Stichtinl: Staolboek Ronde en
PlatbodeDl Jachten
De lezers kennen reeds lang het Starnboek van Friese ronde jachten, een instelling waarvoor wij herhaaldelijk plaats
in onze kolommen hebben ingeruimd.
Het is biizonder verheugend, dat deze
instelling met een vrij beperkte doelstelling, kon word en orngezet in de
Stichting Stamboek Ronde
en Platbodem jachten, die op 8 October 1955
in Amsterdam tot stand kwam. Het enthousiaste streven van enige liefhebbers
van onze oud-Nederlandse
jachten, in
het bijzonder van de Friese ronde jachten, heeft niet weinig er toe bijgedragen
om de belangstelling voor dit soort schepen te vergroten. Het waren niet alleen
de eigenaren van boeiers en tjotters, die
gelnteresseerd war en in het werk van
het Stamboek. Het bleek, dat ook bezitters van allerlei andere jachten van oudNederlandse soort naar de reunies en het
admiraalzeilen van dit lichaam werden
getrokken. Dank zij deze brede belangstelling kon met vertrouwen
word en
overgegaan tot een uitbreiding van de
doelstelling. Dat zal zeker door velen
word en gewaardeerd.
Zo werd dan door het Fries Scheepvaart Museum te Sneek (waartoe het
Stamboek van ronde jachten behoorde),
de Kon. Zeilvereeniging., Oostergoo", de
Koninklijke Ned. Zeil- en Roeivereeniging te Amsterdam, de Kon. Roei- en
Zeilver. "De Maas" te Rotterdam, de
Kon. Zeilvereeniging "Sneek" en de Ver.
"Vrienden van het Zuiderzeemuseurn"
te Enkhuizen gezamenlijk de nieuwe
Stichting opgericht, die in Sneek gevestigd is.
Aan de statu ten ontlenen wij het volgende:
De Stichting heeft ten doel de bevordering
van de belangstelling voor het ronde en
platbodem jacht.
De Stichting
bereiken door:

De heer C. J. W. van
Waning, de man die
het
initiatief
nam
tot een Stamboek van
Ronde jachten.

(FOlO'S

D. W. Gesink)

b. bevordering van en medewerking
aan de organisatie van reunieen,
wedstrijden van en het admiraalzeilen met ronde en platbodem
jachten;

4. alle andere wettige middelen, welke het
doel kunnen

bevorderen.

tracht het gestelde doel te

1. het samenstellen van een "Stamboek
Ronde en Platbodem [achten", waarin
sullen worden opgenomen:
a. alle gegevens, welke van belang
kunnen zijn voor de kennis van de
historie, de traditie, de bouw, de
bouwers van en het zeilen met ronde
en platbodem jachten;
b. zo volledig mogelijke gegevens van
ronde en platbodem jachten en in
het bijzonder van die, welke door
hun bouw, sierlijkheid dan wel uit
historisch oogpunt als monument
kunnen worden beschouwd;

2. het aanleggen van een verzameling

van
voorwerpen, documenten, bestekken, tekeningen, alsmede films en [otograjieen,
betrekking hebbende op de ronde en
platbodem jachten;

3. het maken van propaganda voor de ronde
en platbodem jachten, onder meer door:
a. publicaties, voordrachten, filmuoorstellingen en tentoonstellingen;

Het dagelijks bestuur van de Stichting
is opgedragen aan de heren C. J. W. van
Waning, voorzitter;
Mr. T. Huitema
(Prinsenweg 79, Wassenaar), secretarispenningmeester; F. G. Spits, beheerder
van het Stamboek en H. Halbertsma,
archivaris. Voorts zijn algemeen bestuurslid de heren H. G. van Slooten, Ir. J.
Loeff, Mr. A. Blusse van Oud-Alblas,
H. Voordewind en S. J. Bouma.
Door het oude Stamboek zijn reeds
zeer veel gegevens verzarneld, in de eerste
plaats natuurlijk van de Friese ronde
jachten, maar ook van vele jachten van
and ere ronde- en platbodernsoorten.
Er
blijft echter nog veel te do en op dit
gebied. Daarvoor is de medewerking
nodig van een ieder, die belang stelt in
deze mooie schepen en in het bijzonder
van de eigenaren van ronde en platbodem jachten. De Stichting kent de instelling van Vrienden van het Ronde en
Platbodemjacht.
Zij, wier jacht in het
Stamboek is ingeschreven, zijn uit de
aard hiervan "Vriend". Wij hop en van
harte, da het aantal jachteigenaren, dat

-

571 -

hun jacht in het Stamboek zal laten inschrijven, zeer groot zal zijn en dat ook
vee1 be1angstellenden als "Vriend van
het Ronde en Platbodemjacht"
zullen
toetreden. AIs al deze belangstellenden
van hun "vriendschap"
ook blijk zullen
geven door een jaarlijkse bijdrage, zal
zeer veel kunnen word en bereikt. Aan
de ijver en toewijding van de dagelijkse
bestuursleden
zal het niet liggen, dat
hebben zij reeds bewezen. Maar hun
werken zal kosten meebrengen en die
zullen de vrienden met hun alien voor
hun rekening moeten nemenEr zijn bijvoorbee1d plannen om enige
mooie oude jachten te laten opmeten en
in tekening te brengen, zoda t de vorrn,
tuigage en bouwwijze voor altijd zullen zijn
vastgelegd. Foto's en and ere afbeeldingen
en films zullen word en bijeengebracht.
Dat alles en veel meer, dat op het
programma staat, zal moeten word en
betaald. Vertrouwd
mag worden, dat
wie houdt van onze mooie oude scheepstypen bereid gevonden zal worden zijn
steentie bij te drag en.
Want het doel van deze Stichting is
biizonder aanbevelenswaardig.
Wie er
meer van wil weten wende zich tot de
secretaris. Laten de jachteigenaren daarbij
rneteen de gegevens over h un schepen
vermelden.
Wij wensen de Stichting Stamboek
Ronde en Platbodem jachten van harte
groot succes met haar streven, dat wij
hartelijk toejuichen.
L.

