijge-
houden en na afloop ingediend worden
- de lening is gerelateerd aan de kos-

ten van de restauratie1, l0Vo bij uitbe-
steden en 15 Vo bij zell uitvoeren
- de lening wordt achteraf verstrekt
op basis van nota's. Is er een lening
verstrekt, dan kan en mag het Federa-
tiebestuur besluiten die lening na een

looptijd van drie jaar kwijt te schel-
den. In de meeste gevallen wordt daar
ook toe besloten.
In het kader van de discussie rond de

varende monumenten is de bijdrage
van het PBF uiterst belangrijk. Zowel
vanwege de morele als de daadwerke-
lijke steun die daarvan uitgaat. Als
enige subsidiërende instelling is het
PBF er toe overgegaan om een struc-
turele bijdrage te leveren aan het be-

houd van oud Nederlandse vaartui-
gen. Twee keer werd door het PBF po-

sitief beschikt op een verzoek om aan-

il



vulling van het restauratielonds. Dat
stelde de Federatie in staat om voor
bijna een ton leningen te verstrekken
en recente aanvragers in totaal on-
geveer /30.000,- toe te zeggen.
Hoewel slechts een select aantal en
dan nog maar een klein deel van de
restauraties kan worden gefinancierd
r¡et zo'n lening, heelt hij in alle geval-
len nut gehad. Veel eigenaren werden
er door in staat gesteld om origineel
in plaats van vervangend materiaal te
gebruiken of om net dat extra deel ol
spant aan te schalfen en daarmee een
klus af te ronden. In enkele gevallen
deed het de eigenaar besluiten tot het
(laten) uitvoeren van de noodzakelijke
restruratie en toch maar niet over te
gaan tot verkoop.

.\

Grote klussen

Enkele grote klussen dienden zich aan.
Het PBF deinsde daar gelukkig niet
voor terug. Er kon een nieuwe snik op
stapel worden gezeT. Het Kromhout
bouwde voor de Vereniging Vrienden
van het Zuiderzeemuseum een replica
van de blazer TXI l. De daarvoor be-
nodigde gelden kwamen bij het PBF
vandaan. Toen de jeugdherberg in
Heeg een noodbrief stuurde, omdat er
geen geld genoeg was om de beroemde
tjottervloot grondig op te knappen,
sprong het PBF bij. En uitsluitend en
alleen dankzij een llinke PBF-subsidie
zeih er weer een originele bons rond
op het IJsselmeer. Ondanks vele,
hardnekkige pogingen was en bleef
het PBF de enige instelling, die geld
toezegde voor de restauratie van dit
unieke vissersscheepje.

Kortom, net als op andere terreinen
heeft het PBF zich ook op het gebied
van de varende monumenten onmis-
baar gemaakt.

25 jaar behoud

Wie in 1962 had durven beweren, dat
er anno I 987 compleet gerestaureerde
botters op het IJsselmeer zouden rond-
zeilen, dat er weer enige hondelden
oude vrachtvaarders opgetuigd zou-
den zijn, dat sleepboten hun stoomllui-
ten zouden laten klinken bij diverse
evenementen, dat oude jachten overal
met bewondering zouden worden be-
keken, wie dat toen zou hebben durven
beweren zou op z'n minst ongelovig
aangekeken zo niet uitgelachen zijn.
Toch is dat alles anno 1987 werkelijk-
heid. En dat voor 90 Vo dankzij par-
ticulier initiatief.

,l

Inlichtingen over ntaterialen bij Jaap van
Leersum, Kerklaan 5 tc Bergurn, telefoon:
05116-1763.
I nlichtingen over rest¿ruratieleningen bij de
Stichting Federatie Oud Nederlandse
Vaarluigcn, Postbus 1215, 3430 BE Nieu-
wegern.
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WenstW.V.C
De aJ'gelopen tl'l.:intig jaar is een
grool aawal historische
.\('hepen behouden en \teer in
originele staat teruggebracht.
De overheid heeJi hierin
nauwelijks een acf ieve rol gespeeld.
H.A. Müller ple¡tre op de
voorjaarsbijeenkomst van de Sectie
Scheepvaart - en M aritieme
Musea von de Nederlqndse fulu-
.\eunt Vereniging, gehouden op
3 april in Den Helder, voor
overheids hentoeienis in een were ld
van vrijbuiters. Müller is
\;erk:aatn bij het Bureau
Bestuurscontacten van de gemeente
.-1tttsÍerdam en hetrokken bij
het pro.iect ,,lYautisch Kwartier
..4tnsterdatt1" ; hij was secretaris
vln de Landelijke Vereniging
Ír,¡t Behoud van het Zeilend
Bedrijfsvaartuig.

Er is natuurlijk altijd wel hier en daar
belangstelling ge\ryeest voor het be-
houd van historische schepen, maar de
hausse dateert van de laatste twintig
jaar. Buiten de museale sfeer ontwik-
kelde de belangstelling zich langs twee
sporen: via de gestructureerde aan-
dacht van de Stichting Stamboek
Ronde- en Platbodemjachten voor be-
houd van een stuk cultureel erfgoed en
via het sterk variërend tweede gebruik
van bedrijlsvaartuigen: studenten met
bier in wrakke botters tot en met hip-
pies op een tjalk.
De welvaart groeide, de binnenvaart
en visserij investeerden in steeds grote-
re eenheden. Het gevolg was al spoe-
dig een overcapaciteit die via het sa-
neren van de kleinere schepen werd



)ns straks behouden vaart?
bestreden. Steeds meer scheepjes von-
den een tweede bestemming als
pleziervaartuig, charterschip of woon-

schip. De aanblik van vele oevers en

havens is sindsdien ingrijpend veran-

derd. In het algemeen trok de groter
wordende beroepsvaart zich terug in
speciale havens en industriegebieden;
de oude havens raakten leeg maar zijn
sindsdien weer gevuld met een ander
soort schepen. Een aardig voorbeeld
vormen de havens van Hoorn en Enk-
huizen: van de wat doodse sfeer in de

zestiger jaren naar het levendig beeld
van nu. Een beeld dat, ook buiten het
vaarseizoen, sterk wordt bepaald door
een behouden vloot.

Het Behoud

Ook het behoud laat zich in twee
sleren schetsen; enerzijds de jachten,

als fenomeen geaccepteerd, nooit weg-
geweest, geassocieerd met een tradi-
tioneel publiek in redelijk goeden

doen, anderzijds de bedrijfsvaartui-
gen, buiten beeld geraakt, terug in
nieuwe context, geassocieerd met al-
ternatief volk en zelfwerkzaamheid.
Ik generaliseer en zal dat nog wel eens

vaker doen.

Overheden zitten met het probleem
van oorspronkelijk voor de beroeps-
vaart bestemd vaarwater dat door de

schaalvergroting in de binnenvaart en

het overnemen van trafieken door het
wegverkeer. braak lag voor nieuwe
ontwikkelingen. Afdammen, dempen,
bestemming tot sier- en kijkwater, wa-

ren aan de orde van de dag, maar ook
zo bleef er nog ongebruikt vaarwater
over. De ruimtelijke ordening op het
water wordt traditioneel beheerst door
technische gegevens vanuit de be-

roepsvaart en het kruisend wegver-
keer. Het water is verkeersmiddel,
rnaar is er geen of weinig verkeer meer
dan kunnen er problemen ontstaan.
Ook voor het overige is namelijk de re-
gelgeving ten aanzien van wat op het
water mag en moet in de eerste plaats
gericht op het beroepsmatig gebruik.
Voorzover olficiële regelgeving ont-
brak groeiden ongeschreven codes
voor het watergebruik. Men haalde
z-ich niet in het hoold met een plezier-
vaartuig al te meren op het plaatsje
van schipper Bruins Slot van de Re-

hoboth. Het ambtelijk apparaat dat
het water beheerde, deed dat op grond
van de geschreven en ongeschreven
wetten. Misbruik kwam zelden voor.
ln dit milieu maakt nu de 'would-be-
restaurator' van oude schepen zijn en-
tree. Werd hij aanvankelijk uit pure
onnozelheid nog gedoogd. al ras begon
de overheid wild om zich heen te
slaan, vooral de provinciale en ge-

meenr.elijke beheerders van het klei-
nere, en dus voor de nieuwe gebruikers
aantrekkelijke, vaarwater. Diverse po-
gingen de regelgeving aan te passen

kwamen te laat, leden onder de haast,
droegen het karakter van gelegen-

heidswetgeving en verhielden zich
slecht tot landelijke wetgeving. Dui-
zenden afgedankte binnenscheepjes
vonden een tweede bestemming als

woonschip. Gemakshalve werd dan
ook elke tjalk, klipper of aak, waarvan
een ambtenaar meende dat deze ooit
nog wel eens voor bewoning zou kun-
nen gaan dienen, onder de noemer
woonschip gebracht, tenzij de nieuw-
bakken schipper onomstotelijk kon be-

wijzen dat hij binnenkort aan de reis

zou komen met honderd ton soja-

schrootjes. Voor idealistische verhalen
over varende monumenten bleek de

overheid in de praktijk volstrekt on-
gevoelig. Het ,,probleem" van de

woonschepen heeft zo merkwaardiger-
wijze het restaureren van historische
binnenschepen overschaduwd. Het zal

u niet verbazen dat iemand, overtuigd
van zijn gelijk en te goeder trouw,
rnaar officieel genegeerd, grijpt naar
het middel van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Elke restauratie begint met
het verkrijgen van een ligplaats. Ais
die ligplaats tegen de verdrukking in
moet worden veroverd en vervolgens
verdedigd, zal een groot deel van de

energie daarop en niet op het restau-
ratieproces zijn gericht. Ik kan u uit
eigen ervaring zeggen dat het verblijf
op ongunstige plekken, moeilijk be-
reikbaar. zonder nutsvoorzieningen en

altijd onder de dreiging weggestuurd
te worden. verlammend werkt op het
restauralieproces. Gevolg is geweest

een overmaat aan teleurstellingen,
mislukkingen en uitvallers. Wie onder
de hiervoor geschetste omstandighe-
den willens en wetens kiest voor de
aanschaf van een historisch binnen-
scheepje, moet niet alleen bijzonder
gemotiveerd, maar ook eigenzinnig
van karakter zijn. Zelden zag ik dan
ook eigenzinniger en onafhankelijker
volk bijeen dan op een vergadering
van bezitters van oude schepen. Geen
gezelschap om zich de les te laten le-
zen, zeker niet over restauratie-nor-
men en originaliteit.

Resultaat is toch dat de laatste twintig
jaar een verbazend aantal oude
schepen gerenoveerd werd die anders
retour hoogovens zouden zijn gegaan.
Afgezien van de vraag of en in hoever-
re het hier gaat om echte restauraties,
stel ik vast dat het resultaat er zijn
mag.
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Verder

Zien we niet al van die vraag, dan
blijkt dat de meningen zeer ver uiteen
lopen. Zonder ooit een eenduidig ant-
woord te verwachten, meen ik wel dat
te veel gevaren wordt onder de vlag
van restauratie. Ik wil in dit verband
toch nog eens pleiten voor verdieping
van de inzichten, eerlijkheid en na-
tuurlijk meer en betere restauraties.
De reden daarvoor, het alibi van het
scheepsbehoud, laat ik bij deze ge-

legenheid buiten beschouwing. Het
gaat nu om het hoe.

Refererend aan het publieke belang
van conscientieus scheepsbehoud, ligt
het voor de hand dat een beroep wordt
gedaan op de overheid. Van de in krin-
gen van scheepsbezitters veelgehoorde
vraag om subsidie, gekoppeld aan de
status van beschermd monument, ver-
wacht ik geen ol weinig resultaat. Zou
de vraag al worden gehonoreerd, dan
zou het waarschijnlijk slechts een
klein aantal zeer bijzondere schepen
betreffen, terwijl het linancieel ellect
gering zou zijn. Gezien de actuele ont-
wikkelingen in het subsidieregime
voor de beschermde monumenlen,
lijkt het me niet de tijd voor dit soort
vra8en.
Veel meer zie ik in het ontwikkelen
van een voorwaardenscheppend beleid
van overheidswege, het formuleren
van het bovengenoemd alibi, het ver-
sterken van de behoudsorganisaties,
het bevorderen van expertise, onder-
zoek en publikaties, het profileren en

presenteren van het fenomeen
scheepsbehoud aan provincie en ge-

meente.

IYota Yarend Verleden

De Rijksoverheid, in dit gevalW.V.C.,
moet nu eindelijk eens gaan werken
aan een nota waarin het scheeps-

behoud perspectief krijgt. Het hoeft

geen naslagwerk te worden waarin tot
achter de komma te vinden is wat wel
en niet hoort. Wel die¡t de nota te be-
vatten een analyse van de huidige si-
tuatie, een taxatie van het potentieel,
en een blauwdruk voor verdere actie.
Direct effect moet zijn dat het feno-
meen varend monument officiële aan-
dacht krijgt, ook bij provincie en ge-

msente.
Expertise voor de samenstelling van
de nota is ruimschoots aanwezig bij de
Nederlandse scheepvaartmusea en de
behoudsorganisaties. De nota moet
dus inventariseren, analyseren, stabi-
liseren, maar vooral richting geven.

Ligplaatsen

Vanuit de rijksoverheid die nt een visie
te worden ontwikkeld die, gepresen-

teerd aan provincie en gemeente, ook
daar het besef doet ontstaan dat het
bieden van ligplaatsen aan historische
schepen een publiek belang dient. Die
visie dient vergezeld te gaan van prak-
tische handreikingen als een juridi-
sche en planologische modelregeling
e n verwijzing naar subsidiemogelijk-
heden voor aanleg van ligplaatsen, bij-
voorbeeld in het kader van touristisch
recreatieve projecten en werkgelegen-
heid. Ook hier valt expertise te halen
bij de musea en behoudsorganisaties,
rnaar ook bij de in enkele gemeenten

tot stand gekomen museumhavens: de

Oude Haven te Rotterdam. de Mu-
seumhaven te Leiden, en de Vereni-
ging Museumhaven te Amsterdam.

Expertise en
Documentatie

Deze zijn waarschijnlijk in voldoende
mate aanwezig, maar zeer verspreid,
gedeeltelijk ongeordend en moeilijk
toegankelijk. Een particuliere restau-
rator komt bijna altijd tijd tekort en

zal in de eerste plaats zijn toevlucht
nemen tot de dichtslbijzijnde bronnen:
de boekenkast, buren, kennissen, wer-
ven, lokale musea. Behoudsorgani-
saties bieden weliswaar gerichte hulp,
maar kunnen vanuit hun basis van
vrijwilligerswerk niet diep gaan. Ik
denk dat de Vereniging Botterbehoud
hier de meeste punten scoort, én door
de beperking tot een aantal scheeps-
typen én door de gelukkige omstandig-
heid dat in hun sector wel diepgaand
onderzocht en gedocumenteerd wordt.
Vanuit W.V.C. zou een plan van aan-
pak moeten worden ontworpsn voor
onderzoek en documentati€, gericht
op behoud en restauratie en toeganke-
lijk voor de particuliere scheepsbezit-
ter. Het spreekt vanzelf dat hier impli-
ciet de Nede rlandse scheepvaart-
musea worden aangesproken.
De bestaande publikaties geven in
doorsnee een aardig totaalbeeld van
het uiterhjk en het reilen en zeilen van
de Nederlandse schepen in het verle-
den en kunnen daarmee de restau-
rerende schipper op het goede spoor
zetten. Gaat het echter om details, re-
gionale verschillen binnen één type,
zeer bijzondere typen, interieurs. kleu-
ren e.d., dan laten de meeste publi-
katies het afweten. Gevolg is dat te
veel gerenoveerd wordt met als re-
lerentie een beperkt aantal ideaalbeel-
den, standaardtypes en al opgeknapte
schepen. Resultaat is vervlakking en

vertekening van de historische werke-
lijkhe id.

Publiciteit

Het zou zeer helpen indien het feno-
meen scheepsbehoud gevangen zou
worden in een door alle betrokken or-
ganisaties gesteunde publiciteitscam-
pagne. Mijns inziens heeft het grote
publiek een zeer gebrekkig beeld van
historische schepen, behoud en restau-
ratie. De met een glimmende tjalk

l4



rondzeilende schipper wordt met

waardering bekeken. Het proces van

restauratie wordt niet herkend. Jan

publiek vindt het een rotzooitje, de bu-

ren klagen, de overheid grijpt in. Een

prolessionele brochure dus, én een

TV-spot in SlRE-verband. Voor de

monumentenzorg op het droge werkt
dat ook zo. Stevige profilering van het

fenomeen maakt het tevens rijp voor

steun uit het bedrijfsleven.

Tenslotte

Wat hierboven werd voorgesteld kost
geld. Hoeveel durf ik niet bij benade-
ring te zeggen. Eerste actie van
W.V.C. zou kunnen zijn in overleg
met musea sn behoudsorganisaties een

programma van eisen op te stellen en

een begroting. Mocht het zover ko-
men, dan zal het toch nog wel even

duren voor de begroting vertaald is in
uitgaven, werk en concrete resultaten
en er wordt al zo lang gewacht. Stil
zitten kan niet en hoeft niet. Er zijn
tekenen dat de belangstelling voor
echte restauraties bij particulieren
toeneemt. De ontwikkelingen in Rot-
terdam en Amsterdam, ambitieuze
'waterplannen', waarin het behouden
schip via een g€meenschappelijke in-
spanning van scheepvaartmusea en

particulieren een hoofdrol speelt, ge-

ven vast een zet in de goede richting.

Ondanks de hier en daar wat sombere
geluiden die ik liet horen over de rol
van de overheid, wil ik aan het eind

toch vaststellen dat er geen land is

waar zoveel schepen zijn behouden als

Nederland. Dit. gegeven moet herkend

en gehanteerd worden als een'unique
selling point' op de recreatief/touris-
tische markt. Ik ben ervan overtuigd
dat het scheepsbehoud aanzienlijk
meer potentieel heeft dan tot op heden

is gebleken.

De
Overheid
en Varende
Monu-
menten
Roerende objecten zijn problentatische
monumenîen voor cie

overheid.Al sinds 1979 probeert
de Federatie Oud-Neder-
landse Zeilschepen de overheid
van de monumentaire v,aarde
van haar schepen te overl.uigen.
Mr. G. W. van Herwaarden
gaf op de Sectiebijeenkomst in
Den Helder een verhelderend
overzicht hoe de overheid
I e ge nove r va rende mo nu me nt e n
sIaat. Van Herwaarden was
hoofd van deAfdeling Monunten-
Íen van het Minislerie van
C.R.M. en is nu secretaris van de
Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg.

Erkenning?

fl.et zal wel tien jaar geleden zijn, dat
ik bezoek kreeg van de heer Furnée,
toen secretaris van de Federatie Oud-
Nederlandse Zeilschepen. De vraag,
die in ons gesprek aan de orde kwam,
\ /as: zou van overheidswege een vorm
van erkenning van varende monumen-

ten mogelijk zijn? Ik zette uiteen, dat
C.R.M. maar één vorm van erkenning
kende: de erkenning als beschermd
monument op grond van de Mo-
numentenwet en die status kon slechts

verworven worden voor onroerende za-

ken. Niettemin werd de alspraak ge-

maakt dat wij over en weer over de

problematiek van het behoud van oude
schepen zouden blijven nadenken.
Hoe daar in de kring van de Federatie
over gedacht werd bleek duidelijk uit
de documentatiemap voor de zeildag
in september 1979. Daarin werd ge-

zegd dat een wettelijke basis en erken-
ning door C.R.M. van groot belang
werd geacht orn de aftrekbaarheid van

onderhoudskosten van beschermde
lronumenten uit te breiden tot de er-

kende varende monumenten. ,,Wij
veronderstellen," aldus deze map,

,,dat een dergelijke verruiming beter
werkt dan het vragen van incidentele
restauratie- en onderhoudssubsidies".
E,en begrijpelijk standpunt, waarbij ik
echter aan moet tekenen dat zelfs als

zran bepaalde schepen het predikaat

,,beschermd monument" zou zijn ver-

leend, het zeer de vraag zou zijn of de

onderhoudskosten dan liscaal aftrek-
baar zouden zijn. En helaas zou men
tot op de dag van vandaag ook niet
kunnen profiteren van de Rijkssub-
sidieregeling Onderhoud Monumen-
ten, op basis waarvan slechts enkele
categorieen monumenten, zoals ker-
ken en kastelen, een bescheiden bij-
drage in de onderhoudskosten kan
worden verleend.

Bij de rijksoverheid werd dus de vraag
op talel gelegd of de rijksoverheid mo-
gelijkheid wilde creeren dan wel de be-

staande wettelijke mogelijkheden wil-
.l^ ..^-.,,^-.t^^ ^*,,^-^-.l^uL aalrwLrluu rrrvrru¡¡¡ç¡¡

ten te beschermen, om zo hun behoud
te waarborgen. Die vraag diende be-

zíen Te worden tegen de achtergrond
van het bestaande wettelijke instand-
houdingsinstrumentarium en het rijks-
beschermingsbeleid in het algemeen.
Anders gezegd'. past het beschermen
van varende monumenten in het in ons

land gangbare behoudsbeleid voor het
behoud van varende monumenten en

leidt het toepassen van wettelijke be-

scherming tot een betere waarborg
voor het behoud van varende mo-

numenten? En zo niet, kan dan op an-

dere wijze tot het realiseren van die
doelstelling van rijkszijde worden bij-
gedragen?

Monumentenbeleid

Het doelbewust streven van de over-
heid om herinneringen aan het verle-
den, monumenten van geschiedenis en

kunst, te behouden is in de negentien-
de eeuw tot ontwikkeling gekomen.

Pas in 1903 ging een Rijkscommissie
aan de slag om bouwwerken, die men
monumentwaardig vond, te inventari-
seren. De Nederlandsche Oudheid-
kundige Bond ging als eerste pleiten
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voor een wetteli.ike monumentenbe-
scherming. ln de Monumentenwet van
196 I werd de bescherming van onroe-
rende monumenten tenslotte delinitief
geregeld. De Monumentenwet geeft
als omschrijving van het begrip mo-
nument: alle vóór tenminste vijftig
jaar vervaardigde zaken, welke van al-
gemeen belang zijn wegens hun
schoonheid, hun betekenis voor de we-
tenschap of hun volkskundige waarde.
ln de wet wordt alleen voor onroeren-
de zaken een beschermingssystema-
tiek uitgewerkt, bestaande uit inschrij-
ving in het monumentenregister, dat
door elke gemeente moet worden sa-
mengesteld - hetgeen inmiddels is ge-
beurd - en een vergunningenstelsel,
dat inhoudt dat het verboden is gere-
gistreerde en dus beschermde onroe-
rende objecten te wijzigen ol te slopen
zonder toestemming van de Minister
van Cultuur. Ten behoeve van de in-
schrijving in het monumentenregister
dient een redengevende omschrijving
te worden opgesteld en dient nauwkeu-
rig te worden aangegeven, op basis van
de kadastrale situatie, waar het object
zich bevindt.

Onroerend Erfgoed

Beperkte de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg, het uitvoerende appa-
raat, zich ook na de inwerkingtreding
van de wet aanvankelijk tot de ge-
bouwde monumenten in de klassieke
zin des woords, in de loop van de ze-
ventiger jaren verbreedde het aan-
dachtsveld zich tot woonhuizen, be-
drijfsmonumenten en historische par-
ken en tuinen. Het was te verwachten.
dat er vanuit een zich steeds snelier
wijzigende maatschappij ook stem-
men zouden opgaan om het streven te
richten op het behoud van historische
transportmiddelen, wat mede gezien
moet worden tegen de achtergrond
van de groeiende belangstelling voor
de geschiedenis van de techniek.

Roerend Erfgoed

In de Monumentenwet bleek voldoen-
de ruimte en rek te zitten om aan bij-
voorbeeld onroerende goederen van
bedrijl en techniek aandacht te geven,
zoals stoomgemalen met zo mogelijk
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hun inventaris. Maar het brengen van
roerende objecten onder de werking
van die wet was gewoonweg niet moge-
lijk. De hele systematiek van de Mo-
numentenwet verzette zich daartegen.
ln zekere zin een nadeel van het opge-
bouwde systeem was dat er in de prak-
tijk een nauwe koppeling groeide tus-
sen de bescherming, restauratie en
subsidiëring. Het kwam soms zover,
dat een ,,beschermd" monument werd
verwaarloosd in de hoop in aanmer-
king te komen voor een restauratiesub-
sidie.

Belemmering

Meer financieel dan cultureel gein-
teresseerde overheidsinstanties volg-
den die beschermende activiteiten van
de rijksoverheid met argusogen. Van
die zijden ontstond aan het eind van
de zeventiger jaren aandrang het be-
schermen te beperken en het be-
schermde bestand te ,,schonen".

In dit onvruchtbare klimaat ontstond
de discussie over de bescherming van
varende monumenten. Terecht be-
schouwt men volgens mij schepen, die
ouder zijn dan vijftig jaar, als mo-
nument in de zin van de Monumenten-
wet. Het door de Rijkscommissie voor
de Musea uitgebrachte advies over de
historische transportmiddelen had
evenmin veel effect. Een bijkomend
probleem voor het ministerie was, dat
in de wereld van de oude-schepen-or-
ganisaties ook niet altijd eenstemmig-
heid heerste wie nu wat wilde. Kort-
om, de politieke en maatschappelijke
discussie, waarin de monumentenzorg
jarenlang was verwikkeld, leverde een
belemmering op voor het verder na-
denken over en ontwikkelen van het
behoud van oude schepen.

Kamervragen

Het standpunt van de minister van
W.V.C. is duidelijk verwoord in de
antwoorden op de vragen die door het
Eerste Kamerlid mevrouw Tiesinga-
Autsema, D'66, werden gesteld op 8

november 1983. Mevrouw Tiesinga-
Autsema was niet tevreden met deze
antwoorden en op haar verzoek gaf de
minister opdracht tot nader overleg

tussen de Federatie en de Rijksdienst
voor Monumentenzorg.
In dat overleg werd van de kant van
het ministerie nog eens duidelijk ge-
maakt waarom wettelijke bescher-
ming geen oplossing bood. Maar over
andere zaken, als inventarisatie en do-
cumentatie viel met het ministerie
best te praten. De minister nodigde de
Federatie uit een voorstel daartoe uit
te werken en in te dienen. Dat heeft
even geduurd omdat het ministerie
graag zag dat er één voorstel, gedra-
gen door alle schepenorganisaties, zou
worden geformuleerd. Maar op 26
maart I 987 werd het gevraagde onder-
zoeksvoorstel dan toch naar de minis-
ter toegezonden. De minister had al
eerder laten weten bereid te zijn vijf-
tigduizend gulden ten laste van het
budget van de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg voor een op de botters
betrekking hebbend documentair-pro-
ject beschikbaar te stellen.
Voor de duidelijkheid vermeld ik nog
dat er in de Memorie van Toelichting
behorende bij het wetsvoorstel ter ver-
vanging van de Monumentenwet (Ka-
merstuk nr. 19881, 1986/\987), dat
eind februari 1987 aan de Tweede Ka-
mer werd aangeboden, over varende
monumenten het volgende wordt op-
gemerkt: ,,Het voorstel van de Stich-
ting Nationale Contactcommissie Mo-
numentenbescherming voor schepen
die ouder zijn dan vijftig jaar, de mo-
gelijkheid te openen hen onder be-
scherming van de Monumentenwet te
plaatsen is, in overeenstemming met
het standpunt van de Monumenten-
raad, niet overgenomen. Niet is in te
zien waarom wel schepen maar geen
andere historische transportmiddelen
onder de werking van de wet zouden
moeten worden gebracht. Zulks zou
echter leiden tot een voorhands
onoverzienbare uitbreiding van de
werking van de wet. De bestaande wet
voorziet alleen in de bescherming van
onroerende monumenten. Daargela-
ten dat door het brengen van roerende
monumenten onder de wet het duide-
lijke en ook in de praktijk goed han-
teerbare criterium'onroerend' zou
worden losgelaten, zijn er ook prakti-
sche bezwaren met betrekking tot de
bescherming van schepen. De wet
gaat bijvoorbeeld uit van e€n kadas-



trale aanduiding. Ook de toepassing
van het vergunningenstelsel op varen-

de monumenten zou grote problemen
met zich mee brengen. Daarnaast
moet de vraag gesteld worden of het
wettelijke beschermen van varende

monumenten tot het door hen, die
daarvoor ijveren, beoogde doel leidt.
De eerste ondergetekende, die al heeft

laten blijken oog te hebben voor het

belang en de waarde van het varende
patrimonium, is er voorstander van op

andere wijze, bijvoorbeeld door het on-

dersteunen van onderzoek, inventari-
satie en documentatie, dit belang te er-

kennen".

Tot zover de stand van zaken op dit

moment. Ik hoop dat het door de Fede.
ratie van Oud-Nederlandse Vaartui-
gen geëntameerde documentatiepro:
ject voorspoedig zal verlopen. Laten
we attent zijn op de wegen die leiden
tot het behoud van het varend patri-
monium. Misschien doen zich nog wel

eens mogelijkheden voor die wij nu

nog niet onderkennen.

VRAGEN

Vragen van mevrouw Tie-
singa-Autsema (D'66) inza-

ke het in stand houden van

historische schepen en be-

drijfsvaartuigen. (Ingezon-

den op 8 november 1983.)

ficiële erkenning van de

waarde van dit monumen-

lijst op te stellen van origi-
nele schepen en bedrijfs-
vaartuigen die de ontwikke-
Iing ervan in Nederland
zichtbaar maken?

4
Is de minister met vrrgen-
steller van mening, dat het
aanbeveling verdient een

documentatie âan te leggen

over zeilvisserij (technie-

ken) en zeilvrachtYaart op

de voormalige Zuiderzee
die voorgoed tot het Yerle-

den behoren en dat dit haast

heeft omdat nu nog bij le-
vende oud-vissers en -
vrachtschippers kan wor-
den nagegaan hoe een en

ander zich heeft toege-

dragen?
5

Is het de minister in dat ver-
band bekend, dat er bij de

Stichting Bevolkingsonder-
zoek in de drooggelegde
Zuiderzeepolders te Am-
sterdam reeds een aantal
jaren onderzoek wordt ver-
richt naar en publikaties

zijn verschenen over de zeil-
visserij op Zuiderzee en

IJsselmeer, en dat daarbij
yeel kennis en waardevol
documentatiemateriaal,
o.a. op het gebied van de

bouw van Ztidetzee-
schepen, is verzameld?

4en5
De activiteiten van de

Stichting Bevolkingson-
derzoek in de drooggeleg-
de Zuiderzeepolders te
Amsterdam op hel teïein
van de zeilvisserij op de

voormalige Zuiderzee en

het lJsselmeer waren mij
niet bekend. llel kan ik
erop wijzen, dat in het Zui-
derzeemuseum te Enkhuï
zen aandachl wordt be-

steed aan de Zuiderzeecul-
luur in tuime zin: hislo-
risch en elhnografisch on-
derzoek hebben daarin een

plaats. Het moge duídelijk
zijn dat technieken van

scheepsbouw, zeilvisseríj
en zeilvrachlvaart daarin
een belangrijk element
vormen. Veel kennís, dr>
cumentaliemaleriaal.
schepen en scheepsmodel-
len zijn hier bijeenge-
bruchl.

Ook kan ik wijzen op de

activiteilen van de archeo-
logische afdeling van de

Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders die zich be-

zighoudt met archeo-

logisch onderzoek van his-

torische scheePsrcslen in
de lJsselmeerpolders. Ca.

I 50 schepen wetden lot nu
toe onderzochl, waarbij
een unieke documentatie
werd opgebouwd. In dir
verband vestig ik de aan-
dacht op de publikaties die
over dit onderwerp in de

reeks,,Flevo-berichten"
zijn verschenen. Met de in-
venlarisatie van histori-
sche scheepsreslen elders
in het land, mel name on-
der water, is inmiddels een

begin gemaakt.

6
Is het de minister bekend,

dat de leden van de Federa-
tie van Oud-Nederlandse
Zeilschepen met een be-

wonderenswaardige act¡vi-
teit pogingen doen om his-
torische schepen en be-

drijfsvaartuigen in stand te
houden?

6
Ja. Ik voeg daaraan toe,

dat ik deze acliviteiten
vooral als uilingen van
part icu I ie r i ni t i at ief wsat-
deer. Het komt mij voor,
dat zij in dat kader ook het
beste (verder) tol ontwik-
keling kunnen worden ge-

bracht.

7
Is de minister bereid voor
deze schepen ligplaatsfaci-

in beschermde of te be-

schermen stads- en dorps-
gezichten die van origine
met de visserijgemeenschap

in ons land zijn verbonden?

7

Ik nrcen, dat hel in eeßte

ínslanlie op de weg van de

Federatie ligt de betrok-
ken gemeentebesturen le
bewegen de beoogde facili-
teiten.te verlenen. Zeker
tegen de achtergtond van

hel stfeveil naar deregu-
lerlng acht lk het niet dí-
recÍ op mijn weg liggen op

dil punt het voorrouw le
nemen. Waarom vragen-
stelster in dít verband al-
leen de situalies, die als
støds- of dorpsgezicht zíjn
of worden beschermd, op
het oog heeft, onîgaat mij
overigens.

8
Is de minister met vragen-
steller van mening, dat een

dergelijk beleid nauw aan-
sluit bij de nieuwste voor-

het gebied van de bevo¡de-

ring van het toedsme, het-
geen in economisch opzicht
Yan groot belang is?

8
Aangezien mij niet precies
duídelijk is op welk beleid
en op welke ,,nieuwste
vootnemens" de vragen-
stelster doelt, zal ík het
waarderen, indíen zij tegen

de achtergrond van de door
mij op de vragen gegeven

antwoorden deze vraag
nader toelicht.
Mocht zij ín het bíjzonder
de ontwikkeling van de

Provinciale Toeristisch-
Recrealieve Ontwikke-
lingsplannen op het oog
hebben, dan geef ik haar
gaarne de verzekeríng, dat
ook van mijn kant deze

ontwikkelingen met be-
langstelling worden ge-

volgd. Het bevorderen van
zowel hel inkomend als het
uitgaand toerisme acht ik
mel wagenstelster van
grool economisch gewícht-

Eerste Kamer, vergader-
jaar 1983-1984.

I
Ja.

ANTWOORD

Anlwoord van de heer

Brinkman, minisler Yan

Welzijn, Yolksgezond-
heid en Cultuur. (lngezon-

den op 16 december 1983.)

I
Is het de minister bekend,

dat in'Nederland zich veel

mensen actief inzetten voor
en bezighouden met het in
stand houden van oude

schepen (bij roorbeeld bot-
ters, tjalken en klippers,
boeiers en jachten)?

t

Is de minister met vrâgen-
steller van mening, dat deze

schepen een stukje cultuur-
bezit van ons land vert€gen-

woordigen?

2
Ervan uitgaande, dat de

nog resterende maleríële
overblijfselen uit het verle'
den, waartoe æk lrans-
porlmiddelen in het alge-
meen en schepen in het bij-
zonder kunnen behoren,

beschouwd kunnen worden
als ,,cultuurbezit" in tui'
mere zín, beanlwoord ik
ook deze vraag beves-

tigend.

3
Zou de minister van Wel-
zijn, Volksgezondheid en

Cultuu¡ bereid zijn een of-

3
Ik meen te weten, dat de

Federatie van Oud-Neder-
landse Zeilschepen, die
een aanîal specifieke orga-
nisaties op dit lerrein bun-
delt, enige jaren geleden al
een dergelijke lijst heefi
samengesteld, dan wel een

aanzet daartoe heeft ge-

geven. Zou deze lijst die-
nen te worden aangevuld
of bijgesteld, dan is daar-
voor, naar het mij voor-
komt, in eeßte instanlie
een laak weggelegd voor
die Federatíe, die zelf het
beste kan beoordelen, wel-
ke schepen en bedrijfs-
vaarluigen het predikaat
,,originee l" verdienen.

Iets geheel anders is, of ik
aøn een dergelijke lijst een

vorm van een offícièle er-
kenning zou moeten geven.

Mij staat daartoe geen an-
dere mogelijkheid open -
wíl althans een dergelijke
erkenning een zekere
rechtskracht hebben - dan
hel plaatsen van deze

schepen en bedrijfsvaar-
tuigen onder de bescher-

ming van de Monumenten-
wet.

Aangezien schepen niet als
onroerend zijn aan te mer-
ken, biedt de huìdige Mo-
numentenwel daarÍoe geen

ruimte. Dat leídt mij tol de

conclusie, dat mij geen

wettelijke mogelijkheden
ten dienste staan om een

dergelijke lijst ofJicieel te
erkennen. Ik laat buiten
beschouwing - als zijnde
op dit moment niet rc-
levant - de vraag, of àls
mij wel wettelijke moge-
li.jkheden ten dienste ston-
den, ik daarvan gebruik
zou maken. Aanhangsel.

t'l



FIet Maritiem Museum rrPrins
flendrikot en het bewaren en

restaureren van varende
monumenten uit de zeilende

binnenvaart
Sinds 1975 is het Maritiem Museum ,,Prins Hendrik", Rotterdam, in heÍ bezit van unieke

schepen uit de zeilende binnenvaart. Door het volgen von een weldoordachte werkmethode is
zij in staat de schepen in de oude staat terug te brengen.

Drs. H. Dessens schetste op de sectie-bijeenkomst in Den Helder een beeld van deze werkme-
thode. Dessens is als conservator ,,binnenvaart" verbonden øan dit museum en heeft o.a. de

Ieiding van de scheepsrestøuraties.

Het behoud van historische schepen
kenmerkt zich door nogal wat proble-
men. Technische, documentaire en fi-
nanciële problemen voor de-particulie-
re-restaurator en bovendien een rijks-
overheid die niet staat te springen om
een sterk beleid te ontwikkelen voor
het behoud van het varend cultureel
erfgoed. Maar als we afstand nemen
van het onderwerp dan zien we dat ook
het behoud van onroerende monumen-
ten problemen heeft gekend welke in
deze sfeer lagen. Ik denk hierbij aan
organisaties op het gebied van molen-
behoud. Ook zij hebben grote moeite
gehad windmolens als monumenten
erkend te krijgen.
Een belangrijk aspect van het werkter-
rein van behoudsorganisaties, musea
en particulieren behoort naar mijn me-

ning het overtuigen van overheid en

publiek van de zinvan het behoud van
historische schepen te zijn. We moe-

ten benadrukken dat historische
schepen de stand der techniek maar
ook de waarden en normen van een be-
paalde tijd vertegenwoordigen. Als zo-

danig beschouw ik historische schepen
als belangrijke realia die het waard
zijn aandacht van de musea te krijgen.

Museumvloot

Het Maritiem Museum ,,Prins Hen-
drik" te Rotterdam is op meerdere wij-
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zen betrokken bij het bewaren van
werkelijke schepen. Projecten die het
museum uitvoert en heeft uitgevoerd,
zijn',
- de reconstructie van een van de zo-
genoemde Zw ammer damschepen,
- de restauratie van het voormalig
ramtorenschip,,Buffel",
- de restauratie van een vloot binnen-
vaartschepen, zeil-, motor- en stoom-
schepen,
- de betrokkenheid bij de restauratie
van de loodsschoener,,Rotterdam 1",
- en de restauratie van een collectie
kleine werkboten.
Het dichtst bij de problematiek
thematiek en de belangstellingssfeer
van vandaag ligt het restaureren en be-
heren van een aantal oud-Nederlandse
zeilende binnenvaartschepen door het
museum.

De basis voor deze collectie werd in
1968 gelegd door de Stichting Open-
lucht Binnenvaart Museum in Rotter-
dam. Haar plannen hielden in de aan-
koop en restauratie van een aantal be-
langrijke typen zeilende binnenvaart-
schepen en een presentatie hiervan in
çen museumhaven, gedacht werd aan
Delfshaven. Ook het Maritiem Mu-
seum vond dat het tijdperk vande zei-
lende binnenvaart voorgoed voorbij
was en dat dit zou leiden tot de ver-
dwijning van alle zcilende binnen-

schepen. Het museum was al enige
tijd bezig om met het werk van haar
modelbouwer Hazenberg zoveel mo-
gelijk typen in modelvorm te bewaren.
Niemand die er toen bij stilstond dat
deze fraaie modellen een aantal jaren
later voor een geheel ander doel zou-
den worden gebruikt, nl. als voorbeeld
en hulpmiddel bij de restauratie van
werkelijke schepen. In 1975 droeg de
Stichting haar vier schepen over aan
de gemeente Rotterdam, het Ma-
ritiem Museum.

Verzamelbeleid

Het museum heeft de verwerVing van
werkelijke schepen in zijn verzamel-
beleid opgenomen omdat het bewust
dié periode wil documenteren waarin
de Nederlandse binnenvaart in-
grijpend veranderde (ca. 1880-1945).
In deze periode werd de binnenvaart
omgevormd van een volkomen pré-in-
dustrieel transportsysteem naar een
die zich aanpast aan de eisen van een
industriële samenleving.
Naast de werkelijke schepen worden
ook beeld- en geluidsmaterialen,
werfarchieven, scheepsmodellen en
realia verzameld.

Binnen de periode kent de verza-
meling de volgende accenten:
- gerangschikt naar voortstuwing: cie



=+*

stoomsleepvaart, de zeilvaart, de mo-
torvaart en de voortstuwing door spier-
kracht,
- en gerangschikt naar regio en be-
drijfstak: schepen van de landelijke
vaart en schepen afkomstig uit het ge-

bied rond Rotterdam, aangeduid als

Zuid-Holland, de benedenrivieren en

de delta.
In zijn verzamelbeleid heeft het mu-
seum zich bewust beperkt. Eén en an-
der in verband met de beheersproble-
matiek - geld dus - maar ook vanwege
het streven van particulieren, sinds
1968, de zeilende binnenschepen te
behouden. Het is dus niet nodig dat
het museum een compleet overzicht
aanlegt van typen en hun vormen, va-

riaties en afmetingen.
Binnen deze begrenzing geldt een be-
perking. Het museum heeft een aantal
schepen verworven met een bijzondere
historische waarde. Hiervan mag ge-

vreesd worden dat een behoud door
particulieren schade kan doen aan de

historische waarde van het schip.

Consequenties

Het verwerven van werkelijke schepen
heelt aanzienlijke beheersconsequen-
ties. Deze hebben betrekking op het
verwerven van financiën en personeel,
het organiseren van restauraties en het
ontwikkelen van een restauratie-
ethiek.
Peter Neill, directeur van het South
Street Seaport Museum in de Verenig-
de Staten, heeft de volgende vier fasen

onderscheiden:
1. de fase waarin behoud tot elke prijs
plaats vindt; enthousiastelingen trach-

ten te behouden naar eigen inzichten;
2. daarna de fase van ,,trial and er-
ror" bij het behoud van historische
schepen, vooral,,error";
3. vervolgens een consolidatie van de
opgedane ervaringen, deze leiden tot
de eerste bevredigende resultaten;
4. en als laatste een institutionali-
sering van de successen: dat wil zeg-
gen het toepassen van algemene aan-
vaarde kennis en het formuleren van
zekere concepten die succesvol zijn
gebleken.
Voor de veertien schepen die eigen-
dom zijn van het museum bestaan er
voor tien restauratieplannen. Naar
mijn merring bevindt Ìret museum zich
regelmatig in fase 4, en altijd in fase
3.

Restauralies

Restauraties heeft als doel de schepen
herkenbaar te maken als representan-
ten van de periode die gedocumen-
teerd en toegelicht moet worden. De
redenen voor een restauratie kunnen
verschillend van aard zijn:
- het schip heeft wijzigingen onder-
gaan waardoor het karakter niet meer
in overeenstemming is met de kenmer-
ken uit de periode;
- het schip is niet meer compleet en

niet meer voldoende in de oude functie
te herkennen;
- het kan voorkomen dat de staat van
onderhoud het niet toelaat een restau-
ratie achterwege te laten.
Restauratie naar de kenmerken van de
periode kan inhouden dat een schip
naar de vroegste staat wordt terug-ge-
restaureerd. Dit is echter geen vaste
regel, want tussen 1880 en 1945 stond
de tijd niet stil en ook de evolutie die
in deze periode heeft plaats gevonden

kan duidelijk worden gemaakt door
bepaalde restauratiekeuzes.

Werkmodel

De documentatiefase, het onderzoek
naar de ontwikkelingsgeschiedenis
van het schip, gaat vooraf aan de res-

tauratie. Dit bestaat uit: een ,,archeo-
logisch"-onderzoek naar het schip
zelf, een oral-history-onderzoek, een

beeldmateriaal-onderzoek en een ar-
chief-onderzoek. Een zekere kennis
van dit soort schepen is natuurlijk on-
ontbeerlijk om uit d,e zo ver.gaarde in-
formatie verbanden te kunnen recon-
strueren. Het museum doet vaak een

beroep op particulieren die bereid zijn
de door hen aangelegde documentatie
ter beschikking te stellen.
De restauraties aan de schepen wor-
den geleid door de werkgroep Restau-
ratie Museumvloot waarin de techni-
sche dienst en de wetenschappelijke
afdeling vertegenwoordigd zijn. Deze
werkgroep begint na de documentatie-
fase met het opstellen van een inven-
tarisatie van de restauratiewerkzaam-
heden, waarna een bestedingsvoorstel
en een planning worden gemaakt.
Tijdens de inventarisatie worden alle
losse onderdelen beschreven en gefoto-
grafeerd en de casco's worden aan
nauwkeurig onderzoek naar authen-
ticiteit en technische staat onderwor-
pen. Dit levert een uitgebreid repara-
tieadvies op, zodat er een globaal be-

stek en een eerste begroting opgesteld
kunnen worden. De volgende stap is

het globale bestek uit te werken tot
een gedetailleerde versie. Voor de uit-
werking hiervan is een werkvoorberei-
der aangetrokken. Hij legt de recon-
structie van het schip vast in schrift en

op tekening.
Deze intensieve voorbereiding moet er
toe leiden dat de restauratie zo min
mogelijk door toevalligheden wordt
bepaald. Voor het begeleiden van de

uitvoering van het restauratiewerk is

een aparte medewerker aangetrokken.
Dat maakte de omvang van het uit te
besteden werk noodzakelijk. Het res-

tauratiewerk wordt nl. hoofdzakelijk
uitbesteed. De bedrijven moeten met
zorg gekozen worden. Zo is het mu-
seum in staat voor elk karwei de juiste
vakbekwame uitvoerder te selecteren.
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Stimulans

Door deze methode te volgen is de ge-
hele restauratie uitvoerig gedocumen-
teerd,. Zo kan informatie verstrekt
worden over de werkwijze en de ge-

bruikte materialen. Het museum
hoopt dat dit een stimulerende uitstra-
ling heeft naar de particuliere restau-
rateurs.
lk ben ervan overtuigd dat dit beleid
zijn vruchten aan het afwerpen is. Een
directe vorm van samenwerking met
particuliere restaurateurs heeft inmid-
dels vorm gekregen in de Commissie
van Advies van de Stichting Open-
lucht Binnenvaart Museum. Deze ex-
ploiteert de ,,Oude Haven" en de werf
,,Koningspoort".

Coördinatie

Het museale behoud van historische
schepen gaat gepaard met hoge kos-
ten. Overleg tussen musea is wel het
minste wat de Nederlandse belasting-
betaler mag verwachten.

Het is in ieder geval gewenst dat dou-
blures in de toekomst niet plaats vin-
den. Musea met plannen voor het be-
houd van historische schepen behoren
te overleggen welk gebied zij wensen
te bestrijken.

Ook contact tussen musea die restau-
raties uitvoeren zijn uiterst nuttig. Ik
denk aan het uitwisselen van techni-
sche kennis, waar zijn bepaalde mate-

rialen verkrijgbaar, adressen van par-
ticuliere restaurateurs enz.. Een der-
gelijk contact bestaat al tussen het
Maritiem Museum en het Zuiderzee
Museum.

In het begin van het artikel verwees ik
naar de belangrijke functie die
schepen vervullen bij het weergeven
van de stand der techniek en de waar-
den en normen van een tijd. Hoewel
het museum nog niet toe is aan daad-
werkelijk varen met de schepen staat
voorop dat deze functie uitgangspunt
moet zijn. Door het bewaren van wer-
kelijke schepen kan het publiek pas op
optimale wijze kennis maken met hoe
Nederlandse schippers en hun gezin-
nen leefden en werkten.

l)t- S-tl( H'tlNC STAMBOEK RONDE- hN PLAI-BOI)LMJA('HT'EN ()P(;ERl('Hï': 1955

CONTACTADRES:
S.S.R.P.
Postbus 319
6800 AH Arnhem

DOELSTELLING:
het bevorderen van de
belangstelling voor het ronde-
en platbodemjacht

PERIODIEK:
circulaire stichtingsnieuws
,,Monografieën", jaarlijks

UITGAVE:
,,Ronde- en
platbodemjachten" o.r.v. Mr
Dr. Th. Huitema (uitgeverij
P. N. van Kampen)

De bakermat van de Stichting Stam-
boek ligt in Friesland. In 1952 stelde
het Fries Scheepvaart Museum een

Commissie Stamboek Friese Jachten
in. In dat stamboek werden die oud-
Friese jachten opgenomen die door
bouw en sierlijkheid als monument be-
schermd dienden te worden.

De eerste reünie in 1953 van een veer-
tigtal jachten te Grouw had de aan-
koop van de grote boeier ,,Jean Bart"
tot resultaat. Op 22 mei 1954 kon de
boeier, opgeknapt, van een nieuw tuig
en de oude naam ,,Friso" voorzien, aan
het Provinciaal Bestuur van Friesland
worden overgedragen. Zo kreeg Fries-
land haar Statenjacht!
De luisterrijke overdracht van de

,,Friso" deed de belangstelling ook
buiten Friesland groeien. Niet alleen
voor boeiers, maar ook voor tjotters,
tjalken, botters, kwakken, blazers, bol-
len, hengsten, Staverse jollen, Zeeuw-
se schouwen en andere scheepstypen.
Misschien kon voorkomen worden dat
er teveel verloren ging.
De Commissie zocht steun bij zeil-
verenigingen die ook traditionele bin-
dingen hadden met het ronde- en plat-
bodemjacht. De Koninklijke Zeilvere-
niging ,,Oostergoo" (1848), de Konin-
klijke Nederlandse Zeil- en
roeivereniging (18a7), de Koninklijke
Roei- en Zeilvereniging ,,De Maas"
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( I 85 I ), de Koninklijke Zeilvereniging
,,Sneek" (1851), het Fries Scheep-
vaart Museum en de Vereniging van
Vrienden van het Zuiderzee Museum
richtten op 8 oktober 1955 de Stich-
ting Stamboek Ronde- en Platbodem-
jachten op.

Door het samenstellen van een ,,Stam-
boek" probeert de stichting de belang-
'stelling voor deze schepen te stimu-
leren. In het stamboek worden alle ge-

gevens opgenomen welke van belang
kunnen zijn voor de historische kennis,
de traditie, de bouw, de bouwers en

het zeilen met de schepen. Daarnaast
worden zo volledig mogelijk de gege-

vens opgenomen van ronde- en plat-
bodemjachten en in het bijzonder van

die die zich onderscheiden door hun
bouw, sierlijkheid en historie.

In de loop der jaren zijn criteria ont-
wikkeld waaraan de schepen moeten
voldoen die in het stamboek opge-
nomen willen worden. Die criteria zor-

gen ervoor dat de oude scheepsvormen
gehandhaafd blijven. De stichting
houdt hierbij vast aan de natuurlijke
eindvorm van de jachten die werd be-

reikt toen het zeil werd vervangen
door de motor. Momenteel zijn meer
dan twaallhonderd schepen in het
stamboek opgenomen!

Ook legt de stichting een verzameling
van voorwerpen, documenten, bestek-
ken, tekeningen, lilms en beeldmate-
riaal aan. Verder worden er voor-
drachten, l-ilmvoorstellingen en ten-
toonstellingen gehouden. Sinds 1977
verschijnen jaarlijks de,,monogra-
fieën". Deze boekjes zijn de neerslag
van het speurwerk in werfboeken, ar-
chieven en vele gesprekken met schip-
pers en werfbazen.

En natuurlijk wordt er veel gezeild:
met de ronde- en platbodemjachten:
reünies, wedstrijden en het admiraal-
zeilen. Deze evenementen trekken
veel belangstelling.
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I)F- VERENI(;ING BOTTERBEHOTJT) OPGtIRICHT: l9ó8

CONTACTADRES:
V.B,B.
Twiskeweg 9
1504 AA Zaandam
075 - 168715

DOELSTELLING:
het behouden en in originele
staat brengen van zeilende
(houten) botters en andere
zeilende visserijschepen die

voor het bevissen van de
Zuiderzee, de Waddenzee en

de Zeeuwse stromen zijn
ontwikkeld en gebruikt

PERIODIEK:
,,Tagrijn"

Visserij is voor Nederland altijd een

grote bron van voedsel en inkomsten
geweest. Voor de vaart op ondiepe wa-

teren als de Zuiderzee bouwden
scheepmakers eeuwen geleden al spe-

ciale vaartuigen met een ronde of platte
bodem en zijzwaarden. Daaruit ont-
wikkelden zich de aken, botters,
pluten, schokkers en andere typen.

Rond de eeuwwisseling visten alleen al

op de Zuiderzee ruim tweeduizend zei-

lende schepen, waaronder ongeveer

duizend botters.

en een bijdrage te leveren aan de in-
standhouding en restauratie van de

botter.
Al snel ging Botterbehoud zich ook
voor verwante typen inzetten. Eigena-
ren daarvan stonden immers voor de-

zelfcie probiemen. Het cioen bouwen
van botters viel toen nog binnen de

doelstelling. Dat kon echter voor de

tiende verjaardag worden geschrapt!

Nieuwbouw was niet meer nodig: het
scheepstype botter was behouden voor
de toekomst.

Na de afsluiting van de Zuiderzee in
I 932 verdween de haring. Er werd een

enorme terugloop in de visvangst ver-
.¡acht. De vloot moest inkrimpen. De-

len ervan werden opgelegd om vervol-
gens binnen enkelejaren weg te rotten
of gesloopt te worden voor brandhout.
Twintig jaar geleden streek het laatste

span botters voorgoed de zeilen. Enke-

le schippers herontdekten echter het

betalende-gasten-varen. Sommige gas-

ten raakten zo in de ban dat ze er zelf
een kochten en ook tegen betaling gin-
gen zeilen. De bijdragen van hún gas-

ten staken de jonge botteraars in on-

derhoud en restauratie. Ze werden

voor gek versleten, vooral door de oud-

eigenaren. De nieuwe botter-eigena-

ren staken de koppen bij elkaar en op

l4 oktober 1968 werd de Vereniging
Botterbehoud een feit. Oorspronkelijk
bedoeld om de belangen te behartigen

Allereerst zette * -\
Botterbehoud 

""n -u- 
*

terialendepot op.

Via da,t depot, de

,,Tagrijn", werden
materialen verkocht
en ingekocht.
Een bulletin onder
dezelfde naam hield
de leden op de

hoogte van vraag en aanbod. Lang-
zamerhand begon de commercie het
gat in de markt te vullen. ,,Tagrijn"
houdt zich nu voornamelijk bezig met
de handel in (eike)hout voor alle
scheepsrestaurateurs. Het bulletin
groeide uit van een mededelingensten-
cil tot een historisch tijdschrift betref-
fende de zeilende visserij, dit vooral
dankzij de redacteur Peter Dorleijn.

À



ln negentien jaar Botterbehoud is veel
gebeurd. Geen enkele instelling of mu-
seum zou in staat zijn geweest te pres-

teren wat 85 particulieren lukte: het
behouden en in standhouden van een

vloot authentieke, zeilende vissers-

schepen. Anno 1987 varen er tachtig
rond en ondergaan er acht een gron-

dige restauratie. De.vereniging heeft

#r{q

negentig leden en vijltienhonderd (!)
donateurs. Niet alleen botters, zij vor-
men tweederde van de vloot, maar ook
aken (Lemster- en Wieringer aken),
blazers, een bons, hoogaarzen, kwak-
ken, pluten, een punter en Staverse
jollen maken deel uit van de

verenigingsvloot. Een kleine maar es-

sentiële wijziging in de doelstelling
maakt het sinds kort mogelijk ook ijze-
ren en stalen schepen toe te laten. In-
middels zijn er twee, een botter en een

Lemsteraak, in het scheepsregister op-
genomen.

Enkele bijzondere feiten in chronolo-
gische voigorcie:

- de eerste varende zomerreünie (mei
1969), sindsdien een jaarlijks gebeu-

ren waarbij de donateurs een dag mee

mogen varen;
- de eerste gedrukte ,,Tagrijn" (fe-
bruari 1979), toen een oplage van vijf-
honderd, nu tweeduizend exemplaren;
- het startschot voor de eerste West-
wal Botterwedstrijden (augustus
I Q7l ì seo!"saniseerrl rloor een onaf-

hankelijke commissie en in de loop der
jaren uitgegroeid tot het grootste bot-
terevenement;
- de visserijdemonstraties dwarskui-
len (1978), hoekwant (1983), mossel-
korren (1984) en staande botnetjes
( l e86);
- en deelname aan evenementen als

Sail Amsterdam.

E,en hoogtepunt vormde de tewater-
lating van de geheel gerestaureerde
bons RD 6 in 1985. En hoewel ze

slechts een kleine bijdrage kan le-

veren, beschouwt Botterbehoud het
visserijonderzoek van Peter Dorleijn,
ciat is vastgeiegci in rie inmicideis ver-
schenen vier delen ,,Van gaand en

staand want", als een zeer bijzonder
leit.
Een belangrijke, zo niet de belangrijk-
ste, taak voor Botterbehoud zal dan

ook zijn om de vloot in stand te hou-
den. De tweede, derde en volgende ge-

neratie botteraars moet net zo enthou-
siast worden/blijven als de eerste voor
het behoud van onze varende mo-
numenten.

DE LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET ZEILEND
BEDRIJFSVAARTUIG

OPGERICHT: 1974

CONTACTADRES:
L.V.B.Z.B.
Postbus 2004
1000 CA Amsterdam
020 - 4l496lt

DOELSTELLING:
- het behoud van zeilende
bedrij lsvaartuigen waarmee
oorspronkelijk op
Nederlandse wateren een
bedrijf is uitgeoefend en
waarvan het karakter

overwegend bewaard is
gebleven
- en het in standhouden van
ambachten die bij de
zetlv aart betrokken zi.j n

geweest

PERIODIEK:
,,De Bokkepoot"

In de vijftiger jaren verdrong de motor-
vaart grotendeels de zeilende yracht-

vaart. Toen inl974 de vereniging werd
opgericht waren de laatste zeilende be-

drijfsvaartuigen praktisch verdwenen.

Vaak waren alleen de cascots, meestal
verbouwd tot woonschip, nog aan\rye-

zig.
In tegenstelling tot veel andere vereni-
gingen wil de Landelijke Vereniging
het karakter van de zeilende vracht-
schepen zoveel mogelijk terugbrengen:
gedekt door luiken, een oud roefje en

een zeilplan zoals vroeger in de zeil-
vaart gebruikelijk was. Dit is enkel mo-
gelijk door ook de oude ambachten, zo-
als mast- en zwaardemakers, tuigers en

blokkennrakers, in stand te houden.



Het restaureren van de oude schepen

werd en wordt nog altijd door particu-
lieren gedaan. Dit betekent dat de res-

tauratie vaak een langdurig karwei is.

De restauratiekosten van een groot
casco kunnen meestal alleen opge-

bracht worden als het schip ook voor

bewoning gebruikt kan worden.
De ,,Werkgroep Documentatie en Tui-
gerij" verzamelt gegevens over de ver-

schillende schepen, gebruik en vaar-
gebieden. Ze geelt adviezen aan de le-

den voor restauratie. Tijdens manifes-

taties geelt de werkgroep voorlichting
aan het publiek over geschiedenis en

gebruik van zeilende vrachtschepen.
Door cie grootte van cie schepen zijn ze

niet geschikt voor een ligplaats in een
jachthaven. Bovendien wonen veel le-

den op hun schip en dit vereist natuur-
lijk voorzieningen. De,,Werkgroep
Havens en Monumenten" streelt er-
naar geschikte ligplaatsen te creëren
in overleg met gemeentebesturen. Dit
heelt bijvoorbeeld in Rotterdam ge-

leid tot de ,,Stichting De Oude Ha-
ven" met zells een oude helling waar
schippers reparaties kunnen uitvoeren.
De ,,Werkgroep Wetgeving" houdt
zich bezig met allerlei regelingen en

verordeningen die betrekking hebben
op varen en veiligheid.
Bovendien zijn er ook nog de regionale
werkgroepen, zoals Noord-Nederland
en Zuidwest-Nederland. Zij ontplooi-
en eigen activiteiien. Zoheeii cie regir.r

Leiden het initiatiel genomen tot het
oprichten van,,Stichting Historische

Haven Leiden". Het verenigingsblad
,,De Bokkepoot" verschijnt zes maal
per jaar en geeft veel inlormatie over
schepen, materiaalgebruik en het zelf
maken van bijvoorbeeld masten.
Behalve dat de vereniging een be-

schrijving maakt van de vele typen
schepen wordt er ook een schepen-

register bijgehouden. Hierin worden
de schepen vermeld die aan een aantal
voorwaarden voldoen van originaliteit,
zeilplan etc..

De Landelijke Vereniging heelt bijna
duizend leden met ongeveer driehon-
dervijltig schepen in verschilende

4-l:- -,4:, î::1, -- l,:,, -Staula van l'es[auraue. I uuells u9Jaar-
lijkse zomerreünie zijn daarvan een

groot aantal te bewonderen.

\\

\
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I)F- VT-RENI(;IN(; VAN KLASSIEKT, SCHERPE JACHTEN OPGERICHï-: 1982

CONTACTADRES:
M. Stall
Ra 48
127ó HT Huizen
02152 - 63449

DOELSTELLING:
het instandhouden en het
ontwikkelen van het klassieke
scherpe jacht

PERIODIEK:
,,Scherp Gesneden" en

,,Nieuwsbrief"

Het schepenbestand van de vereniging

bestaat uit ongeveer honderdtwintig
jachten. Meestal zijn dit ,,custom-
built" houten jachten, \üaarvan de oud-

ste uit 1895 stamt en de jongste van

1960 dateert. Daarnaast zijn tot de

vereniging de volgende klasse-schepen

toegelaten:

- de internationale meterschepen, zo-

als de 5.5 m-, de 6 m-, de 8 m- en de

l0 m-klasse,
- de 22 kwadraatmeter- en de 30

kwadraatmêter Scherenkruiserklasse,
- de 45 kwadraatmeter-, de 60 kwa-
draatmeter- en de 70 kwadraat-meter
beperkte-Du itse-klasse,

- en de Draken-klasse.
Hoewel in feite onder de maat zijn ook
twee Treubjachten en de beroemde
Vrijbuiter,,Sam Cornelissen ll" tot

de vereniging toegelaten. Belangrijk-
ste voorwaarde is dat de scherpe jach-
ten zijn gebouwd volgens de klassieke
ambachtswijze. Multi-hulls-, kunst-

stol- en kimkielboten worden niet toe-

gelaten.

De vereniging probeert de uitvoering
van de jachten zo origineel mogelijk
te houden of terug te brengen in de

oorspronkelijke staat. Maar bepaalde
onderdelen, in het bijzonder het tuig,
worden in moderne materialen uitge-
voerd, zoals dacron in plaats van

Egyptisch katoen en roestvrijstaal in
plaats van gegalvaniseerd ijzerdraad.
Met deze problematiek en met de be-

oordeling van jachten van aspirant-
leden houdt zich de Technische Com-
missie bezig.
De Evenementen Commissie zorgt

voor kennisoverdracht naar de leden

en tussen de leden in de vorm van in-

structieavonden. Daar komen onder-

werpen aan,bod als: reparaties, lak- en

schilderwerk, electrolyse, klanktest,
etc..
Een voorbeeld van een grondige res-

tauratie, uitgevoerd door een particu-
lier met begeleiding van de vereni-
ging, is het internationale l0 m-jacht

,,Stormvogel", een ontwerp van Max
Oetz uit 1910. Het schip is in oor-

spronkelijke staat hersteld, en in tip-
top conditie gebracht. Zeer spartaans

uitgerust in wedstrijdstijl vaart het nu

weer als nieuw rond en maakt grote

zeereizen. Dat de vereniging zich zeer

bewust is van haar behoudstaak be-

wijst de restauratie van de Vrijbuiter
,,Sam Cornelissen ll". Hoewel het
jacht niet geheel beantwoordt aan de

normen voor afmeting en vorm werd

het door de vereniging aangekocht om

het scheepje te behoeden voor de on-

dergang. Door de leden is het weer ge-

heel in oude staat teruggebracht. Het
is nu tijdelijk tentoongesteld op de mu-
seumwerf ,,'t Kromhout" in Amster-
dam. Later zal het worden overgedra-
gen aan het Watersportmuseum in op-

richting.

Het ,,Scheepsarchief" van de vereni-
ging biedt de leden veel gegevens over

in Nederland aanwezige klassieke

scherpe jachten, zowel technische
data als historische feiten. Zijn er van

bepaalde óchepen geen tekeningen
meer voorhanden dan worden deze op-

gemeten en in tekening gebracht.
De periodiek,,Scherp Gesneden" ver-
schijnt vier maal per jaar en biedt veel
informatie aan. Clubactiviteiten wor-
den gemeld in de maandelijks ver-
schijnende,,Nieuwsbrief".
Maar'er wordt natuurlijk vooral ge-

varen. De vereniging organiseert daar-
toe clubtochten en andere manifes-
taties op het water.
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I)1. S.t't('H'nN(; ,.I)E OUD[_ VTSSERSHAVEN" OP(;t-Rl('H'I': 1979

CONTACTADRES:
C. Venderbos
Burgemeester van

Rijswijkstraat l2
4285 XW Woudrichem
01833 - 2658

DOELSTELLING:
het bevorderen van inzicht in
en het geven van een
cultuurhistorisch overzicht

van de binnenvisserij in
Nederland en van de
riviervisserij in het bijzonder

ln de dertiger jaren nam de beroepsvis-
serij op de binnenwateren sterk af. Ook
de vissersschepen zoals zalmschouwen
verloren hun plaats op de rivieren.

De Stichting ,,De Oude Vissershaven"
in Woudrichem, opgericht in 1919,
probeert een beeld te geven van die
traditierijke riviervisserij door het
presenteren van haar verzameling en

het demonstreren van oude vistechnie-
ken en oude ambachten welke verband
houden met de visserij. Tot de verza-
meling behoort een rivierschokker, ge-

bruikt op de grote rivieren, waarmee
vooral met een ankerkuil op drijfaal

werd gevist. Deze schokker is geheel
gerestaureerd en origineel ingericht.
Verder bezit het museum een aantal
kleine vissersboten zoals de ,,Meer-
koet", de ,,Fanny", een driekwart-

boot, een volle- of hele-boot en een
grote- of zegen-boot. Afhankelijk van
de plaats van herkomst verschilde de
type-benaming. Veel voorkomende be-
namingen waren: drijver, drijvers-
schuit en zalmschouw.
leder jaar wordt een bijeenkomst geor-
ganiseerd voor zalmschouwbezitters.
Momenteel zijn er meer dan honderd
eigenaren bij de stichting aangesloten.
De stichting presenteert zich vaak op
allerlei evenementen: een vloot van
veertig zalmschouwen is daarbij geen

uitzondering! Ook worden er zeilwed-
strijden voor zalmschouwen in de Bies-
bosch georganiseerd.

Dl_ s]'t('H'I'tNC t'OT- BEHOUD VAN ,{ti'l'Ht.N'It[_K[_
STOOM VA A R'TT J IC I-N EN MOI'ORSI,T] T-PIìO'I'[, N

OP(i[-Rl(.HT: 198ó

CONTACTADRES:
Stichting B.A.S.M.
en ,,De Sleepboot"
Postbus 150
1530 AD Wormer

DOEI-STEI,I,ING:
het behouden van de laatste
authentieke door stoom
aangedreven vaartuigen en
motorsleepboten

PERIODIEK:
,,De Sleepboot"

De stoomsleepvaart heeft in Nederland
een lange en rijke traditie. Wie herin-
nert zich niet de tweepijps radersleep-
boten met vele lengtes sleepschepen die
in traag tempo op de Rijn voeren. Zo-
wel op de Rijn, als in de binnen- en zee-

vaart heeft ons lând een grote inbreng
gehad in de stoomsleepvaart. Er is ech-
ter weinig bewaard gebleven.

Slechts enkele schepen konden aan de

slopershamer ontkomen, veelal door
particuliere initiatieven. De nieuwe ei-
genaren van deze stoomschepen be-
sluiten in 1911 een vereniging op te
richten om samen het behoud van au-

thentieke stoomschepen na te streven.
Onderling contact en overleg was in-
middels ook noodzakelijk geworden
omdat organisatoren van evenementen
vaker een beroep tleden <lp de stoom-
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schipeigenaren. Voor het verkrijgen
van meer linanciele armslag wordt in
1980 de ,,Stichting Vrienden van de
Vereniging Stoomvaart" gesticht. Zo
kunnen meerdere boten per jaar vaar-
tochten maken en kan er vaker aan
maritieme evenementen worden deel-
genomen.

Sinds 1986 is de vereniging gefuseerd
met de ,,Vereniging van Sleep- en

Duwbooteigenaren Rijn en IJssel".
Ook eigenaren van motorsleepboten
uit de niet-beroepsmatige vaart zijn nu
tot de nieuwe stichting toegelaten.

Momenteel zijn honderdtwintig mo-
torsleepboten en eenentwintig stoom-
vaartuigen in het scheepsregister van
de stichting ingeschreven. Deze vloot
presenteert zich met name op maritie-
me manifestaties.



I)[- Vt-R¡-Nl(;IN(; VAN I](X)t't-l(;[-NARt-\ ..ot jl)E (;LoRlt-" OP(;t,RICHI': l97tl

CONTACTADRES:
J. Dekinga
Van Brederodestraat 43
8423 TV Makkinga
051ó3 - ó08

DOELSTELLING:
het in oude staat houden en

brengen van vooroorlogse
motorvaartuigen en het
organiseren van evenementen
met deze vaartuigen

PERIODIEK:
mededelingenblad van de
vereniging

De eerste motorboten kwamen in ge-

bruik in de zeehavens yoor communi-
catiedoeleinden met de schepen op de

boeien en voor het uitbrengen van de

trossen. Maar de pleziervaart volgde

onmiddellijk. Rond l92O was op onze

wateren het aantal motorboten al even

groot als het aantal zeiljachten.

Een veel voorkomend type in de vroe-
ge pleziervaart was de gestrekte-salon-

kruiser met een lengte-breedte verhou-
ding van 5 à 6 op l. Dezelange, smalle
kruisers hadden een éénlagige opbouw
met de stuurhut voor de salon. Bij
sommige kruisers kon de opbouw in-
een geklapt worden zodat het mogelijk
was lage bruggen te passeren. In de

dertiger-jaren werden ook de bakdek-
kruisers en de koflerdekkruisers po-

pulair vanwege hun grotere zeewaar-
digheid. Typisch voor de bakdekkrui-
ser is de kajuitopbouw die tot de boor-
den en tot het voorsteven reikt. Er
ontstaat zo een ruime accommodatie
onder het verhoogde dek. Deze krui-
sers hebben een grotere reserve-water-
verplaatsing en zijn eenvoudiger en

sterker van constructie dan een jacht
met opbouw boven de boorden.

Grote animator van de vereniging was

Albert Reisema uit Leeuwarden. In
1970 kwam hij in het bezit van een

bakdekkruiser. Hij realiseerde zich
dat hij een varend monument bezat,
een scheepstype dat na 1940 niet meer
gebouwd was. In 1978 richt hij met
dertien eigenaren van vooroorlogse
motorvaartuigen de ,,Oude Glorie"
op. Behalve een gezelligheidsclub gaat

de vereniging zich beijveren de voor-
oorlogse motorvaartuigen in originele
staat te houden en gegevens over de

verschillende typen te verzamelen.

Daarnaast worden alle in aanmerking
komende motorvaartuigen die vóór
l94A zijn gebouwd en nog in oorspron-
kelijke staat verkeren, geregistreerd.

In het verenigingsblad wordt regel-
matig verslag gedaan van nieuwe his-

torische gegevens.

Een belangrijke activiteit van de ver-
eniging is het organiseren van en het
deelnemen aan watersportevenemen-
ten. Een van de hoogtepunten was de

uitnodiging door de stad Sneek voor
de vijltigste Sneekweek in 1985. Er
namen ze'n vijfendertig ,,Oude
Glorie"-boten aan deel. In het zelfde
jaar werd tijdens het evenement rond-
om het Scheepvaart Museum in Am-
sterdam de ,,Oude Glorie"-vloot door
een jury geschouwd op originaliteit,
authenticiteit en staat van onderhoud.

De vereniging telt honderdenvijfen-
tachtig leden en haar vloot bestaat uit:
bakdek-, kofferdek- en toerkruisers,
open stalen motorjachten, salonboten
of kerkscheepjes, Maaskruisers, su-
per-Ilollandkruisers, oude directie-
boten, Vooco motorkruisers en bak-
dek-spitsgatkruisers.

Watersport Museum In zijn inleiding tijdens de jaarver-
gadering van de vereniging Neder-
lands Watersport Museum in het ge-

meentehuis van Kampen formuleerde
Pim Zantvoort zijn visie als volgt: ,,het
Watersport Museum komt, wanneer
hangt af van ondermeer de financie-
ring. We beschikken over veel moge-
lijkheden door enthousiaste en deskun-
dige mensen in het bestuur, en één of
meer gebouwen". Pim Zantvoort,
voorzitter van het bestuúr, doelde met
de gebouwen op het aanbod dat ge-

meente Kampen deed aan de vereni-
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Gemeente Kampen biedt huisvesting aon

Na een voor velen overrompelende starl, drie bijeenkomsten
n'tet klassieke schepen in twee jaar, gaan de onÍwikkelingen
rond het waÍersportmuseum nu trager. Het bestuur besteedde
veel tijd voor het formuleren van uitgangspunlen en doelstel-
lingen. In de nabije toekomst zal dat veranderen, want de kans
ís groot dat het museum een gebouw kan betrekken in de
gemeente Kampen, mits de îinancieríng rond komt.



ging ,,om niet" één of meer panden te
betrekken en daar het museum in te
beginnen. Deze jaarvergadering, in
het gemeentehuis van Kampen, was

voor de vereniging van historisch be-

lang, het was de allereerste openbare
jaarvergadering. Helaas waren niet
alle leden doortrokken van dat histo-
risch besef, veel leden waren niet ko-

men opdagen ondanks het beloofde
uitje naar de werf van Huisman in Vol-
lenhove. Daar bewonderden de leden

en het bestuur de lijnen van de ,,En-
deavour".
De vergadering nam de voorstellen
van het heslrrrr aan. z.odat- de onder-
handelingen met het college van B &
W in Kampen door kunnen gaan. Het
papieren museum zal een stenen huis
krijgen dicht bij het prachtige water-
front van dit stadje en er zijn mogelijk-
heden om een haven bij het museum

te krijgen.
Belangrijk van de vestiging in Kam-
pen is, dat passanten met zeil- en mo-

torjachten aan kunnen leggen en het

museum bezoeken.

Watersportmuseum
noodzokelijk?
Omdat er al zoveel clubs en verenigin-
gen bestaan, vragen velen zich al of
een Watersportmuseum wel bestaans-

recht heeft. Het antwoord daarop is
kort: ja. Als we over vijltig jaar willen
weten hoe de watersport er in 1937 uit
zag, zullen we nu moeten zorgen, dat
we een beeld hebben van de schepen

die er voeren; hoe die schepen pasten

in het beeld van de economie en de

samenleving, welke werven die

schepen bouwden, welke ontwerPers

Tekst: Hans Martens

actiel waren en op welke uitgangspun-
ten zij rompen, ol tuigages ontwier-
pen. We zijn laat, maar nog niet te
laat. Er varen nog veel authentieke
schepen, nog niet alle archieven zijn
meegegeven aan de oud papierinzame-
ling en ook de bruine foto's en bibberi-
ge films liggen nog op zolder. De vele
honderden modellen op de dressoirs
staan er ook nog.
I ot één van de eerste taken van het
museum hoort het opzetten van een ar-
chiel met tekeningen, beschrijvingen,
foto's en flilms. En dat archief toegan-
kelijk maken voor iedereen die daarin
is geïnteresseerd. Vanuit dat archief
kunnen we de geschiedenis van de wa-

tersport in Nederland gaan schrijven.
Als tweede taak zal er voor schepen
gezorgd moeten worden. Niet door ze

direct op te bergen in een loods, maar
door ze zolang mogelijk te laten varen
in originele staat.
Als de watersport ons aan het hart
gaat en we nieuwsgierig zijn naar het
hoe en waarom van de watersport, dan
is een Watersport Museum noodzake-
lijk.

Met een oog op de
toekomst

Een levend Watersportmuseum is

geen luxe winterbergingsloods met een

archief, maar een bruisend centrum.
Onder watersport verstaan we dan al-
les wat met varen voor je plezier te ma-
ken heeft: jachtbouw, motortechniek,
ontwerpen, wedstrijdzeilen, toerzei-
len, motorbootvaren, recreatie, havens

en ga maar door.
In zo'n museum horen tentoonstellin-
gen over verwerking van moderne
kunststolfen in de jachtbouw, toepas-

sing van aluminium, laten zien hoe een

boot van verschillende materialen ge-

bouwd rverd en wordt. Ook daarvoor is

een Watersportmuseum noodzakelijk.

Leden en geld

In Nederland zijn naar voorzichtige
schattingen 800.000 mensen actief be-

trokken bij de watersport. Optimisten
houden het op meer dan één miljoen.
Vrijwel al die watersporters houden
van schepen met mooie lijnen. Het
laat niemand onberoerd als een vol-

getuigd klassiek scherp jacht langs
vaart en iedereen kijkt een prachtig
notarisbootje met glas-in-lood raam-
pjes na. Veel watersporters, hoewel ze

dat veelal niet beseffen, houden innig
contact met het verleden, kijk maar
naar hun botenkeus, ol de keus die ze

eigenlijk zouden willen maken als
ze...Het betekent dat de vereniging
Nederlands Watersport Museum veel

leden zal kunnen krijgen. De vereni-
ging kan die nu ook gaan werven, want
de ideeen kunnen nu worden omgezet
in tastbare zaken.
Een gebouw met een bordje ,,Water-
sportmuseum: dagelijks geopend van

9.30 tot 17.00 uur" staat binnenkort in
Kampen.

Deskundige commissies

Om een goed beleid te kunnen for-
muleren heb je kennis nodig. In de

commissies van de vereniging is die
kennis ruim voorhanden: conservators
van de musea in Amsterdam, S. de

Jong; Enkhuizen Th. Fruithof; en

Sneek, J. Kuipers, houden het musea-
le beleid in de gaten. Ontwerpers met
klinkende namen als Willem de Vries
Lentsch, G. S. Kroes en G. W. W. C.
Baron en Höevell behoeden het be-
stuur voor missers. Voor het bestuur-
lijke deel zijn enthousiaste en deskun-
dige mensen aangetrokken als Prof. Ir.
W. Draijer, Mr. E. Meulemans, C. J.

P. van Westrenen, A. Vink, en H. Ha-
zelholf Roelfzema. In andere commis-
sies komen we ook nog de namen van
B. J. van Liempt en Hans Martens te-
gen, de schakel met de Waterkam-
pioen. Dit tijdschrilt speelde een be-
langrijke rol bij het tot stand komen
van de vereniging.

Meer inlichtingen kunt u krijgen bij
de secretaris vqn de Vereniging Ne-
derlønds lVatersport Maseum, Post-
bus 600, 80004P Zwolle.
Het lidmøøtschapsgeld is f 50,-;
.f 30,- voor begunstigers; f 2 5,- voor
jeugdleden en studerenden en mi-
nimaql f 250,- voor bedrijven. U
kunt het lidmaatschapsgeld overma-
ken op rekening 54.53.38.791 van de
ABN, Prins Hendrikkade Amster-
dam, het gironummer vøn de bønk is
6269.
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DE VERENIGING KOTTERZEII,EN OPGERICHT: 198ó

CONTACTADRES:
J. de Jong
Postbus 2524
1000 CM Amsterdam

DOELSTELLING:
het houden van wedstrijden,
ook op zee, en het geven van
informatie over kotters

PERIODIEK:
verenigingsblad

In de loop van de acht-
tiende eeuw is de kotter in
Engeland ontwikkeld tot
een scherpgebouwd zeer
snelzeilend schip. Grote
faam krijgen kotters door
het spectaculaire gebruik
door smokkelaars en
¡^".-- V ^tt^-^ -^. 

r.-svuarrt. r\uItçlò, illtL utr
typisch achteroverhellen-
de mast(en), zijn dan ook
bij uitstek geschikt voor
spannende zeilwedstrij-
den met harde wind.

Op de jaarlìjkse zeilwed-
strijden in september

I 985 voor oude, houten
kotters bleek bij de deel-
nemers een sterke behoef-
te te bestaan aan een ver-
eniging. Behalve het or-
ganiseren van de wedstrij-
den vonden de
deelnemers het opzetten
varì cen ceniraìe inkoop
van materialen en een
ruilbeurs belangrijke
verenigingszaken.
In 1986 was het zovet de
Vereniging Kotterzeilen
kwam tot stand. Alleen
houten kotters worden tot
de vereniging toegelaten.

Behalve het organiseren
van wedstrijden wordt ook
inlormatie versl.rekt, va-
riërend van bouwwijzen,
materiaalsoorten, im-
pregneren, tuigplannen,
tot verzekeringen.

De Vereniging Kotterzei-
len heeft zo'n veertig le-
den. Ook dit jaar organi-
seert de vereniging weer,
nu voor de tiende maal, de
kotterrace op het IJssel-
meer bij Hoorn in het der-
de weekend van septem-
ber.
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HET SLOEPWEZEN OPGERICHTT l97O

CONTACTADRES:
Sloepwezen
Postbus 133
2270 

^C 
Voorburg

DOELSTELLING:
Hct Sloepwezen is in leite
c<:n groep van sloepeigenaars
die contact houden via het

I bled de Roeiriem en bi.jeen- |

I knrnrt"n. Het is peen vereni- I

I ging of stichting met statu- |

I tcn o.i.d. I

PERIODIEK:
De .,Roeiriem"

Appie Weijtenburg, een
van de oprichters van het
Sloepwezen vatte het
Sloepwezen indertijd in
twee woorden samen: een

ongeorganiseerde organi-
satie. De sloepschippers
vinden hun vrijheid erg
belangrijk, maar komen
wel graag enkele keren
per jaar bij elkaar om te-
gen elkaar te zeilen en te
praten over hun schip. De
Roeiriem verschùnt ca.
4 x per jaar en kost

f 10,- per jaar.
De belangrijkste evene-
menten zijn: een winter-
bijeenkomst eind janua-
ri/begin íe'oruari voor het

luisteren naar een lezing
en het uitwisselen van fo-
to's, tekeningen. e.d.
Op de vrijdag na Hemel-
vaartsdag is cr een roei-
tocht voor sloepen van
Harlingen naar Terschel-
ling. Op zaterdag wordt
met de zeilsloepen een
wedstrijd op het Wad ge-
houden.
Op de eerste Pinksterdag
is er voor Hoorn een wed-
strijd om de ,,Gouden
Sloep van Hoorn". De
kleine sloepen strijden om
de ,,Gouden Riem". In
september is er een na-
jaarsreünie, meestal op de
Kagerpiassen.

A
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Specialisten op het gebied van traditionele jachten

ry
Hoatcompagnie

,rAlmenum" b.v.
Harlingen

Kanaalweg lOB - 8861 KJ

Harlingen
TeleÍoon 05178 - 1337

b.s.s. 051 70 - 3 131

Zagerij
Houthandel

lmport

Voor zwaarden: Eiken en Bangkirai
plaathoul, droog. Eiken krommers en
gangenhout.

J

"Färöer"IN DIVERSE UITVOERI NGEN

OOK ALS CASCO
9,70 x 3,35 x 1,50 m

Scheeps- en Jachtwerf

Brandsma - lel. 05123-14 59

Jacht- en Sloepenmakerii ß. PORSIUS
Nieuwboaw en repûÙtie ran houten sehepen, rondhouten,

zwaønlen en Ìoeren, scheepsbeti mmeringen, blok¡oa¡ters,
-staurhutten 

en dekken.

Workum, Lijnbaen 2, tel. 05151-3129
corr.adres: Hegeterp 10,87ll EN Workum.

G.A. KROES & ZONTN
BOOTBOTJWERS BV

Frieseweg 4 A267 AD KAMPEN
Telefoon: O52O2 - 12684 / 2OO78

I
i

I

I

1.05130-221

K.K.de Boerult
sind.s lB53

.Niakuboilr ¡ail F ics( scl¡oil¡tcù
iù 1 o?i ?\ ¿cilttlt octi ù!:
þþcil ail tnal hailt¡l)

't Meer 42
HeeTenueen

Jachtwerf P. P. Piersma Heeg
Bouw van origineelhouten ronde jachten
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I)T- SHARPI}-KI-ASSI] OP(;ERICHT: I 2..1. I 9ó.1

CONTACTADRES:
J. W. v.d. Berkhof
Parkstraat 43
3581 PE Utrecht
030 - 341031

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de
Sharpiejachten

De Sharpie werd in 1931

beschouwd als het snelle
schip dat de twaalfvoets-
jol zou verslaan. Het schip
is ontworpen, voor een
wedstrijd van het Deut-
sche Segler Verband,
door H. Kröger.

Sharpie's zijn zeilboten
met een ,,klein" doek, nl.
l2 mr. Het schip meet
5.99 m, met een breedte
van 1.43 en een diepgang
van 0. l6 tot 0.90 m, af-
hankelijk van de zwaard-
diepte.

In 1937 werd de inter-

nationale status bereikt
en in 1956 was het zelfs
een Olympische Klasse.
Daarna is de klasse lang-
zaam teruggelopen tot een
vloot van ongeveer vijfen-
twintig schepen. In de

k-rop der jaren is er veel
gemoderniseerd zoals het
verstelbaar maken van de
gaffel en de fokkeval.
Nu kennen we twee ver-
sies van de Sharpie: de

,,moderne" en de ,,ouder-
wetse". De klasse heeft
een werkgroep,,voortbe-
staan l2 mr-klasse" die
oude schepen zoekt en op-
knapt.
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t)F_ ()t.YM Pt A.tot-Kt-.{sst_
OPGERICHT:
5.3.1960

CONTACTADRES:
Mevr. V. Reneman
Radesingel 28
971I EK Groningen
050 - 1355ó5

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de
Olympiajollen

PERIODIEK:
De Olympiajol

De Olympiajol, of O-jol,
werd door Hans Bebensee
ontworpen voor de prijs-
vraag verbonden aan de
Olympische Spelen van
1936. De O-jol is dan ook
een Olympische Klasse.
In 1935 waren er al twee-
honderd O-jollen in Duits-
land geregistreerd.

De O-jol meet 5 m, heeft
een breedte van 1.66 m en
een diepgang van 0. I 5 of
0.90 m, afhankelijk van de
zwaarddiepte. Er wordt
10.5 mr groof.zeil gevoerd. ninklijke Nederlandse

Watersport Verbond er
zes aan. Ncdcrland wist

zelfs Olympisch goud in
de klasse te winnen in
1936. Als absurde bijzon-
derheid mag gelden dat
O-jollen na 1942 werden
ingezel als varende mu-
nitiedepots!

Eind vijftiger jaren kende
de O-jol een periode van
grote terugval omdat veel
zeilers overstapten naar
de Finnjol-klasse. In 1959

deden er dan ook maar
vijftig deelnemers mee

aan het Nederlands Kam-
pioenschap.
Sinds 1970 mag naast de

klassickc karvccl-bouw-

wijze in hout ook in plak-
hout en in polyester ge-

bouwd worden. Vooral de
twee nieuwe bouwmetho-
den hebben de belangstel-
ling voor de O-jol weer
doen toenemen. Ook het
profiel van de mast werd
vrij gegeven waardoor er
nu masten zijn ,,a la
Finn".
Per jaar komen er on-
geveer twaalf nieuwe O-
jollen bij. Het hoogste
zeilnummer is nu 400.
Ongeveer honderd zeilers
bezitten een geldige meet-
brief en varen wedstrij-
den.
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Al snel schafte het Ko-



DE DIN(;HY OT TWAAI,FVOETSJOL VAN STANDAARDMODEL OPGERICHT: l9l4

CONTACTADRES:
G. J. Moes
Wolfkaterweg 92
7554 PN Beckum
05428 - 2543

DOELSTELLING:
klasse-organisatie (het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de
twaal lvoetsjol len

In het begin van deze

eeuw werden veel wed-
strijden gezeild met bijbo-
ten, zogenaamde tenders,
van grote jachten. Niet
door de eigenaren, maar
door hun bemanningen.
Door de zeer uiteenlopen-
de zeileigenschappen van
de verschillende bijboten
kon aan de uitslag van
zo'n,,wedstrijd" vreinig,
waarde worden gehecht.
Omstreeks 191 I kreeg de

Engelse ontwerper Geor-
ge Cockshott dan ook van
jachteigenaren de op-

dracht een ,,echte" wed-
strijdboot voor de jachtbe-
manningen te ontwerpen.

Cockshott's ontwerp
moest niet alleen voldoen
als wedstrijdschip maar
moest ook gebruikt kun-
nen worden als bijboot,
bijvoorbeeld voor het uit-
brengen van de jachtan-

kers. De boot mocht niet
langer zijn dan twaalf
voet. Ook de rondhouten
moesten van dezelfde
lengte zijn zodat het tuig
in de boot kon blijven lig-
gen. De mast behoorde
langer te zijn waardoor
een dekkleed gebruikt
kon worden. Het roer
diende uitneembaar en

het midzwaard ophaal-
baar te zijn. Goçde sleep-

eigenschappen waren na-

tuurlijk noodzaak, evenals

hijsogen voor het aan dek
takelen. Ook roeiriemen
en voetsteunen voor de

roeiers moesten aange-

bracht zijn.
Cockshott leverde niet al-
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leen een uitstekend ont-
werp dat aan de gestelde
eisen voldeed, hij week
ook af van de toen gebrui-
kelij ke ontwerpmethode.
Het was gebruikelijk dat
een ontwerper bij een
scheepsbouwer een schip
van een bepaalde lengte
bestelde. Verder gaf hij
aan waarvoor het gebruikt
werd, voor wedstrijd, toe-
ren of representatie. Ver-
der maakte hij enkele
wensen kenbaar over de
inrichting en het ma-
teriaalgebruik. Dan ging
de scheepsbouwer aan de
slag. De verdere maatvoe-
ring was vaak afhankelijk

van de kromhouten die op
dat moment voorradig wa-
ren. Ieder schip was dus
anders en wedstrijdzeilen
kon daarom enkel met
een lastig handicapsys-
teem plaats vinden.
Cockshott had echter
voor zijn ontwerp alle ma-
ten vastgelegd. Overigens
was dit al twee jaar eerder
toegepast bij de Star-klas-
se.

ln 1912 werd het ontwerp
in Engeland ingeschreven
als ,,A-class one design
Dinghy". In Nederland
werd de klasse in 1914
toegelaten als Nederland-
se eenheidsklasse onder
de naam ,,Dinghy of
twaallvoetsjol van stan-
daardmodel".

De opkomst van moderne
klassen heeft tot een afna-
me van activiteitelr en be-

langstelling geleid. Maar
sinds 1977 neemi. de be-
langstelling weer toe. Bij
de klasse-organisatie zijn
ongeveer 160 geregistreer-
de jollen bekend, waarvan
er 150 lid zijn van de ac-
tieve ,, I 2-voetsjollen
club". Er worden ieder
jaar weer nieuwe jollen
gebouwd. Opmerkelijk is

dat door de strenge hand-
having van de klassevoor-
schriften de snelheid van
nieuwe en oude jollen,
sommige zells ouder dan
vijltig jaar, gelijk is. De
jol behoort tot de grootste
wedstrijdklasse, samen
met de pampus en de re-
genboog.



DE PAMPUSKLASSE
OPGERICHT:
20.r0.1959

CONTACTADRES:
Willem Royaardsstraat 2

1077 WR Amsterdam

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met dc
Pampusjachten

PERIODIEK:
Pampusnieuws

\

\
a\

t22 \

W. en G. de Vries
Lentsch wonnen de in
I 933 uitgeschreven prijs-
vraag van de Koninklijke
Nederlandse Watersport
Bond.
De Pampus is een groot

zeiljacht van 6.70 m met
een breedte van 1.69 m en

een diepgang van 0.80 m.

Tot i945 was het zeiloP-
pervlak nog onder dat van

de l6-kwadraten. Na de

oorlog werd er echter 3 m'
aan toe gevoegd, exact
19.1 mr.

Ondanks de strikte hand-

having van de klasse-een-

heid door de klasse-orga-

nisatie is de Pampus een

uiterst modern uitgerust
jacht geworden met veel

trimmogelijkheden. De

mast is verstelbaar met

behulp van een rol in de

mastkoker.
Tot op heden zijn er drie-
honderdachtentachtig
Pampusjachten geregis-

treerd door de klasse-or-
ganisatie.
Vooral in de regio's Fries-
land, Loosdrecht, Reeu-
wijk en Braassem wordt
cr wedstrijd gezeild. Mi-
nimaal vijltig deelnemers
tijdens zeilevenementen
als de Nieuw-Loosdrecht

Week, de Holland Week
en het jaarlijkse Klasse
Kampioenschap zijn geen

uitzondering.
Dat een ,,oud" schip niet
onder hoeft te doen voor
een nieuw heeft zeiler
Van Dalen bewezen met
de Pampus l. Na een gro-

te opknapbeurt gaat de

,,1" weer voor nieuw door
en doet het bovendien uit-
stekend in de wedstrijden.
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I )t. R U(;t_\ B(XX; K LASST_ oP(;ERI('H'l:1947

CONTACTADRES:
F. W. J. Dekker
Grotiuslaan 26
2353 BW Leiderdorp

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staât en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de
Regenboogjachten

PERIODIEK:
Het Regenboognieuws

Het Regenboog zeiljacht
werd ontworpen door G.
de Vries Lentsch, ook me-
de-ontwerper van de Pam-
pus, in 1917.

De Regenboog is een
groot kieljacht met een

lengte van 9 m, een breed-
te van 1.96 m en een diep-
gang van l.l0 m. De bal-
last bedraag 850 kg. Er
wordt veel doek gevoerd:

een grootzeil van 28 m2,

een fok van 8.5 m2 of een
genua van 12.2 m2 en een

spinnaker van 30 mr.

Tussen l9l7 en 1944 zijn
er eenennegentig ge-

bouwd, waarvan drieen-
zeventig door G. de Vries
Lentsch. Van 1944 tot
1967 werden echter geen

nieuwe jachten gebouwd.
Na 1967, in de jaren'67
tot'll , zijn er weer twin-
tig gebouwd. In 1987 wer-
den drie schepen nieuw
gebouwd. De laatste jaren
varen weer zeventig Re-
genbogen actief aan wed-
strijden mee, waarvan

nog dertien uit de jaren
l9l7-r918!
De traditionele Holland-
Friesland wedstrijden
werden voor het eerst in
1937 gehouden. In 1987
worden deze wedstrijden
voor de negenennegentig-
ste en honderdste keer
verzeild!
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I )F- .1(I KWA I)RAA'f K I-ASSE OPGl:Rl('H't: 193ó

CONTACTADRES:
W. Geveke
Westereiland lló
ló71 HX Medemblik
02274 - 37t5

DOELSTELLING:
Klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de 30 mr-
klasse

JUBILEUMBOEK:
,,75 jaar 30 mr", uitgave 1986

Eén jaar nadat de Noord-
Nederlandse Watersport
Bond een prijsvraag uit-
schreef voor het ontwer-
pen van een zeiljacht met
22 mr doek, kreeg de
prijswinnaar ir. Sjoerd
Huisman de opdracht de

,,Sperwer". een 7. l0 m-
klasse schip, te gaan me-

ten en het lijnenplan op
papier fe zetten. Dit schip
vormde de basis voor de

nieuwe 30 mr-klasse, de

N.N. W. B.-tegenhangster
van de K.V.N.M.V.-re-
genboogklasse.

De 7.10 m-klasse (1923)
was ontwikkeld uit de

oude W-klasse (1912).
Zij, ook wel ,,streep-klas-
se" genoemd, liet de zei-
lers vrij te experimente-
ren met hun ,,zeven-me-
ters". De 7.10 m-zeilers
hadden doorgaans vol-
doende geld tot hun be-

schikking zodat ze wel het
een en ander konden pro-
beren met schepen en zei-
len: vleermuiszeilen, lange
masten met grote toren-
tuigen, kogelspinnakers,
bijzonder grote genuafok-
ken, zeer kromme en zeer
steile gaffels. Maar dit ex-
perimenteren leidde er
toe dat veel zeilers, die
het financieel niet meer
konden bijbenen, zich uit
de klasse terugtrokken.
In 1936 viel dan ook het
besluit een eenheidsklasse
op basis van de 7.10 m in
te stellen, waarin geen ex-
perimenten meer werden
toegelaten. De almetin-
gen voor de nieuwe een-

heidsklasse werden als

volgt vastgesteld: lengte
over alles 7.50 m, breedte
2.14 m en diepgang 0.90
m. Het vastgestelde zeil-
oppervlak bedroeg 30 mr
en het gewicht van de lo-
den ballastkiel moest 480
kg zijn. Ook werd vastge-
steld dat de 30 mr evenals

de 22 m) van latten, het
systeem-Bulthuis, ge-

bouwd moest worden.

De bedoeling was de 7.10
mr en de 30 mr tot'1940 in

wedstrijden te laten uitko-
men, om zo een soepele

overgang van de ene naar
de andere klasse mogelijk
te maken. Beide schepen
bleken zeer aan elkaar ge-

waagd. Toch ging de 30
m: haar voorgangster
overheersen. In Friesland
was na 1940 de rol van de

7.10 m uitgespeeld, maar
in Groningen bleek de 30

mr niet aan te slaan. Pas

aan het einde van de zes-

tiger-jaren veranderde de

30 mr van een Friese- in

een Noordelijke eenheids-
klasse. In het Westen
daarintegen is de 30 m.r

niet populair geworden.

ln totaal zijn er dertig 30

m:-ers gebouwd. Twee
zeilnummers zijn in eerste
instantie niet uitgegeven:
elI en dertien, het ,,gek-
kennummer" en het ,,on-
geluksnummer". Dat
laatste nummer is in 1985

toegekend aan een in
1953 gebouwd, maar toen
niet geregistreerd, schip.
Na een periode van terug-
val slaagde de klasse-orga-
nisatie er eind jaren zestig
in weer nieuw leven in te
blazen. Leden werden

,,verplicht" aan wedstrij-
den mee te doen en kre-
gen bovendien de op-
dracht het bestuur te mel-
den wanneer een schip te
koop zou worden aange-

boden. Het bestuur kon
dan zorgen voor een nieu-
we actieve eigenaar.
Het heeft gewerkt: in
1986 kon de vijftigste ver-
jaardag worden gevierd.
In het jubileumjaar zijn
veel activiteiten georgani-
seerd: een jubileumboek,
een presentatie op de
HISWA, een reünie in de
zomermaanden en specia-
le wedstrijden tijdens de

Sneekweek. Het is de be-
doeling om tijdens de

Sneekweek de wedstrij-
den tussen Groningen en
Friesland, een oude tradi-
tie uit de tijd van de 7.10
m-klasse, in ere te herstel-
len. En wie weet blijft het
niet bij een eenmalige ge-

beurtenis.
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I)T- Ió KWAI)RAATKI-ASSE OPGERICH'I: 1958

CONTACTADRES:
J. De Haas
Vuntuslaan 42
Oud-Loosdrecht
02158 - l5t9

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de l6-
kwadraten

PERIODIEK:
,,Nieuws en Praat van de
Zest ien kwad raat"

{

(Bergumer Meer). Daarna
verscheen de,,Vergrote"
of ,,Grote B.M." met
scheg en gaffeltuig. Ver-
volgens kwam een kiel-
jacht, de l6-kwadraat-
stipklasse en in 1954 de

,,streepklasse" die de

,,stipklasse" verdrong. Al
in 1940 werd het jacht als
Nationale Klasse erkend.

De l6-kwadraat meet 6 m
over alles, is 1.92 m breed
en heelt een diepgang van
0.80 m. Voor- en achter-
dek zijn kenmerkend plat
en breed. De kiel is ge-

stroomlijnd en voorzien
van 80 kg ballast. Er is

een schegje geplaatst voor
een vertikaal draaiend
roer. En er wordt natuur-
lijk niet meer dan l6 m?

doek gevoerd: een groot-

zeil van 12 m2 en een fok
van 4 mr; de spinnaker

ontbreekt. Door de kleine
fok kan er gemakkelijk
gelaveerd worden in
nauwe vaarwaters. Dat
maakt de 16-kwadraat
mede zo populair als toer-
schip.

De klasse-organisatie is

opgericht in 1958 en telt
nu ongeveer zevenhon-
derd leden. Alleen geheel
van hout gebouwde
schepen kunnen als wed-
strijdjacht worden geme-

ten en geregistreerd. Elk
jaar worden ongeveer der-
tig nieuwe schepen gere-
gistreerd. Een veelvoud
hiervan wordt voor de
toervaart gebruikt en niet
geregistreerd! Van de
ruim vierduizenddriehon-
derd gemeten jachten lie-
ten achthonderdvijltig er
dit jaar de meetbrief vel'-
lengen.
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ln 1931 vond de Ber-
gumer kapper Hendrik
Bulthuis de zogenoemde
lattenbouw voor zeiljach-
ten uit. Het systeem-Bult-
huis, dunne latten worden

10

op mallen gespijkerd, is

zeer geschikt voor zelf-
(amateur) bouw. Eerst ont-
wierp Bulthuis een mid-
zwaardjachtje met toren-
tuig, ,,de kleine 8.M."



DE 22 KWADRAATKLASSE
OPGERICHT:
(1935) 1983

CONTÄCTADRES:
D. Boersma
D.S. Bangmastraat 75
9008 TK Roordahuizum

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de
22 mr-klasse

.ITJBII,F],T]MBOEK:
,,'n halve eeuw 22 kwadraat",
uitgave 1985

j-,. -.h,.*='::>*î.'
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De Noord-Nederlandse
Watersport Bond schreel
in 1935 een prijsvraag uit
voor het ontwerpen van

,,een nieuw open zeiljacht
met 22 mr doek, bedoeld
als klasse tussen de l6 mr-
en de 7.10 ml-klasse. Het
schip moest vooral ge-

schikt zijn voor de door-
gaans ondiepe binnen-
wateren in het noorden
van Nederland.
Het ontwerp van ir.
Sjoerd Huisman uit het
Friese Marssum won de
hooldprijs. Het was een

schip van 7 m lengte, 1.90
m breedte en 0.90 m diep-
gang, het had een aange-
zette houten kiel en 250

_i;. .t". ._ .
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ten doen. Al in 1936 werd
de loodballast verhoogd
tot 350 kg. Nylondoek
werd toegestaan in 1959.
Dit maakte een geheel
nieuw zeilplan mogelijk
met 26.8 mr zeil aan de
wind en een spinnaker
van 20.9 m'. De cis ,,ei-
ken" is vervangen door

,,eiken of gelijkwaardig",
maar ook roestvrijstaal
wordt ovcral aangetrof-
fen. Een nieuw reglement
legt het gebruik van bier-
strekker, trapezc, joy-
stick, etc. âan banden.

De 22 m2 heeft zich alleen
in Friesland duidelijk ge-

manilesteerd. De belang-
stelling voor deze klasse
was nogal wisselend.
Vooral in de beginjaren,
vlak na de tweede wereld-
oorlog, rond 1960 en rond
1974 was de klasse po-
pulair.
Sedert 1983 is er echter
een sterkere belangstel-
ling dan ooit te voren. In
I 984 is zells een geheel
nieuw schip gebouwd en

er bestaan plannen voor
een tweede. De bouwkos-
ten vormen echter een
grote hindernis: de eerste
schepen werden in 1935
voorongeveer/1100,-
algeleverd, nu is dit ruim
/ 50.000,-. Door restau-
raties zijn er nu vijltig
schepen in de vaart. Hier-
van doet het merendeel
aan de wedstrijden mee
welke door de klasse-orga-
nisatie ,de 22 mr-club",
opgericht in 1983, wor-
den georganiseerd.
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kg loodballast. Uit eiken
of mahonie latten (18 x
22) werd de romp ge-

bouwd, verbonden met ei-

ken wrangen en eiken of
essen spantjes. Met opzet
was gekozen voor de lat-
tenbouw, het systeem
Bulthuis, in plaats van de

toen gebruikelijke gan-
genbouw, om de klasse

toegankelijk te maken
voor amateurbouwers.
Toch hebben maar wei-
nigen zich hieraan ge-

waagd.

Al in mei 1935 werden de

eerste vier meetbrieven
uitgegeven. Van deze

schepen met de nummers

:.'*á,r.æ

1,2,3 en 4 is alleen de
nummer 4 nog in de
vaarï.
Een klasse van ruim vijf-
tig jaar oud, die zich op
het wedstrijdwater heelt
weten te handhaven, heeft
concessies aan het oor-
spronkelijke ontwerp moe-

,l
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OPG[-RICHT:
14.4.t967
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t.CONTACTADRES:
J. E. Hoekstra
Hemdijk 6l
8ó01 XJ Sneek
05150 - 23301

DOELSTELLING:
klasse-organisatie, het
behouden van de klasse in
haar originele staat en het

bevorderen van
wedstrijdzeilen met de
Valkjachten

PËRIODIEK:
Valkennieuws

De Valk is gebouwd tij-
dens de tweede wereldoor-
log naar een ontwerp van
E. G. van de Stadt. Het
was het eerste schip van
watervast multiplex.

Het schip meet 6.50 m,

breedte 2meneendiep-
gang van 0.81 m. Het bal-
lastaandeel beslaat I 50

kg. Er wordt een grootzeil
van 12 mr, een fok van 4

mr, een genua van 6.6 m1

en een spinnaker van 14.5

mr gevoerd.
Veel van de eerste Valken
verkeren nog in uitsteken-
de conditie, zoals de ,,14",

welke nog wedstrijden
zeilt. t,

*

\.
1
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Een nieuwe roef
ooAlles heeft een

op
rij

de
d"

In Nederland heeft in het restaureren van voormalige zeilende
hedrijfsvaartuigen door parliculieren een sterk groeiproces
plaats gevonden. We kunnen haast van een traditíe gaan spre-
l¡.en. Dit noodzaakt het Maritiem Museum ,,Prins Hendrik"
haar vloot zodanig Íe restaLteren dat hel een voorbeeldfunctie
waard is. J. Springer, als werkbegeleider verbonden aan dit
ntuseLtm, doeÍ verslag von voorbeeldige resÍauralies.

M useumvloot

Het Maritiem Museum ,,Prins Hen-

drik" in Rotterdam bezit een vijftien-
tal binnenvaartschepen waarvoor res-

tauratieplannen zijn opgezet. Het be-

staansrecht ontleent deze vloot niet al-
leen aan haar verscheidenheid maar

vooral aan haar kwaliteit. Voor deze
L^LL^-,,^^l -^-{:^.,1:^-^ilSpgutçll llcuuçlr vuçl P4l l¡lu¡rvl I

scheepseigenaren en restaurateurs al
waardering getoond.

Als eerste, compleet gerestaureerde

schip is de Hasselteraak ,,Annigje" ge-

presenteerd aan het publiek tijdens de

Ship Show Meppel, in mei van dit
jaar. De ,,Annigje" bracht een lading
turf met deklast op de zeilen, en met

hulp van een opduwer, van Meppel
naar de Leuvehaven in Rotterdam.
De Zuid-Hollandse aak ,,Alles heeft
een tijd" is het tweede schip van de

museumvloot dat het Maritiem Mu-
seum volgend jaar volledig gerestau-

reerd aan het publiek hoopt te tonen.
De vervanging van de roef is een voor-

beeld van de aanpak van de restaura-

tie door de museummedewerkers:
Henk Dessens, Bart Vermeer en John

Springer en degene die het werk uit-
voerde: Arie van Eijk, de eenenzeven-

tigjarige scheepsbouwer en oud-direc-
teur van de scheepswerf J. H. van Eijk
cn Zonen te Sliedrecht.

Restauratie

Voordat dit soort werk wordt uitbe-
steed, moet er historisch onderzoek ge-

daan worden: op het schip ter plaatse,

aan de hand van beeldmateriaal, door
gesprekken met familieleden van de

vroegere schipper en door archiefon-
derzoek.
Bij de ,,Alles heeft een tijd" boften we

omdat de roel nog vrijwel compleet op

het schip zat. De. uitvoerder kreeg be-

halve een geschreven bestek en een te-
kening, met de nodige uitgewerkte de-

tails, de oude roef dus als voorbeeld.
ln het bestek worden alle verschillen-
,1-.1iLt^" r¡on hol nlaotrvarlz ââñûA-

geven in millimeters en de klinknagels
in duimse maten. Ook de nagelafstand
wordt voor de verschillende construc-
ties voorgeschreven. Voor het water-
dichtklinken aan de den werd de af-
stand, als zij alweek van het origineel,
bij X" nagels vier tot vijf maal de dia-
meter van de steel genomen. Bij het
restâureren proberen we zo min moge-

lijk concessies te doen aan de authen-
ticiteit. De oude roel bleek bij het op-

meten a-symmetrisch te zijn en de

nieuwe roel is dat derhalve ook. Bij het

halfrond voor de geleiding van de blin-
den in de zijden zijn we echter afge-
weken en hebben we, om voor iedere

scheepsbezitter begrijpelijke redenen,

een wat kleinere nagelafstand gehan-

teerd.

Van Eijk, scheepsbouwer

De opdracht voor het maken van de

nieuwe roef kwam, na een vergelijking
van drie offertes, uiteindelijk terecht
toe aan de scheepswerf Van Eijk in
Sliedrecht.
Van Eijk kwam in 1932bij zijn vader
in het bedrijf, die toen houten roeibo-

ten en ankeraken voor de baggerwer-
ken bouwde. Toen de drie gebroeders

hun vader opvolgden schakelden zij

over op staalbouw. Na de oorlog be-
gonnen ze met nieuwbouw: stalen sloe-
pen, blusboten en patrouillevaartui-
gen. Nu worden op de werf, waar veer-
tig mensen werken, passagiersschepen

en kruiplijncoasters gebouwd.

Klinken

,,Je zat de hele dag met een sloopha-
mer en sloopbeitels koppen te hakken.
Als je een plaat eruit had die ver-
nieuwd moest worden, dan werd zo'n
plaat,,overbekoord". Je legde hem op

de nieuwe plaat, je nam een pijpje en

een papje van krijtwit en zo zette je de

kringetjes over. We legden de plaat op
een paar tonnen en duwden hem zo on-

der de slingerpons door. Als je een
goed stelletje klinkers had en ze had-
den er echt zin in, dan kon je op een

dag wel twaallhonderd 72" nagels klin-
ken. Als je met de hand klinkt heb je
twee klinkers nodig, maar met de

luchthamer maar één. Wij waren met
vier man; een klinker, een nagelheter,
een dollyman en een induwer. De na-

gelheter en de induwer wisselden el-
kaar soms af," aldus Van Eijk.
De nagellengte wordt bepaald door de

dikte van het materiaal, de diepte van
het gesoevereinde gat en de dikte van
de kop die erop geklonken wordt, ,,het
klinksel".
Als een gat onvoldoende is gesoeve-

reind en het schip slijt in de kimmen
zodat het klinksel verdwijnt, kan een

nagel loskomen en gaat lekken. Om
waterdicht klinkwerk te krijgen wor-
den de platen zodanig op elkaar gelegd

dat de braam, die door het knippen
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ontstaat, altijd op de andere plaat
komt. Bij reparatiewerk werd tussen
de platen, als deze ingekankerd waren,
teerpapier gestopt, waar de klinker ui-
teraard een hekel aan had.
Bij nieuwbouw wordt er bij Van Eijk
niets tussen de platen gedaan. Wel
wordt het profielijzer met menie inge-
smeerd. De naden worden altijd met
en papje van bruine of Umeateer en

droge rode menie ingesmeerd (stop-
menie is ook mogelijk). Dit wordt met
de punt van een houten pen gedaan.

Op deze manier was lekkage een zeld-
zaamheid, volgens Van Eijk.
E,rg belangrijk is het aanbouten. De
platen worden voor het klinken met de

bouten tegen elkaar getrokken. Is de

afstand tussen de bouten te groot en

zitten de platen niet helemaal ,,aan"
dan kan een nagel tussen de platen op-
stuiken en lekkages veroorzaken.

,,Alles hrrft een tijd"
Bij de ,,Alles heeft een tijd" werden
X" nagels eerst uitgegloeid om het ma-
teriaal zachter te maken. De nagels
werden daartoe in een stuk pijp ge-

daan die in een rustig kolenvuur wordt
gelegd. De nagels worden zo door-en-
door heet.

Nagels kleiner dan %" werden koud
geklonken. Van de 7:" nagels hadden
we verschillende steellengtes die met
twee mm opliepen zodat met zorgvul-
dig soevereinen mooi klinkwerk kon
worden geleverd.
Het klinkwerk viel in de winter en

daarom heelt Van Eijk eerst de roef
helemaal afgemald voor deze van het
schip werd verwijderd. Voor de hoe-

ken die op het dek kwamen werden
hulpplaatjes gemaakt, ,,aan dek be-

koren".
Zo kon de roef in de loods worden ge-

copieerd wat veel tijd bespaarde. Ook
in de loods werd de roef gerecon-
strueerd en in elkaar gebout. Buiten
werd geklonken. Daarna werd de roef
aan boord gebracht en aan dek en
voorschot geklonken.

Alles paste precies!
Arie van Eijk heelt mooi werk gele-
verd volgens zijn motto: ,,Je hebt eer-
der een goede naam verspeeld danver-
diend".

74

)) D
van het

ZuideÍzee Museumtt

e ijzeren kern

Ondanks daÍ het overgroÍe deel van de negentig schepen tellen-
de museumvloot houten exemplaren zijn, gaat het hier over
ijzeren schepen. De houten schepen liggen merendeels onder
dak, ntaar de ijzeren liggen allemaal in het water en zijn
varend. Thedo Fruithof, als conservator verbonden aan het
Zuiderzee Museum, zet uiteen waarom de oude ijzeren
schepen opnieuw de elementen kunnen Írotseren.

Potscheepje: een begin

ln 1914, toen ik bij het museum ben

aangesteld, was het potscheepje naar
de helling ,,'t Kromhout" in Amster-
dam. Dit potscheepje zou ter gelegen-
heid van de opening van het museum
als eerste schip gerestaureerd worden.
Het dek van het winkelgedeelte moest
worden vervangen.
Het museum bezat onvoldoende man-
kracht om een voorstudie te maken en
de restauratiewerkzaamheden te be-
geleiden. Op goed vertrouwen werd er
gerestaureerd.,,Helaas,' zeiden we

tien jaar later.
E,r waren geen foto's gemaakt van de
oorspronkelijke scheepsonderdelen,
een tekening was er niet, een restau-
ratieplan ontbrak. De restauratie werd
met lastechnieken uitgevoerd en er
zijn enkele fouten gemaakt. Daar kon
de uitvoerder, een startende ideële
werf, weinig aan doen. Er was immers
nog maar nauwelijks ervaring met de

,,museale" restauratie van ijzeren
schepen in Nederland opgedaan.

,,De Vier Gebroeders"

Enkele jaren na het potscheepje werd
het noodzakelijk om het vlak van de

hektjalk ,,De Vier Gebroeders" te res-

taureren. Het vlak was te dun gewor-

den met soms hier en daar een spuiter
en op vele plaatsen cement als pleister
op het roestige, versleten ijzer.
De oplossing van insiders in die tijd
was ,,dubbelen": een tweede huid er

overheen lassen. Hoe lang dat stand
zou houden werd niet gezegd. Tegen
alle adviezen in hebben we een adver-
tentie geplaatst en gevraagd of er een
werf zou zijn die het vlak van het ne-
gentigjarige schip kon vernieuwen in
klinkwerk. Vier werven meldden zich
aan. Dàt hadden we nooit durven
hopen! De keus viel op de Werf Geert-
man in Zwartsluis.
Oude werknemers waren weer met
vuur en veel lawaai aan het werk nadat
met enige moeite oude partijtjes klink-
nagels waren gevonden. Na een jaar
was het schip weer voorzien van een

nieuw vlak en nieuwe kimmen. Er was
weer een stukje kennis vergaard van
de oude scheepsbouwtechniek. Vanaf
dat moment dachten we niet meer aan
lassen.



Dokkum

De opbouw van het buitenmuseum
kwam meer en meer op gang. Al het
geld en de beschikbare tijd werden
hierdoor opgeslokt. Toevallig kwamen
we echter in contact met een enthou-
siaste groep mensen van de Stichting
Stâdsherstel die de oude en verwaar-
loosde admiraliteitshelling in Dokkum
wilde opknappen. Er waren plannen

om met behulp van ,,Werkvoorziening
Oostergo" een reparatiewerl te begin-
nen.

Dat was voor het museum dé kans om
de vijf veld- en tuindersschuiten uit
West-Friesland te laten restaureren.
Enkele weken na het eerste gesprek la-
gen er behalve de veld- en tuinders-
schuiten ook een aalboot en een als

woonschip verbouwde boeierpraam
voor de wal in Dokkum.
Met enorm enthousiasme zijn de

schepen aangepakt. Van de boeier-
praam werd de hele bovenbouw ge-

sloopt en de aalboot werd schoon-
gemaakt. Klinkervaring deden de

Dokkumers op met de lichtere veld-
schuiten. Ook diverse andere schepen
zijn in Dokkum op de helling geweest.

De kwaliteit van het werk was, natuur-
lijk, afhankelijk van de deskundigheid
van de werf, maar ook van de continui'-
teit van goed personeel. Helaas was

hun toekomst, die er aanvankelijk
rooskleurig luitzag, erg wankel. Vooral
door onvoldoende begeleidingsmoge-
lijkheden en teruglopende over-
heidssubsidies liep dit enthousiast ge-

starte project ten einde.

Nieuwe mogelijkheden

Het museum kon minder profiteren
van de sociale werkvoorzieningssector.
Niet alleen in Dokkum werden na

I 980 de activiteiten beknot door de

karige financiële middelen. Het bui-
tenmuseum werd ondertussen voor het

publiek opengesteld en er is inmiddels
een nieuw restauratieprogramma ge-

maakt voor de resterende drijvende
ijzeren schepen.

Door het, nu uitgebreide, eigen perso-

neel, is de restauratie van een parlevin-
ker voltooid en er is het afgelopenjaar
een nieuw dek op het potschip geko-

men: maar nu in klinkwerk, op de juis-
te hoogte, met goede zeegen dekrond-
te.

Scheepswerf ,,De
Broekerhaven"
Twee schepen zijn inmiddels uitbe-
steed aan de werf van Van der Meulen
in Broekerhaven: een boeierpraam en

een beurtscheepje.
De boeierpraam ,,De Hoop" werd in
1901 gebouwd op de werfvan S. J. van

Goor in Meppel. Het schip is altijd ge-

bruikt om turf te vervoeren van de

Drentse turfgebieden naar Zwartsluis.
Na de sloop van alle na-oorlogse toe-
voegingen - de boeierpraam fungeer-
de als woonschip toen het museum tot
de aankoop overging - bleef er een

kaal casco over. Hier en daar zat een

kleine aanwijzing hoe de boeierpraam

er als zeilschip uitgezien kon hebben.

De romp alleen bood te weinig houvast
voor een verantwoorde restauratie.
Dankzij de gegevens uit het Schut-
tevaer-archief en het scheepskadaster
werden herkomst en type bekend. L.
Kats had er van 1924 tot vlak na de

tweede wereldoorlog mee gevaren.

Wekelijks ging hij met zijn broer en

vader jagend en zeilend naar de turf-
gebieden om met een ruim vol plus

deklast terug te komen. Kats trouwde
in '35 en liet toen een roefje op zijn
schip zetten. Zo'n vijftien gesprekken

hebben we met de familie Kats ge-

voerd over talloze onbekende details,
variër'end van mastbank tot kleurstel-
ling. Met deze gegevens en nieuwe fei-
ten, afkomstig uit het archief van H.
Bos, diverse scheepsmodellen uit ver-
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schillende musea, en oud beeldmate-
riaal waren alle stukjes van de legpuz-
zel compleet. Alle gegevens zijn op te-
kening verwerkt en uiteindelijk was

het museum in staat een restauratie
naar wens uit te laten voeren.

De scheepswerf ,,De Broekerhaven"
heeft het schip in een loods gerestau-
reerd. Begonnen werd met het vervan-
gen van vlak en kimmen. De platen
zijn na elkaar uit elkaar gehaald.
Klinknagels werden afgebrand en

eruit geslagen zodat de oude gataf-
standen bewaard bleven. De katte-
sporen en spanten zijn waar nodig ver-
vangen. Met veel menie tussen huid en

hoeklijn is vervolgens het vlak weer
aaneen gebout. Het klinkwerk kon be-
ginnen.
De werf was echter niet in het bezit
van een klinkhamer en tegenhouders.
Na een speurtocht bij andere wsrven
lukte het om dit materiaal bijeen te
scharrelen. Van der Meulen had vroe-
ger bij een machìnefabriek in IJmui-
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den het klinken geleerd bij het werk
aan vissersschepen. Samen met zijn
medewerkers heeft hij enthousiast het
schip aangepakt: enthousiast maar ook
voorzichtig. Telkens als bij het uit-
nemen van stukken huid iets te voor-
schijn kwam dat misschien van belang
kon zijn voor de documentatie werden
we gewaarschuwd.

Ondertussen waren de boeisels, de
gangboorden en de den getekend en

deze zijn geheel volgens de aanwijzin-
gen aangebracht. Een deel van het dek
moest worden aangevuld met ruiten-
plaat. Deze was van de goede soort
nergens meer te vinden, tot iemand

zich herinnerde dat de museumdek-
schuit precies de goede maat ruit had.
Weer een probleem opgelost!
Uiteindelijk was in 1985 het zover dat
het schip er, wat het ijzer betrof, weer

uitzag zoals ze gebouwd zou zijn in
1901. Het was een ontroerende erva-
ring voor ons en de oude eigenaar, toen
hij dit ook vaststelde.

Op dit moment is er bij dezelfde werl
een schip onder handen dat vanal de
oprichting van het museum tot de ver-
zameling behoort.
Dit beurtscheepje onderhield tussen
Heidenschap en Leeuwarden een
beurtvaart. In 1904 werd het gebouwd
op de Werl Wildschut in Gaaster-
meer. Delen van de huid, in het voor-
en achterdek zijn inmiddels vervan-
gen.

Restauratie ethiek

Niets kan de gemoederen van restau-
ratoren, conservatoren en andere
schepen-fricks meer bezig houden als
vervangen, reconstrueren en conser-
veren. In andere sectoren van de mu-
seumwereld komt dit ook aan de orde,
bijvoorbeeld bij archeologische vond-
sten. Restauratie-ethiek is zeer tijd-
gebonden: iedere tijd heeft weer ande-
re gedachten bij wat moet en kan.
Een uitgangspunt bij schepen kan zijn,
als het schip ,,onder dak" bewaard kan
worden, conserveren en consolideren
te prefereren boven ingrijpend terug-
restaureren naar de oorspronkelijke
staat. Bij een ijzeren schip zou een
roestwerende coating dan voldoende
zijn. De geschiedenis van het schip, tot
het moment dat het uit de vaart geno-

men werd, blijlt dan als historisch do-
cument bewaard. Maar wat te doen
met een onooglijke woonboot met weg-
gesneden boeisels en dekken en die
toch drijvende moet worden gehou-
den?

De keus bij de boeierpraam is gevallen
op het vervangen van de zwakke dun-
ne delen uit de periode waarin het
schip als dekscheepje zonder roef
heeft gevaren. De geschiedenis is uit-
gebreid gedocumenteerd en de perio-
de 1924-1935 is wat kleurstelling, in-
richting en uitvoering betreft aange-
houden. Wij vinden het dan ook niet
altijd nodig om tijdens het restaureren
tot het stadium van de bouw van het
schip terug te gaan. Juist de daarop
volgende lasen kan dat verhaal of het
leven van het schip treffend tot uiting
brengen. Moet er echter veel gerecon-
strueerd worden dan ligt het voor de
hand naar een vroeger stadium te
gaan.



Materialen

De ijzeren schepen werden tot tien
jaar geleden onderhouden met de ge-
bruikelijke scheepsverven en afge-
werkte olie voor de binnenkant. De
boeierpraam is echter geheel gestraald
en daarna voorzien van een dikke laag
zwartblijvende teer-epoxy. Daar waar
verf hoort kunnen, na een tussenlaag
te hebben aangebracht, de gebruikelij-
ke verfsoorten worden toegepast. Ook
de gehele binnenkant is zo behandeld.
Tot nu toe is deze kostbare oplossing
duurzaam gebleken.
Het potscheepje is alleen buitenom in
de teer-epoxy gezet. Voor de binnen-
kant is gekookte lijnolie gebruikt. Dit
oude middel bevalt ons nog prima.
Teer-epoxy is ook erg goed gebleken
om zwakke, weggeroeste onderdelen
na het stralen te conserveren. We heb-
ben dan ook besloten de hektjalk, hoe-
wel al begonnen met het vervangen
van de boorden, te stralen en in deze
moderne teersoort te zetten.

Er resten nog enkele ijzeren schepen,
waaronder de aalboot. Als dit karwei
gedaan is kunnen we ons weer gaan
toeleggen op de restauratie van de vele
unieke houten bootjes die het museum
rijk is. De ijzeren vloot is dan voor lan-
ge tijd veilig gesteld.

Restaureren als hobby
Trouwe Spiegellezers zíjn de naam van Klaus H. Roding uit
Wanneperveen al meermalen tegengekomen in de rubriek
,,Brieven van lezers". Regelmatig gaf hij aanvullende infor-
ntalie op artikelen.

Tijdens de Jollendagen inAndijk ontmoette ik hem met zijn
,,maat" op de ST 48, een jol die opviel door zijnfraaie yoor-
schip. De ondertuigde jol wos zeker niet de snelste van het
ueld, ntaar bij het uitzeuen van het viswant (zonder haken!)
hleek dat de bemanning van de ST 48 ervaríng had met dít
werk.
Thedo Fruithof van het Zuiderzee Museum raadde me aan
ont eens bij Roding thuis in Wanneperveen te gøan kijken,
want tussen alle lieden die zich bezig houden met het restau-
reren van schepen en onderdelen neemt Klaus Roding wel een
heel bijzondere plaats in.

Thuishaven De hellingen

Ja, hoe begin je. Zeventien jaar ge-
leden begon ik op deze plek met het
maken van de rollenhelling langs de
rand van de tuin. De helling waarop
nu het casco ligt van een Groninger
boot. Toen was dit ons tweede huis.
Twee jaar later kocht ik stukken
spoorrails en betonnen dwarsliggers en
liet een sleuf in de tuin graven. Een
kraan tilde het geheel op zijn plaats en
nadat er een zware lier stevig op zijn
fundatie stond kon ik wat zwaardere
scheepjes omhoog draaien. De helling
en de hellingwagen zijn zwaar genoeg
om er zelfs een botter op te hellingen.
Maar dat is me allemaal te groot, zegt
Roding. Op onze vraag of je dat alle-
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Direct naast het huis in Wanneper-
veen lopen we op tegen een opduwer
die op een zware wagenhelling staat.
Een driepoot met takel, een aambeeld,
een groot motorblok van een scheeps-
diesel en een hoekje met, in onze ogen,
oud ijzer. Klaus Roding die tussen zijn
tandartspraktijk in Zwartsluis en ons
bezoek nauwelijks de tijd kreeg om te
eten maakt een rondgang met me
langs de ,,vloot" terwijl Theo Kampa
alles op de gevoelige plaat vastlegt.
Met drie hellingen in de tuin heeft Ro-
ding een outillage waarop menig werf-
je jaloers zou kunnen zijn. De naam
,,Thuishaven" op het huis is dan ook
treffend gekozen.



De rontp van een van de weinig overgebleven Groninger boten.

hij er onderhanden heeft gehad moe -

Roding een schatting maken. Ik denk

dat er zo'n twintig stuks door mijn
handen zijn gegaan, zegt hij.
Naast het pure handwerk gaat er veel

tijd zitten in het speurwerk. Het plak-
boek ,,opduwers" zit vol met foto's,
knipsels e.d. van alle mogelijke typen
en modellen. Vooral oude foto's zijn
belangrijk bij het in originele staat
brengen van de scheepjes.

.t
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De Staverse jol
Ook het plakboek ,jollen" komt op ta-
lel. Honderden foto's van jollen, knip-
sels, nota's, enz. zijn op volle pagina's

bij elkaar gebracht. Duidelijk be-

steedt Roding veel tijd aan deze hob-

by. Maar ook door het varen en spre-

ken van informanten komt veel infor-
matie los. Deelnemen aan de Visserij-
dagen in Workum, de Jollendagen in
Andijk en dan weer twaall uur lang

terugzeilen naar Wanneperveen, kost

tijd. Maar hij laat zich zelfs niet door

de hulpmotor opjutten. De haven inva-

ren gebeurt met de wrikriem. De mo-

tor is er alleen voor nood!

Het is plezierig om met mensen als

Klaus Roding over schepen te praten.

Het is eigenlijk fantastisch wat

,,amateurs" als hij behouden voor een

volgende generatie liefhebbers van

oorspronkelijke scheepstypen. Het is

een goede zaak dat veel van zijn werk
verder wordt onderhouden door mu-

sea, oudheidskamers en particulieren
die het bezit op waarde weten te schat-

ten.

80

Klaus Roding op zijn jol tijdens de

Jollendagen 1987. -q

t
f
t::

De ST 48 onder zeil.
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Drieentwintig musea in Nederland
hebben al dan niet gerebtaureerde

schepen in hun bezit, of in hun collec-
tie. Aan de ene kant zijn of worden de

schepen gerestaureerd naar de staat
waarin ze gevonden/verworven zijn,
aan de andere kant zijn er musea die
hun schepen zoveel mogelijk restau-
reren naar de staat van eerste ople-
vering, dan wel tewaterlating. Voor
alle twee manieren is wat te zegger.
maar naar het publiek toe moet wel
duidelijk zijn wat het uitgangspunt
van beleid is en in hoeverre de restau-
ratie doorgevoerd is. Of het schip lijkt
als nieuw en er is niets van de restaura-
tie meer terug te vinden, òf duidelijk
is zichtbaar waar er is gerestaureerd

en welke technieken er zijn toegepast.
Het lijkt me dan ook zaak om ten be-

hoeve van een zo groot mogelijke dui-
delijkheid en begrip, onderling tussen

de wel- en nietwetenschappers te ko-
men tot een open en zo breed mogelij-
ke discussie.

Hieronder volgt een vrij willekeurige
opsomming van schepen en scheepjes

die tot de collecties van de verschillen-
de musea behoren. De lijst is samenge-

steld met de informatie die de musea

mij ter beschikking stelden.

* Broeker Veiling, Postbus l, Broek op
Langedijk: 9 akkerschuiten, I %-praam, I
ijsboeier, I modderbak, 2 \/2-praam.

* Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brug-
sTraat 24, 97 I I HZ Groningen: Overnaad-
se spiegelsloep (vuren op eiken), 357 x I 60
cm, voor 1950 gebouwd bij Kerstholt te
Groningen. Boatsje (l gang), 458 x 160
cm. Haringboot uit Zwarte Haan (eiken op
eiken),768 x 162 cm, voor 1930 gebouwd
bij Van Manen te Berlikum. Gronínger
boot (eiken op eiken),431 x 170 cm, voor
I 940 gebouwd bij Oorburg te Sap-
pemeer??? Terschel linger v/e/ (vuren op ei-
ken),427 x 162 cm, voor 1948 gebouwd
door Krul te West-Terschelling. Skandina-
vische boot (Noors of Noord-Jutland. Over-
naads. Greneh op grenen), 516 x 132 cm,
gevonden in een weiland nabij Kollum. Op-
duwerfsleepbootje (sfaal.5 pk I cil. Lister
diesel 600 omw/min. Nixe keerkoppeling.
Naam ,,Saartje"), 514 x 149 cm, circa
t926.
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,,Zaanse Gondel"
Foto: Het Nederlands Openlucht Mu-
seum,Arnhent.

* Rijksmuseum voor Volkskunde: Het Ne-
derlands Openluchtmuseum, p/a Schelm-
seweg 89, 68l6SI Arnhem: Zaanse gon-
del,botwjaar 1946 door J. Langenberg bo-
tenbouwer te Zaandam, lang 5 meter, ei-
kehout, speciaal voor het museum
gemaakt. Oostzaner jol; waarschijnlijk om-
streeks 1970 gebouwd'door een onbekende
bouwer, 5.06 meter lang van mahoniehout,
aangekocht van een particulier. Giethoorn-
se punter, in 1984 door Schreur te Giet-
hoorn van eikehout gebouwd, de lengte is

6,l0 meter. Veenmuseumdorp 't Aole
Compas, Berkenrode 3, 7884 TR Barger
Compascuum: Fríese tjalk, Groninger bol,
opduwer, open lichler,3 pramen,2 zolder-
schuiten.

,,Boatsje"
Foto: Collectie Vereniging Ned.-Hist
S c h ee pvaa rl mu se u m, Am s Í e rd a m.

* Stichting Historische Tuin Aalsmeer, Se-
cretarie afdeling 6, postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer: Bok, ca. 1920 gebouwd door

scheepswerf van Dam Aalsmeer, 966 x 232
cm, eikehout met grenen vlak. Grundel,
scheepswerf De Vries-Kerkwetering-Aals-
rneer, 470 x 143 cm, eikehout. Grundel,
scheepswerf De Vries-Kerkwetering-Aals-
meer, 475 x 145 cm, eikehout. Grundel,
scheepmaker Willem van der Laarse-Aals-
meer, 462 x 142 cm, eikehout. Grundel,
482 x 150 cm, eikehout. Motorgrundel, ca.
I 928 gebouwd door scheepswerf Van Dam-
Helling-Aalsmeer, 665 x 190 cm, eike- en
mahoniehout. Praam, ca. 1910 gebouwd
door scheepswerf De Vries-Kerkwetering-
Aalsmeer, 751 x 195 cm, eikehout met
grenen vlak. Praam, omstreeks 1910-1915
gebouwd door scheepmaker J. Hogervorst
te Aalsmeer, 842 x 194 cm, eiken met
grenen vlak. Dekpraam, 1940 gebouwd
door Van Dam-Helling-Aalsmeer, 769 x
192 cm, eiken met vlak van grenen. Praam,
scheepmaker P. A. Hogervorst-Aalsmeer,
7'77 x 186 cm, eiken met grenen vlak.

.,Boompraam"
Foto: Collectíe Historische Tuin Aals-
meer, Aalsnteer.

Boompraam, scheepmaker Willem van der
Laarse-Uiterweg-Aalsmeer, 836 x 210 cm,
eiken-bodem of vlak grenehout en buiten-
helling van vurehout, geteerd-buitenhelling
gecarbolineerd-banken roerkop en helm-
stok grijs geschilderd, roeivaartuig maar
kan ook geboomd worden, ligt op balken
in het water en moet nodig gerestaureerd
worden. Luikenpraam, scheepmaker Wil-
lem van der Laarse-Uiterweg-Aalsmeer,
721 x 200 cm, eikehout met vlak van
grenen. Roeiboot, 1960 gebouwd door
scheepmaker J. Enthoven-Uiterweg-Aals-
meer, 429 x 145 cm, mahonie op eiken
spanten. Schietbool, ca. 1900 gebouwd
door scheepswerf Hoogervorst-Oosteinder-
weg-Aalsmeer, 350 x I l7 cm, geheel van
7:-duims vuren. S jouwerman, ca. 1935, 362
x 123, gelast sTaal. Schíetbool, mogelijk
I 907 gebouwd door scheepswerf de Vries-
Kerkwetering-Aalsmeer, 300 x 112 cm,
vlak-gang-boeisel-kespen en bun van vu-
rehout, spanten of kurven-spiegels en dol-
boorden van eikehouten, ribben mogelijk
van iepe- of wilgehout, gesmede ijzeren
schinkels. Met dank aan Jan Lunenburg.
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* Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand
l2-14, postbus I 86, 8600 AD Sneek:
Boatsje, IJsboot en Wyldsjitter. Gebouw
Genootschap Oud Katwijk, Voorstraat 46,
Katwijk aan Zee: aan de boulevard staat

,,lJsboot"
Foto: Collectie Fries Scheepvaart Mu-
seunt, Sneek.

de Garnalenschuit KW 88 te pronken, een

soortement bomschuit in het klein.

* Het Maritiem Museum Zierikzee, geves-

tigd in het Gravensteen, Mol 23 te Zierik'
zee aàn de Oosterschelde heeft een Groen-
Iandse kajak in z'n collectie.

* Museum voor Scheepsarcheologie, Vos-
semeerdijk 21,8251 PM Ketelhaven: dit
rnuseum dat ons nationaal instituut voor
scheepsarcheologie is heeft zo'n 350 vond-
sten in beheer waarvan er nog vele alleen
nog maar onder water of in de grond te vin-
den zijn en waarvan er een enkele te zien
is; zoals de enige houten Tjalk even ten
zuidwesten van Lelystad tussen de ruisende
korenvelden, een van de schepen van
Zwammerdam als een ptzzel in het mu-
seum Prins Hendrik te Rotterdam. En zo

zwerven er nog wel een paar rond. Zelf
heeft het museum in de eigen opstelling
een indertijd spectaculair geconserveerde
dcrtig meter lange romp van een l7e-eeuw-
se koopvaarder. Al met albezitlen ze zo'n
20-tal bovengrondse schepen.

,,Wrak van'n middelgrote kustvaarder,"
ca. 1650.
Foto: Floris Hin.

* Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart-
museum, Kattenburgerplein I, l0l8 KK
Amsterdam: (kleine) BM, boatsje, boeier,
boomstamkano, Brabander, Brabontse
boot, Canadese kano, Giethoornse punter,
Groninger boot, harínglogger balder, Hol-

,,Groninger boot"
Foto: Col lectie Vereniging Ned.-Hist. Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

,,Brabantse boot"
Foto: Collectie Maritíem Museum ,,Prins Hendrik", Rotterdam.

landse boot, iol, koriaal, olyntpia.jol, on-
derzeebootjol, nrotorreddingbool, schiet-
schouw, skiff, stoomíjsbreker, tekiacht,
t 2vts, vlerkpauw, waîerlandse visbool,
wherry, wyldsjitter, Zaans trekjacht, ko-
níngss loep.

* Werf 't Kromhout, Hoogte Kadijk 147,

l0l8 BJ Amsterdam: alle hier opgestelde
boten zijn eigendom van het Rijksmuseum
Nederlands Scheepvaartmuseum.

botter ,,MK J-1" uit 1919. Wíerínger aak
,,WR 3". Vollenhovense åol uit omstreeks
1900.Ansjovísjol van 1893 en in 1960 ge-

reconstrueerd. Boeíer ,,Sperwer", 890 x
342 cm, in 1884 te Joure door Eeltje Hol-
trop van der Zee gebouwd. Fries jacht
,,Neptunus", in l9l9 gebouwd te Britsum
door scheepsbouwer Ids van der Werf.
Centerboard of middenzwaardjacht,,Wil-
helntina", te Amsterdam in I 890 gebouwd,
892 x 320 cm met ongeveer 100 m2 zeil. 3
Íjolters. Hektjalk ,,De Vier Gebroeders",
in 1890 te Waspik gebouwd. HeT potschip
,,Herma" uit Groningen ligt momenteel te
pronken in het Buitenmuseum. B¿¡;r/-
scheepje. Boeier,,H i I da". H ari ngboot, 650
x 150 cm. Kubboot. Eendenjagersbootje.
Wyldsjitter. Plezierveldschuil. Sier-ijs-
tjotter ,,Sperwer",350 x 150 cm uit ver-
moedelijk het midden van de vorige eeuw,
voorzien van kruis met schaatsen, het tuig
voorzag o.a. in een mast van 9 meter lengte,
een boegspriet van 3,50 meter, een giek van
4,.00 en een gaffel van 1,25 meter lengte.
Garnalenschuir ,,KW 88", uitgeleend naar
Katwijk. De Texelse blazer ,,TX I I " is een
replica waarmee nu in de zomermaanden
vanuit het Marker Haventje van het mu-
seum tochtjes op het lJsselmeer gemaakt
worden. Het casco van de oorspronkelijke
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* Rijksmuseum Zuiderzee Museum, Wier-
dijk 18, l60l LA Enkhuizen: Thedo Fruir
hof de scheepstechnische medewerker van
het museum en de initiatielnemer en stimu-
lator van deze schepenschouw ging er van
uit dat ik wel precies wist wat dit museum
aan schepenbezit had getuige het volgende
zinnetje op zijn lijst; bekend denk ik. Maar
ja, ook ik ben een mens met een beperkt
geheugen, en dan is het prettig dat er ge-

heugensteuntjes zijn in de vorm van ooit
eens een aangeschafte gids ,,Schepen van
het Zuiderzeemuseum" uit 1966. Dit dui-
delijke boekwerkje citerend kom ik tot de
volgende vijfentwintig schepen uit een be-
zi\" van circa negentig schepen en boten.
Urker ijsvlet uit omstreeks 1850. Snikke
,,Grietje", vermoedelijk uit 1870. Marker
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Specialisten op het gebied van traditionele iachten
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Heech By de Mar B.V. - De Draei 37

8621 CZ Heeg. Telefoon 05154-2750

' verkoopbemiddeling
' verhuur van ronde- en

platbodemjachten* scheepsbetimmerin-
gen

' reparatie&onderhoud
' Bouwer van Lemster-

aken 9,50 en I I,50 mtr.
' Jachthaven
' overdekte winterber-

ging

HARDHOUT
Zeervele soorlen uitvoorraad leverbaaro.a. Alzelia, Balsa, Bsuksn, Esson,

E¡ken. lepen, lroko, Limba, Mahonie, Or6gon Pine, Pitch P¡ne, Pokhout,
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Tel. (018601 12702
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3262 AE

Oud-Beiierland
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ken. Overwegend handwerk.
Lage priizen.B
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Telefoon 0 35 -63038
Moleneind 7a, l24l NE Kortenhoef (Holland)
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SCHUIL ACHTER DE
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KOPEN?

Uitgebreide informatie over het
keuren van zeil- en motorjachten

t.b.v. de afgrfte van een
certif ikaat van deugdelijkheid

gt u bij

lledeilands l(eudn gslnstituul
Yoor PlezlerYa arlul gen
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8530AA LEMMER
Tel. O51 46 - 4225

Telex 46660 Hoek NL
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Þen worden rn elk geweñst stâdium van
afbouw geleverd eventueel mel half-
fabnkalen ten behoeve van de zeltatbouw

S deVnes&JL Kle|wegl
Steurgat 3b,4251 NG
Werkèndam
Teleloon (018351 3æ1/4498

r.'"*ÏF¿hfu
tæP.

Joh.
v,d. Meulen
& Zn. B.v.

Snesk

A.N.W.8, JACHTWERF EN JACHWERHUUR

Nieuwbouw en reparct¡e speciaal in houten ronde en platbodem'
jachten. tJn¡eke verhuuNloot van trad. e¡kehouten v.d. Meulen
kajuitschouwen en zeeschouwen.
Buime famil¡eschepen voo. 2 tot 7 personen.
Diepgang slechts 60 cm.
ldeaal voor Friese Meren, lJsselmeer en Wadden.
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..Tonhoot"
Foto: CollecÍie Reddingmuseum
Rijkers, Den Helder.

,.Snik" op de helling vqn Museumreerf Wolthuis te Sappemeer

Foto: Col lectie Veenkoloniaal Museum, Veendam.

* f)e Museumwerf Wolthuis, Noorder-
straat 308 te Sappemeer, dat een onderdeel

is van het Veenkoloniaal Museum, Kerk-
straat I 8,9641 AR te Veendam heeft op de

dwarshelling ecn snikke in de uitstalling.

blazer die in 1894 op de werf van Willem
Zrvolsman te Workum gebouwd werd ligt
nlomenteel onder de zilverenwiekenmolen
bij het museum van Den Burg op het wad-
deneiland Texel, de vroegerige oude thuis-
h¿rven van vele blazers. Roeireddingboot
no. 6 van de Koninklijke Noord- en Zuid-
hollandse Reddingmaatschappij, gebouwd

in 1898 op de werf van scheepsbouwer H.
Slof te Amsterdam. En verder heelt het
nluseum nog vele kleine dagelijks-ge-
bruiksbootjes in opslag waar eigenlijk eens

wat mee gedaan zou moeten worden.

x Maritiem Museum ,,Prins Hendrik",
Leuvehaven l, 30ll EA Rotterdam:,44ft.
Ankeraak. Bok. Bok. Brabantse boot.

Dektjalk. Drieplanker. Hasselter aak.
LIc¡! landse boot. Kraak. MoÍorbeurÍschip.
Opduwer. Postbool. Roeiboot. Sleepboot.
S ! i ed rec h t se boot. S Íooms I eepboot. Ti a I k.

Tjalk. 2 vletten. Vletaak. Vlefschouw.
Ramschip .,Buffel".

* Stichting Ramschip ,,Schorpioen", p/a
C. Buskenstraat 56, 4381 LG Vlissingen:
Ramtorensc h i p,,S chorpi oen".

..Snak TS 2"
Foto; Collectie Gemeenîe Museun'r Be-
ltoud en H uys, West-Ters che I I i ng.

x Het Maritiem Museum/Georgisch Mu-
seum, gevestigd in Oudeschild (Texel) en

p/a Stichting Texels Museum, Ruyslaan
92, 1796 AZ De Koog, heeft een motor-
strandreddingboot en natuurlijk het origi-
nele casco van de blazer .,TX I I ".

Tekst: Floris Hin

En zo zijn we aan het einde gekomen

van een, zeker niet volledige, opsom-

ming van museumschepen. SchePen

en boten in het bezit ol bruikleen van

Nederlandse musea waarbij ik moet

aantekenen dat ik onder andere nog de

boomstamkano van Utrecht en het

schip van Pesse mis. Vele van de opge-

somde scheepjes zijn in depot (zolder,
kelder, schuur, onder water, onder de

grond) en het zou interessant zijn als

er een mogelijkheid was ze eens te-

voorschijn te ,,toveren" zodat het gro-

te publiek, en volgens mij ook vele we-

tenschappers, er ook eens kennis van

kunnen nemen. Dan kunnen velen zien
waarmee er zoal in ons waterrijke land
voor beroep en plezier gevaren werd

en nog steeds wordt. Want hoewel er

steeds meer verharde wegen komen is
het vervoer over water nog lang niet
opgedroogd.
De keuze van de afbeeldingen is spe-

ciaal zo gekozen omdat de grotere

,,gelikte" schepen vaak al bekend zijn.
Het leek me aardig om die onooglijke
jonge ,,eendjes" ook eens voor het
voetlicht te halen.
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,,Ankeraak"

,Príns Hen-

* Het Reddingsmuseum Dorus Rijkers,
Keizerstraat I A, Den Helder heeit een ton-
hoot, een.\onpan en een reddingvlot.

..Biesbos vlelaak"
Foîo: Collectie Maritiem Museunt ,,Prins
Hendrik", Rotterdam.

* Het Gemeentemuseum 't Behouden
Huys, Commandeurstraat 30-32, postbus
(r0, 8880 AB West-Terschelling is in het
bezit van, zover is na te gaan, de enige nog

bestaande Terschellínger snak ,,TS 2".

* Streekmuseum Hoeksche Waard, Hof-
weg 13, 3274 BK Heinenoord: Zalmschuit.
Visserijmuseum Woudrichem, p/a Wet-
houder Kuyperstraat 2, 4285 MX Woudri-
chem: dit museum heeft een hele fraaie en
zeer complete zalntschouvt in de collectie.

* Veenderijmuseum ,,Op Hoop van Ze-
gen", Herenwe g 240, 3645 DW Vinkeveen:
S toonbaggermachine.

* Het museumschip Buffel te Rotterdam is

cen on.lerdeel van het Maritiem Museum
,,Prins Hendrik" en liet in de uiterste bak-
boordhoek van de Leuvehaven.

x Museum r -mond aan Zee, Zuiderstraat
1, 1934 PW Egmond aan Zee'. Roeired^
dingboot, in ì907 voor de Koninklijke
Noord- en Zuidhollandse Redding-Maar
schappij gebouwd en in I 937 van de sterkte
algevoerd.

Marker hooivlet in aanbouw
Foto: Zuíderzee Museunt.

..Hollandse boot" (boven),
(onder)
Fotc.¡: Maritiem Museum
drik", Rotterdam.



,,Vaardag voor ge nodi gden"

Op 26 mei jl. vÕnd traditiegetrouw de,,vaardag voor genodigden" plaats,

dit jaar aan boord van de ,,Antje Adelheid" van Max en Karin Spoelder.

Aan boord waren vertegenwoordigers van het KNOV, de Rijkspolitie te

Water, Scheepvaartinspectie, Bureau Zeilwezen, het KNMI, de Vereni-

ging Nederlandse Gemeenten, DGSM, STAN en de HISWA.
De opzet van de vaardag is om op inlormele wijze diverse mensen waar-

mee de BBZ contact heeft te informeren en onze belangen te illustreren.

Vorig jaar was de dag gehouden in het kader van de Waddenzee; dit
jaar was er minder sprake van één thema, maar hebben we die mensen

uitgenodigd waarmee we op dit moment veelvuldig contact hebben of in
de toekomst hopen te hebben.

ln verband met de problemen die zich voordoen in Duitsland, zoals het

stellen van de aanvullende eisen voor de Binnenvaart op het Wad, leek

het ons een goed idee om de ambassadeur van de Bondsrepubliek uit te
nodigen. De uitnodiging werd door de ambassadeur zeer op prijs gesteld,

maar helaas moest hij op het laatste moment âfzeggen in verband met de

komst van hoog bezoek uit West-Duitsland.
Met de vertegenwoordigers van de Scheepvaartinspectie, Bureau Zeil-
wezen en DGSM werden de laatste ontwikkelingen betreffende de zee-

gaande beroepszeilvaart besproken.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben we het plan geopperd

om meer uniformiteit te krijgen in het vaarvergunningenstelsel. De Rijks-
politie te Water deed ons verslag van haar opsporingsbeleid.
Het KNMI zorgde voor uitstekend weer; bij het uitvaren rustig weer om

iedereen aan het schip en elkaar te lâten wennen, na de lunch een flinke
wind om even te laten zien dat het niet alleen om praten gâat.

Al mct al een zecr geslaagde dag, met bijzondere dank aan Joke Witten-
berg, die geheel belangeloos de catering verzorgde.

lìes(uursrcrgadering llBZ 22 mei 1987

Aanrvezig: Klaar van dcr Valk, Kces Rol en Job
[ - i nronard.
Âl\vczig: Ilcndrik Bol¿nd, Gcrt Loonieijer, Mar
Spoeldcr cn Hirns v;rn dcr Lcc.
- Bundcsl¿nd Brcnrcn: Ccvoerdc corrcspontlcn-
lic tusscn TCN cn B¡enlen ontvangen.
- Classificatie: ANWB is toch rveer bczig nret
cllssil'icatie van charterschepcn. Klaar ncetlt
hicrovcr contact op nrct Nick Tcijke n (TCN), dc
Nchcnr cn rlc ANWB.
- Mcdenrblik: Duitse gast van charterschip in el-
kaar gcslagcn cn bewusteloos in hct rvatcr ge-
g0oid.
.longcrcn uit Mcdcnrblik zijn aangchouden.
- Sluis Kornrverd: Pcrsoneel gccft weinig ntc-
dervcrking bij schuttcn.
- llavcngcld Lcnrnrcr: voorlopig is hct have'ngeld
Van .l 15,-- wcer teruggedraaid naar /5,
Conrpronrisvoorstel van 1 7,50 in de Raad.

In de Spreekbuis van juni werd mel-
ding gemaakt van de vergunning die
de fabriek ESMIL te Stavoren had
aangevraagd om verontreinigd afval-
water te mogen lozen in het lJssel-
nteer.
De BBZ heeft samen met o.a. de Ver-
eniging tot Behoud van het IJsselmeer
een bezwaarschrift ingediend.
Onlangs vernamen we dat de vergun-
ning niet zal worden verleend.
Een bescheiden succesje voor de BBZ
en VBIJ!

om een goed inzicht te krijgen in de

havc nproblemat iek.

Vaarbewijzen
De voltooiing van de overgangsrege-

ling ,,Groot Vaarbewijs" is in zicht.
Verwacht wordt dat omstreeks ok-
tober alle vaarbewijzen toegekend zul-
len zijn. Het is verstandig om, als je

in augustus nog steeds niets gehoord

hebt, contact op te nemen met
DGSM, afdeling Vaarbewijzen, tel.:
070 - 949420.
Mochten daarmee de problemen nog

niet opgelost zijn, neem dan contact
op met het secretariaat.
De eerste AROB-procedure inzake
het Groot Vaarbewijs v¿ìn een onzer
leden is gewonnen. Leone Ooster-
broek, namens het bestuur van harte
gefeliciteerd!

CORRECTIE
WEDSTRIJDAGENDA

3 en 4 okt. Holland-Friesland
Bolkoppenrace, Stavoren.

3l okt. en I nov. Muider Hard-
zeildagen.

Oproep

Op het moment van het verschijnen
van deze Spiegel is het seizoen al weer

een eìnd gevorderd. Hopelijk is het
een goed seizoen geworden, zowel wat

wind, zon en verhuur bctreft.
Toch zal niet overal alles vlekkeloos
verlopen zijn.
Op het secretariaat zijn al redelijk wat
meldingsformulieren binnen geko-

men. We hebben echter de indruk, dat
cr zich toch meer zaken voordoen en

voorgedaan hebben, dan tot nog toe
gerneld zijn.
De vraag is dan ook, om door middcl
van dc meldingsformulìeren (verkrijg-
baar bij de BBZ cn de TCN-kantoren)
het bestuur op de hoogtc te stellen van

de problemen die zich hebben voorge-

daan. Ook al is het iets dat aân het
begin van het seizoen plaatsvond,
stuur het lormulier nog op.

Alleen op die manier is het nogelijk

TE KOOP
AANGEBODEN

Grundel bj. '80, hechth. 20-30 mm,
zccr droog cn degclijk uerfschip, afm.
7.50 x 2.60, 9 pk Solé dsl. 3 sl.pl. nw.
kuiptcnl. incl. invent. / 24.500,
Tel. 08360 - 25870.

Stalen Hollandse Boof afn. 6.07 x
2.15 x 0.30 m. Bouwjaar 1977. Met
7.5 pk Chrysler buitenboordmotor,
nieuwe huik en nieuwe kuiptent. Goe-
dc staat van onderhoud. Vrargprijs
/ 8.900,-. lnformatie: Jachtma-
kelaardij ,,Hct Wakend Oog". Tel.
05146 - 4994,'s avonds 4590.

1;-o'

_N:
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SCHEVENINGEN RADIO
ptt telecommunicatie

OPLEIDINGEN VOOR HET EXAMEN
BEPERKT EN ALGEMEEN

RADIOTELEFONI E CERTI FICAAT

Scheveningen Radio verzorgt naast cursus-
sen voor het marifoon-bedieni ngscertif icaat
ook ople¡d¡ngen voor de radiotelefonie certi-
f icaten. Deze opleidingen worden gegeven
in het gebouw van Scheven¡ngen Radio te
lJmuiden door mensen uit de praktijk. Bij
groepsgewijze aanmeld¡ngen kan in overleg
plaats en tijd vastgesteld worden.

Voor verdere informatie kunt u lerecht bij
de afdeling Voorlichting en Opleiding

van Scheveningen Radio, Postbus 468
1970 AL lJmuiden, tel. 02550-62345.

Hel nieuwe adres van de
BBZ is:
BBZ
Postbus 203 I
2OO2 CA H,4,4RLELI

Op het oude numme¡ 023-371615
Bordt aclüele informatie ore¡ het te-
lefoonnumme¡ gegeven, omdat hel
nummer nogmaåls gaat wijzigen,
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Tjotter Anna Catharina, in 1880 ge-

bouwd door E.H. van der Zec.8 gan-
gen eikenhout, vee-l verguld snijwerk,
mastwortel. roerleeuw. etc. Eén iaar
oud tuig (30 ml¡, nieu* dekzeii en
Seagull motor. Schip verkeert in schit-
terende staat. L.
cm. Vraagprijs
02r58 - 1298.

5 I 0 cm, br. 250
3.000,-. Tel.

romp
f2

Zeeschouw, visserman, 9 m, 1978,
nieuw tuig, dacron. Lister water-
gekoeld, /45.000. Inl. 05154 -
2857.

ôx¡

Klassieke saâl€n S-spâtrt, gescopeerd,
9.00 x 2.10 x 1.50 m, 15 pk Volvo
Penta. wit dacron torentuig, geh. com-
pleet,l 38.000,-. Tel. 02280 - I8398.

Zeeschouw Vissermanuitvoering,
lengte 9 m. casco Nieuwe Kiclkade,
1984. Bukh 20 pk. 55 m2 dacron,
epoxy verfsysteem, compleet cn per-
lect onderhouden schip. Evt. inruilen
op (casco) vissennan aak l0-12 m. Inl.
05156 - 55?.

Hasselterâak. 16.50 x 3.80 x 0.65 m.
1 | l0 m2 dacron tuig. Sportief fa-
nrilieschip, snelle zeiler. Volledig inge-
richt, l0 sl.pl. 77 pk Mercedes dierel.
Velvet keerkopp.
Vraagpr. /68.000,-. Inruil kleiner
zeilschip bespreekbaar. Tel.020 -
62 I 398.

Eikehouten grundel, T x 2.65 m.
Bouwer v.d. Meulen. In perfecte staat
van onderhoud. Nieuw dekzeil. Stam-
boek-registratie. Ligplaats. Nieuw-
koop. / 25.00S,-. Tel. 018ó0 - 15642
nà 20.00 uur of in het weekend.

Eiken Spiegelsloep. (Groninger of
llanrburgerboot). 5.00 x 1.85 m met
midzwaard, incl. roeiriemen en katoe-
nen zeiltuig. Pr. / 5.750,-. Tel.
0r806 - 13139.

In '47 ontwierp De Vries Lentsch een
schip voor Zeeland en lJssclmeer cn
won een eerste prijs. Bouwer Doorn-
bos, Breukelerveen'50 nu te koop
,,Delta", 7 x 2 X l, mast 8 m, teak-
hout rondspa'nt kajuitzeiljacht. In-
board I cil Albin. Zeer goed onder-
houden. Prijs /35.000,-. Tel. 058 -
I 23845.

Klcinc advcrtenties worden opgenomen à f4,'15 incl.
BTW per regel van + 30 tekcns. Minimum aantal rçgels
is vicr. Voor eer foto bij een kleine advertentie wordt
J l5. in rekening gebracht. De inzendtermijn voor de

Ambachtelijk gerest. eiken ze¡l-
schouw. Afm. 6.50 x 2.30 x 0.55 m.
Nieuwe 6 pk BMW diesel, nieuwe zei-
len, 4 slaapplaatsen. Pr. n.o.t.k. Tel.
o2t53 - 8912't.

Wegens tijdgebrek, zeer mooie, goed

zeilende luinde¡svlet, geheel compleet,
prijs/4.000.-. Tel.020 - 4l59ll.

Friese zeeschouw LE 84,,,orig. spek-
bak". AÍm. 8.60 x 3.20 x 0.?0 m. Mct
opbouw, zeilen, zwaarden,40 pk BMC
diesel. Geh. ¡ngericht. Bwj. I 907. Prijs
n.o.t.k. Tel.025l3 - I I 198.

Grenen kajuit sloep, afm. 7.30 x 2.30
x I m, kottergetuigd, incl. inboard
motor. Vraagpr. / 8.000,-. Tel.
o1't2t - 123t.

Jachtwerf Ossenzijl, de stalen punter-
bouwer bij uitstek, biedt te koop aan
de eerste stalen zeepunter ooit in Ne-
derland gebouwd. Prijs /13.500.-.
Incl. jachtwerf Ossenzijl, Opdijk 4a,
Ossenzijl. Tel.056l'7 - 617.

Staverse jol, 100 jr. oud. Vaarklaar.
Renov. nodig. Prima zeilen, mast, mo-
tor, ANWB-rapp. aanw, Tel. 010 -
480009 1.

Stalen zalmschouw met houten kajuit
cn ingeb. Badouhin benz. motor.
Spriettuig en wit katoenen zeilen.
t..o.h. 6.60 m. Vr.prrjs/3.850,-. Tel.
o20 - 241260.

Zeeschouw 6 x 2.40 m met l0 pk die-
sel. / 15.000, . Tel.05l30 - 29930.

Uniekc hout€n hoogaars uit I 908, zeil-
jacht. l.z.g.st., heelt net opknapbeurt
gchrd. Lengte l.ì.50 m. Vraagprijs
/ 60.000. . Tel. 020 - 25423'l.

Stayersejol,,Greate Pier". Zéér vo¡m-
zuiver. Totaal vernieuwd. Weinig on-
derhoud. Oorspr. geb. doo¡ Wildschut
voor visserij. Prijs /56.000,-. lnl.
029'11 - 26872.

,€f.
I

î'Àt\

advertenties in het volgende nunrnrer dat op I oktober
verschijnt sluit op l4 september. Kleine advertenties zen-
den aan Stichting Spiegel der Zeilvaart, Postbus 653,
2003 RR Haarlem.

Zeilvlet, ó x 2 x 0.8 m, overnaads
hout. met kicl, kleine kajuit (bakdek),
bruin dacron gaffeltuig met kluiver.
7.5 pk Mercury b.b.m. en $intertent.
Vraagprijs /4.800,-. Tel. 02550 -
14480.

IJsselaak, 12 x 3.ó0 m, bj. 1904, 55
pk diesel,2 masten, geschikt voor re-
creatie of bewoning. Ruud Broese, tel.
otO - 4t323't5.

Visse¡manschouw. v.d. Meulen. ?.20
rn. 28 m2 katocnen tuig. teak dekken,
2 vaste slaapplaatsen. ln prima staat.
Vraagprijs I 14.000,- lnl. 075 -
288088.

Stalen Staversejol, bj. 1985, ontw. Gi-
pon. bruin dacron zeiltuig, 20 pk die-
sel, teak houten betimmering. Tel.
o't6 - 813269.

Zeeuwse hoogaars bouwj. 1975, 25 pk
Volvo Penta 9.50 x 3.10 x 0.85,
kompas. mar., dieptcm., verw-, stuur-
autom. compl. tuig met botterfok, wa-
terz., rvs verst., bronzen lieren. Schip
verk. in uitstk. staat. /87.500, . Tel.
oto - 4224955.

Verschillende oude boordlichten en oude
houten blokken mut houten schijven. Al-
les in pcrfecte staat. Tel. 01650 - 51570
na 17.00 uur.

I cilinder Grenaa-schccpsdiesel, 45 pk.
luchtstart, i944. Krukaslager moet op-
geknapt, zelf uitbouwen. Tel. inl. 075 -

2868 | 5.

Tjotters van 3.50 - 5 m van f 3.750,- -

/ 40.000,-
Fries jacht 4.70 nr, / 22.500. . Boeiers
van 6.20 - 9.75 m van f22.000,- tot
/ ?0.000, Verder Grundels, schou-
wen. Voll. bol, Pluut, hoogaars, enz.
Jachtwerf P. Piersma, Heeg, tel. 05 I 54 -
2558.

Orig. Zalmschouw. Nwe. katoenen tuig-
/huik cn 7.5 pl BB-mot. Vraagprijs
/ 8.500, . Tcl. 020 - 640055 of 833790.

Wegcns stcrfgeval te koop blank
grcncn kajuit zeilsloep, al"m. 7.5 x 2.5
x 0.9 m,24 m2 ze¡lopp. Bj. 1951, traai
gelijndc opbouw, nwe.9.9 pk Yamaha
bub.m. Vr.pr. /12.000, Inl. tel.
058 - óó0572.

VERHUUR

Ze¡lskûtsje, 16.5 m, 8- l5 pers. Ligplaats
Mid-Friesland. Coöp. Ver.,,Bolster
Compagnie" b.a. 05933 - 32889.
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Slecht geheugen?
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ó¡n een ræordt¡¡d leert !

Vraag CRATIS PROSPECTUS aan
MEMoscHooL , Afd. ZL
Antwoordnummer 465
2060 VE BLOEAIENDAAL
( Postzegel ¡s niet rcd¡g )

,,ilanhe ßoorù"
.7277^y*2,

Zeilvaart Noord-Nederland biadt, op
mooie traditionele schepen, uitgebreide
mogelijkheden voor zwe¡ftochtçn over
het Wad. Bcdumerstr. T9,9716 BD Gro-
ningcn, tel. 050 - 7l 1754, b.g.g. 05956 -
l92l

'fexelse Skoit, zeew. platbodem m. 6
sl.pl. Jos Engelvaart, Enkhuizen, tel.
02280 - r 5905.

DIVERSEN

Traditionele kleding uit scheepvaart en
visserij: Guernsey truien en vesten in di-
verse kleuren en modellen. Kielen in wol
en katoen. Bretonse truien, ook kinder-
maten. Buizen, boezeroenen, jassen, jop-

wol.pers. Engelse wol-5-draads, Aran
Stoffen, doeken, knoopjes en band.
Open van woensdag tfm zateña9.

l|l¡rh t¡trs¡l 44 Nasrùrn
tel.t2l59'44Í55

Scheepsmodellen van Rond- en Plat-
bodems. Kwalitatief van museumniveau.
Van tjottcr tot schokker en aak tot poon.
S.A. Dekker, Deventer. Tel. 05700 -
l 5806.

MTS-er werktuigbouw. Zoekt ander
werk, op bijv. jachtwerf. Tel. 030 -
784534.

Knopenborden mel decoratieve en in-
struct¡evc knopcn eventueel met loto van
uw schip, allemanseindjes, sierknopen
etc. Tevens voor al uw schiemanswerk.
De Grommer, lste Weteringdwarsstraat
4-1. A'dam. Tel. O2O - 245397.

CURSUSSEN

GRATIS cu¡sas boeier bouwen. Gralis

=eilen op boeiers
De Eyck. Bergumermeer. 051 l5 - 2943.

TE KOOP
GEVRAAGD

Ter bemiddefing gevraagd alle soorten
platbotlemschepen Momenteel ge-

vraagd zeiltjalk voor bewoning 1 20 m;
chartcrsch¡p I l5 en J 20 passagiersl

luxa groot schip voor bcwoning. Bel ons
vrijblijvend ov€r onzc condities. RUUD
BROESE SCHEEPSBEMIDDELING,
tel.0l0 - 4132375.



HtrlV-Hanstrn
Cort van der Lindenstr. 18

Rijswijk

CorresPondentie:
Postbus 192O' 22AO ÐX Riiswijk

Telefoon: O7O - 98O8O8
Telefax: O7O - 980818
Telex: 3245O hellY nl
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Houten overnaadse vaartuÍgen!
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