Roelofvan derWerf:
'detechniekenvantoenen nu naast elkaar
gebruiken' .

Hoewel een boerenzoon, zit het bouwen van schepen in zijn bloed.
Hij heeft geen hekel aan polyester en kan met erlÏg ontzag praten
over Bouke de Vries die in zijn eentje polyester tjotters bouwt. Hij
wil ook wel eens houten motorboten bouwen, liefst met .
rompvormen zoals die vlak voor de oorlog in de vaart kwamen. Op
de werf, de Zwolsmanwerf in Workum,een naam die hij eens
probeert te veranderen in de naam van de man die er werkt, is het
of je een sc"oolplaat van J8tZes binnenstapt. Voor het gemak
natuurlijk wel even voorbijgaan aan de lintzaag, vlak-en vandiktebank en elektrische schaven. 'Er zijn aarden vloeren en ineen loods
staat Roelof van der Werf met een houten hamertebreeuwen. Zijn
omgeving ademt een sfeer die je waarschijnlijk nergens meer in
Nederlandaantraft, maar is Roelofvan der Werf ook zeHz01

Hij komt uiteen familie van botenbouwers, zijn overgrootVader
bouwde
nog houten tjalken en zijn grootvader
is stalen schepen gaan bouwen, ook
jachten. Zijn vader was boer, maar
zijn oom heeft nog steeds een werf in
Drachten. Na zijn schooltijd is hij daar
begonnen met hoofdzakelijk betimmeren. Hij wilde hoe dan ooktimmerman worden. Na de diensttijd is.hij bij
van der Meulen in Sneek"gaan werken, waar hij de eerste houten schepen heeft leren bouwen, omdat hij
graag meer wilde leren is hij ruim
twee jaar op de Krom houtwerf eerste
timmerman
geweest. Via een paar
contacten is hij rond gaan kijken in
Denemarken. Hetgelukwas methem,
want op een bekende werf hadden ze
iemand nodig en waarschijnlijk heeft
hij daar de laatste houten viskotter
mee helpen bouwen. De kott~rvan25
m lang is ook het laatste houten schip
dat van die werf is gekomen. Op een
andere werf in Denemarken heeft hij
nog overnaadse bootjes gebouwd.
Door zijn contacten met architect
Reid, de vuurtorenwachter
die ieder
jaar de singlehanded wedstrijden organiseert op het Ijsselmeer en de
Noordzee, wist hij dat de Zwolsmanwerf gerestaureerd zou gaan worden
en Reid had hem beloofd, dat hij als
eerste in aanmerking kwam om daar
te beginnen. De ideeën van Reid en
Roelof van der Werf ~omen op deze
punten overeen.

Nieuwbouw, restauratie en
onderhoud
Inapril1976komtRoeiofvanderWerf
terug naar Nederland en is in dienst
van de aannemer mee gaan werken
aan de restauratie van de Zwolsmanwerf. Al in Denemarken had hij een
opdracht voor een Fries jacht, dat hij
tussen de verbouwingswerkzaamheden opzette. Dit schip, een opdracht
van een oude Deense tjalkschipper,
had hij zelf getekend. Met de officiële
opening van dewerfwasde romp van
het Fries jacht klaar en is een schouw
afgeleverd. Het Friese jacht is op 25
mei 1977 gereed.
Zijn eerste grote onderhoudswerk is
aan de Kwak VD 5. In de afgelopen
jaren gleden ervandehellingooknog
drie schouwen.

De foto van de werf dateert van 1979, maar als iemand hem 3Qjaar vroeger had geschat zou je
het ook geloven.

Roelof van der Werf tijdens het breeuwen van de Zeeuwse poon.

Niet lang na de opening kwam Johan
Prins bij hem in dienst en vlak daarop
volgden Neit Hartbor, hij komt hetvak
leren om later zelf een houten schipte
bouwen, Sjoerd Stouten en als laatste
Eef Brouwers. Roelof gaat er vanuit
dat hij een echte scheepswerf moet
kunnen runnen, waar niet alleen
plaats is voor nieuwbouwofvergaande restauratie, maar het moet ook
mogelij
zijn dat een stalen scheepje
op de heli ing wordt getrokken om geteerd te worden. De helling heeft een
capaciteit tot 20 m lengte.
Momenteel zijn ze druk bezig aan een
Zeeuwsepoondiebegindezeeeuwin
Amsterdam is gebouwd. Er is inmiddels een nieuw dek opgekomen en
een nieuw boeisel plus nog wat noodzakelijk werk. Als de eigenaar weer
geld heeft, zal de poon hoogstwaarschijnlijk eind dit jaar weer de werf
opgaan voor de vervanging van spanzen, waarvoor het hele zaathout eruit
moet, en een nieuwe binnenbetimmering. De Kwak VD 5, waar ze ook
mee bezig zijn, heeft voor een deel
een nieuwe huid gekregen en zal ook
waarschijnlijk eind van het jaar terug
komen voor de vervanging van het
zeilwerk en nieuwe huiddelen.
Verdere restauraties zijn gedaan aan
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Wat vroeger goed was is het
nunog

De senouwen die van de v.iêrf komen,
zijn gewoon geteerd, 'waarom zQJ:Ije
er dure laksystemèh 0
en, tiet
~alitatîef
niet slechter
e,g
"
makkelijker&'te onderhou enl;e
,goedkoper'. Dittekent hem wel enjgs,'zins. E$!nvan zijn principes is dan ook
ojn de beproefde technieken van
"roeger naast de moderne.wjndih~en
wan nute gebruiken. Hijzal geenoude
lijmsoorten teepasserf wel heel mo"
derne, omdat ze beter zijn. 1,0 gebruiken ze voor het grove werk een sissel
en daarna een elektrisehe schaaf.
~tandaard.
schepen W.il hij niet bou1%wen,maar wil met de ei,genaar, bespreken" hoe het moet worden, mitst
hun eisen overeenkomeh
metMzijn
i8eeën, Een te hoge opbouw op een
boot maakt hij niet en hij hoopt zo'n
schip tegen zijn zin inhiet te hoeven
qouwen. Omdat hij niet àfhaQkelijk is'
4y'analleerfhieuwbou,w kan hij hog~e
eisen aan zijn werk stellen. 'De klant is :Pniet altijd koning'.
We hebben de tijd nu mee, er k@mt
w
meer interesse in houten schepen,
. geltlkkig is het ook helemaal niet
moeiliJk aan personeel teekomen. ze
bieden zich zelf aan. Niet dat we ee!l0
alternatieve
leefgemeenscha~vormen. We werken hier@heel gemotiveerden soms is hi hard bu iten in de
sneeuw aan een batter te werken. Je
moet gevoel hebben voor dit soort
werk.'
Natuurlijk is ook het onderhoud van
houten schepen ter sprake gekomert
e,n zoals de andere houtbouwgrs bez
twist hij dat houten schepen'Wmeer
onderhoud nodig hebben als stalen.
'Vergeet niet dat alles, wat nu vaart
aan oude houten schepen een achterstallig onderhoud heeft van 30 jaar,
wvvaarschijnlijk is daarmee
opinie
beïnvi>ed'.
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