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De onverwachte opleving van de nieuwbouw van grotere houten schepen
is wel het meest verheugende feit uit het afgelopen jaar. Niet alleen
in Heeg heeft de tjotterbouwer De Jong een boeier onder handen
en
aanvragen voor meer, ook in Arnemuiden is bij de werf van r·1eermaneen
nieuwe houten hoogaars te water gelaten en staat een tweede op stapel
Bij deze nieuwbouw vormt het gebrek san geschikt hout een probleem,
dat zich overigens ook bij de reparatie van houten schepen doet bemer
ken. Te vrezen is dat dit houtgebrek met de jaren nog verder zal toe
nemen en dat het in toenemende mate een probleem zal worden de houten
schepen het onderhoud te geven waar zij recht op hebben, En niet alleen het geschikte hout wordt schaars, maar ook het aantal werven en
het aantal vaklieden dat in staat is het onderhoud van houten schepen
goed te verzorgen neemt af.
Het zou zeker aanbeveling verdienen in dit opzicht de krachten te bun
delen. Indien in den lande enkele werven met vakbekwame ambachtsliede
zich geheel op ronde- en platbodemjachten zouden instellen, zouden zi
naar het zich laat aanzien zowel een bloeiend bedrijf kunnen opbouwen
als daarbij tevens het hunne kunnen bijdragen tot het in stand houden
van onze houten schepen.
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-Zoals gebruikelijk begon dit jaar met een winterrelinie, gehouden in
het Frans Halsmuseum in Haarlem. Een bijzonder groot aantal "Vrienden
woonde de relinie bij, waarin de heer Redeker een voordracht hield ove
Schepen ep Schilders en een aantal dia's werden vertoond van de jubileum zomerreunie in Grouw. Bij de rondvraag ontwikkelde zich een geanimeerde dacron-discussie.
Het gemak en de voordelen van dacrondoek
werd door niemand ontkend, doch de overgrote fileerderheid der aanwezigen was desalniettemin van oordeel dat het gebruik van deze zeilen op •
ronde- enplatbodemjachten
vooralsnog minder gelukkig moet worden geacht. Wie een rond- of platbodemjacht als schip zijner keuze heeft g
nomen en dit schip in stijl en in overeenstemming met zijn karakter
wil varen zal daarbij aan traditie en oud gebruik een ruime plaats
dienen in te ruimen.
Als plaats voor de zomerrelinie was ditmaal Kampen gekozen. Een vijfti
tal" schepen had zich aang0meld en deze vijftig waren ondanks de ongVrn
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stige weersomstandigheden
tijdens de voorafgaande dagen praktisch al.
op de retinie aanwezig.
Slechts een paar schepen moesten ten gevolge
van oen ge br-oken mast of gescheurde zeilen verstek laten gaan. Tijde:
de r ciina.e zelf was het vleer evenwel ui tstekend y z.oda t het admiraalze
len tegen de achtergrond van de oude Hanzestad en de wedstrijden op
het Ketelmeer in alle opzichten een succes wercJen.
Bij het admiraalzeilen fungeerde de Commissaris del' Koningin in de
Provincie Overijssely Ir. J.B. Ridder Qe van der Schuereny als admiraal aan boord van de botter "Houtrib".
De in vijf eskad8rs verdeel
de vloot voer langs de noorder-oever van de IJssel omhoog tot aan de
brug om daarna s tr-oomafwaar t e langs het admiraalschip te varen en he
saluut te brengen aan de vlootvoogd.
Het geheel boad een boeiend
schouwspely al liet de uitvoering van de manoeuvres hier en daar nog
wel te wensen over.
Het oude Karnper Stadhuis met z~Jn prachtige Schepenzaal vormdecen
waardige entourage voor de ontvangst door het Gemeentebestuur,
terw~
bij d8 daarop gcvulgde maaltijd in de Stadsgehoorzaal het aantal dee
nemers zo talrijk wasy dat enkelen van hen op het toneel moesten
plaats nemen. Het ten tonele opgevoerde "stuk" laboreerde echter behaudens een goede ouverture - aan cen gebrek aan esprit en inhoud
en werd derhalve snel van het programma afgevoerd.
De vl.H. de Vos-prijs - het zilveren model van de Lemsteraak "Onrust"
werd tijdens de maaltijd door de heer H.B. Halbertsma aan het Stichtingsbestuur teruggegeven.
Net instemming van alle aanwezigen werd
deze prijs daarop door Dr. J.H. de Vos aan de heer van Waning aangebodeny als "blijk van hulde en dank voor alles wat door hem voor het
bude scheepstype in het algemeen en voor onze Stichting in het bijzonder is gedaan en nog dageLt jke wor d t e;edaanll.
De door mevr cuw Baronesse van Till aange boden wisselpri js , be stemd
voo.r het jacht dat van de verst V8l'1ilijderde
t.hu.Lshavenaan een r-etin
Le
deelneemty werd uitgereikt aan dc faDilie Louwers uit Zedelghem, die
met hun pasgebouwde stalen botter "De Kwintell na een barre tocht van
uit Gent in Kampen aanw8zig waren.
De wedstrijden werden des zondags gezeild onder ideale weeI'somstandi
heden. De eerste prijzen werdcn in de verschillende klassen gewonnen
door : "E'i.gen Bodcm" (tjalken), "Atalante" (visscrsschepen A), IIDeKwin
te 11 (vissersschepen B), "Haar t j e " (boeiers) y "Zilvermeeuw" (schouwen en
dgl) en "Bestevaer"(Friesc
jachten en dgl).
Des maandags maakte een vecrtigtal deelnemers een zeer geslaagde exc
sie naar de N.O.-Poldery waar een pas opgegravcn zeventiende eeuws
spiegelschip werd bezichtigd onder leiding van de heer Vml der Heide
conservator van het Nuseum op Schokland.
Het was een vreemde gewaar
wording plotseling middeD in het bouwland ean meer dan twee en cen
halve eeuw oud scheepswrak te vinden. De constructie van dit goed be
waard geblcven wrak was bijzonder inteI'essant en deed de scheepsbouw
uit die langvcrvlogen dagen hoel wat dichterbij komen dan met welke
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afbeelding

dan ook tot nog toe mogelijk

is geweest.

Wat bij de relinie in Kampen voorts opviel was de bijzonder goede
staat van onderhoud waarin de schepen verkeerden. De zorg en de liefde waarmee de eigenaren hun schepen omringen sprak daaruit wel zeer
duidelijk. Het dagelijkse koperpoetsen werd daarbij individueel en
in vereniging ijverig beoefend.
Een bevredigend preparaat om het
koper in de buitenlucht tegen oxydatie te beschermen is kennelijk
nog niet gevonden.
Het aantal wedstrijden voor ronde- en platbodemjachten, zowel als
het aantal deelnemers aan deze wedstrijden neemt gestadig toe. De
speciale commissie uit de Stichting, die sinds enige tijd de mogelijkheid bestudeert van een nieuwe voorgiftregeling, heeft aan de
hand van de uitslagen der verschillende wedstrijden haar onderzoek
voortgezet, maar is nog niet tot een definitief voorstel gekomen.
Het opmeten en in tekening brengen van de verschillende scheepstypen met het samenstellen van de daarbijbehorende beschrijving van
ieder type, zijn in het °afgelopen jaar voortgezet en zo langzamerhand tot een afgerond geheel gebracht. De daarmee samenhangende voorbereiding voor het boekwerk over "Ronde- en platbodemjachten en hun
herkomst" is inmiddels voltooid, zodat gehoopt wordt dat dit boek
in de tweede helft van 1962 zal kunnen verschijnen.
Op initiatief van de heer Th.H. de Meester werd op 29 en 30 juli
een zuidelijke platbodemretinie georganiseerdin
Willemstad.
Deze
retinie, die door een vijftiental jachten werd bezocht, was bijzonder geslaagd en heeft daarmee het hare ertoe bijgedragen de onderlinge band en samenwerking tussen de "Vrienden" te versterken.
In het bestuur van de Stichting werd de opengevallen plaats, ontstaan door het zich terugtrekken van de heer F.G. Spits, weer bezet
door de benoeming van Ir. H.E. Oud.
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Zij ten slotte vermeld dat het aantal in het Stamboek ingeschreven
schepen thans 397 bedraagt.

P.S.
De op pagina 2 vermelde wedstrijden ter gelegenheid van de zomerrelinie te Kampen vonillnilllaats
onder auspicien van de drie samenwerkende Kamper zeilverenigingen, die wij nog gaarne onze hartelijke
dank betuigen voor de medewerking die van hen werd ondervonden.

