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Hoofdstuk 2.2 Zeeleeuwin
bouwjaar 1902
bouwer J.Visser te Paterswolde
eigenaar A.Helder te Paterswolde
Dit schip spreekt tot de verbeelding. Ze zou een kleiner model moeten zijn van de Argo.
Huitema geeft in zijn monografie aan dat dit schip een kopie moet zijn van de Argo met sterk
naar binnen vallende boeisels, maar iets kleiner. Concrete gegevens ontbreken.
De suggestie wordt gewekt dat de Zeeleeuwin een groot jacht is geweest. Als de Maria en de
Luctor. Een Fries jacht van zes meter is al een fors schip. Heel verrassend was het toen ik in
het programma van het waterfeest uit 1912 een klasse indeling tegenkwam waarbij de
Zeeleeuwin ingedeeld was bij de “tjotters” kleiner dan zes meter. Ze was dus tenminste een
meter kleiner dan haar voorbeeld. En ook kleiner dan bijvoorbeeld de Zwaluw (nu Froukje).

Uit programma Waterfeest 1912 coll. Heijne

Gezien de klasse indeling van 1911 en 1912 tijdens de waterfeesten moeten de Luctor en de
Maria langer zijn geweest dan zes meter.
In de nog bestaande, met de handgeschreven, wedstrijdlijsten van zeilvereniging DTP uit de
jaren rond 1920 komt de Zeeleeuwin ook voor als deelneemster. Curieus detail van deze
lijsten is dat er “ronde” tijden genoteerd zijn. In de klasse kleine tjotters waarin ze dan mee
vaart, is ze duidelijk langzamer dan de andere deelnemers. Ze komt minder in de wedstrijden
uit dan bijvoorbeeld de Zwaluw en de Poseidon.
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Coll.FSM Vermoedelijk 1917 met rechts de Zeeleeuwin met lichte berghoutsgang aan de bakboordzijde . Het linker scheepje staat in het
Friese Scheepvaart museum genoemd als Luctor.

Het rechter schip op de foto was in eerste instantie het enige jacht dat ik tegenkwam met de
naamvermelding “Zeeleeuwin”. Paviljoen Brandsma, het paviljoen aan het meer achter het
Familiehotel, heeft bestaan in de jaren 1910 - 1916 daarna was de heer Heikens uitbater van
het paviljoen. Gezien het postuur van de mensen op de wal, bevestigd dit haar lengte die
kleiner geweest moet zijn dan zes meter. Concrete uitspraken over haar afmetingen zijn niet te
geven, maar het heeft er alle schijn van dat dit in de buurt gelegen moet hebben van die van
de Poseidon en de Nelly.

Coll.Bergsma “Zeeleeuwin” (zie
lichte berghoutsgang). Bijschrift
“Zeeleeuwin”.

Verstopt achter twee
bomen op deze foto
de Zeeleeuwin.
Opvallend is dat het
berghout erg licht lijkt
te zijn uitgevoerd. Het
lijkt alsof het een
opgeschroefd
berghout is. Jammer
genoeg zijn echte
details niet te zien, het
berghout is zo licht
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uitgevoerd dat het een opgeschroefde halfronde stalen strip zou kunnen zijn. In dat geval is
was ze naar huidige maatstaven een tjotter. Verder valt het relatief stijl staande boeisel in de
kop op. Ook lijkt het alsof er een achterdek in het scheepje zit. Bijkomstigheid is dat in dat
geval het helmhout ook lang moet zijn. Op deze foto lijkt dat zo te zijn.
Voor zover op deze foto’s is te zien, kan er naar mijn oordeel niet gesproken worden van een
kopie of verkleinde versie van de Argo. Een verwisseling tussen de Zeeleeuwin en de Nelly
lijkt ook uitgesloten. De onderlinge verschillen zijn zo groot dat de veronderstelling van de
heer Vermeer dat de huidige Aeolus de voormalige Zeeleeuwin zou zijn niet klopt.
Hierna een mooi sfeerplaatje met de Zeeleeuwin erop. Het verloop van het lichte “berghout”
en boeisel in het voorschip lijkt wat trekjes van een tjotter te hebben. Ook ontbreken de
kluisborden en beretanden die bij een Fries jacht gebruikelijk zijn. Hoewel moeilijk zichtbaar,
lijkt het alsof het scheepje een voorschip heeft zoals de Luctor en de Prinses Juliana.
De Aeolus heeft sterk vallende boeisels. De Zeeleeuwin duidelijk niet. De monografie van
Huitema moet op dit punt herzien worden.

Coll.Levert Foto Kramer bijschrift “Zeeleeuwin” (zie lichte berghoutsgang).
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Wedstrijdblad van 27 september 1919 waarop de Zeeleewin als deelneemster staat. De rondetijden waren ongeveer 4 minuten meer als die
van haar concurrenten.
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