IJ hebben eens door een stom gelukje de originele tekening in potlood - van -het poonjacht
Oud e r hoe k voor de neus van de
Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten kunnen wegkapen en daarover later wel enig berouw gekregen. Onz.e moeilijkheid
nu is echter aan wie
wij deze tekening namens de oorspronkelijke eigenaar - een leerling van wijlen
de bekende ontwerper Thiebout, aan
wie wij haar bij verrassing ontfutselden
- zullen cadeau doen; aan de Stichting
voornoemd
of aan het Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. Ons dilemma doet hier echter
niet terzake. Wij hebben het over de
poon en niet over een poon.
De poon behoorde eertijds naast de
tjalk tot de in ons land meest verbrei
de typen van binnenschepen, dat vooral in het zuidwesten, de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland werd gebruikt als beurt- en vrachtvaarder. Korter, gedrongener en met veel meer zeeg
dan de tjalk waren het zwaargebouw
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de schepen met platte bodem en enigszins invallende zijden. Het opvallendste
kenmerk van de poon is echter wel de
puntig eindigende voorsteven, die boven
sterk naar binnen valt. Zoals reeds gezegd, was het type eertijds zeer verbreid. E. W. Petrejus twijfelt er zelfs
niet aan in zijn bijzonder interessante
boekje Scheepsmodellen
(binnenschepen) - dat als wij in de tijd van de opstand tegen Spanje lezen over "kromstevens" in de smalle vlote van de Prins,
deze verwanten van de latere poon zijn.
De poon was hecht gebouwd en lag zo zegt Petrejus - vast op het water,
waardoor hij bij een aanwinnende koelte lang van top kon zeilen en een weerbaarheid bezat, die die van de meeste
schepen overtrof.
Uit eigen aanschouwing
kennen wij
slechts één poon, namelijk de 0 u d e rhoe k en een - hedendaags - jacht,
dat door zijn ontwerper een poon wordt
genoemd en dat - hoewel ongebruikelijk klein _. inderdaad aan het type doet
denken. Oorspronkelijk waren de ponen
getuigd met een spriettuig, maar - als
eerste, zegt Petrejus - reeds in de 17-de
eeuw gingen zij tot het bezaantuig over,
waarbij de mast op die exemplaren die
geen vaste bruggen behoefden te passeren een steekmast was, en op de andere een strijkbare. Welgestelde schippers
voerden het zeil met een kleine gebogen gaffel, minder welgestelde met een
eenvoudige rechte gaffel. Crone in
Nederlandsche Jachten - zegt, dat men

tegen het einde van de 19-de eeuw de
ponen naar verhouding wat langer en
gestrekter maakte. Petrejus vermeldt, dat
hij nog in 1944 een ijzeren poon zag
aan de kade te Arnhem. Dit moet een
lang behouden exemplaar zijn geweest,
want bij ons weten zijn er geen ponen
meer op onze wateren of tot woonschip
gedegradeerd langs onze wateren te vinden. Willen wij ons tegenwoordig
een
beeld van de poon vormen, dan zijn wij
aangewezen op modellen, die onder andere te vinden zijn in de scheepvaartmusea te Amsterdam en Rotterdam, en
aan de hand van tekeningen.
Gezien het feit, dat de zeegaandheid
van de poon geroemd wordt en dit tvpe kennelijk ook van ijzer werd gebouwd, lijkt het ons geen slechte keuze
indien een liefhebber van ronde en platbodemjachten
er toe zou besluiten een
poonjacht te laten bouwen. Moeilijker
dan bij een Lemsteraak zal de bouw niet
zijn.
Evenals bij de tjalken onderscheidde
men paviljoenponen, staatsieponen en gewone ponen. De grootte varieerde volgens Crone in het hierboven aangehaalde werk tussen de 16 en de 60 ton.
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