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INLEIDING
Hee schip als vaarrnig, waarop personen en goederen over her warer kunnen
worden verplaatst, biedt één van de talloze illuscracies van her feit, dac het
vernuft, de hulpmiddelen heefr opgeleverd, waarmee de mens zijn lichame
lijke oncoereikendheid kon overwinnen. Door coepassing van steeds inge
wikkelder technische kunstgrepen zijn media oncsraan, waarmee een van
de vele hindernissen, waarvoor het natuurlijk milieu de mens scelde, op
voortdurend doelmaciger wijze kon worden bedwongen.
De veranderingen, die het vaarrnig in de loop der eeuwen beefc ondergaan,
zou men kunnen bestuderen tegen de achtergrond van de ûnrwikkcling van
de technische kunstgrepen. Een dergelijke benadering laat echter een grom
aancal facroren, die mede van invloed zijn geweesc, buicen beschouwing. Zo
is de kloof, die het boomscamvlot scheidt van de hoovercrafr niet alleen
door louter technische invenriviteit overbrngd; talloze strucrnrele veran
deringen in het sociale en economische patroon van een aanral samen
levingen waren mede voorwaarde voor deze omwikkeling. Naast een groot
aanral geleidelijk verlopende veranderingen, kan men in de scheepsbouw
geschiedenis enkele overgangsstadia aanwijzen, die coc een radicale omwen
teling in de scheepsbouw hebben geleid. De overgang van de boomstam
naar de gezaagde planken en die van de planken naar de ijzeren platen als
de elememen, waaruit hec schip werd opgebouwd, hebben een doorbreking
van vroegere grenzen en een geweldige uicbreiding van de mogelijkheden
in de scheepsbouw een gevolge gehad.
Gedurende eeuwea heeft de mens gebruik gemaakc van hec hour, als grond
stof voor her vervaardigen van zijn schepen. Aanvankelijk en in bepaalde
delen van de wereld nog steeds, gebruikte men hele bomen, al of nier
samengevoegd cor een vlot, of uitgehold me een kano. Later gebruikte men
delen van de boomstam, de gezaagde planken. Hoewel de coepassing van
de grondsrof hour, vergeleken bij scaal en polyester, grenzen scelde aan de
vorm en afmecingen van de vaarcuigen, bood her anderzijds ook speciale
mogelijkheden. Vanaf hec moment, waarop men schepen ging samenstellen
uit losse planken en balken, nam de verscheidenheid in her aaacal rypeo
vaartuigen over de gehele wereld in even opvallende mate roe, als het aan
tal oplossingen, dac gevonden werd voor technische problemen, zoals her
maken van verbindingen, en hec bereiken van de nodige scabiliceic en zeil
vaardigheid onder verschillende omstandigheden. Talloze facroren zoals de
aard van het vaarwacer (rivieren, meren, ondiepe zeeën en oceanen), her
beschikbare materiaal (houcsoorcen; spijkers, hennep of Lianen voor het aan
een hechten van de planken; mos, klei ecc. voor het dichten van de naden),
verder de eisen, waaraan her vaartuig moest voldoen ( vracht-, passagiers-,
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vissers-, of oorlogsschip), het vakmanschap van de bouwer en de hem een
dienste staande gereedschappen, hebben een verzameling van combinaties
opgeleverd, waardoor over de gehele wereld een bonte verscheidenheid aan
scheepstypes kon ontstaan.
Nadar bepaalde -rypes hun bruikbaarheid hadden bewezen, bleven ze ver
ankerd in her stijlgevoel en in de scheepsbouwkundige opvattingen van
een bepaald volk. Schepen zijn evenals huizen, huisgerei, leefgewoonten en
kleding, culcuurelementen en behoren cor de culrurele traditie van een volk.
Zoals alle tradities, veranderen ook deze, die betrekking hebben op de
scheepstypen, slechts zeer langzaam en geleidelijk, tenzij een plotselinge
omwenteling ze doet verdwijnen.
ln de 20e eeuw is een revolurionaire omwikkeling in de scheepsbouw in·
getreden. Hee hom als grondstof werd vervangen door het ijzer en hec zeil
maakte plaats voor de moror. Aanvankelijk werd deze bouwwijze alleen
voor de grotere schepen roegepasr; chans is her een zeldzaamheid geworden,
als zelfs een klein bootje van hour wordt vervaardigd. Met deze nieuwe
materialen en de andere wijze van voorrsruwing hebben zich ook vorm
veranderingen doorgezet. Evenals in de huizenbouw, de kleding etc. is een
zekere oivelledng merkbaar.
Aanvankelijk bouwde men de ijzeren schepen nog op dezelfde wijze als de:
houcen; de oude types leefden in ijzer herbouwd verder. Ook de werkwijze
veranderde niet; vele ijzeren schepen werden op het oog gebouwd.
Vergelijkt men echter het aantal in bouc gebouwde schepen, mee het aancal
van hetzelfde cype, dat in ijzer gebouwd werd, dan valt het geringe per
centage van de laatste op. Men kan de conclusie trekken, dat de trouw aan
het cradirionele rype slechts een overgangsfase is geweest naar een speciale
en nieuwe scheepsstijl, die groeide, naarmate de omwikkeling in de ijzer
bouw voorcschreed. Slechts enkele borrers, een aancal kwakken, blazers en
meerdere lemster aken en schouwen zijn in ijzer gebouwd, slechcs drie
hekcjalken, waarvan één thans deel uitmaakt van de verzameling van het
Zuiderzeemuseum, zijn in Nederland in ijzer gebouwd. Toen de functie
van de moror zich omwikkelde van hulpvermogen tot het enige middel van
voortstuwing, verdwenen de oude types geheel. De caJloze cypes vissers
vaartuigen maakten plaats voor een tamelijk uniform cype, de kotcer; de
Groninger zeecjalk maakte plaacs voor de coaster.
Naast deze grote en diep ingrijpende omwentelingen in de scheepsbouw,
een revolutie, die slechts in die landen kon plaacsvinden, waar aan de
nodige rechnisd1e, sociale en economische voorwaarden kon worden vol
daan, zijn er ook kleine, geleidelijk verlopende veranderingen aan te wijzen.
Zodra men de grote lijn van het scheepsbouwhiscorisch onderzoek verlaat
en de aandacht concencreett op één scheepstype, dat binnen een begrensd
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verspreidingsgebied op verschillende werven werd gebouwd, dan merkt
men, dac behalve de technische, sociale en economische factoren, nog een
factor van invloed is geweest op de vorm en de bouwwijze van een scheeps
type.
De opvatringen, die ren aanzien van snelheid, zeewaardigheid, vorm,
schoonheid en bouwwijze ere. leefden bij een bepaalde groep vao mensen,
die dagelijks mee hec schip te maken hadden, zoals scheepsbouwers,
schippers en vissers, zijn mede bepalend geweest voor een aantal, dikwijls
kleine wijzigingen in een door de cradirie bepaald scheepstype, waardoor op
den duur een omwikkeling in her rype plaats vond.
Deze opvarcingen tezamen bepaalden de inhoud van een normbesef, waar
naar de scheepsbouwers in een bepaalde culnrnrprovincie hun schepen
bouwden en waarnaar de schippers en vissers de schepen beoordeelden.
Deze normen hadden echter niet hec karakter van starre regels en formules.
Ieder schip werd op het oog en mee de hand, mee gebruikmaking van een
minimum aantal gereedschappen, gebouwd, zodat in vele gevallen het Stempel
van de opdrachtgever en de bouwer op ieder schip kenbaar waren.
Een gering aantal creatieve scheepsbouwers en opdrachtgevers hebben
kleine veranderingen in de vorm, de bouwwijze en de tuigage van de in
hun regio voorkomende types aan kunnen brengen. Nadat de praktische
waarde van deze wijzigingen was gebleken, werden ze gemeengoed, waarbij
ook de normen veranderden.
Behalve een duidelijk aanwijsbare narionaliteir, besrond er een regionaliceit
in de scheepsrypes. Hee rivierrje de linde in N.W. Overijssel was coc voor
kort de scheidslijn russen de ronde Friese bootjes enerzijds en de Giet
hoornse punters aan de andere zijde.
De Friese werven maakten Zuiderzee vissers vaartuigen met een ronde
kop, de Lemster en Workumer aken. De werven in de N.\Xl. hoek van
Overijssel bouwden hun eigen Zuiderzee vissersschepen, vaartuigen mee een
scevenbalk, zoals bonzen en schokkers. Niet alleen blijkt een bepaald
scheepstype gebonden te zijn aan een landstreek, maar ook aan de bewoners
van dar gebied. Nazaten van Giethoornse veengravers (de Gietersen) lic.ten,
roen ze zich als palingvisser in de Friese veeng e. bieden (waar het ronde
Friese bootje inheems was) vestigden, op Friese werven Giechoornse punters
bouwen voor het uiroefenen van hun werk. Srijlelemenren behoren roe de
traditie van een bepaalde bevolkingsgroep. Die becekenc echter nier, dat
deze elementen ook in dat gebied en door die bevolking toe omwikkeling
zijn gebracht. De punters, die in het laarst van de vorige en het begin van
deze eeuw voornamelijk in de kop van Overijssel voorkwamen, komr men
op zevenriende eeuwse premen en schilderijen vrijwel overal in Nederland
boven de grote rivieren tegen. Hee is niec onmogelijk, dar dit type vaanuig
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zich om praktische redenen hec langst in her veengebied van Overijssel
heefr gehandhaafd en later weer het procorype is geworden voor de grotere
vaarruigen zoals zeepumers, bonzen en schokkers.
De houten scheepsbouw vereisne een grote vaardigheid van de scheeps
bouwer. Behalve dac hij de techniek van zijn vak moest beheersen, moest
hij ook beschikken over kennis van hec varen. De juiste plaats van de mast
en de bevestiging van de zwaarden waren belangrijk voor de snelheid van
her schip. Hee verloop van de lijnen van hec schip werd door de scheeps
bouwer op het oog bepaald. De schoonheid en zeer dikwijls de snelheid
van het schip waren afhankelijk van de visie van de scheepsbouwer. Voor
sommigen onder hen was het bouwen van een schip nier slechts een daad
van technisch vakmanschap, maar van arriscieke creativiceic. De opmerking
van de scheepsbouwer Eelrje Holtrop van der Zee - hij leit er al - ( coen
hem enige dagen, nadar hij de opdracht voor het bouwen van een schip
gekregen had, gevraagd werd, hoe het schip er uic zou zien) bewijst, dac
deze man in zijn verbeelding het ontwerp schiep en langzaam zo model
leerde rot het overeenkwam met zijn visie op de wijze, waarop een snel en
weerbaar schip op het water behoorde ce liggen. De wijze, waarop door
hem een schip geconcipieerd werd, verschilt in wezen nier van de werk
wijze van raJloze kunstenaars.
)( Het is daarom vanzelfsprekend, dat binnen een bepaalde, door de traditie
gevormde stijlopvatting, ieder houten schip een individualiteit bezat, die
mede afhankelijk was van het persoonlijk inzicht van de bouwer van dat
bepaalde schip. Daarom was het niet alleen mogelijk de verschillende
types te onderscheiden, maar ook waren de schippers en vissers in staat om
van schepen van hetzelfde rype te zeggen; dar is er een van die of die werf
en zelfs kon men dikwijls van een afstand al zeggen: dat is dat schip.
De individuele, regionale en nationale kenmerken in de bouw vermin
derden, toen de overgang op ijzerbouw geheel voltrokken was. Toch ver
dwenen ze nier geheel.
In zijn boek "Schepen, die verdwijnen" stelde P. J. V. M. Sopers aan het
eînde van zijn algemene beschouwing de vraag: ,,Is er in de coekomsc, bij
de verdere omwikkeling van de ijzerbouw, weer een speciale scheepssrijl
te verwachten en m hoeverre zal de nationaliteit in de bouw kenbaar
blijven?"
De omwikkeling van het kleine vrachtschip, bestemd voor de kustvaart,
illustreert het feit, dat de omwikkeling van de ijzeren scheepsbouw, een
speciale scheepsstijl naar voren gebracht heeft, zoals b.v. het type, dat chaos
onder de naam "coaster" bekend is. Dit scheepstype heeft op de Neder
landse werven een zo uitgesproken eigen karakter gekregen, dat de Neder
landse (Groninger) coaster overal ter wereld als zodanig te herkennen is.
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\'X/anneer men de omwikkeling van de kusrvaarder gedurende ruim een
eeuw overziet, dan blijkt, dar het houten vrachrschip, de kofcjalk, overgaar
in de houten zeetjalk mee iers rondere vormen. Dit cype blijfr aanvankelijk
besraan, wanneer men van hourbouw op ijzerbouw overgaar. Daarnaast onr
wikkelr zich het ijzeren kusrvaarruig, dar in de eerste jaren de schoonheid
van her oude rype miste. Dit vaartuig, dar in de loop van deze eeuw de
ijzeren zeerjalk gaar vervangen, krijgc langzamerhand srijlkenmerken, die
gaan behoren cor de rrndirie van een bepaalde groep scheepsbouwers in
een bepaald land of landscreck. De hedendaagse kusrvaarders zijn nier
alleen funcrioneeJ veranrwoord; zijn zij bovendien ontworpen uir een be
paald stijlbesef en beanrwoorclen aan de opvarringen over "de schoonheid
van her schip".
Een aaoml van de bier genoemde omwikkelingen, zoals de overgang van
hombouw op ijzerbouw, her in samenwerking mee schippers, vissers en
scheepscmrwerpers aanbrengen van kleine veranderingen in cradirionele
rypen, de variëreir van cypen, behorend rot één cultuurgebied, de rrouw
aan her oude rype, coen men overging op ijzerbouw en de onrwikkding
van nieuwe rypen. weerspiegelen zich in het werk. dar door een aamal
generaties van één scheepsbouwers familie, is rnr stand gebracht.

Afb. 1
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Vandaar, dar deze uitgave van "Uit her Peperhuis" geheel gewijd zal zijn
aan de scheepstypen, die door de Friese scheepsbouwers familie Holtrop
van der Zee gebouwd zijn. Om de uitgave re beperken zijn alleen een
aantal vracht- en vissersschepen beschreven.
De volgende scheepstypen zijn nier in deze bespreking opgenomen: de
Boskoper Boor (afb. 2), de aalbuizen, de aalaken, de schouwen, de enige
door Van der Zee gebouwde borrer en enkele direccievaarcuigen, die voor
de Rijkswaterstaat re Schokland en re Hoorn gebouwd werden, evenals de
vele pleziervaartuigen van allerlei cypen en afmetingen.
De namen Eelrjebaas en Aukebaas hebben voor velen buiten Friesland
weer een bekende klank gekregen, sinds C. ]. van Waning, Kapt. rer Zee
b.d. in een aantal artikelen, verschenen in de Warerkampioen, de aandacht
gevestigd heeft op de schoon.heid van het Friese schip. Bij zijn speurtochten
naar de herkomst van talrijke rjotrers, Friese jachten en boeiers, bleken
vele sporen re leiden naar de werven re IJlst en ce Joure. Hier hebben
de scheepsbouwers E. T. Holrrop, zijn kleinzoon E. Holcrop van der Zee
en diens zoon Auke, ,,gedurende een reeks van jaren eene verwondering
wekkende menigte van jagcen, boren, vischaaken en marktschuiten in eene
buitengewoon fraaie gedaante vervaardigd". Dit oordeel van de bekende
Friese scheepsontwerper F. N. van Loon, over de scheepsbouwer E. T. Hol
crop, in 1838 neergeschreven in zijn "Handleiding cor den burgelijken
scheepsbouw", kan nu, meer dan honderd jaar later, mee rechc worden uitge
breid over de drie generaties. Oir ciraac van van loon zal in her vervolg
nog dikwijls worden aangehaald; het bewijst nier alleen de ouderdom van
sommige scheepstypen, ook de verwondering wekkende menigte kan ia een
benaderings gecal worden uitgedrukt, evenals het aantal verschilJende types,
dar door deze scheepmakersfamilie is gebouwd. De gegevens over de sche
pen door E. T. Holrrop vervaardigd, zijn uitermate schaars. Over de
schepen, die door E. H. en A. van der Zee zijn gebouwd, zijn we goed
geïnformeerd, dank zij het feit, dat de werfboeken bewaard zijn gebleven.
Terwijl Eeltje Holtrop van der Zee uitsluitend bomen schepen bouwde,
coooc het werk van Auke van der Zee de overgang van uicsluirend houc
bouw naar uirsluicend ijzerbouw.
Naast houten schepen van het oude model heeft hij nieuwe schepen ia
oude stijl, maar ook ijzeren schepen van een geheel nieuw type gebouwd,
zoals uit de werfboeken blijkt.
Deze werfboeken bestaan uit de volgende delen:
1. Een dagboek ttit de scheepmakerij. In dit deel worden de schepen ver
meld, die russen 1848 en 1894 gebouwd zijn. Tussen 17 maart 1870 en
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l januari 1873 bevindr zich een hiaar. De oorzaak hiervan is nier be
kend. In her groorboek komen echter wel schepen voor, die in deze
periode gebouwd zijn.
2. Een grootboek. Hierin komen de besrekken en kostenberekeningen
voor van een groor aantal door E. H. van der Zee gebouwde schepen.
3.

grootboek. ln die boek komen de bestekken vooi: vao de dtior
E. H. en A. van der Zee na 1894 gebouwde schepen. Bovendien is in
dir boek nog een door Eelrje Romkema uir andere boeken samengesteld
uiccreksel van enkele bestekken overgenomen.

Ee11

4. Rekelli'Tlgboeken. In her cocaal 13 rekeningboeken geven een overzicht
over reparaties en verbouwingen gedurende de periode van 1881 me
1930.

Behalve de bovengenoemde werfboeken zijn ook een groen aancal reke
ningen van schepen, door Auke van der Zee gebouwd, bewaard gebleven.
Deze rekeningen zijn door Eelrje Romkema, een zwager van Auke van der
Zee vervaardigd. ln een bijlage wordt een lijst gegeven van de op rekening
gebrachre schepen.
Aanvullende gegevens zijn bekend uic de correspondentie die van Waniog
gevoerd heefr mee talrijke jachrbezicrers en andere infonnan.ren, waaronder
wijlen Eelcje Romkema, die op de werf ce Joure gewerkt heeft.
De in de werfboekeo gebruikte benamingen voor scheepsrypen zijo in veel
gevallen nier nauwkeurig. De volgende rypen worden genoemd: boren,
pramen, schepen, tjalken, snikken, bokken, wildschieters, vissersboten
boerenboren, schippersboren, aken, sloepen, boskoper jollen, punters, aal
aken, aalbuizen, boeters, schouwen, jad1ten en boeiers. Dir wil dus zeggen,
dar er ongeveer 20 verschillende rypes door E. H. van der Zee gebomvd
zijn. 1n hec dagboek worden ongeveer 828 schepen vermeld; daarnaast
komen in de g.roorboeken nog een aantal schepen voor, die nier in her dag
boek vermeld sraao. Het juiste aantal van de door E. H. van der Zee
gebouwde schepen is nier re bepalen, omdat her niec alcijd duidelijk is, of
vnl. kleine boren nier tweemaal genoemd worden. Ook is hec bekend, dac
bepaalde schepen, die nier meer in de werfboeken terug re vinden zijn, wel
door van der Zee gebe>uwd zijn. Wanneer met her totale aanca1 van de
door Eeltjebaas gebouwde schepen echter op 850 zou stellen, dan zou men
de verwondering wekkende menigre, waarover van loon sprak, in een getal
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hebben uitgedrukt, dar vermoedelijk niet ver zal afwijken van het werke
lijke aancal door hem gebouwde schepen.
Binnen de stijlopvattingen, die golden voor het Friese schip, hebben de
kunstenaars Eeltje- en Aukebaas schepen gebouwd met een geheel eigen
schoonheid en karakter. Her scroken van het schip, het bepalen van de lijn,
die het schip volgens de scheepsbouwer moest krijgen, werd in de meeste
gevallen door de baas zelf gedaan. Adspirant kopers waren in één oogopslag
in sraar een door Aukebaas gestrookt schip re onderscheiden van een schip,
dar door een van de knechts gestrookt was. Het bijzondere van de door hen
gebouwde schepen kan het beste aan de hand van oude foto's weergegeven
worden. Her opsporen van die materiaal was echter niet in alle gevallen
mogelijk. Speciaal voor wat de vracht- en vissersschepen betreft, is er
weioig fotomateriaal n,eer terug te vinden. Hopelijk kan dit boekje er rne
bijdragen, dar nog meer documentatiemateriaal bijeen woede gebrachc.
De volgende mechode is gebruike bij het samenstellen van deze scudie.
Alle schepen, die in het dagboek en de grootboeken vermeld scaan, zijn
eersc naar de door de scheepsbouwers gebruikce typenaanduiding gerubri
ceerd. Vervolgens zijn alle schepen van één categorie naar lengte gerang
schikt, waarna de overige afmetingen vergeleken konden worden. Waar die
mogelijk was, is gerrachr afbeeldingen van de schepen op te sporen. De
ijzeren schepen, die door Auke van der Zee gebouwd zijn, worden niet alle
genoemd. Slechts enkele worden eer vergelijking behandeld. De nadruk
valt dus op de door E. H. van der Zee in hout gebouwde vr-achc- en
vissersschepen.
ln enkele gevallen wordt ingegaan op de hisrorische ontwikkeling van een
bepaald cype, in andere gevallen worden schepen van een bepaald type,
door Eeltjebaas gebouwd, vergeleken rner schepen van heczelfde type, die
op een andere werf vervaardigd zijn. Op deze wijze is her wellicht mogelijk
om de plaats, die deze werf in lier geheel van de Friese en Hollandse
scheepsbouw ingenomen heeft, re omlijnen.
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VRACHTSCHEPEN
Voor her vrachtverv oer op de Friese wateren maakte men in de vorige
eeuw gebruik van een aantal scheepsrypen, die nier alleen in grootte, maar
ook naar vorm ve_rschilden.
Tor her kleinste type behoorden de zogenaamde open beurrscheepjes. Deze
onderhielden dienscen russen plaatsen, die zo dicht bij elkaar lagen. dar de
scheepjes in één dag op en neer konden varen. Sommige van deze vaar
rnigen werden ook jachren genoemd, omdat her gewoonlijk snel zeilende
schepen waren. Een bekend voorbeeld van een dergelijk beunscheepje is de
thans nog als jacht varende .,Lyrse Bever". Op de afbeelding van de werf van
Eelcje Hol erop van der Zee te Joure ( afb. 1) zier men op de voorgrond
een klein open beurcscheepje, dat geheel van hec rype van her Friese
,.baarsje" is. Ook de boeren maakcen voor her vervoer vao melk en borcr
gebrnik van deze open vaartuigen.
Een iers groter type vrachtvaarder was geheel overdekt en be.hoorde rnr
her praammodel. Open pramen werden ook door de boeren gebruikt voor
her rransporr vao vee, hooi etc. Deze vaarruigen komen in verschillende
afmetingen voor.
In volgorde van grootte komen daarna de "Beurt- en veerschepen". Deze
hadden een lengte ,·an ongeveer 12 mecer. Op de bovengenoemde foco zier
men rwee van dergelijke schepen voor de wal liggen. Deze vaarmigen
werden voor allerlei doeleinden gebruikt. Deze schepen voerden een gafteJ
mig, het laadruim was afgedekt met gebogen luiken, de roef was enigszins
in her laadruim ingelaten en scak nier boven de luiken uir. De thans zo
belangrijke scahoogce, waardoor menige roe jachc omgebouwde rjalk onher
stelbaar verminkt wordt, was opgeofferd aan de sierlijke verlopende lijn
van luiken en roef. Deze schepen hadden een "bollestal", d.w.z. een open
smurkuip, een roer mee vaste klik en een losse helmstok. Nier alle veer
schepen hadden precies hetzelfde model; deze was vermoedelijk mede af
hankelijk van het gewenste laadvermogen.
De grotere vaartuigen, in de wcrfbocken ook ,,schip" genoemd, hadden een
iers langere vorm. Deze schepen waren als aardappel-, rurf-, of modderschip
in gebmik. De langgerekte vorm van deze grotere vrachtschepen, die later
de eigenlijke "tjalken" genoemd werden, is vermoedelijk mede oocscaan,
doordat, gezien de breedte van her vaarwater, bij toenemende lengte, de
breedte van het schip niet in dezelfde verhouding kon coenemeo.
Het groomc type vrachtschip op de binnenwateren en de Zuiderzee in
gebniik, was in de vorige eeuw, de hekcjalk. Daar de naam "rjalY in 1860
door Eeltjebaas gebruike wordt eer aanduiding van een schip, dat een hek
cjalk blijkt ce zijn en daar deze naam verder niet meer in zijn werfboeken
222

voorkomc, zou men de veronderstelling kunnen wagen, dar rot ongeveer
het midden van de vorige eeuw, de naam "rjalk" in Friesland gereserveerd
werd voor de grorere vrachtschepen, die als hekrjalk waren gebouwd. Daar
naasc kende men de "schepen" in verschillende afmetingen; deze waren
echcer nier van een hek (zie pag. 242) voorzien. Pas lacer regen her einde
van de vorige eeuw, ging men deze grotere "schepen" cjalk noemen.
Behalve deze vaartuigen met een ronde kop, werden ook nog andere types
voor her vrachtvervoer gebruikt. De voornaamste hiervan was de Friese
snik, die als beurtschip, maar ook voor aardappelvervoer werd gebruikt.
Eelcjebaas duidc deze schepen in zijn werfboeken aan als: .,scherpe snik,
van voren recht, van achteren rond".
De bok, ook voor vrachtverv oer gebruike, was zowel van voren, als van
achter scherp.
Als bijhoor van de vrachtschepen gebrnikce men in Friesland de schippers
bàot, een vaartuig van h::.t model van een Fries "boarsje". De palingaken
hadden als bijbocen een Fries "baarsje·· mee een platte spiegel, omdat deze
als ze gesleept werden minder water overnamen.
Uic de werfboeken blijkt, dar re Joure een zg. Boskoper Boor gebouwd is.
Deze vaartuigen, die ook "Hollandse Boor" genoemd werden, werden ge
bruikt als bijboot. Her type is reeds door van Loon in rekening gebracht.
(afb. 2)
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Afb. 2

BOTEN
F. N. van Loon, die met Le Comre de voornaamste bron is voor onze kennis
van de scheepstypen uit het begin van de vorige eeuw, geeft in zijn "Hand
leiding coc den Burgerlijken Scheepsbouw", verschenen in 1838 ce Workum,
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een beschrijving van de "Ylster Boor". ln de plarenatlas, die bij deze uit
gave hoort, komt een tekening van dir boocje voor. (afb. 6)

fUBS<l.H BOOTJE.
lftU.\\tltlf.

-ebICUlllUllllT

=�

).JlUHUffff

�
Afb. 3

Her is, zoals van Loon schrijft, de afbeelding van "her Friesche schippers
en boerenboorje van de kleinste soorr, lang over de stevens 3 el, wijd 1 el
en diep 4 palm. zoodanig als dar door de scheepsbouwers te Ylst, Heeg en
andere plaatsen in grote menigre wordt verv aardigd"'. Hij vervolgt: ,,men
vindt dezelve aldaar (Friesland) in onderscheiden groorce onder de zooge
naamde laaglandsche boeren, zeer veel met een fraai bezaanzeiJ en stagfok
gernigd, waarmede zij hunne producten, als bcm:r, kaas enz. wekelijks rer
markt brengen"'. (afb. 7)
E. van Konijnenburg geeft in Deel II van "Der Schiffbau sefr seiner Enr
srehung·• rwee afbeeldingen, zowel van een "Friesch Boorje'' als van een
..
,,Ylscer Boor . ( afb. 3 en 5) Deze laatste heeft de volgende afmetingen:
lengte 6.95 meter en breedte 2.55 meter. Uir de tekeningen blijkt, dat dit
laatsre bootje van hetzelfde model is als de "Ylscer Boot", die door van Loon
gerekend is. Het is alleen een groter type, de lengte bedraagt ongeveer 24
voet en 6 duim en de breedte ongeveer 9 voer. Deze lengte- en breed re-maar
komt overeen mer de afmetingen van een scheepstype, dat door E. H. van
der Zee "aak" genoemd wordt. Deze komen zoals verder zal blijken voor
in lengren van 22 voer tor 42 voer of meer. Geen enkel visserschip beneden
de 22 voer wordt door van der Zee "aak" genoemd. Hij noemc ze "booc'',
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al of nier nader aangeduid als "vissersboor" of "gewoon vissersboor". De
andere afbeelding, die van Konijnenbmg geefr, is die van een "Friesch
bootje", lang 4.65 meter en breed 1.45 meter. (afb. 3) Dit bootje heeft
iets andere verhoudingen, maar ook het model is iets anders. Her is ronder
van bouw en her komt meer overeen met het scheepje, dat wij nu "cjocrer''
of misschien "boeierke'' zouden noemen. (afb. 4)
Al deze kleinere vaarcuigen worden in de werfboeken van E. H. van der
Zee aangeduid met de verzamelnaam "Boor". In deze categorie komt een
grore verscheidenheid aan rypes voor, men vindt er cjoners, Friese Jachten,
boeierkes, schippersboten, vissersboten en wildschiecers. Een groot aantal
vissersboreo en wildschieters wordt als zodanig vermeld, zij zullen in de
betreffende hoofdstukken besproken worden. In die verband kan gezegd
worden, dac zij behoren rot het rype van de "Ylsrer Boor". Zij hebben hier
mee een aantal srijlkenmerken gemeen, zoals de vorm van de steven, her
verloop van het berghout, de vorm van het roer en het aantal inhouren,
dar gewoonlijk 14 of 16 bedraagt.
De gegevens, die van Loon, van Konijnenburg en de werfboeken van
Eelrjebaas verstrekken, roepen een aaoca1 vragen op, zoals: hoe komen zo
wel van Loon als van Konijneoburg aan de naam Ylscer boor en waarom
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spreekt van Loon over één rype, terwijl van Konijnenburg een onderscheid
maakt cussen een Friesch bootje en een Ylscerboor;
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Afb. 6
Voor zover mij bekend, wordt de naam Ylsterboor her eerst genoemd door
van Loon. Deze heeft omwerpen van schepen en jachten gemaakt, die door
E. T. Holcrop cc Ylsr zijn uitgevoerd. Uit de boedel van Eeltjebaas zijn
een aanral rekeningen van van Loon re voorschijn gekomen, waaruit dir
blijkt. Van Loon en E. T. Holuop zullen veel contact mee elkaar gehad
hebben. Uir zijn in de inleiding geciteerde opmerking blijkt, dar deze
boren vermoedelijk al in her midden vao de achttiende eeuw in Friesland
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voorkwamen en niet alleen ce Ylsc gebouwd werden. De enkele vissers die
zich de boten, gebouwd door Eelcje- en Aukebaas nog herinneren, prezen
vooral de mooie vorm eo de weerbaarheid. Wellicht hebben het grote
aantal en de mooie vorm van de ook door E. T. Holuop gebouwde boten,
van Loon aanleiding gegeven om te spreken van de Ylsrerboot.
De vorm van deze scheepjes werd in hoge mate bepaald door de mogelijk
heden en de grenzen, die gesteld werden door het gebruikte materiaal.
In de vorige eeuw konden de scheepsbouwers nog zeer brede eiken delen
in de door hen gebouwde schepen verwerken. Evenals thans, zij het in
mindere mare, werd de prijs van een boor bepaald door materiaal en ar
beidskosten. Nu blijkr, dac in de werfboeken dikwijls het aantal gangen werd
opgegeven, waaruit een boot moest worden opgebouwd. Men komt een-,
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rwee-, drie-, vijf-, of zevengangs boren tegen. De eengangsboten besconden
uit twee kiel planken, waanegen aan iedere kant een zeer brede gang hoekig
werd uitgezet. (afb. 21) Deze bootjes waren het goedkoopst, omdat men
minder hout verwerkte en omdat men minder rijd hoefde te besteden aan
her kosrbare branden van de gangen. Deze ene gang bepaalde echter wel
de vorm van her vaartuig. De wijze, waarop deze ene gang gesrrookr werd,
gaf nier alleen her verloop van her berghout aan (ook bij deze eengangs
boocjes kwamen, zoals uic de werfboeken blijkt, berghouren voor), maar
ook de hoogte voor en achter en her verloop van de breedte van her
scheepje over de berghouten. De breedte van deze gang bepaalde de wijze,
waarop deze Ll.Îtgezer kon worden en daarmee ook her invallen Yan het
boeisel. Mijns insziens heeft die eengangsboorje door enerzijds de mogelijk
heden en anderzijds de begrenzing van het gebruikte materiaal, een type
bepaald, dar men terugvindr in de grotere boren, pramen, vissersaken en
zelfs Lemsteraken. Hee achterschip van de Ylster boor, de ronding van het
berghout en het smaller wordende boeisel vindt men bij deze drie ge
noemde types terug. Binnen de grenzen door het materiaal gesteld, waren
variaties mogelijk, waardoor insiders de bouwers konden herkennen.
De rondere vormen van her door van Konijnenburg genoemde "Friesche
Boocje" zijn slechcs mogelijk door her schip op re bouwen uit een groter
aantal, smalle gangen. Nier alleen de lijnen van her achtersd1ip. maar ook
die van her voorschip laren meer variatie mogelijkheden roe, wanneer men
smallere gangen verwerkr. Hierdoor is her wellicht mogelijk, dar zich op
het zelfde grondtype rwee verschillende scheepsvormen hebben ontwikkeld,
die wij rhans her "boarsje" en de "cjorcer" zouden kunnen noemen. De onc
wikkelingslijn van her baarsje wordt voorrgezer in de werkschepen, die
meestal voor opdrachrgevers met een smalle beurs werden vervaardigd,
zoals wildschiecers, vissersborcn, schippersbocen, pramen en visaken, terwijl
de lijn van de rondere en voller gebouwde cjoccers voorcgezec kan worden
in de Friesche jachten en boeiers.
Deze splitsing in rwee variaries op hetzelfde grondthema berekent nier,
dar her eerste cype uitsluitend voor de vrachtvaart en visserij werd gebruike
en het tweede rype uirsluicend voor de pleziervaart.
Eelcjebaas heeft ook grote rjotters gebouwd voor boeren, die deze schepen
o.a. gebruikten om hun producten naar de markt ce brengen. Sommige
vrachtschepen ver.roonden veel overeenkomst met de b<.)eiers, zoals uir het
vervolg zal blijken. (afb. 16)
De afb. nr. 1 coonc een eengangs bootje, dar als vrachtvaarder in gebruik
is. Duidelijk is ce zien, dat dit scheepje voorzien is van roer, zwaarden,
riemen, mast, tuig en ijzerwerk, zoals een bocceloef. Deze onderdelen
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werden, zoals uit de werfboekeo blijh, alleen op bestelling bijgele::verd.
Ook is duidelijk ce zien, dar het op hec boeisel oog een boord is gezet;
bij de meeste vissersboceo komt die niet voor. Uic de werfboeken blijkc, dat
een enkel boocje van dezelfde afmetingen soms ook voorzien werd van een
bollescal. Echce miniawur vrachtvaarders dus, die gebruike werden o.a. door
krnideniers, bakkers en fouragehandelaars.
Deze boocjes waren, zoals ook uit de tekening van van Konijoeoburg
blijkt, nog al lang in verhouding rot de breedte; de lengte varieert van 13
voec (3.65 mecer) coc ruim 18 voec (5 mecer), de breedte ,,an ongeveer
l.35 roe ongeveer 1.80 mecer. De prijzen waren afhankelijk van het aantal
bijgeleverde onderdelen; ze varieerden van j 35,- coc f 100,-. Een bootje
van ongeveer 4 meter, opgebouwd uic 7 gangen kwam op ongeveer f 200,
bui cen de koscen van de zeilmaker en de smid.
Hee ruig van deze een- of rweegangs boocjes bescond uic een sprietzeil.
De koscbaarder uitgevoerde Ylscer Boren hadden, zoals van Loon reeds
beschreef, een bezaanzeil en scagfok. ( afb. 7)

Afb. 8
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PRAMEN
In het boek van P. Ie Comte, ,,Afbeeldingen va11 schepen in verschillende
bewegingen'", verschenen in 1831 te Amsterdam, komt op plaat 24 een af
beelding voor van een "Vricsche Praamschuir"' of "Schme"'.
Le Comte beschrijft die rype als volgt: .,Deze vaam1igen komen her naast
bij de tjalk; zij onderscheiden zich van dezelve door eene meer regte srrook
in de bouworde. en in plaats van een vast opbocisel, hebben zij losse zet
boorden; eenige tjalken hebben dezelve echter ook. De meeste praam
schuiten hebben een staats, hetwelk in eene schuine rigci11g boven de achrer
sreven oprijsr waarcusschen de roerpen vaan. Her inwendige dezer soort
van vaartuigen is gelijk aan dar der tjalken, zoo mede de ruiging, de
grootte, de diepgang en de bemanning."·
Ook Groenewegen geeft in zijn "Verscheidene soorten van Hollandse vaar
tuigen··, verschenen in 1789 een afbeelding van een Friese praam. (afb. 8)
Dit vaarruig, dar overeenkomt met her door Ie Comte getekende schip.
gelijkt op een Friese Tjalk. Pecrejus is zelfs van mening, dar de Friese praam
nier rot de categorie pramen, maar cor die der tjalken behoorde.
Er waren in de vorige eell\v een groot aancal verschillende rypes pramen.
Naasr de Friese kende men o.a. de Hoogeveense. de Meppeler en de Over
ijsselse praam. (afb. 9)

Afb. 9
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Ook op de werven re l.Jlsr en .Joure zijn pramen gebouwd. Tussen 1850 en
1893 komen ongeveer 60 vaartuigen van djr type in de werfboeken voor.
Deze schepen hadden lengten van 24 tor 46 voer, d.w.z. van ongeveer 6.80
meter ror ongeveer 13 merer. Her merendeel had echter een lengte van 3 7
tor ruim 39 voet, een breedte van 8 à 9 voet en een laadvermogen van
ongeveer 8 con.
Deze door Eeltjebaas gebouwde vaarmigen, die door hem "pramen" genoemd
werden, waren op her eerste gezicht van een geheel ander rype, dan de door
Le Comre beschreven pramen. Het waren in de meeste gevallen open

Afb. 11
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vaarrn igen ( afb. 10), die door aardappelhandelaren en boeren gebruike
werden voor her cransporr van aardappelen, vee en gras.
In 1903 wordt door Auke van der Zee een ijzeren praam gebouwd, waar
van Joor Eelrje Romkema een rekening gemaakt is. (afb. 11) Op deze
rekening scant: ,,deze praam is precies zo gemaakt als een homeo model".
Uit deze rekening blijkt, dar de pramen, waarvan er thans nog talloze
ijzeren exemplaren in Friesland zijn, dezelfde grondvorm hadden als her
eerder genoemde Ylsrerboocje. De vormen van voor- en achtersteven en die
van het roer komen overeen. Ze hebben echter, zoals duidelijk uir de
kleinere pramen blijkt een andere lengte-breedteverhouding. (afb. 12)
Hoewel de gegevens over de andere door Eeltjebaas gebouwde pramen nier
volledig zijn, kan coch door het vergelijken van de schaars vermelde afme
tingen en prijzen, de conclusie getrokken worden, dat alle vaartuigen, die
door hem praam genoemd werden, her model hadden van de door Rom
kema geschetste ijzeren praam en behoorden ror een type dar men "Friese··
praam kan noemen.
Terwijl de prijzen van de door Eclcjebaas gebouwde "schepen" omstreeks
de j I 000,- lagen, kosrce een pr:aam, afgezien van een enkel vaarrnig,
ongeveer f 400,- rot f 500,-.
Een cnkde maal wordt in de werfboeken vermeld, dar een praam voorzien
werd van mast en zwaarden, één vaartuig werd voorzien van een cenc, een
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homen onderkomen, zoals ook, op sommige aken van de palingvissers werd
aangebrachr.
Van drie pramen wordt vermeld, dac zij behalve van roer, mast en zwaar
den ook voorzien werden van luiken, roef en bollescal. Hieronder volgc her
bestek van een dergelijke praam, die in l 876 voor S. Zijlscra ce Oppen
huizen gebouwd werd voor de somma van J 1235,- buiren de kosten van
hec berimmeren.
Lang 40 voer, hoog voor onder scoochoucen en onderkanr van de kil
4 voer 7 duim achter 3 voer en 10 duim. De voorsreveo lang 8 voer
achtersceven lang 4 voer ll. Deze praam mee mast en gewigc en blokke
voor de som van 1235 guldens. Beraald bij levering den 23 Seprem
ber 1876.
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Her was nier mogelijk een afbeelding
van dir schip te krijgen. Wel waren
er nog informancen, die deze praam
gekend hadden. Uir hun beschrijving
bleek, dar her een groot model praam
was geweest, met luiken, een bollestal
en een roef op het voordek, d.w.z. van
her hierbij afgebeelde rype. (afb. 14)
Volgens Pecrejus behoorde de Friese
praam, zoals hij door Groenewegen
gerekend is, niet coc de categorie van
de pramen, maar cor die van de
tjalken.
Als men er echrer van uitgaat dat de
pramen, zoals deze ook door van der
Zee gebouwd werden, van her Friese
rype waren en men combineert dit
uitgangspunt mee de opmerking van
Ie Comre, dat de door hem beschre
ven "Vriesche Praamschwt" wel is
waar overeenkomst mee de tjalk ver
toonde, maar zich van dit rype door
een "regce strook in de bouworde"
Afb. 14
onderscheidde, dan kan men m.i. op
de volgende gronden ook deze, door
Ie Comce en Groenewegen afgebeelde schepen coc de categorie van de pra
men rekenen. Her is bekend, dar, wanneer een opdrachtgever een als Fries
jacht gebouwd schip wilde Jaren ombouwen rot boeier, dit schip ror onder
de berghomen moest worden afgebroken. Een houten schip kreeg haar
model door de lijn, die aangegeven werd door het verloop van het berg
hout.
De lijn van het berghout van een praam, verliep minder vloeiend, dan die
van een tjalk. In de eerste plaats waren de voor- en achterstevens van de
open pramen veel lager, dan die van de tjalk en in de cweede plaats waren
de zijden van de praam minder gekromd. Her gevolg was, dar de praam
minder zeeg vercoonde dan de tjalk of het beurtschip. Evenals bij de bok
werd ook bij de praam her laadvermogen vergroot door op het geraarnre
van een praam een bovenbouw re plaatsen, bestaande uit losse boeisels. De
voor- en achrersceveos werden hoger opgetrokken en her roer werd ver
lengd. Ondanks her feit, dar de vaartuigen hierdoor meer op een tjalk
gingen lijken, behielden ze de grondvorm van de praam. Her vaartuig was
231

tot en met de berghouten als een praam opgezet en bleef ondanks de rest
van de opbouw als zodanig herkenbaar.
In de aclmiende en negentiende eeuw waren de Friese tjalken als hekrjalk
uirgevoerd. Het is alleszins begrijpelijk, dat men de opgeboeide pramen van
hec Friese type ook een dergelijk hek en roer gaf. (afb. 8) De grotere
pramen van van der Zee waren daarentegen als beurcschip uitgevoerd mee
een boJlescal. Afbeelding l 3 monr de werf te Joure mee op de helling een
als vrachrschip uitgevoerde Friese praam. Uit de werfboeken kan niet wor
den opgemaakt of dir schip ook re Joure gebouwd is. Vermoedelijk is het
geforografeerd op het momenr waarop het een heJlingbeurr kreeg. Duidelijk
is "de regte strook in de bouworde", waar Le Comre over sprak, waar te
nemen. Bovendien is re zien, dar het roer van het schip is uitgevoerd, zoals
dit bij schepen van het type "draai-over-boord" het geval was. Ook W. J.
Dijk heeft een rekening van een dergelijke grote praam gemaakt. (De
schoonheid onzer binnenschepen, pag. 117.) Hier en daar kan men op de
Friese wateren nog schepen aantreffen, die ondanks her feit, dar zij als
rjalk zijn uitgevoerd, nog her grondkenmerk van de pramen hebben. Door
dat bij de ijzerbouw de losse boorden vervielen, is deze grondvorm echter
moeilijker re herkennen.
De foco van de praam voor de werf te Joure (afb. 10) toont de fraai ver
lopende lijnen van her voorschip van die vaartuig. Zodra men dir schip
vergelijke mer de praam re Molkwerum (afb. 12), of met die te Heeren
veen (afb. 14) wordt her duidelijk, dat her kunstenaarschap van Eeltje
Holcrop van der Zee zich nier slechts in boeiers en jachten, maar ook in
her zeer eenvoudige type vrachtschip heeft geuit. De sierlijk verlopende
gebogen lijn, her kenmerk van her Friese schip, maakre zelfs van pramen,
wanneer deze door Eelrjebaas gescrookr waren, werkschepen, die door de
mensen. die er dagelijks mee omgingen "mooï' genoemd werden.

SCHEPEN
Tussen 1854 en 1889 zijn 27 vaartuigen gebouwd, die in de werfboeken
mer de naam "schip" worden aangeduid. Deze "séhepen'' waren van het
cype, dar door F. N van Loon mee de naam "markcschuit" werd aangeduid.
(afb. 15) Hee merendeel van deze door van der Zee gebouwde vaartuigen
had een lengte van ongeveer 38 roe 45 voec. Drie schepen waren 52 voet en
één was zelfs 67 voer lang; ze kwamen dus voor in lengten van 10 rot bijna
19 merer en hadden een inhoud van 13 tor 55 toa. Een aantal van deze
vaartuigen wordt in de werfboeken nader aangeduid als veerschip, verder
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!lfb. 15
worden cwce beurtschepen genoemd, voor de dienst vao Joure op Harlingen
en voor die van Joure op Sneek.
Nier alle veerschepen hadden precies hetzelfde model. Zo worden er in
1859 rwee veerschepen gebouwd van 38 voer; het eene schip was 7.6 voec
breed, het andere echrer 13 voer. Her laadvermogen van het ene schip was
14 en van her andere 20 con. Het gewenste laadvermogen bepaalde mede
de vorm van her schip. De breedre van her schip werd echcer beperkr door
de ruimte van het vaarwater. De langgerekte vorm van de grorcrc vracht
schepen, die larer de eigenlijke "tjalken'' genoemd werden, is vermoedelijk
mede onrsraan, doordat bij roenemende lengte, de breedte nier in dezelfde
verhouding kon roeoemen.
De grotere vaartuigen van 52 voet of meer, die in de werfboeken ook
"schip" genoemd werden, waren als aardappel-, turf-, of modderschip in
gebruik; her laadvermogen bedroeg 30 ror 55 ton.
In J 861 wordt een schip vao 43 voer lengte en 1 l voet breedte "op de
koop" gebouwd. Vooral in het najaar, als er geen opdrachten waren, wer
den er schepen "op de koop'' gebouwd, meestal waren dit pramen of boceo.
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Her vaartuig, dar in 1861 op srapel werd gezet, was een "schip", dat reeds
in hetzelfde jaar (volgens de meetbrief) verkocht werd aan Gerben J.
Zuidema, die het schip de naam "Ebelina'' gaf. In 1862 werd de boter-,
en kaaskoopman Jochem Jemsjes Zuidema de tweede eigenaar; de derde
was een zekere Jacob de Groor en in 1873 werd bij pt1blieke verkoop
Wybe Peekema uit Grouw de vierde eigenaar van het schip. Deze gaf her

Afb. 16
vaarmig de naam "Dorp Grouw" (afb. 16) en droeg het bij koopcontract
van 27 februari 1877 over aan Goslik Mindercs Peekema, koopman te
Poppingawier. Dit schip, gewoonlijk her Grouwscer Veerschip genoemd,
heeft bij het hardzeilen zoveel prijzen gewonnen, dat het in 1880 "wegens
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meerdere bekwaamheid" van deelname aan her wedstrijdzeilen werd uirge
sloren.
Die verbod werd lacer echter opgeheven. ]n mtaal heeft her Grouwscer
veerschip 45 prijzen gewonnen bij wedstrijden re Grouw, Sneek, Harlingen
en Lemmer. In 1909 werd her schip door \X/ybe Peekema Jr. verkochc. Na
veel omzwervingen en na o.a. nog als bloemenschip en boeier ingericht ge
weest re zijn. is her veerschip naar Holland verkocht. In de laarsre oorlogs
jaren is her nog eens re Grouw gesignaleerd, sindsdien is her spoorloos.
Volgens Brolsma had her schip her model van een boeier; her had een
ronde bodem.

Afb. 17
In 1920 besrelc.le W. Peekema een nieuw schip bij Auke van der Zee re
Joure. Deze rweede ,,Dorp Grouw" (afb. 17) werd een ijzeren schip, waar
van hieronder her besrek volgt:
Een schip gemaakt voor W. Peekema cc Grouw varende op Leeu
warden en Sneek.
Grootste lengte 48 voer = 13.60 meter. Breed buitenkant groorspant
3.56 merer. Hol 4 voer of 1.1 3 meter. Voordek lang van voorkant
voorsteven ror warerlijsc.
4.90 mecer. Lengte vanaf achrerkanr achcersceven roe bovenkant roef
1.75 mecer. Roef lang op her dak gemeten 1.55 meter. Warings breed
52 cm. Rijswarings hoog 17 cm. Stuurscoel 54 cm. uit de waring.
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Boord 21 cm. boven 'r dek. Tusschen koker en waterlijst 30 cm.
Kistluik 65 cm. breed. 8 scuks ijzeren luiken.
Werkloon van 'r Grouwsrer Schip f 802,55.
Dit schip werd in 1920 verkocht; her doec nog dienst als vissersvaartuig.
In 1875 wordr begonnen mer de bouw van een schip voor de \'\Ted. Simons.
In het werfboek komt het volgende summiere bestek voor:
Lang 37 voer % voer hoog voor 5 voet 8 duim van onder de kil,
achter 5 voet 1 duim. geheel hol onder het berghout onderkant kil
2 voer 7 duim voorend 13 1f2 voet. roef en srnurstoel 9 voer 8 duim
roef 4 voet en 2 duim.
fn de verzameling van het Zuiderzeemuseum bevindt zich een rekening
van her zeilplan van een Jacht "Koophandel" van F. Simons. Deze reke
ning _i_s in 1892 vervaardigd door de scheepsbouwer de Haas uic Monniken
dam. (afb. J 8) In het Ned. Hisc. Scheepvaart museum re Amsrerdam bevindt
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zich een lijnen- en conscrucrie rekening van een Jacht "de Koophandel",
eveneens getekend door C. de Haas uit Monoikendam. Al deze tekeningen
zijn van hetzelfde schip, dar in ] 875 door Eeltjebaas voor de Wed. Simons
uit Hoorn gebouwd werd. Hoewel dit schip ook veel overeenkomc mee een
boeier, blijkt uir de rekening, dat het vlak plat was. Her model was anders
dan dar van het Grouwster Veerschip; her vertoonde meer overeenkomst
rner her Borerschip "Baco", ook door Eclrjebaas gebouwd.
Dir schip werd in de vorige eeuw, zoals uit de rekening blijkt, een jacht
genoemd, hoewel her ingerichr was voor her vrachtvervoer. De benaming
,,jacht" duidde erop, dac het een snelzeilend v::ianuig was.
In 1878 wordt een schip gebouwd voor Blokzijl. ln de werfboekeo sraat:
,,Joure den 8 Mei 1878 begoone mer her nieuwe schip na Blokzijl.
Die schip lang 52 voce, wijd 13 voet, hol 5 voec. Hoog voor 6 voet en
11 duim, acheer 6 voet 5 duim onderkanc de kil. Breed hec bovenwerk
bij de steven 19 duim achter 16 1 2 duim. Voerend lang lS voer 6
duim. Kajuit l O voet 5 duim. klien dek 4 voet 2 duim. Scheergangen
breed 131;� duim. Berghouten 10 lh duim. Boorden 9 duim. Zwaar
den 12 voer 9 duim".
Na het bestek volgt een overzicht van hee verwerkte bom, dar besloren
wordt mee de opmerking:
"die schip komt hoog mee alles zoo het hier beschreven scaat op
.f 3901,72."
Daarna volgc nog een pagina mee een .,Beschrijving van het werkloon van
een schip na Blokzijl". Het arbeidsloon bedroeg j 897,38. Hee gehele schip
heefr ongeveer J 4800,- gekosc. Buiten werkloon kwam de prijs dus op
ongeveer J 4000,-; een schip van dezelfde afmeringen, dac in 1888 ge
bouwd werd, kwam op ongeveer J 2400,-. De gemiddelde prijs was
f 1500,-.
De afmetingen van dit "schip na Blokzijl" komen vrijwel overeen met de
beschrijving van een "Blokzijlder Jacht" door van loon. In 1838 beschrijft
hij in zijn "Burgerlijken Scheepsbouw" die scheepstype als volgt:
"Her Blokzijlder Jacbc is een vaartuig, hetwelk bijna uirsluitend voor
eigen koophandel van den schipper gebruike wordt. Hee is lang over
de stevens l 4.10 el, wijd binnenwerks 3.90 el en diep 1 .75 el. Van
deze soort van koopvaardijscheepjes plagt voorbeen een gecal van 80
smks re Blokzijl re huis ce behooren, alwaar zij ook meest, zooals nog
heden wierden gebouwd".
ln zijn "Beschouwing van den Nederlandscheo Scheepsbouw met betrek
king cor deszelfs zeilaadje'' schrijft hij her volgende:
"die is een hecht en handig vaartuig, dar 800 en ook 1000 manden
2il

Vriesche aardappelen naar Holland overbrcngr. Zij doorkruisen m<::t
de voortbrengselen der nijverheid en vruchten onzer gronden bijkans
alle wateren, steden en plaacsen van Nederland. Hunne vorm is eener
Jei, zij voeren een fraai bezaamuig en zeilen snel, men houdt haar door
gaans zindelijk en in goede orde, evenals de Zeeuwsche Poon, doch
zij zijn zo fraai van maaksel nier; voor hunne bestemming zijn zij
volkomen geschikt.''
Uir de rekening van her "Blokzijlder Jacht"' door van Loon gemaakc, blijkt,
dar deze schepen meer overeenkomst verroonden met boeiers, zoals deze
ook door van der Zee gebouwd werden, dan met tjalken. Nu _is her Op·
vallend, dar in her besrek van her door EeJrjebaas voor Blokzijl gebouwde
schip, de breedte van de scheergangen, de berghouten en de boorden wor
den opgegeven.
In zijn andere bestekken van schepen komen deze afmetingen nier voor.
Bovendien blijkt ook uit de werfboeken, dar de mast van her oude vaarmig
en het concragewicht werden ingeruild voor nieuwe. Her is nier onmogelijk,
dar van der Zee her oude schip gekend beeft en hiervan misschien zelfs
de voor hem belangrijke maren overgenomen heeft, zoals wel vaker ge
beurde.
Her lijkt daarom nier onwaarschijnlijk om aan de lijst van de door Eeltje
baas gebouwde scheepstypen, dar van een "Blokzijlder Jacht", zoals her door
van Loon gerekend en beschreven is, toe re voegen. Ook dit schip zal ver
moedelijk "van eenerlei vorm·· geweest zijn als de andere "Blokzijlder
Jachten".

DE HEKTJALK
In 1860 wordt voor E. W. de Jong uit Drachten een tjalk gebouwd. Dit
is voor 1900 her enige schip, dar in de werfboeken mee de naam rjalk
wordt aangeduid.
Uit her bestek blijkt, dar het schip de volgende afmetingen had: lengte
20.38 meter, breedte 4.81 merer, diepte 2 meter. Bovendien blijkt uic her
bestek, dac het schip een zogenaamde "hekcjalk"' is geweest. Er staar name
lijk: ,,de hekbalk, onderkam van de srood1ouccn 9 duim". Hiermee werd
bedoeld, dat de afstand van de onderkant van de scuicen (dar gedeelte van
het berghouc, dar voorkomt in de ronding van voor- en achterschip) tor de
hekbalk 9 duim was. In de beschrijving van her verwerkte hour komr de
volgende nocicie voor: ,,de lijsten van her hek" en verder "de hekbalk 4
voet". Deze hekbalk, waaraan dit type vrachtschip haar naam ontleende,
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vormt de onderkant van de zg. sraacsie, d.w.z. her opboeisel op her achter
schip. Vandaar ook ook de naam sraacsie cjalk.
Volgens Crone waren de Friese tjalken in hoofdzaak hekschepen, de Gro
ninger daarencegen draai-over-boards. Terwijl bij het eerste type de zwaai
van de helmstok beperkt werd door her hek, waarin zich aan de achterzijde
een driehoekige opening bevond, het zg. hennegar, waardoor de helmscok
liep, kon bij het rweedc rype de helmstok vrij over her boord gedraaid
worden.
Van Loon geefc in zijn Handleiding roe den burgerlijken scheepsbouw
rwee afbeeldingen van hekcjalken. De ene tekening is gemaakt naar een
schip, gebouwd door de scheepsbouwer Sjollema ce Grouw, de andere naar
een Zuid-Hollandse cjalk, gebouwd door de scheepsbouwer van Limmen
ce Dordrechr. Hoewel in her begin van de vorige eeuw de cjalken vnl. in
Groningen en Friesland gebouwd werden, roemt van Loon ook de om
werpen van de zg. Zuid-Hollandse gaffeltjalken, die hec model van een
hekcjalk hadden en o.a. re Dordrecht gebouwd werden. Van die rype is nog
een ijzeren exemplaar bewaard gebleven in de colleccie van het Zuiderzee
museum. De bouwer van die schip is echter nier bekend.
In de boedel van Eelcjebaas zijn twee rekeningen van hektjalken aange
troffen, onrworpen door van Loon. De ene is een oorwerpschecs van een
hekrjalk, waarvan de afmetingen ongeveer overeenkomen mee het schip,
dar in 1860 op srapel werd gezet. (afb. 20) De andere is de rekening van:
"een Vriesche Tjalk geschetst re Dordrecht 15 Januari 1837". Hoewel de
lijnen van die schip veel overeenkomst verronen mee de hektjalk, die door
Sjollema gebouwd is, zijn beide schepen nier identiek. Volgens van Loon
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waren de Friese hektjalkcn van middelbare grootte, lang over stevens 18,50
el, wijd binnen huid 3.90 el en diep van op de kiel cor beneden den water
gang midscheeps 1.80 el.
Hieronder volgt her besrek van de hektjalk, die donr Eelrjebaas in 1860
gebouwd is;
lang 72 voer. wijd 17 voet, hol 7 voer 3, hoog voor 10 voer, achrcr
9 voer en 2 duim. Voorend lang 21 vr. en 6 cl. de achrerkanr van de
warerlijsr. Ruimre tussen de masr 13 d. De eersce balk waar het voor
luik op is 6 vc. van her voorend af en van de band af 4 vr. Hee luik
binnenwerk 28 d. Ruimte tussen de luiken 3 vc. Wijd her luik
binnenwerk 3 vc. en 4 d. De visscber breed 5 vr. Hee hele achterdek
18 vt. en 4 d. Hee achterdek tegen de waterlijst aan 11 vr. en 6 d.
Her luik van achreren af 3 vr. en 5 d. Ruimte russen band en luik
l 7 d. De hekbalk onderkam van de scoochoucen 9 d. De waringen
wijd van de buicenkanc wijd voor 2 vr. en 5 d. achrer 2 vc. eo 2 V:! d.
De rijswaring 10 h d. achrer 15 d. De berghouren breed 17 d. De
scheergangen 17 d. De boorden 16% d. Het bovenwerk regen de
mannings aan breed 2 vr. en 3 d. De looze balk van de wareriisr af
4 vr. en 9 d. Hee dek van her hek, uit her dek gemeten 18 d. De
zwaarden lang 16 vc. en 9 d. breed 6 vc. en 7 d.
Deze rjalk heeft gekosr vijfduizend rwee honderd zeven en veenig
gulden en een en cachrig cenrcn buiten her ,verkloon van her betim
meren. Betaald en afgeleverd 1860.
Op 5 november 1859 werd mer de bouw van deze rjalk begonnen. Om
srrceks 25 juni van her volgende jaar was her schip gereed op de binnen
betimmering o.a. Uir her overzicht va.n her werkloon blijkt, dar de bouw van
deze rjalk in her toraal aan werkloon f 1129,37 Y2 heeft gekosr. Daar het
overzicbr niet volledig is, is het niet precies na re gaan, hoeveel mandagen.
of manuren in her rocaal nodig waren voor de bouw van dir schip. Nu
eens wordt er gedurende een week roer rwaalf knechten, dan weer een week
lang mee slechrs vier knechten aan her schjp gewerkt. ln november 1859
wordc 72Y2 cenr per knecht per dag betaald; io maart 1860 is dir 125
cenc. Deze roeoame is niet her gevolg van een loonsverhoging, bet betekent
alleen, dat in de zomer, wanneer de dagen langer zijn, her aantal werkuren
roeneemt. Men werkte dan van vijf uur 's morgens ror acht uur 's avonds
en op zaterdag rot zeven uur. ln de overzichten van de kosren van enkele
schepen, die in 1880 gebouwd zijn, werd per man her aantal werkuren
genoteerd mer daarachter de torale kosten. Hieruit blijkt, dar sommige
knechten 15 cenr en anderen 10 cenr per uur verdienden.
In de zomer, wanneer er lange dagen gemaakt werden, verdiende men
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ongeveer .f 10,- per week. In 1920 verdiende een vaste knecht van 60
jaar op een kleine werf, die alleen voor de visserij werkte j 15,- per
week. Op de grotere werven o.a. te Lemmer kwam men op ongeveer f 24,
per week.
Uit een uurloon berekening van een praam, die in 1912 door Auke van der
Zee gebouwd werd, blijkt dat de Jonen niet verhoogd waren. Nog sceeds
becaaldc men 10 à 15 cem per uur, terwijl een mee name genoemde Eelcje
(vermoedelijk Eeltje Romkema) 18 cenr verdiende.
De hourprijs werd in 1860 door van der Zee berekend op 15 cent per
vierkance voer. Slechts een enkele keer wordt er bij een afrekening ver
meld: ,,mij zelve gekosc .. :· Hee lijkc me niet waarschijnlijk, datEelrjebaas
geheel pro deo gewerkt heeft. Hij zal, zoals thans nog gebruikelijk is, iets
verdiend hebben aan her hour, dat hij verwerkte.
De eigenaar van deze Hektjalk, schipper E. W. de Jong, was een Jid van
een bekende schippersfamilie uir Drachten. In de Oudheidkamer re Drach
ten hangr een vlag door een nazaat van deze familie aan her museum
geschonken. Hierop komt ook de naam E. W. de Jong voor. Verder staan
er een driecal schepen op afgebeeld, waaronder echrer geen hektjalk. Van
her schip van E. W. de Jong moer nog een afbeelding bestaan op een
ansichrkaarr. Hee is waarschijnlijk, dar deze hekrja!k gebruike werd voor de
Beurrdiensc van Drachten op Amsterdam.

SNIKKEN EN BOKKEN
De snikken en bokken behoorden roe de kleinere rypes binnenschepen.
Behalve in Zuid-Holland, trof men ze aan in Friesland.
De Snikken kwamen in Friesland vnl. in de N.W. hoek voor. Ze werden
ook gebruikt voor de beurrdienscen op de korte trajecten.
De Bokken kwamen vnl. in de kop van Overijssel en de Z.O. hoek van
Friesland voor. Bij die scheepstype valt eenzelfde verschijnsel waar re nemen
als bij de pramen het geval was.
Op her rnsco van een bok werden vaarruigen gebouwd, die een groter
laadvermogen hadden, doordat de boorden verhoogd werden. Her grond
cype van de bok bleef echter herkenbaar, zoals bv. in her verloop van her
berghout van de Overijsselse praam. (afb. 9) Behalve verschillen in lengte
en enkele regionale verschillen in bouwwijze waren de snikken van één rype.
Ook op de werf ce Joure zijn enkele van deze schepen gebouwd. Zes
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snikken en drie bokken van geringe afmetingen worden in de werfboeken
vermeld. De snikken werden door van der Zee als volgt omschreven:
"scherpe snik van voren, van achteren rond". Deze typering zou er op
kunnen wijzen, dar van der Zee ook andere snikken gekend heefr.
De Friese snik was een naar verhouding lang en smal vaartuig, met een
rechte hellende voorsteven en een loodrechte achtersteven. Het achterschip
was rond en tamelijk vol gebouwd, ook in de kimmen was het vaarruig
rond. De bokken daarenregen hadden een smal vlak mee hoekige kimmen,
een lichr gebogen voorsreven en een iers vollere kop. Slechts drie bokken
zijn door Eelrjebaas gebouwd. (afb 10 en 35.)
Hieronder volgt her bestek van een in 1868 gebouwde snik:
"Een snik lang 42 voet wijd 10 voet hol 3o/.t voet. Voerend lang 13
voer, achterend 4 voec 5 duim, roef 5 voer en 8 duim, hol onder het
berghout 21 duim, onder het zeilwerk 3 V2 voer. Hoog voor 5 voer,
achter 4 voer 3 y2 duim, achrer boven breed 6 V2 duim, voor .... de
koker wijd 101;2 duim".
Die schip kostte. het werkloon inbegrepen, ongeveer f 1200,-.
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VISSERSSCHEPEN
Op de Zuiderzee zijn een grooc aantal types vissersvaartuigen in gebruik
geweest bij de calloze vissers, die op verschillende wijzen hun bedrijf
hebben uitgeoefend. De verspreiding van de verschillende scbeepsrypes
over de voormalige Zuiderzee en de Waddenzee, werd bepaald door de
aard van her bedrijf. De vissers, die hun bedrijf uitoefenden met de kwak
kuil, hadden een ander vaartuig nodig, dan zij, die gebruik rnaakcen van
sraande necren of fuiken. Ook de gesceldheid van het vaarwater heeft in
vloed uirgeoefend op het scheepstype. De Noordzee en het noordelijke
gedeelte van de Zuiderzee scelden andere eisen aan het vaartuig, dan de
kom van de Zuiderzee of de kusrwaceren van Friesland. Tenslotte heeft ook
de grootte van de bedrijven, van de verschillende vissers, invloed gehad op
her vaarcuig. De echte beroepsvissers bezaten gewoonlijk een varieceit aan
neccen, waardoor zij in ieder seizoen diverse rakken van visserij konden uit
oefenen. De gelegenheidsvissers daarentegen bezaten meestal niec meer dan
één bepaald necrype, waarmee zij op die vissoort jacht maakten, die de
grootste winsc beloofde, zoals b.v. voor de afsluiting van de Zuiderzee, de
ansjovis.
De werf van Eeltjebaas en Aukebaas is door baar ligging niet uitsluitend
visserijwerf geweest, zoals de werven re Workum, Lemmer ere. Toch heeft
zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vissersvloot van Friesland en
voornamelijk aan dar deel ervan, dar gebruike werd voor de binnenvisserij.
Talloze kleinere vissersboren, grotere aken, punters, aalaken voor het tran
sport van de aal naar Engeland en aalbuizen voor her ophalen van de aal
uir plaatsen in het binnenland en transport naar de uitvoerhavens Heeg en
Workum zijn te Jou.re gebouwd. Toen de Zuiderzeevisserij in belangrijk
heid toenam en vele palingvissers hun geluk op de Zuiderzee gingen
zoeken, en zich in of nabij de grorere havens langs de kust gingen vestigen,
bleven velen van hen crouw aan de werf re Joure. Bij van der Zee lieren
zij ook de grotere schepen bouwen, die zij voor de uitoefening van hun
nieuwe bedrijfstak nodig hadden. Vandaar, dar er re Joure aken gebouwd
zijn voor vissers uit de kustplaatsen, een boccer en grotere vissersboten voor
de fuiken- en staande necrenvisserij langs de kust van Friesland. Het Llit
stralingsgebied van de werf re Joure neemt, voor zover het vissersschepen
betreft, toe, zodra familieleden van Friezen, die zich in andere havens,
rondom de Zuiderzee, zoals Enkhuizen, vestigen, ook schepen op de werf
te Joure laren bouwen.
In her begin van deze eeuw, heeft Auke van der Zee een aantal mosselaken
gebouwd voor Zeeuwse mosselvissers.
Informanten onder de vissersbevolking rondom de voormaüge Zuiderzee
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prezen de schepen van de werf te Joure, voorzover ze deze kenden, om hun
mooie lijn. Ook de kritiek was eensluidend; de vissersschepen van Eeltje
baas, die gebruike werden op de Zuiderzee, waren re slap van constructie;
,,ze hadden te weinig ijzer". Ook de enige door Eelrjebaas gebouwde borcer,
was mooi van lijn, maar re slap.
Uir dir oordeel kan men de conclusie trekken, dar de werf re Joure in ieder
geval rot ongeveer 1900 een typische binnenwerf gebleven is.

\Y/ILDSCHIETERS
Tussen 1849 en 1882 zijn 25 wildschierers gebouwd. Het zijn kleine on
diepe vaartuigjes met als meest voorkomende lengte, 14 voer.
De overige afmetingen zijn: breedte 2 voer 6 duim, hoogte voor 19 duim,
hoogre achter 16 duim. Deze bootjes hebben her model van <le zg. Friese
Boatsjes; de lengte- breedte- holte verhouding is echter iers anders. Ze
werden gebruike voor de jachr op het waterwild en moesten daarom zo
laag en onopvallend mogelijk zijn. Soms staar er in de werfboeken bijge
schreven: ,,heel smal of heel klien".
De wildschiecers werden meestal geleverd mer riemen, roer en een zwaard,
dar aan beide boorden kon worden opgehangen. 1n 1849 was de prijs van
zo'n scheepje j 33,-, twincig jaar larer bedroeg de prijs f 50,-.
Een enkele maal bouwde van der Zee een wildschiecer voor een jachr
rencoonstelling, zoals voor die te Haarlem in J 880 en ce Den Haag in 1882.
Ook werden deze scheepjes wel als pleziervaartuig gebouwd. In 1882 wordt
er een voor J 130,- verkocht, voorzien van mast en rorenruig.
Uit een bestek volgt hieronder een overzicht van her verwerkte hout:
voorsteven 3 voet, breed 3 duim, dik 2 duim
achtersteven l voer, breed 8 duim, dik 2 duim
kil 10 voet, breed 9 duim. dik 1 duim
vlak 13 voer, breed 20 duim
zijden 29 voet, wagenschor :Y.i duim
boeisel 12 voer, breed 14 duim, dik 1
de coon
de klampen 14 voer, breed 3 duim, dik 1
inboucen 10 voer, breed 9 duim, dik 11/i.
mast inhou een 7 voer, breed 10, dik l
leggers voorin 4 voer, breed 12 duim, dik 111:i
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30
27
150
442
725
288
10
140
180
119
120

banklcgger 3 voec, breed 8 duim, dik 1 Y.1
masrbankkamp 2 voer 4 duim, breed 6 dujm, dik 2
mascbank 3 voer 8 duim, breed 8 duim, dik l
de houf (?) 2% voer, breed 10 duim, dik 2 duim
kolzwijn 6 voer en 3 duim, breed 10 duim, dik l duim
klampen binne in 5 voer 8 duim, breed 6 duim, dik 1
klamp achter in 2 voer, breed 10 duim, dik 2 duim
de bank en het huisje zamen 6 voer % wagen
de list 2 voer 8 duim, breed 2 duim, dik 1 V2
het kam hout 2 voec 8 duim, breed 8 duim, dik de koker 1 voet, breed 9 duim, dik 1 duim
de looze sceven 3 V2 voec, breed 2 duim, dik 1 duim
srnk achterin en het leggertje zamen
boekdelling 11 voer vuuren %
de kampen eronder 1 voec 1 duim
het zwaan 3 voer, breed 12
hec roer 2 voer 3, 2 duim en bellengbot1c
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70
150
l2V2
38
15

15

40
55
20

60
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VISSERSBOTEN
De naam "vissersbooc" of "gewoon vissersbooc" komt regc:lmarig in de
werfboeken voor. ln her dagboek worden 114 vissersboten vermeld. Deze
kleine, open vaarcuigjes (afb. 21 en 22) waren merendeels van het cype van
de eengangsboocjes. Er komen echrer ook grotere vissersboten voor (afb.
23); volgens de opgaven in de werfboeken varieerden deze scheepjes io
lengte russen 14 en 18 voer, terwijl de prijzen russen f 30,- en f 85,
lagcn. Deze vissersbocen, die voorzien waren van een bun, werden vnl. ge
bruike voor de aalvisserij op de Friese binnenwateren. Daarnaast werden ze

Afb. 21
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Afb. 22

in enkele plaatsen gebruike voor de fuikenvisscrij langs de kust van de
voormalige Zuiderzee. Al in de vorige eeuw worden ze als zodaaig in de
gerneenreraadsverslagen van Lemmer vermeld. Ook re Hindelopen en in
Gaasrerland werden ze voor de kusrvisserij gebruikt. (afb. 23.)
Hoewel uir her volgende hoofdstuk zal blijken, dat van der Zee onderscheid
maakte russen vissersboten en aken, komt her voor, dar deze rypenaandui
dingen door elkaar gebruike werden. De schilder W. J. Dijk, heeft een
rekening gemaakt van een scheepje, dat in zijn boek "De sd,oonheid van
onze binnenschepen" op pag. 59 sraat afgebeeld. De tekst onder deze reke
ning luidr: ,,Palingaak- tevens woonaak van R. Knobbe, gebouwd in 1893
bij Holcrop van der Zee te Joure". In de werfboeken van van der Zee komt
dir scheepje echter nier onder de typenaam "aak", maar onder die van
"vissersboot" voor. De kleinste door van der Zee gebouwde aken waren 22
voer lang. Volgens de werfboeken was her scheepje van Knobbe ongeveer
16 voer lang. Ook deze kleinere vissersboten werden dikwijls van een rem
voorzien; d.w.z. een opklapbare voorplecht mee losse zijstukken. In de werf.
boeken wordt gewoonlijk de maar van de bun opgegeven. ln deze kleinere
vissersboten bevond de bun zich onder de achterbank. In de grotere be
vond deze zich, even als bij de aken midden in her schip; er wordt dan bij
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vermeld ,.met een deek'·. lo de eerste jaren na 1848, waarin het dagboek
wordt bijgehouden, wordt bij de boten en speciaal bij vaartuigen die naar
HoUand gaan, het aancal duimen zeeg opgegeven. Bij de vissersboten staat
dikwijls bij het bestek "de aak lang 4.2". Deze afmeting komt ave.reen mee
de in de latere jaren opgegeven lengte van de bun. De Friese vissers bij
wie ik naar de betekenis van het woord "aak" in dir verband gevraagd heb,
kenden dir woord niet in de betekenis va� bun. Toch is her vrijwel uit
gesloten dat in dit verband met her woord "aak" iets anders bedoeld kan
zijn.
Hieronder volgr her bestek van de door W. J. Dijk gerekende vissersboot
van Knobbe:
.,1892. Een boor gemaakt voor Koobbe Wousend.
lang 16 voet min 3 duim dus 15 voet 9 duim. Wijd 5 voer 2 1/2 duim.
Hol 20 duim/zegge 20. Met roer en zwaarden war groter als gewoon
voor de som van negenrig en zeventig guldens betaald Mei 1892."

AKEN
Op de werf re Joure zijn een groot aantal schepen gebouwd, die met de
naam "aak" werden aangeduid. Tussen 1848 en 1907 zijn 67 houceo schepen
van dit type gebouwd. Deze varieerden in lengte van 22 voet cot 42 voet
6, d.w.z. van ruim 6 meter rot 12 meter. In het jaar 1848, waarin E. H. van
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der Zet begim mee het aanleggen van een dagboek uic de scheepmakerij,
wordc al een aak van 26 voec lengre gebollwd. Dir schip, dar nog op de
werf ce lJ lsc op stapel werd gezèt, was bestemd voor een visser uic Balk.
De hoofdafmetingen van deze aak komen volledig overeen mee de afme
tingen van de andere aken van dezelfde lengce, die in lacece jaren werden
gebouwd. Die type scbip, dat vnor 1848 bestaan zal hebben, werd, voor
zover hec verspreidings gebied uic de werfboeken blijkt, voornamelijk ge
bouwd voor binnenvissers uit het Friese merengebied. Plaatsen als Eerne
woude, Balk, Sloten, maar ook Driesum, Birdaard, Giekerk en Lekkum
(gelegen ten Noorden van de lijn Harlingen-Leeuwarden) worden vermeld.
in Friesland werden deze schepen "binncnaken" of "visaken'' (afb. 26 en

..
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28) genoemd. Men kon ze, nog rnec zolang geleden, vinden bij de dichc
zecren in her Friese waterland.
Veel aken waren, zoals ook uit werfboeken blijkt, voorzien van een rem
(afb. 25 en 28), een opklapbaar voordek mer zijsrukken en een bun. Deze
.
zg. ,,cenren . waren oorspronkelijk losse plechcen die opgeklapt konden
worden. De zijsrnkken waren van zeildoek. Lacer werden er losse zijsrnkken
van hom gemaakr en roen de aken nog grocer werden, werden er vasce
rencen uir hour gebouwd, opgeplaarsc.
Uit de opmerking van F. N. van Loon in 1838 <)ver Eelrje Tcadzes Holrrop,
nl. dac hij "gedurende een reeks van vijftig jaren eene verwondering
wekkende menigce van jagcen, boocen, vischaken en markcschuiren in
eene buicengewoon fraaie gedaante hecfr vervaardigd", blijkr dat al ruim
60 jaar voordat de eerste aak in de wcrfboekeo vermeld wordt, visaken
op de werf ce IJlsr gebouwd werden. ln de boedel van Eeltjebaas
zijn bovendien een aantal scheepsrekeningen van F. N. van Loon
aangetroffen. Daaronder bevindt zich de tekening van "een visschuic voor
neef Huidekoper". (afb. 24) Onder deze tekening, die op 10 November
1825 door F. N. van Loon re Harlingen volcooid is, komt de opmerking
voor: ,,thans onderhanden". Daar E. T. Holcrop meerdere schepen naar
omwerpen van van Loon gebouwd heefc, is her aan re nemen, dat hij ook
die schip gebouwd zal hebben. De omwerpen van van Loon zijn echter
oiec gebaseerd op volledig nieuwe ideeën. Hee is bekend, dac hij uitging
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llfb. 28
van bescaande scheepsty pen en daarin veranderingen aanbracht, die de
zeewaardigheid en snelheid een goede kwamen.
In ieder geval kan men zeggen, dar visschuicen, of visaken al in her begin
van de vorige eeuw voorkwamen en vermoedelijk ook in de cweede helft
van de l 8e eeuw. Waren deze aken echrer van hetzelfde model als de door
van Loon gerekende ,,visschuir van neef Huidekoper"; Dir is voor 1848
nier na re gaan, maar wanntt'-J' men alle aken, vanaf dar jaar te IJlst en
Joure gebouwd, rangschikc volgens hun lengten over de srevens en men
vergelijke dan voor zover mogelijk de overige (ongeveer 15) in de bestek
ken opgegeven maren, zoals wijdte van het vlak vóór en achter, hoogte
vóór en achrer, de holre onder de deken en onder her berghout en de
wijdre in her midden, dan blijkt dar bij coenemende lengte de overige af
metingen in evenredigheid roenemen. Vergelijkt men echter ten aak van
25 voer mer de "visschuic vao neef Huidekoper", die ook 25 voer lang was,
dan vallen de: verschillen np.

Aak Eelcjebaas:
Visschuir van Loon:

1.

H.v.

25
25

4.7 1/

4.311z

7.

5.3

H.a.
:!

H.o.B.

1.3
2.8

W.m.

10
8.3

Men zier, dar bij gelijkblijvende Jengce de aak van Eelrjebaas vóór minder
hoog is, dan het schip van van Loon. Bovendien is her verschil in hoogte
van vóór· en achtersteven bij her laatste schip veel opvallender, dan hij de
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aak. Verder blijkt nog uit deze gerallen, dar de aak van Eeltjebaas breder
was dan de visscbuir. Wac kan men uic deze verschillen concluderen?
Men kan, dacht ik, de gevolgcrekkiog maken, dat de aken van Eelcjebaas
nier dezelfde vorm hadden als de "visschuic van neef Huidekoper". De aken
van de eerste waren platter en breder, hadden daardoor minder zeeg, waar
door het verloop van de huidgangen anders was. Zelfs de omstreeks 1890
gebouwde grotere aken van bv. 3 l voer, bestemd voor de zeevisserij op de
Zuiderzee, waren vóór slechts 5.2 voer hoog.
Dir wil echter nier zeggen, dat Eelcjebaas geen schepen gebouwd heeft,
die her model hadden van de "visschuir van neef Huidekoper". Her Friese
Jacht Dolphijn, in 1868 gebouwd, heeft veel kenmerken in de scheepsvorm
gemeen met de bovengenoemde visschuir.
In die verband is het wellicht inreressanr een mededeling ce vermelden,
die van der Molen kreeg van een oud-visser, toen hij in 1965 het "fisker
silen" op het IJsselmeer bijwoonde. Deze visser, de coen 79 jarige L. Coe
hoorn verklaarde, dat hij (toen) voor ongeveer 70 jaar de eerste aak
in Lemmer had zien verschijnen. Dir eerste aakje was een plat geval, dat
in Joure gebouwd was en in de volksmond de "börre" (boarre = kater)
heette. Her scheepje was russen 25 en 30 voer lang. (1)
Behalve voor vissers uit plaatsen in her binnenland var. Friesland werden
ook aken gebouwd vt>Or vissers langs de Zuiderzee; in 1858 gaat er een
aak van 22 voer naar Workum, in 1864 gaar er een van 23.3 voet naar
Lemmer. Berekent dit nu, dar io her begin en midden van de vorige eeuw
ook de Zuiderzee visserij uitgeoefend werd met deze schepen?
ln her rapport inzake de zeevisserij in Friesland in 1812 (archief van de
Prefecc 9 nr. l 04 R.A. Leeuwarden) wordt bericht, dat te Lemmer in her
voorjaar gedurende vier weken een zevental personen met fuiken langs de
wal de aalvangsr bedrijft, welke "met kleine bootjes wordt verricht, die zich
nimmer in zee begeven". Iets verder staat: ,,Ook stond dezelve in verbin·
ding mee de Binnenlandse aalvisserij, die alhier seer -aanmerkelijk is en
vele Huisgesinnen brood verschaft." De borvisserij daarentegen werd door
cwee personen ondernomen langs her srrand op zeer geringe diepte met
zijden necten. ,,Zij gebruiken daartoe kleine aakjes, welke zij alleen be·
varen". Daarenregen ondernamen vele "Durkendammer" vissers op dezelfde
plaatsen ook de borvisserij, maar zij gebruiken grote aken, die met drie man
bevaren worden. Tenslotte wordt nog de visserij door vissers van Durger·
dam, Urk en Schokland vermeld, welke "vissers de haring aanbrengen voor
de Bokkumhangen, die alhier drie in getal zijn".
In dir rapport worden de scheepstypen bootjes. ac1kjes en aken genoemd.
( 1) Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. 1962.
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De naam "aak" wordt als aanduiding van scheepstypen talloze malen ge
bruike. Evenals de woorden schip en schuir werd ook het woord aak ge
bruike voor verschillende scheepstypen. Voor de cypenbepaling bieden deze
termen weinig houvast. In zijn boek "Beschouwing van den Nederland
schen Scheepsbouw mee betrekking cor deszelfs zeilaadje", verschenen in
1820, geeft F. N. van Loon, die als zeer betrouwbaar geldt, echter een be
schrijving van de Urker of Volendammer visschuü. Uit deze beschrijving
blijkt, dat deze schepen van her plum- of schokker type waren, d.w.z. schepen
mee een Janceevormig vlak en rechte vallende stevens. Volgens een telling
van 1812 waren er o.a. op Urk 60, op Schokland 70, in Durgerdam 10 en in
Hindelopen 3 schepen v�n dit type. Omstreeks 1770 bezat Urk een vloot
van ongeveer 46 schuiten. Volendam bad in diezelfde tijd een vloot van
130-140 borschuiren. Uit allerlei afbeeldingen, o.a. uit een in her Ned. Hisr.
Scheepvaartmuseum te Amsterdam aanwezige tekening van de Friese schil
der Pieter ldserrs (Ie helft 18e eeuw) blijkt, dar deze visschuieen, ook wel
borschuicen of boraken genoemd, zowel re Urk, Marken als elders voor
kwamen. Hee waren overnaads gebouwde vaarcuigen mee een rechte, val
lende steven. Ook te Enkhuizen werden deze rypes cor in de eerste helfr van
de vorige eeuw voor de visserij gebruike. Deze schepen voerden een spriet
zeil. Zeer oude informanten re Enkhuizen kunnen zich nog herinneren, dar
hun grootouders vertelden, dat zij de eerste haringschuit, die mee een
bezaanzeil was uitgerust, te Enkhuizen hadden zien verschijnen.
Deze visschuiren, bocschuiren, haringschuiten of boraken, worden door
sommige auteurs "borrers" genoemd. Men zegt dan, dat de zg. haring
schuiten, van het sd1okker type waren, (de latere bonzen en schokkers
werden ce Vollenhove, Kampen en Urk ook schuit genoemd), terwijl de
Volendammer visschuiten van het type van de latere botter zouden zijn.
Van Loon daarenccgen maakte een duidelijk onderscheid russen de Urker
en Volendammer bunschuiren en de Tijbotcers.
De Durgerdammers gebruikten voor hun visserij volgens her rapport inzake
de zeevisserij in Friesland in 1812 grote aken, welke mee drie man bemand
waren. Uit de beschrijving van van Loon blijkt, dat deze vaartuigen vao
her pluut- of schokker rype waren. De grotere schokkers van Peasens,
Wierum en Moddergat werden in Friesland ook aken genoemd. Zou die
kunnen berekenen, dat de aakjes. waarmee de lemster vissers op bor visren,
ook van het schokker rype waren ï Deze vaarmigen, die volgens het rapport
mee slechts één man bemand werden, moeren camelijk klein geweest zijn.
Tachtig en negencig-jarige informanten te Lemmer, vertelden, dat hun
grootvaders vroeger ook de kustvisserij op bot mee zijden nerren beoefenden,
mee kleine scheepjes, van het rype, zoals ook voor de binnenvisserij werden
gebruike, maar dan wat groter. Op grond van deze gegevens geloof ik, dat
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men de in her rapporc genoemd<:' bootjes kan identificeren als de door van
der Zee genoemde vissersboren (afb. 21), de aakjr;s als een groter type
vissersboot (ongeveer 16 voer volgens de informanten, zie afb. 23) en de
aken als overnaads gebouwde borschuiren of botaken van het schokker
model.
De scheepsbouw in Friesland en ook de werf van Eelrjebaas in Joure onder
gaat in de tweede helft van de vorige eeuw de expansie van de Zuiderzee
visserij.
Steeds meer vissers, die aanvankelijk de binnenvisserij beoefenden, gaan zich
meleggen op de Zuiderzeevisserij.
Omstreeks her midden van de achttiende eeuw, trekt een grote groep
mensen, afkomstig uir plaatsen in her veengebied van N.W. Overijssel,
zoals Kalenberg, Giethoorn ere. naar Friesland. Aanvankelijk vonden deze
"Gierersen" zoals ze genoemd werden, werk in de veenderijen in het
Friese merengebied. Omstreeks 1850 wordt de vervening in Friesland be
eindigd: her gevolg is, dar een aantal Gierersen zich blijvend in deze
gebieden gaar vestigen en zich gaar roeleggen op de aalvisserij. Een aanral
namen van klanten van Eelrjebaas, zoals bv. Toering uir Eernewoude en
Poepjes uit Delfstrahuizen herinneren aan de "Gietersen". In het begin van
de negentiende eeuw gebruikcen vele vissers van Giererse afkomst voor her
uirodenen van hun bedrijf en voor het transport van de aal, vaarmigen,
die in Friesland "Pupaken" werden genoemd. Een van de voorouders van
de familie Toering heerte Roelof Aakman: hij was uit Giethoorn afkomscig.
Op grond hiervan bestaat er bij sommigen her vermoeden, dat her type
Friese binnenaak uit N.W. Overijssel afkomstig zou zijn. Het feit, dat de
benaming aak voor verschillende scheepstypes gebrnikr werd, speelt bij
deze herleiding van de binneuaak een rol. De grote vissersboot en de
bionenaak, die zoals uit het voorgaande bleek, al omstreeks 1750 en zeer
waarschijnlijk al veel eerder in Friesland voorkwamen, vertonen zove.el
overeenkomst mer her typische Friese eengangsbootje, dat m.i. van Over
ijsselse invloeden op dit rype geen sprakè kan zijn. Het vermoeden, dar de
zg. ,,pupaken" van her punrermodeJ geweest zijn (afb. 36 K.U. 16) lijkt
mij meer gerechtvaardigd. Die type schip behoorde geheel roe de Overijs
selse tradirie. De speciale benaming, die de Friezen aan dir type vaarruig
gaven, duidt er al op, dar deze aken een ander rype vertegenwoordigden
dan de Friese binnenaak.
In het laarst van de vorige eeuw onstaat er een uitzwerming van binnen
vissers naar plaarsen aan de kust van de Zuiderzee. Aanvankelijk gebruiken
ze voor deze visserij op ruimer warer de hun van ouds bekende schepen.
Het nieuwe vaarwater srelr echter andere eisen aan de zeewaardigheid van
de schepen, her gevolg is, dat ook de afmetingen van de vissersschepen gaan
coenemen.
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Deze expansie van de visserij weerspiegelt zich duidelijk in de te Joure
gebouwde aken. Uic de grafiek (pag. 260) blijkt, dar er opdrachten komen
voor hec bouwen van steeds grotere schepen. Ook het verspreidingsgebied
wordt ruimer. Behalve voor vissers uic Lemmer worden ook aken gebouwd
voor vissers uit Hoorn en Enkhuizen. Deze omwikkeling houdt mede ver
band mer de goede resulcaren, die bereikt worden in ansjovisvisserij. Boven
dien gaar men gebruik maken van een ander type netten, de zg. staande
necren. Hee vissen mee die netrype vereist nier dezelfde ervaring en be
kwaambeid als bv. het vissen met de dwarskuil. Mede hierdoor komt er
een ander cype visser op de Zuiderzee, de zg. gelegenheidsvisser. Zij maken
voor het uitoefenen van hun bedrijf over her algemeen gebruik van klei
nere vaartuigen, die niet een te hoge investering vereisen.
Omstreeks 1880 verschijnt her eerste zg. ,,aalboorje" re Enkhuizen. Volgens
overlevering was her afkomstig uir Heeg. Her werd gebruike voor de
visserij "om de Zuid", her iers rustiger water ren zuiden van her Eok
huizerzand. Her aanral van deze "aalboocjes" neemt geleidelijk roe, evenals
de grootte van deze vaartuigen. ln 1890 zijn er reeds 18 aalboren en in
1909 zelfs 30. ln 1898 wordt de groocsce "aalboor" van de Enkhuizer vloot
gebouwd voor de visser \Xfjllem Zulr. In de werfboeken staar: ,,Joure 1898.
Een aak voor \XlilJem Zult, lang 32 voer." Uit een brief van E. Rorokema
aan de Heer \X/aning blijkt, dar deze aak besremd was voor Willem ZuJc
uit Enkhuizen. Tien jaar eerder was er al een aak gebouwd voor de visser
Rayer uic Hoorn. Deze schepen werden in Hoorn "Friese aak" genoemd.
Uir deze gegevens blijkt dus, dat de scheepjes die ce Enk.huizen "aalboren''
genoemd werden hun oorsprong in Friesland hadden en o.a. re Heeg en te
Joure gebouwd werden.
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De "aalboren" waren oorspronkelijk nier voorzien van een bun. De eersrt
scheepjes waren, gezien hun afmetingen van her rype, dar in de werfboeken
,,boor" genoemd wordt. Ze hadden her model van de gewone vissersboot,
dus van de "Ylsrerboor", die in Friesland voor de aaJvangsr werd gebruike.
In een vorig hoofdstuk is er reeds op gewezen, dar deze v issersbocen van
hec type van het "eengangsboarsje" waren. Nier alle in Enkhuizen voor de
visserij gebrnikce "aalboren·· hadden herzelfde model.
Op de werf van Zwolsman re \X/orkum zijn ook vaarruigen gebouwd, die
door Zwolsman ,,aakjes" werden genoemd, maar die re Enkhuizen werden
opgegeven als "aalboten". Deze schepen hadden een ronder model en ver·
tonen meer overeenkomst mee de \X!ieringer aken, waarvan er ook velt re
Workum gebouwd zijn. Op de werf van Lasrdrager re Enkhuizen zijn ook
enkele "aalbocen" gebouwd, die overeenkomst verwonden mee de \X/or
ktm1er aakjes.
Zoals mer de meeste scheepstypen, kregen ook de "aalboorjcs" her stempel
van de werf, waar ze gebouwd werden. De "aalboorjes", werden elders ook
wel "boller jes" of "aakjes" genoemd. Over deze beide aandu idingcn besraat
nogal enige verwarring. Men spreekt van Wieringer·, Enkhuizer- en Lemster
bollen en van Wieringer- en Workumer aken. In navolging nm de door
van der Zee gevolgde rypenaandL,iding zou ik clè scheepjes beneden de :?.2
voer "boren" willen noemen, onafhankelijk van het feit of ze wel dan nier
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voorzien zijn van een buo. De ronde vissersvaarcuigen boven de 22 voer
zou ik "aakje" willen noemen, indien ze al direkr bij de bouw voorzien
waren van een bun en "bollecje", wanneer deze bun nier aanwezig was.
De mevoeging Enkhuizer- duidt erop, dar deze schepen re Enkhuizen ge
bouwd zijn, (dir zijn er slechrs enkele geweest), de roevoegiog Wieringer,
Jat ze op Wieringen gebrnikr werden en Workumer- en lemster-, dar ze
in deze plaatsen gebouwd zijn.
Reeds vaker, o.a. door H. Halberrsma, is gewezen op her verband rnssen
de binoenaakjes en de latere Lemste.raken. Het laatste rype vermom een aan
tal kenmerken, die ook voorkwamen bij de visaken. De Lemsteraken zijn op
de scheepswerf van de Boer mee zekerheid na omstreeks 1890 gebouwd.
In 1876 srichtce de coen 29-jarige Pier de Boer een werf re Lemmer. Het
is op deze werf, dat de Lemster aak zijn uireindelijke vorm krijgt. Hee is
echter niet zeker, wanneer de eerste aak gebouwd werd, die reeds alle ken
merken had van het later zo bekende type. Pier de Boer, die afkomstig was
uit Woudsend hecfr daar zeker de binnenaken gekend. E. H. van der Zee
heeft volgens de werfboeken in 1864, 1868, 1890, 1893 en 1898 aken
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geleverd aan vissers uit Lemmer. De eerder door vao der Moleo geciceerde
uiclacing van de oud-visser Coehoorn duidt erop, dar deze aken nier her
model hadden van de latere Lemsreraken: ze waren plaeter, zoals ook uic
de opgegeven maren in de werfboeken blijkt. Het is echter niet onmoge
lijk dar dit scheepstype wel het uirgangspum is geweest voor de door de
Boer gebouwde va:mujgen, maar dar hij ze op zijn eigen wijze heeft aan
gepast aan de andere eisen, die de Zuiderzeevissers stelden aan de zeewaar
digheid van hun schepen. Deze situatie zou te vergelijken zijn met die van
de Scaversc jol, zoals uit her vervolg zal kunnen blijken.
Auke van der Zee heefr in her begin van deze eeuw een aantal bionen
aken, (afb. 29) mosselaken (afb. 30 en 31) en J.emsterakcn (afb. 32) in
ijzer gebouwd. De mosselaken werden ook wel "Bminisserjachren" ge
noemd. Her waren Qver het a.lgcmeen snel zeilende vaarruigen. Als men de
rekeningen van de "Mosselaak·· (afb. 30) en die van de: ,,Lemmersche Aak··
(afb. 32) vergelijkt. dan blijkt, dat beide vaartuigen veel overeenkomst
verwonden_ maar toch niet geheel identiek waren. De mosselaak w:ts achter
iets voller, de Lemsteraak daarenregen ,ers meer geveegd, bovendien ver-
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Afb. 32
monde her verloop vao her berghour van de mosselaak meer overeenkomst
mee die van een boeier. Opva.llend is, dar bij de Lemsteraak, die een vissers
schip was, de voorsteven onderaan wel een verbreding verrooor, maar niec
de uitstekende loefbijrer heeft ,van de boeier en de mosselaak. Vermoede
lijk bèsrond bij een vissersschip her gevaar, dat netten en rouwwerk achter
deze uitstekende loefbijter zouden blijven haken.
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Afb. 33
SLOEPEN
Tussen l 859 en 1900 zijn zes sloepen op de werf re Joure gebouwd. la
her dagboek komr bij her jaar 1859 de volgende aanrekening voor:
"gemaakr een sloep of booc, parkast. (afb. 33) Lang 21 voer, wijd 8 voer, hol
3 voet en 3 duim" (mee parkasr wordt bedoeld barkas) In 1863 en 1864 wor
den nog twee sloepen van dezelfde afmetingen gebouwd. Een van deze boten
was voorzien van roer en zwaarden. In 1882 wordt een "sloepke" gebouwd,
voorzien van een bun en een spriettuig en in 1899 worden twee grote
sloepen van bijna 25 voer gebouwd die voor de visserij werden gebruikt.
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Hieronder volgt her besrek van een van deze boren:
"Lang 24 vr. en 9 d. Voor hoog bij hec zeilwerk 4 vc. en 3 d.
Voorend 9 vt. en 2 d. Hol daar 3 vr. en 3 Y2 cl. Wijd daar 8 vr. 4 d.
buitenwerk. Op de 16 vc. van voren wijd 8 vc. buitenwerk. Leggers
wijd 14% d. Voor bij zeilwerk boekdelling breed 3 vc. 4 d. Achter
bij de bank J vr. 7 '·� d. Banklaning 2 vc. 11,� cl. Achter bij de spiegel
wijd boven over 4 vc. 3 l/2 d. Spiegel breed 2 vc. 8 d. Scheg op her
breedst 16 l :! d. lang boven op her langst 11 vr. 1 d. Onder lang 10 vr.
8 d. Op de 5 vr. van achteren breed 5 11:i d. Bank hoog uit de boven
kaoc 10 d.
Verf bij de sloep de wicce.
Binnenwerk mer verf blauw.··
Vanaf 1882 is her zeker, dar de door E. H. van der Zee gebouwde sloepen
gebruLkt werden voor de visserij. Daar uir andere bronnen blijkt, dar ook
voor die tijd sloepen voor de aalvisserij gebruike werden, is her nier on
waarschijnlijk, dat dir ook bij de sloepen, die resp. in 1859, '63 en '64
gebouwd werden, her geval was.
De sloepen worden wel in verband gebracht mer her ontsraan van de
Scaverse JoL (afb. 33 a) Over de oorsprong van die scheepstype zijn een
aantal cbeorieën in omloop, die als volgt zijn samen te varren:
1. Sommige auteurs voeren her type van de Scaverse Jol rechcsrreeks terug
roe de scheepstypen, die in de eerste helft van de 16e eeuw de Zuider
zee bevoeren. Deze schepen hadden geen zwaarden.
(o.a G. C. E. Crone in "Onze schepen in de Gouden Eeuw".)
2. Anderen zijn van mening, dat deze jol van Scandinavische oorsprong
zou zijn.
(]. J. Tesch en J. de Veen in "Die Niederlandische Seefischerei".)
3. De ameur van her artikel over de Scaverse Jol in hec boek Roode en
Platbodemvaarruigen (uitgave van de Stichting Stamboek Ronde en
Platbodemvaarrnigen) brengt het oorscaan van de jol in verband met
de opkomst van de ansjovisvisserij in de jaren nissen 1870 en 1880. Voor
deze visserij werden aanvankelijk sloepen gebruikt, waarbij in de prak
tijk her VoJJenhover type mer een volle ronde kop her best bleek re
voldoen. (afb. 34) Twee vissers liecen omstreeks 1890 bij Scrikwerda
te Sraveren een sloep bouwen, mee een volle ronde kop, die zich zou
omwikkelen toe de latere Sraverse Jol.
4. S. J. van der Molen lege in een ar eikel, verschenen in her Jaarboek J 961
van het Friesch Scheepvaartmuseum verband russen de Staverse Jol en
her oncwerp voor een zeilsloep, vervaardigd door F. N. van Loon, in
1828.
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War de eersre rheorie berrefr; her is natuurlijk nier onmogelijk, dar de
Staverse Jol rernggevoerd zou kunnen worden ror de scheepstypen, die in
her begin van de 16e eeuw de Zuiderzee bevoeren. Her is thans echrer niec
mogelijk de onrwikkelingssradia aan re geven.
\\lar de tweede opvarcing beerde; de Veen, die een groot kenner van de
Zuiderzeevisserij was, heeft de Sraverse Jol vermoedelijk in verband ge
bracht mer de Noorse vier of Noorse Jol. De baring· en ansjovisvlerren,
die in een grore verscheidenheid voorkwamen en o.a. re Enkhuizen gebruike
werden, vercoonden hoewel ze "vJer" genoemd werden in zekere zin meer
overeenkomsr mee de Sraverse jollen, dan mer de zogenaamde Helderse
vleccen. De laarsre waren overnaads gebouwd, de huidplanken liepen naar
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Afb. 34

voren smal roe, waar ze vergaard werden ia een zware klos. Deze vlerten
vertonen overeenkomst mer de Noorse.
De derde en vierde theorie leggen verband russen de Sraverse Jol en de
sloepen. Dir verband is m.i. alleszins waarschijnlijk.
In het jaarverslag van de gemeente Scaveren over her jaar 1859 sraar; ,,de
aalvangsr geschiedt mer zeesloepen of z.g. jollen". Hier is in de verslagen
voor het eerst sprake van jollen.
Een jaar eerder srond er in het verslag van dezelfde gemeenrc: ,,de aalvangst
geschiedt met zeesloepen."
Ook op de binnenwateren werden wel sloepen gebruikt voor de aalvisserij.
In her begin van de vorige eeuw waren bij de marine een aantal sloepen in
gebruik, die men naar grootte onderscheidde in zes typen barkassen, twee
rypen barkasslocpen, vier typen kapiteins- en officierssloepen, twee typen
werksloepen, rwee typen gieken en rwee rypen jollen. Deze types waren
vrijwel alle van hetzelfde model, maar verschilden alleen in groorce. De
barkassen waren grote sloepen, die, omdat ze aan dek meegevoerd moesten
worden, gebonden waren aan een bepaalde lengte. Om ze toch het nodige
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laadvermogen te geven, waren ze b[(::ed en hol gebouwd. Sommige bar
kassen waren voorzien van een bun, waarin her zware anker meegevoerd
kon worden, zodat her niet over een van de boorden in zee gezet hoefde
re worden. Men kende gladwerks- en klinkwerkssloepen.
De jollen waren over her algemeen lichte sloepen. G. J. P. Mossel schrijfr
er in zijn handleiding rot de kennis van her schip, verschenen in 1859 her
volgende over: ,,daar de jollen nogal kon en breed zijn, kunnen zij gewoon
lijk bij eenige zee niet gebruike worden, omdat zij alsdan wel hobbelen,
doch nier vooruir gaan.·· De afmetingen van de beide typen joJlen, bij de
marine in gebruik waren resp.: l: 6 m., B: 1.8 m., D: 0.7 m. en L: 3.8 m.
B: 1.3 m., D: 0.52 m. De verhouding rnssen breedte eo diepte is in beide
gevallen 2.6 : 1. De lengte-breedte verhouding is resp. 3.3. : 1 en 3 : 1.
Vergelijke men deze getallen mee de in 1.859 door Eelcjebaas gebouwdr.
sloep, boor of parkasr en met de Scaverse Jol, waarvan de rekening voor
komt in het boek Ronde en Platbodem jachren, dan blijkt hec volgende:
St. Jof

Barkas (E. H. v. d. Zee)
lengte
wijd re
holce
hoogte voor
hoogre achter

5.94
2.41
0.92
1.18

m.
m.

m.

m.
1. 1 3 m.

6.00
2.44
0.93
1.68
1.20

m.
m.

m.

Mari1ze Jol
6.00 m.
1.80 m.
0.70 m.

m.
m.

Men zier, dar bij gelijke lengte, de barkas van Eelcjebaas en de Staverse Jol,
breder en dieper zijn dan de jollen, die bij de marine in gebruik waren.
Bij de eerste scheepjes is de lengte-breedte verhouding gelijk, nl. 2.5 : 1,
bij de marine jol is deze echter 3.3 : 1. De verhouding mssen diepte en
breedte is in alle drie gevallen dezelfde, nl. l : 2.6. Hee is zeer waarschijn
lijk, dat de grotere breedte en diepte bij gelijkblijvende lengte de vaar
eigenschappen van de jol ren goede zijn gekomen.
De aantekening in het jaarverslag van de gemeente Staveren over het jaar
1859 nl. dar de aalvangst geschiedt met zeesloepen of zg. ,,jollen", hoeft m.i.
nier re berekenen, dat wij hier al te doen hebben mee de Jacer zo bekende
Sraverse Jol. Her woord jol, geeft alleen de aanduiding, dar her gaar om
her kleinste cype zeesloep. Enkele oudere informaoren, L1it Hindelopen, die
hun gehele leven de visserij op de voormalige Zuiderzee beoefend hebben,
kLJnnen zich nog herinneren, dat hun grootvaders vroeger de kustvisserij
uitoefenden mee sloepen. Deze waren uiet van het type van de latere
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Scaverse Jol. Het lijkr mij, gezien her feit, dat Eeltjebaas in 1859 al een
sloep bouwde, die war de hoofdafmetingen berreft, vrijwel identiek was
aan de latere Scaverse Jol, nier onwaarschijnlijk, dar deze in 1859 voor de
visserij gebruikte zeesloepen of jollen, in de lengte-breedte verhouding wel
afweken van de bij de marine gebruikte jollen en wat deze maren betreft,
overeenkwamen met het procorype van de Sraverse Jol. Een opmerkelijk
verschil echter russen de barkas van Eelcjebaas en de latere Staverse Jol is
het verschil in de hoogte van voor- en achtersteven. Terwijl de lengte,
breedte en diepte van beide schepen vrijwel gelijk zijn, is de Scaverse Jol
vóór een halve meter hoger dan de barkas.
Men zou mee een verwijzing naar de aak van Eelcjebaas in Lemmer kunnen
zeggen: ,,de barkas had een raar plat model''. Zoals echter bij de Lemster
aak de grondvormen van de binnenaken re herkennen zijn, terwijl de vorm
van het voorschip her stempel draagc van de werf van de Boer_ zo zou men
van de Smverse Jol kunnen zeggen, dar de grondvormen van de sloep te
herkennen zijn, cerwijl de kop en daardoor ook het verdere verloop van het
schip het stempel draagt van de werf van Strikwerda in Sraveren. Bij beide
scheepsrypes vinden we een tendens, die ook bij de borrers is waar re
nemen nl. een onrwikkeling naar een hogere en vollere kop.
Van der Molen bracht de Staverse Jol in verband mee de zecsloep van
F. N. van Loon.
Van Loon heeft zich, zoals uit zijn 1832 te Workum uirgegeven "Handlei
ding tor den burgelijken sd1eepsbouw" blijkr, bezig gehouden mee her
probleem, hoe men: ,.de nodige loefkrachc aanbiedt aan allerlei soorten van
schepen, vooral aan de zodanige, die zonder zwaarden bij den wind moeren
zeilen".
Het bouwen van een zeilsloep een behoeve van het loodswezen in opdrad1c
van Baron Tuil van Serooskerken van Yzendoorn re Hillegom heeft hem
geleerd, dat her verloop van de loeflijn bepalend is. Hij vervolgt: ,,In het
scheepsligchaam, naar die lijn gebouwd, bestaat een zeker evenwicht van
wendiogsvermogen en loefkrad1r, dar hoog regen de wind op doet lopen,
door de drukking van den wind op her hellend vlak der zeilen; welke drnk
king eene gelijkmatigen wedersrand vindt in de hellende zijde van het
scheepsligchaam beneden water, dar is, in de deelen 5, 6, 7, 8, 9, en 10, dus
in de zes achterste tiende deelen, die flauwer gebogen zijn, dan de vier
voorste; terwijl die vier voorste, 1, 2, 3 en 4, eene cirkelvormige buiging bezit
tende, de oploeving tegen den wind op helpen veroorzaken." Volgens van
Loon moer de groocsce wijdte van her schip op vier tiende van de lengte
genomen worden. Deze principes zijn uitgewerkt in de bovengenoemde
zeesloep die ,,mee slechts een el diepgang, in de hoogte aan de wind gelijk
scaar met den boeyer, die zwaarden voert". Bij de Staverse Jol vale de
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grootste breedte ook op ongeveer vier tiende van de lengte, bovendien is
het gedeelte voor de mast veel voller gebouwd dan de rest van hec schip.
Hee is mogelijk, dar van Looo invloed heeft gehad op de vorm van de zee
sloepen, die ook voor de visserij werden gebruike en indirekt op de ont
wikkeling van de Sraverse Jol. Uic het bestek van de barkas van Eelcjebaas
van 185.9 blijkt, dat deze sloep ook door middel van zeilen voortbewogen
konden worden. Deze barkas had een kiel, maar in tegenstelling roe de
latere Sraverse Jol was het scheepje nog voorzien van bergboucen. Deze zijn
pas verdwenen coeo de sloepen niet meer uicsluicend voor de aalvisserij
rner fuiken, maar voor de ansjovis-visserij met fijne staande netjes werden
gebruikt.
De berghouten veroorzaakten averij aan her vistuig, wanneer dit binnen
boord getrokken werd.
De beide sloepen, die in 1899 gebouwd werden, hebben een andere lengte·
breedte verhouding. Deze vaarcuigen, gebouwd voor Lijkle en Jan Poepjes
re Lemmer werden achter de borcer aan gesleept. Uir her bestek van deze
sloepen komr een opmerkelijk detail naar voren. De sloepen waren van
buiten wie en van binnen blauw beschilderd. Deze kleuren vindt men ook
bij de zg. ,,Hamburger of Groninger sloep" en bij de de grotere Duitse
schepen uit de vorige eeuw.

PUNTERS
Op de werf te Joure zijn vijf schepen gebouwd, die in de werfboeken ver
meld staan als "Punrer". Uit het hieronder volgende overzicht blijkt, dar
her geen kleine punters waren, maar schepen van behoorlijke afmetingen.
1867 - 25 voer
1881 35 voer
1886 35 voet S

1886 34 voet
1900 - 20 voer

Afgezien van her laarsre schip, dar door Auke van der Zee gebouwd is,
komt ook hier weer de tendens tot het bouwen van grotere vissersschepen,
sinds ongeveer 1880, naar voreo.
Deze punters waren alle voorzien van een bun en de schepen, die in 1886
gebouwd werden, waren, zoals uit de beschrijving van het verwerkte houc
blijkt, voorzien van een plecht. Daar enkele van deze schepen gebouwd zijn
voor een zekere de Leeuw en van der Riet uit de Haske, bestaat het ver
moeden, dat deze vaarruigen gebruike werden voor het transport van paling.
De firma had een palinghandel op Groningen.
Deze door Eelrjebaas gebouwde punters komen in lengte overeen mee de
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,,Vollenhover schuiren"of,.Bonzen"en de grorere "Pluren".(ongeveer JO m.)
Het is echcer de vraag of de punrers van van der Zee ook, wac hLm vorm
betreft, mee de bovengenoemde schepen overeenkwamen. In een artikel in
"Uit het Peperhuis" (eerste serie no. 7/8 1959), heeft K. Boonenburg, naar
aanleiding van de Schokkers, een onderzoek ingesteld langs de Oosrwal van
de Zuiderzee. Hierbij is hem gebleken, dat de grore en kleine schokkers of
bonzen in wezen idenriek waren en overeenkomst verroonden met de pun
ters. Deze vissersvaanuigen werden gebouwd op werven re Kuinre, Blok
zijl, Vollenhove, Hasselt eo Kampen.
Op een werf ce Wanneperveen, midden in her merengebied van de N.W.
hoek van Overijssel werden vroeger n.ier alleen punters en bokken, maar
ook grotere vissersschepen, de zg. .,zeepunrers" gebouwd. Hoewel deze
vaartuigen veel overeenkomst vertoonden mee de bonzen en ook door velen
zo genoemd werden, roonden ze in allerlei kleine derails meer het rype van
een grote punrer. De punters, die op de werf ce Joure gebouwd zijn, be
horen m.i. cor hec type van deze "zeepuocer".
\'Xlanneer men nl. de afmetingen van een punter van van der Zee vergelijke
met die van de pluuc, waarvan een rekening is opgenomen in her boek van
de Stichting Stamboek Ronde en Placbodemjachcen, dan vallen naast over
eenkomscen ook verschillen op.

lengte:
hoogte voor:
hoogre ach eer:
wijdte vlak voor:
wijdte vlak achrer:
wijdte deken voor:
wijdte deken achrer:
lengce deken:
holre in het midden:
lengte zwaarden:

Puncer 1886

PIuur 1919

I0.15
1.70
1.42
2.00
1.50
2.55
2.04
3.48
LOO
2.25

9.44
l.80
1.25
1.60

m.
m.
m.
m.

2.20
2.00
3.70
0.95
2.70

m.
m.
m.
m.
m.

m.
m.
m.
m.

m.
m.

m.
m.

01.

m.

Her verschil cussen hoogte voor en achrer is bij de punter geringer dan bij
de pluuc. Ook de kleinere punters zijn voor en achter bijna even hoog.
De wijdte van her vlak wordr gewoonlijk gemeten bij de voor en achrer
kanr van de bun. Vermoedelijk heefr het vlak van de punter van .1 886 iecs
meer de voor her type kenmerkende lancervorm gehad, dan de bovenge
noemde plmir.
Boonenburg heeft in zijn eerder genoemde artikel ook aangeroond, dat
de bakermat van de schokkers, bonzen en punters in de vorige eeuw en het
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begin van deze eeuw gezocht moest \vorden in de kop van Overijssel.
Hoewel hij ook de oorsprong van die scheepstype in dar gebied zocht, is het
mj., gezien de grore verspreiding van her punter- en schokkerachtige
vaarruig (Wiesen spreekr van weyschuiten) in vroeger eeuwen, moeilijk aan
re ronen, dar we hier mer een door Boonenburg zo genoemd "Saksisch"
type vaanuig re maken hebben. De eenvoudige rypes punrers waren in de
nauwe veengaten in her plassengebied van Overijssel praktische schepen,
omdat ze nier gekeerd hoefden re worden. Ze konden zowel voor- als
achteruit geboomd worden. Uit de grotere cypes die o.a. te Blokzijl en
Kuinre voor de visserij gebruikt werden zijn de zeepunrers omstaan, die
meer geschikt waren voor het open wacer.
ln de inleiding is er reeds op gewezen, dat het ronde Friese bootje en de
Overijsselse punter eeo duidelijk van elkaar gescheiden verspreidiogs gebied
hebben gehad. Zoals er van het Friese boocje een onrwikkelingslijn ge
schetst kan worden via de grotere vissersboten en de binnenaken naar de
Lemsteraken, zo zou men een onrwikkelingslijn van de puncer, via de
grotere zeepunter naar de bonzen en de grote Noordzeeschokkers kunnen
aanwijzen. De productie van het ronde vissersschip blijft aanvankelijk be
perkt roe de Friese Zuiderzeewerven, terwijl de schokkerad1Cige vaamugen
op de Overijsselse Zuiderzeewerven gebouwd werden.
Een enkele keer neemt men elkaars types over; de punters, die
door van der Zee gebouwd zijn,
waren bestemd voor vissers of vis
handelaars, die oorspronkelijk af
komstig waren uit het Overijsselse
merengebied. Her is jammer, dat
we geen afbeelding bezitten van
deze door Eeltjebaas gebouwde
grotere punters, maar de lijnen van
her kleine vaartuig (afb. 35) doen
vermoeden, dat van der Zee ook
aan de puncers eigen kenmerken
gegeven beeft. (vgl. de Overijsselse
punter K.U. 14, afb. 36) Op de
werf re Wanneperveen zijn ook
.
------aakjes gebouwd. De vissersschepen
K.U. 16 en K.U. 7 (afb. 36) zijn
beiden re Wanneperveen gebouwd;
'"�
...,--.:-:-:her ene vaartuig (K.U. 16) is een
Afb.
35
zeepuorer, her andere (K.U. 7) is
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Afb. 36

een aakje. Nier alleen vair de overeenkomst in het verloop van her berg,1ouc
van beide vaartuigen op, maar een vergelijking mer een aakje door Eelrje
baas gebouwd, (afb. 28), illusrreerr her eerder genoemde feir, dar in Fries
land de ronde boorjes eo in Overijssel de punrers en bokken uirgangs
punren zijn geweest voor de grorere vracht- en vissersvaartuigen en daarvan
een aamal vorm kenmerken, hebben behouden.
Her te Wanneperveen gebouwde aakjc naar her Friese model, verroonr
Overijsselse kenmerken, rerwijl her re Joure gebouwde puntertje de vloeiend
verlopende zeeglijn heeft, die kenmerkend is voor her Friese en in her bij
zonder voor her door van der Zee gebouwde schip.
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4. BIJLAGE.

l

Inventaris van rekeningen van schepen, re Joure gebouwd door A. van der
Zee. Deze rekeningen zijn vervaardigd door E. Romkema. Her merendeel
van deze scheepstekeningen wordr in het Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum"
bewaard. Van een aantal, die parriciilier eigendom zijn, zijn afdrukken ge
maakt. De rekeningen zijn genummerd; de nummering is echter nier chro
nologisch. Her gevolg hiervan is, dat een groot aantal rekeningen van bv.
vismororboren en boeiers, die in deze inventaris onder verschillende nrs.
voorkomen, bij elkaar horen. Enkele van de hier genoemde schepen worden
ook in her grootboek nr. 3 (zie inleiding) vermeld. Voor zover mogelijk
wordr naar de berreffende pagina's van dit grootboek verwezen.
Enkele rekeningen zijn bijzonder interessant, omdat ze, hetzij op nog be
staande, hetzij op beroemde of bijzondere schepen betrekking hebben,
zoals bv. her sealen beunschip "Dorp Grouw" (no. 5), de lemmersche Aak
van A. Poepjes (no. l] ), de boeiers Olga (no. 18), Almeri (no. 55) en
Victorie (no. 27). Dit laatste schip was een ijzeren boeier, die in 1923 in
opdracht van kapitein N. A. Bernhard te Zandvoort, door Auke van der
Zee werd gebouwd. De prijs van her schip bedroeg roen, inclusief mareriaal
en werkloon J 13.840,61. Verder zijn re noemen: her schip van Kl. D. de
Jong vao Langeweer (no. 12); dir schip, dat rhans in het Sramboek Ronde
en Plarbodemvaarruigen ingeschreven staar onder de naam "Vrouwe Ma
rina'", had vroeger resp. de namen ,,Twee Gebroeders" en "De jonge Durk".
Tenslotte kunnen nog speciaal genoemd worden de tekeningen van her
ijzeren middenzwaardjachr, een scheepsrype, dar overeenkomt mee de door
E. H. van der Zee gebouwde "kilboren"', en de rekening van het hamen
jachr van SJocen ( no. 48). Die schip is her thans nog in her sramboek
ingeschreven Fries Jachr "Twa sisters" van de Erven Haagsma te Workum.

1. \/ eenchip. Afm. 11; 3.20/0.64.
2. Vi.rchmotorboot. Afm. 11.50/2.04 il. Zie Grootboek nr. 3 pag. 57.
Gebouwd in 1914 voor de Heer J. Kuyten te Woerden.
3. Schip voor Korps Pontonniers. Zie grb. pag. 43, 44, 45.
4. Boeier. 13.30 3.72 1.58 (achrerz. rek. nr. 3).
5. Veerschip ,.Dorp G1·ouw''. 13.60/3.56 l.13. Zie: grb. no. 3 pag. 35.
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6. Boeierjacht. 13.30 3.72 1.58. Vgl. nr. 4.
7. i'vfodel ran een schip. Gerekend door E. Romkema Nov. 1901.
16.40 3.35 1.42.
8. Schip. gemaakt in hec jaar 1908 voor de Heer C. \-Xlalma, aardappel
handelaar te Joure. Zie: grb. nr. 3 pag 21.
9. Schip voor Erven Feenscra, Sneek. 13 3.26 1.13. (:1chcerzijde eek.
nr. 8).
10. iWosselrutk gebouwd voor de Heer Stoffel van den Berg ce Bruinisse.
Jan. 1912. 11.40 3.84. Zie: grb. nr. 3 pag. 49, 50, 51.
L 1. Model van een Lermner.rche Aak van A. Poepjes. 13.58 '4.32 1.98.
Zie: grb. nr. 3 pag. 9.
12. Schip voor schipper Kl. D. de Jong van Langweer. 9 Juli 1909.
14.15 3.36/1.13.
J 3. lnrichti11gsp/1111

1:(111

boeie·r. (achccrzijdc eek. nr. 12.)

14. Schip voor Sj. van der Meulen cc Terhorne. 14.70 3.32 1.13.
15. Schip voor Klaas Adema van Terhorne. 11.88 2.82 0.99.
L6. Schip. (achterzijde no. 15.)
17. Aflkschip (Klipper).
18. Boeier Olga. Zie: grb. pag. 39 en 40.
19. Middenz11 1a1mljach1. gemaakt voor R. Sevensma re Sneek.
Zie: grb. pag. 25.
20. Ark van C. de Jong. (achcerzijde van no. 19.)
21. Stoomboot libra.
22. Veepraflm, gemaakt voor de Heer W. Drijfhout van Heerenveen.
17.50 3.06.
23. Praf/117 of .rchip. 16.41 3.8 l, 1.20. (zie achcerzijde eek. nr. 22)
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2 4. Praam van van der Sluis, landbouwer of re wel veehouder re Dijken
aan de Langweer. 10.55/2.72/0.70.
25. Tjalk. E. Rumkema, Joure. Jan. 1902. 22.60/ 4.62/1.92.
26. Vischmolorboot, gebouwd voor de Heer J. Kuyten te Woerden in de
herfsr van 1913. 10/2.04/1. (achterzijde eek. nr. 25.) Vgl. nr. 2.
Zie: grb. pag. 57.
27. Boeierjacht. 13.3013.72 1.65. Opm. ,.Deze is de ijzeren boeier , waar
over bijgaande Engelsche brief. Ten strengste verboden over te nemen.
A. van der Zee'". Vgl. nr. 4 en 6.

1

28. Praampje, gemaakc voor Hans Visser re Langweer. 8.40/2.18/0.63.
29. ViJchboo/ of Stoomschip. Vgl. nr. 2 en 26.
30. Praam, gemaakr voor Oosring veehouder ce Huis eer Heide.
10.85/310.90. Zie: grb. pag. 36.
31. i\fotorbool of rischboot (Gerhard!) (achterzijde rek. nr. 30.)
Vgl. nr. 2, 26 en 29.
32. Prn11m, gemaakr voor de Heer H. Kramer te Joure. 16/3.30 1.11.
33. Ark van A. Poepjes. (achterzijde rek. nr. 32.)
34. Vischmoto,·boot, gebouwd in 1913 voor den Heer G. Kuycen re
Woerden. 17.80/ 3./1.50. Zie: geb. pag. 56. Vlg. nr. 2, 26, 29 en 31.
35. \ Ii.schenwk, gemaakt voor G. Fricsrna. 9.06,3.32 0.97. Zie: grb. pag. 42.
36. Praampje, gemaakt voor Arse de Vries te Terkaple. 9.25 2.30. 0.63.
37. Prtta?JJpje van L. Mulder re Boornzwaag. 8.50 2.20, 0.63.
(achterzijde eek. nr. 36.)
38. Tjalk. Uicgewerkre eek. zonder naam en maren. Vgl. nr. 25.
39. Middenzwaardjacht, gebouwd voor den Weledele Heer C. de Jong
alhier in her voorjaar van 1909. Zie: grb. pag. 32 en .3 3.
l O.; 3.38/1.14.
40. Vischboot of moto,rboot. (achterzijde rek. nr. 39.)
Vgl. eek. nr. 2, 26, 29, 31 en 34.
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Afb. 37

41. Detailtekening !'an iurichting

e11

biunenbetimmering boáer.

42. ,.Nettie'· van Korps Torpedisren van den Briel. 13.30 4.30.
Zie: grb. pag. 43 , 44, 45. Vgl. rek. nr. 3.
43. Middenzwt1t1rd jacht. Zij- en bovenaanzicht mee dwarsdoorsneden.
44. Nation,ile klas.re. (achterzijde eek. or. 43.)
45. Boeier. Op deze rekening sraan de volgende schepen vermeld: boeiers
Almeri, Olga , Victorie en Jachc Sloren.
46. Binnenaak van Toering. Terhorne. April 1910. 9.06/3.32.
Zie: grb. pag. 37.
47. Schip voor M. Brouwer cc Joure. 16.42/3.48/1.20. Zie: grb. pag. 29.
48. Hottten jacht van Sloren. Zie: grb. pag. 13 9, 140 en 14 l .
49. Honten vlet. 7i2.30/1.65.
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Afb. 38

50. Zeilplm1, boi•e11- e11 zijaanzicht

11t111

111.iddenzwaardjacht.

51. Klipper. Vgl. no. 17.
52. Deel ·van tekening van stalen be1trtschip . .De goede verwachting'·.
2 l "4.68 m. Zie: grb. pag. 13.
53. Vischboot "Vischandel ... (achterzijde rek. nr. 52.)
54. Prciam, gemaakt voor F. Zandstra, Over de Wielen. 1903.
opm. ,,Deze praam is precies zo gemaakt als een houten model...
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55. Bor!ierjacht ,,Almeri".
56. Il is.rchersttak. 14.20 4.64 l.76.
57. Punter.
58. Praam. 8.48 0.8 1.96.
59. Tekening z·tw zij- en hol'eneumzicbt rrm C?e11 boeier.

60. ZeilplmJ Be11-rtschip.
61. Een aanral ongenummerde rekeningen op kalkeerpapier van pramen,
vissersaken, vismocorboren ere.

Afb. 39
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5. VERANT\XIOORDING EN BESCHRIJVING VAN DE FOTO'S.
Afb.

L. Foco afkomstig uit de nalatenschap van E. H. van der Zee. Op de
achcerzijde scaac: ,,11 April 1896. Scheepstimmerwerf van Eelcje
Holcrop van der Zee te Joure. De boeier Friso van Harinxma choe
Slooren van Leeuwarden ligr op de werf. Van links naar rechts,
caore Klaske van der Zee, oma van der Zee, Eelcje Klaas Rom
kema, Holcrop van der Zee en dan Auke Holuop van der Zee.''
Op de voorgrond een eengangsboorje als vrachcscheepje in ge
bniik. Voor de wal rwee ,,schepen". Omgekeerd op de wal een
boocje.

Afb. 2. Tekening van een "Boskoper Boor" door F. N. van Loon. Deze
tekening komt voor in de placenaclas, die behoorr bij de Handlei·
ding cor den burgelijken scheepsbouw.
Afb. 3. Tekening van "Friesch bootje" uit E. van Konijnenburg. De
scheepsbouw vanaf zijn oorsprong, dl. Il, pag. 69.
Afb. 4. Foto afkomstig uit de nalatenschap van E. H. van der Zee. Op
de achterzijde scaac: ,,bootje gemaakt voor de Prinsemuin ce Leeu
warden bij Eeltje Holrrop van der Zee re Joure Door Engelschen
ce Joure gcforografeerd. Die met krulhaar en baard is E. H. van
der Zee. die mee de boord de heer Schenkius te Sneek."
De overeenkomst van die boocje met de rekening van het z.g.
,,Friesch boocje" van van Konijnenburg (afb. 3) is opvallend.
Afb. 5. Tekening van "Ylscerboot" uic E. van Konijnenbucg, op. cie. dl. II,
pag. 69.
Afb. 6. Tekening van "De IJlscerbooc" door F. N. van loon. Deze rekening
komr voor in de platenatlas.
Een vergelijking van beide rekeningen coonr aan, dat hoewel beide
vaarcuigcn van heczelfde rype zijn, de afmetingen zoveel verschil
len, dar van Konijnenburg de rekening nier van van Loon over
genornen kan hebben.
Afb. 7. Foco afkomstig uic de nalatenschap van E. H. van der Zee. Op de
achterzijde staar: ,,Foco genomen door H. P. E. de la Roche Busé,
Heerenveen." De vorm van het roer en de meer gestrekte lijn van
dit bootje ronen overeenkomst mee her "Ylster bootje". Daar het
scheepje uit meerdere smalle huidgangen is opgebouwd, heeft het
rondere vormen dan de zg. eengangsboocjes, die ook van het rype
van de "Ylsrer boor" zijn.
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Afb. 8. Gravure van G. Groenewegen, ,,Een Friese praam." Uic: Verschei
dene soorten van Hollandse vaarrnigen, 6e kacern, nr. 10.
Afb. 9. Een Overijsselse praam in een gracht te Amsterdam.
Afb. 10. De werf re Joure. Ansicht uir de collectie van de Prov. Bibi. te
Leeuwarden.
Op de voorgrond een open Friese praam met mast en zwaarden.
Daarachter een aantal bokken. Op de wal rechcs vooraan een
boorje van her rype Ylsrer boor. DaarachEer een grorere boor en
een boeier.
Afb. l l . Lijnenrekening van een praam, gemaakt door E. Romkema. Zie
bijlage nr. 54.
Afb. 12. Open Friese praam re .Molkwerum. Foto genomen
door H. van Beelen. N.O.M. Arnhem.

lil

] uli 1944

Afb. 13. Foto van de werf ce Joure. Op de helling een groor model Friese
Praam. Vergelijking mer het beurtschip rechts roonc de rechre
zijden en het andere verloop van her berghout van de praam.
Ansicht uir de collectie van de Prov. Bibi. re Leeuwarden.
Afb. 14. Foto van een overdekte praam te Heerenveen. De bollesral, de
luiken en de roef voor de mast zijn te onderscheiden.
Afb. 15. Tekening van een schip, gemaakt door F. N. van loon en afkom
stig uic de nalatenschap van E. H. van der Zee. Op deze rekeni11g,
die zich in het archief van de Ottema Kiagma srichcing re Leeu
warden bevindt, sraar met potlood geschreven: ,,tevergeefs ont
worpen door onbeschoftheid van den schipper. Dit is ·r gewone
Joon voor een klinscwerker 20 Maan 1840".
Afb. 16. Hee schip "Doarp Grau" varende aan het begin van de Houke
sloor bij her Sneeker Meer. Staande Sytze de Jong (voorop) en
Mindere Peekema, aan her roer Wiebe Peekema. Foco Y. Wouda.
Afb. 17. Tekening van her stalen veerschip "Dorp Grouw", gebouwd door
A. van der Zee. Zie bijlage or. 5.
Afb. 18. Zeilplan cekening van Jacht "Koophandel". lo 1892 gerekend
door de Haas te Monnikendam. Z.Z.M.
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Afb. 19. Tekening van Jachr ,.De Koophandel". Deze rekening, die ook
door de Haas gemaakt is, bevindc zich in her Ned. Hisc. Scheep
vaanmuseum re Amsterdam.
Afb. 20. Onrwerp van Friese hekrjalk door F. N. van Loon. De.ze rekening,
die afkomstig is uir de nalarenscbap van E. H. van der Zee, be
vindt zich in her archief van de Orcema Kingma stichting re
Leeuwarden.
Afb. 21. Eengangsvissersbom, gebouwd door A. van der Zee. Op deze foto
is duidelijk de wijze, waarop deze ene gang gestrookt is, ce zien.
Foto Z.Z.M.
Afb. 22. De kop van hetzelfde bomje. Foro Z.Z.M.
Afb. 23. Achrerschip van een groter rype vissersboot , die voor de kusc van
Gaasrerland voor de visserij werd gebrnikt.
Afb. 24. Tekening van de "Visschuic van neef Huidekopec" door F. N. van
Loon. Afkomstig uir de nalatenschap van E. H. van der Zee en
rhans aanwezig in het archief van de Orrema Kingma stichting te
Leeuwarden. Uir de doorsneden is re zien, dar die vaartuig enigs
zins gepiekt was. De bionenaken of visakeo, die te Joure gebouwd
werden, waren echcer zoals llit rek. nr. 56, afb. 29 blijkt, volkomen
rond.
Afb. 25. Binnenaakje mee renr, gebouwd door E. H. van der Zee in de
haven van Hindelopen. Rechts daarnaast een groter type vissers
booc waarschijnlijk mee losse plecht.
Deel van ansicht van de Zeilruede ce Hindelopen. Coli. Prov. Bibi.
re Leeuwarden.
Afb. 26. Binnenaak van R. Toering, onder zeil op de Langweerder Wielen.
Afb. 27. Meetbrief van de aak van R. Toering. Op de meerbrief wordt rlir
type vaartuig visaak genoemd. A. van der Zee noemt het type
binnenaak.
Afb. 28. Derailfoco van een Binnenaak door van der Zee gebouwd.
Afb. 29. Tekening van binnenaak, gebouwd door A. van der Zee. Zie bij
lage nr. 56.
Afb. 30. Tekening van een mosselaak, gebouwd door A. van der Zee voor
de Heer Stoffel van den Berg te Bruinisse in Jan. 1912. Zie bij
lage nr. 10.
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Afb. 31. Foro van dezelfde mosselaak. Deze foto is afkomsrig uit de na·
latenschap van A. van der Zee. Op de achterzijde scaac: ,,Scaal
ijzeren mosselaak voor van den Berg ce Bruinisse, gebouwd op de
werf van A. Holtrop van der Zeere Joure. Waarschijnlijk in 1912."
Afb. 32. Tekening van een .,Lemmersche Aak", gebouwd door A. van der
Zee.
Afb. 33. Tekening van een sloep en een bom. Deze cekeni.ng bevindt zich
in her Ned. Hisr. Scheepvaartmuseum rr: Amsterdam.
Afb. 33a. Foto van een model van een Scaverse Jol. Z.Z.M.
Afb. 34. Foro van de vroegere scheepswerf t" Vollenhove. Op de voor·
grond links een sloep van her rype, zoals die door de vissers van
Vollenhove gebruikt werd. De overeenkomst met de kleinere
exemplaren van de Sraverse jollen is opvallend.
Afb. 35. Foro van een kleine punter voor de werf te Joure. Op de voor
grond een bok. Deze foto is afkomstig uit de nalatenschap van
E. H. van der Zee.
Afb. 36. Foto van een zeepunter (K.U. l6), een aakje (K.U. 7), een punter
(K.U. 14) en een booc (K.U. 13). Deze schepen zijn in de haven
van Lemmer gefotagrafeerd in 1944 door H. van Beelen. N.O.M.
Arnhem.
Afb. 37. Foro van de vismocorboor Gerhard. Deze foco is afkomstig uir
de nalatenschap van A. van der Zee. Op de achterzijde sraat:
"Ansicht von der Motorboor Gerard, gebaut an der Schiffswerfc in
Joure (HoJJand) von A. Holrrop van der Zee. X = Eelcje Rom·
kema. Zie bijlage nr. 2, 26, 29, 31.
Afb. 38. Foco van een ijzeren kielboot. Op de achterzijde staat: ,,SteJla"
van de Heer C. Johs de Jong (D.E.) te Joure gebouwd door
A. Holcrop van der Zee. Zie bijlage nr. 39.
Afb. 39. Foco van de stoomboot "libra". Deel van een ansicht van de Kolk
re Joure. Coli. Prov. Bibi. Leeuwarden. Zie bijlage nr. 21.
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