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Hoofdstuk 2.3 Maria
bouwjaar 1906
bouwer J.Visser
afmetingen onbekend
zeiloppervlak onbekend
eigenaar: A.Helder Paterswolde
sloop: 1945 (verdwenen onder water)

foto Kramer 1915 scan.GTC uitsnede uit oorspronkelijke tweelingfoto (coll. Levert) Het lijkt alsof het boeisel ter hoogte van het voordek
verhoogd is.

Het schip met gereefd tuig is de “Maria”. Gebouwd in 1906. Volgens Huitema is het schip
genoemd naar de dochter Maria Visser die met Albert Helder getrouwd was. Verder weet hij
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niets over de geschiedenis te vermelden. Maritiem verzamelaar Rob Martens vertelde mij na
de oorlog het wrak van dit schip bij het Paterswoldsemeer te hebben gevonden. Hij heeft de
bedelbalk uit het wrak mogen halen. De bedelbalk heeft overduidelijk lang onder water
gelegen. Het oppervlak is aangetast door in het water levende organismen. Het snijwerk is
nog goed te herkennen.

Bedelbalk gesneden uit eikenhout. Breedte 120 centimeter. Het snijwerk is fijn uitgevoerd, maar komt niet overeen met het snijwerk op de
andere door Visser gebouwde jachten.
Albert Helder(1878- 1945) en Maria Helder -Visser (1881 - 1970)
De foto is genomen ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk in
1926. Zij zijn getrouwd in 1901. Waarschijnlijk is Albert kort hierna
bij Jan Visser in dienst gekomen om samen ondermeer boten te
bouwen voor Albert. In 1901 scheidden Albert zijn ouders Jacob
Helder sr. en moeder Hoenderken. Op dat moment heeft Albert
waarschijnlijk ook de zeggenschap gekregen over de Eeltje (Argo).
Hij verkoopt dit schip in 1918 naar Leeuwarden. Coll. Helder.

Wat opvalt aan de Maria is het vlakke
berghout in de kop van het schip. Het boeisel
in de kop is laag. Qua vorm is er enige
gelijkenis met de kop van een tjotter.
De volgende foto geeft misschien iets meer
duidelijkheid. Waarschijnlijk ligt de Maria hier verstopt achter de steiger. Op het voordek van
de boot rechts staat Albert Helder sr.
Familiearchief Helder.
Gebruikelijk was dat de
firma Helder altijd
schepen vaarklaar had
liggen bij het paviljoen
achter het Familiehotel.
Veel foto’s getuigen er
dan ook van dat er boten
tegen de wal of aan de
steiger liggen.
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Coll. Levert. Geen datering, Maria met gasten
en dubbel rif in het grootzeil. Helaas een matige
foto. Het lage achterschip en lage vrijboord
vallen op.
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