Tuighpraet
Jan Kooijman ridder in de
Orde van Oranje-Nassau
Op dinsdag 29 april verzamelde zich in het
raadhuis van Wijk bij Duurstede een groot
aantal belangstellenden voor de uitreiking van
de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koninginnedag. Een ingewijde vertelde ons, dat het beleid van de gemeente er op
gericht is om jaarlijks voor vier ingezetenen,
die naar het oordeel van het gemeentebestuur
daarvoor in aanmerking komen, een Koninklijke onderscheiding te doen toekennen. In de
met fraaic bloemstukken versierde raadszaal
zaten op de eerste rij echter niet vier doch vijf
inwoners op een rij, vergezeld van een secondam, te wachten op de dingen, waarvan zij
geacht werden, geen vermoeden te hebben,
een in de gegeven omstandigheden niet geheel
geloofWaardige veronderstelling.

Foto Marijke Dekker-Klinkenberg.

De burgemeester maakte aan de onzekerheid
direct een einde door het doel van de bijeenkomst te onthullen en speldde vervolgens bij
vier personen, die zich op verschillende gebieden zeer verdienstelijk hadden gemaakt in het
vrijwilligerswerk, de onderscheidingstekenen
van het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau op, een enkele maal onderbroken
door het lawaai van een gierende slijptol dat
duidelijk maakte, dat de ingrijpende verbouwing van het raadhuis ook tijdens dit plechtige moment gewoon doorging. Als laatste richtte hij zich tot mr ].W Kooijman, voor de kring
van ronde en platbodemjachtenzeilers de alom
bekende Jan Kooijman, en deelde hem mede,
dat het Hare Majesteit had behaagd om hem
te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de motivatie voor het toekennen
van de hoogste trap in deze orde besteedde hij
aandacht aan de ongewone carriere van Jan
Kooijman. In zijn jeugd ging zijn belangstelling
behalve naar de traditionele scheepvaart uit
naar de geesteswetenschappen zodat zijn familie in hem een wijsgeer in de dop zag. In plaats
daarvan bekwaamde hij zich echter in het
belastingrecht en was een aantal jaren werkzaam als belastinginspecteur. Omstreeks 1962

nam zijn loopbaan een geheel andere wending
doordat hij in Zwijndrecht een bureau voor
jachtbouw oprichtte en zich ging toeleggen op
het ontwerpen en bouwen van traditionele
ronde- en platbodemjachten. In 1965 stichtte
hij samen met S. de Vries, die een aantal jaren
werkzaam was geweest bij de NDSM in
Amsterdam en uit dien hoofde vertrouwd was
met de bouw van stalen schepen, de bekende
werf van Kooijman & De Vries in Deil a/d Linge. Hier werden tot begin jaren '80 meer dan
800 ronde en platbodemjachten
gebouwd,
merendeels naar ontwerp van J.K. Gipon, met
wie een hechte relatie werd opgebouwd. Dit is
mogelijk geweest doordat Jan Kooijman het
standpunt huldigde, dat door seriebouw, een
zo eenvoudig mogelijke constructie en de
mogelijkheid van zelfWerkzaamheid van de
eigenaars het bezit van een dergelijk schip ook
voor minder draagkrachtige liefhebbers haalbaar moest zijn. De werf ontwikkelde hiervoor
een uitgekiend bouwpakket, vergezeld van een
gedetailleerd instructieboek
en gaf tevens
advies en begeleiding. Tevens werd aandacht
besteed aan het verbeteren van de vaareigenschappen door wetenschappelijk onderzoek
aan de TU Delft. Om schippers en be manning,
in beginsel in familieverband, vertrouwd te
maken met de specifieke vaardigheden, die
voor het zeilen en "schipperen" met ronde en
platbodemjachten vereist zijn, organiseerde hij
instructieweekends.
Mede door zijn toedoen werd in 1976 de
Schipperskring Kooijman & De Vries (SKV)
opgericht die in de loop der jaren deze activiteiten verder heeft gestroomlijnd. Er werd
een 4x per jaar verschijnend tijdschrift, de
"Locfbijter" opgericht waarvan [an Kooijman
jaren lang eveneens de stuwende kracht is
geweest. Van zijn hand verschenen hierin tallaze artikelen over de materie, die hem en ook
zijn lezers zozeer ter harte ging: het ronde en
platbodemjacht.
Na zijn pensionering heeft hij zijn publicistische arbeid gelntensiveerd en zich verder verdiept in de historie van de Nederlandse zeilvaart. Van lieverlee breidde hij zijn lezerskring
uit door het schrijven van boeken, eerst, in
1989, "Platbodemjachten van J.K. Gipon", in
1994 gevolgd door "Tien Platbodemjachten".
Meer recent bundelde hij zijn kennis en ervaring als schipper van verschillende typen op
zijn werf gebouwde jachten door het schrijven
van twee monografieen, respectievelijk "Varen
met Platbodems" en "Beter varen met Platbodems". De lezers van dit blad hebben van grote delen van dit laatste kennis kunnen nemen
via een serie artikelen over verschillende technische aspecten van het varen met dit type
schepen in de jaargang 200l.
Jan Kooijman gaf en geeft als geen ander
gestalte aan de doelstellingen van onze stichting, het behoud van en het bevorderen van de
belangstelling voor de authentieke Nederlandse ronde en platbodemjachten.
Het spreekt
vanzelf, dat hij daarvoor (in 1989) de WHo de

vos-pnjs heeft ontvangen. Het is zeer verheugend dat nu ook onze Beschermvrouwe hem
hiervoor op passende wijze heeft geeerd. Wij
wensen hem daarmee van harte geluk in de
verwachting, dat hij niet op deze lauweren zal
gaan rusten maar gewoon zal doorgaan met
ons via dit blad of anderszins deelgenoot te
maken van zijn grote kennis en ervaring op
een terrein, waar wij allemaal ons voordeel
mee kunnen doen.
Th. Vos

VSRP Winkel
Sedert enkele jaren heeft de VSRP een aantal
club artikelen, zoals T-shirts, vlaggen, wimpels
en ondermeer stropdassen. De lange wimpel is
een van de meest prominente artikelen. Op
bijna iedere platbodem die aan de Zomerreunie mee doet, is er een aan boord. Hebt u er
nog geen? Bestel snel, en bepaal ook welke van
de andere VSRP artikelen voor u en uw
bemanning interessant zijn.
artikelen
Clubvlag
Polo wit
Schort
Dames shawl
Shawl wol
Stropdas
Sweatshirt donker blauw
Sweatshirt donker blauw
Sweatshirt donker blauw
T-shirt wit
T-shirt wit
T-shirt blauw
Wimpel
Wimpel
Wimpel
Wimpel

maat
groot
L
nvt
nvt
nvt
nvt
M
L
XL
M
L
M
6m
8m
10 m
12 m

Prijs €
8,00
2,00
2,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
50,00
55,00
60,00
75,00

Bestelwijze:
Schriftelijk of telefonisch bij de beheerder van
de VSRP winkel Hans Wammes, te bereiken
op telefoonnummer 0356562747 of per e-rnail
j.w.wammes@FREELER.NL
Naast de bestelde artikelen word en u de verzendkosten in rekening gebracht.

Vakantiereces
SSRP...secretariaat
Van 15 juni tot 1 september is
het SSRP-secretariaat
niet
operationee!.
Evenmin als
voorgaande jaren kan dan op
een vlotte afwikkeling van correspondentie
word en gerekend.
Voor zaken, die geen uitstel gedogen zijn de
volgende bestuursleden beperkt bereikbaar:
Mevrouw G. van Saarloos, SbN Doormanlaan
37,2243 AK Wassenaar, te!' 070-5114883,
e-mail: g.v.saarloos@planet.nl;
P.M.J. Tolsma, Schuitendiep 53,
9711 RB Groningen, te!.050- 313 7130,
e-mail:petertolsma@organisatie-adviezen.com
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