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Vereniging Botterbehoud viert 50-jarig bestaan

Historische vissersvloot
naar Zuiderzeemuseum

Van de Zuiderzeevloot van bijna 3000 houten vissersschepen zijn slechts enkelen bewaard gebleven. Ze worden ge-
koesterd door de leden van Vereniging Botterbehoud. (Foto Vereniging Botterbehoud)    

Door Patrick Naaraat

ENKHUIZEN De Vereniging Botter-
behoud viert van 10 tot en met 
12 augustus haar 50-jarig be-
staan in het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen. Zeker 80 van de 
137 leden hebben aangekon-
digd met hun schip naar het 
evenement te komen. Sinds de 
Visserijtentoonstelling in 1930 
in Enkhuizen, waarbij koningin 
Wilhelmina en prinses Juliana 
aanwezig waren, zijn er nooit 
meer zoveel historische vissers-
schepen bijeen geweest.

Rond 1900 was de Zuiderzeevis-
serij op haar hoogtepunt. Er werd 
met zo’n 3000 platbodems, veel-
al Botters, maar ook Lemster- en 
Wieringeraken, schouwen, Sta-
verse Jollen, blazers, Volendam-
mer kwakken, pluten, bonzen en 
Vollenhovense bollen gevist op 
haring, ansjovis, paling, bot en 
garnalen. Na 1900 zakte de zeil-
visserij echter enorm in door de 
opkomst van geïndustrialiseerde 
visserij met stalen stoomloggers, 
de dreigende komst van de Afsluit-
dijk en de gedeeltelijke droogleg-
ging van de Zuiderzee. De haring, 
bot en ansjovis verdwenen in snel 
tempo en duizenden vissers, vis-
handelaren, zeilmakers, touwsla-
gers, scheepsbouwers en andere 

ambachtslieden raakten werkloos. 
In 1966 brachten de laatste vissers 
hun vis aan land en daarmee ver-
dween de zeilvisserij definitief.

Scheepskerkhof
Honderden houten visserssche-

pen lagen werkloos in de nu voor-
malige Zuiderzeehavens. De beste 
exemplaren werden aan Duitse op-
kopers verkocht. De rest kwijnde 
weg tot drijvende wrakken. Soms 
werden er 30 tegelijk naar hun 
zeemansgraf gevaren, wat inhield 
dat zij op een bepaalde locatie tot 
zinken werden gebracht. Oude 
vissers uit die tijd herinneren zich 
nog het trieste schouwspel van de 
zwarte masten, die nog lange tijd 
als laatste aandenken aan betere 
tijden boven het water uitstaken. 
Sommige werden als brandhout 
in kachels opgestookt. Een aantal 
werd voor een appel en ei opge-
kocht door studenten die ze ge-
bruikten als woon- en/of feestboot.

Van de ooit trotse Zuiderzee-
vloot van bijna 3000 schepen res-
teerde in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw nog een veertigtal in slechte 
staat verkerende botters en ande-
re voormalige Zuiderzeeschepen. 
Een aantal van de genoemde stu-
denten en andere jongelui zag 
het historisch belang van deze 
voormalige Zuiderzeeschepen. In 
1968 zag daarom de ‘Vereniging 

Botterbehoud’ het licht. In totaal 
waren er 15 leden. Nu, 50 jaar la-
ter telt de Vereniging 137 leden en 
aspirant-leden.

Liefhebbers
De groei van de historische vloot 

is zeker te danken aan de grote in-
spanning van vrijwilligers die niet 
alleen helpen bij de restauraties, 
maar ook rondvaren met beta-
lende gasten en deelnemen aan 
bedrijvenwedstrijden. Het onder-
houd aan de houten visserssche-

pen vergt volgens de vereniging 
jaarlijks al snel 5000 tot 10.000 
euro per schip. Dat maakt wel 
duidelijk hoe groot de inzet van 
de liefhebbers de afgelopen halve 
eeuw is geweest.

Op vrijdag 10 augustus be-
ginnen de festiviteiten met een 
vlootschouw vanaf het admi-
raalschip met de nog in levende 
zijnde oprichters van Vereniging 
Botterbehoud.

In 1993 was het Zuiderzeemu-
seum ook al de ideale locatie voor 

de viering van het 25-jarig bestaan 
van de Vereniging Botterbehoud. 
Het openluchtmuseum telt 140 
historische gebouwen en vissers-
huisjes uit de periode tussen 1880 
en 1930, waarin museummede-
werkers het leven van toen naspe-
len. Zo is een deel van de Zuider-
zeehistorie bewaard gebleven. 

Op YouTube is iets over de histo-
rie en de vlootschouw van 25 jaar 
geleden te zien. Ook zijn er kor-
te documentaires over de botters 
BU-2 en MK-63 te vinden.

Stokanker al zeker 900 jaar oud

Het 'Tapis de 
Bayeux' geeft 
een beeldver-
slag van de Slag 
bij Hastings in 
1066. Duidelijk 
herkenbaar is 
een stokanker, 
dat toen dus al 
in gebruik was. 
(Foto Bart 
Oosterveld)

BAYEUX Het stokanker is al een 
paar decennia uit de gratie als 
het meestgebruikte anker voor 
de zee- en binnenvaart. Andere 
ankertypen die eenvoudiger in 
een ankerkluis kunnen worden 
opgeborgen kwamen ervoor in 
de plaats.

Nu zijn het hoogstens nog de 
schippers van de bruine vloot die 
de uitstekende houdcapaciteit van 
een stokanker weten te waarderen 
en voor een anker van dit type - 
ondanks de matige eigenschappen 
voor wat betreft het opbergen - aan 
dek of elders een plaatsje hebben 
ingeruimd.

Dat het stokanker al eeuwen oud 
is, is te zien in het Franse Bayeux. 
Daar hangt het Tapis de Bayeux. Op 
dit bijna 70 meter lange wandkleed 
is met naald en draad een beeldver-
slag geborduurd van de Slag bij Has-
tings. De Normandische vorst Wil-
lem de Veroveraar trok in 1066 met 
7000 soldaten Het Kanaal over om 
Engeland te veroveren. Na een bloe-
dige strijd op het slagveld bij het 
plaatsje Hastings wist hij de Britse 
troepen van de net zelfbenoemde 

Britse koning Harold te verslaan.
De invasie die daaraan was voor-

afgegaan leek wel wat op die van 
D-Day in juni 1944. Het speelde zich 
ook in hetzelfde gebied af, maar 
dan in omgekeerde richting. Ook 
in 1066 werden grote groepen sol-
daten op een strand aan land gezet, 
plus hun paarden en grote hoeveel-
heden uitrusting en proviand. De 
zeil/roeiboten van de Normandiërs 
waren niet langer dan een meter 
of acht à tien. Het ontwerp was af-
komstig van de Vikingen.

Dat geldt mogelijk ook voor het 
ankertype dat op meerdere plaatjes 
van dit historische stripverhaal te 
zien is. Zo weten we dat in 1066 het 
stokanker al bestond en gebruikt 
werd. Ruim 900 jaar geleden dus!

Op de tentoonstelling bij dit ge-
tekende verhaal is ook nog een an-
der anker te zien, een soort dregje. 
Dat lijkt op een stokander met dit 
verschil dat het geen dwarse stang 
heeft. Op het kruispunt is een 
ruimte uitgespaard die is opgevuld 
met een fikse steen, ongetwijfeld 
bedoeld als verzwaring voor meer 
houdcapaciteit. Ook dus al bedacht 
voor 1066. (BO)

Volgende vlootuitbreiding De Binnenvaart onderweg: Franse motor Marot

Veerdienst 3 blijft in  Dordrecht

Wethouder Piet Sleeking droeg 
namens de gemeente Dordrecht 
de Veerdienst 3 over aan Stichting 
De Binnenvaart, die de groeiende 
vloot van de gelijknamige vereni-
ging beheert. Aan boord werden 
vlaggen gewisseld en namens 
de stichting betaalde Hubens 
de koopsom: één euro. De Veer-
dienst 3 werd in 1898 gebouwd 
bij scheepswerf Gips aan de Rie-
dijkshaven, aan de overkant van 
het Wantij, al jaren de door de 

gemeente gedoogde locatie van 
museumschip René Siegfried. ‘Als 
straks de Clausbrug over de mon-
ding van het Wantij gereed is, zijn 
deze twee gebieden nog meer met 
elkaar verbonden. Op overdrachte-
lijke wijze vervult de Veerdienst 3 
deze rol al’, zei Hubens. 

Waardering
Hij sprak grote waardering uit 

voor de Stichting Veerdienst 3 
die het historisch vaartuig 40 jaar 

De Franse motor 
Marot, de voor-
malige Jan van 
Voorst van  Jaap 
de Haan en Petra 
van Voorst, krijgt 
de functie van 
museumschip als 
centraal schip 
van Leefwerf De 
Biesbosch. Ze 
keerde 20 juli te-
rug in Dordrecht, 
waar ze in 1953 
van stapel liep. 
(Foto Vereniging 
De Binnenvaart)

heeft geëxploiteerd. ‘Groot res-
pect, niet alleen voor het bestuur 
van deze stichting, maar zeker 
ook voor de vele vrijwilligers die 
dit 40 jaar lang met liefde voor het 
schip hebben gedaan.’

Die waardering was er ook na-
mens de gemeente van wethouder 
Sleeking voor hij aan bakboord 
de Dordtse vlag streek. Aan stuur-
boord werd daarna de vlag van 
Vereniging De Binnenvaart gehe-
sen door Hubens’ echtgenote Lian-

Door Dirk van der Meulen

‘Zolang Vereniging De Binnenvaart daar de ruimte voor krijgt 
van de gemeente, zorgen wij dat de Veerdienst 3 absoluut in 
Dordrecht blijft, waar zij thuis hoort en ook gebouwd is.’ Die 
garantie gaf Jos Hubens woensdag 4 juli bij de officiële over-
dracht van het 120 jaar oude, maar goed onderhouden vaartuig. 

Leefwerf De Biesbosch
krijgt langzaam vorm 15

 27 juli 2018,  

Schippers van weleer

De Kempenaar 
Lydios is nu 
een woonschip. 
‘Het schip is 
goed voor mij 
geweest. Slopen, 
daar had ik 
moeite mee ge-
had.’ (Foto familie 
Zwerver)

Door Corine Nijenhuis

Ale Zwerver, 67
Schipper 1971-2016

Imperfect, spits, 1929, 345 ton
Lydios, Kempenaar, 1914, 621 ton  

Ale Zwerver mag dan een 
stevige staat van dienst 
als binnenvaartschipper 

hebben, zijn hart ligt elders. 
Wanneer je vraagt naar hét 
Friese zeilschip begint hij te 
gnuiven: ‘Nu heb je me bij het 
gevoelige end. Skûtsjesilen 
loopt als een rode draad door 
mijn leven.’

Die rode draad begint twee gene-
raties terug. Ale’s Friese grootva-
der voer rond de eeuwwisseling 
volop vracht met zijn skûtsje. 
Regionaal, de Zuiderzee stak hij 
niet over. Hij was dan ook in 
de buurt als er zeilwedstrijden 
werden georganiseerd. Plaatse-
lijke evenementen, geïnitieerd 
door de kastelein, om volk te 
lokken. Vrachtschippers hadden 
snel door dat het een lucratie-
ve bezigheid was; de dagprijs 
bedroeg zo’n 25 gulden. Een 
bedrag waar een skûtsjeschipper 
meerdere reizen terpmodder 
voor moest varen. Al had het wel 
wat voeten in de aarde, zo’n dag. 
Alle huisraad moest van boord, 
tot het kooktoestel aan toe. Voor-
al Ale’s oma leed daar onder. 
‘Dan zat dat mensje aan de wal. 

Zij mocht niet mee, het was een 
mannensport. Als het regende 
werd er een stukkie dekzeil over 
de huisraad gelegd.’

Timmerman
De liefde voor de sport sloeg over 
op Ale’s vader. Die voer er elke 
zomer voor terug naar Friesland, 
meestal vanuit Frankrijk. Maar 
dat was pas later. Toen Ale werd 
geboren, werkte hij als timmer-
man en woonde op een praam 
van 37 ton waarmee hij de bouw-
materialen vervoerde. Hij had 
zich laten omscholen omdat Ale’s 
moeder liever in Leeuwarden 
bleef. Maar vader Zwerver was 
een vooruitstrevend mens, hij 
ging toch varen. ‘Hij zag wanneer 
je de bakens moet verzetten.’ Een 
levensvisie die hij aan zijn zoon 
doorgaf. Net als de skûtsjekoorts. 
Toen Ale 12 was verstopte hij zich 
in de roef van een wedstrijdskûts-
je en kwam er pas uit toen ze 
op het water waren. ‘Vanaf toen 
stond ik elk jaar op de pay-roll.’

Annie
Ale werd matroos bij zijn ou-
ders. Met een spits voeren ze 
op Frankrijk, maar dat duurde 
kort: in 1971 stierf zijn vader aan 
hartfalen, op de schippersbeurs 
in Rotterdam. Er volgde familie-
beraad. De spits had een stevige 
hypotheek, er zaten nog kinde-
ren op school. Ale voer met zijn 
moeder verder. Hij was 20 maar 
niet onervaren. Zijn vader had 
hem vaak alleen laten varen, wan-

neer hij als bestuurslid naar ASV 
moest. Met zijn moeder kon Ale 
goed overweg. Ze liet hem zijn 
vrijgezelle leven leiden. Maar als 
ze bezoek kreeg - altijd koppels - 
bleef hij thuis.
Na vier jaar ontmoette hij An-
nie. Tijdens de Skûtsje-weken. 
Een meisje van de wal met een 
flexibele geest. Ze namen de spits 
over en voeren samen verder in 
Frankrijk.
Toen hun kinderen de schoolleef-
tijd bereikten, maakten ze afspra-
ken. Als het schippersinternaat 
niet ging, zou Ale ander werk 
zoeken. ‘Dan zou ik de bakens 
verzetten, want dat hadden we 
met elkaar afgesproken.’

Nooit pech
Het hoefde niet, al kochten ze wel 
een Kempenaar en gingen bin-
nenlands varen. De scheepsnaam 
vonden ze in het puzzelwoorden-
boek. Lydios is god van bevrijding 

van zorgen. Zo is ook het gegaan: 
nooit enige pech met het schip 
gehad. Zelfs het einde ging voor 
de wind. Lydios is verkocht als 
woonschip mét B&B. Ale is er 
blij mee: ‘Het schip is goed voor 
mij geweest. Slopen, daar had ik 
moeite mee gehad.’ Ale heeft haar 
zelf naar Hamburg gebracht.
Nu is hij met pensioen al voelt 
dat niet zo. Hij vaart de sleepboot 
van zijn zoon. Schippert de kotter 
van de watersportvereniging. 
Maar is bovenal skûtsjesiler. Hij 
is de nestor van de Twee Gebroe-
ders uit Drachten. Die hierbij 
graag een dankwoord doet: ‘Wij 
moeten, als bemanningsleden, 
diep respect hebben voor onze 
partners. Want ook hún vakantie 
gaat eraan op.’

Kent u iemand die beslist niet in deze 
serie mag ontbreken? Neem dan con-
tact op met de redactie, of mail naar 
corine.nijenhuis@planet.nl

Schrijfster en beeldend 
kunstenares Corine Nijenhuis 
schreef onder meer de non-
fictie roman ‘Een vrouw van 
staal’, waarin zij niet alleen de 
geschiedenis van haar eigen 
varende woonschip, maar 
ook die van de Nederlandse 
binnenvaart van 1901 tot nu 
vastlegde. Ontmoetingen met 
oud-schippers tijdens lezingen 
naar aanleiding van dit boek, 
leverden een serie nieuwe 
verhalen op, die tweewekelijks 
in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

Wethouder Piet Sleeking strijkt aan 
bakboord de vlag van Dordrecht, ter-
wijl Lianne van Laak aan de andere 
kant van de stuurhut de vlag van 
Vereniging De Binnenvaart hijst. 
(Foto Dirk van der Meulen)

Volgende vlootuitbreiding De Binnenvaart onderweg: Franse motor Marot

Veerdienst 3 blijft in  Dordrecht
ne van Laak, uit waardering voor 
de kleine 30 jaar waarin zij hem 
bij verenigingszaken ‘regelmatig 
gevraagd, maar zeker ook onge-
vraagd, corrigeert en motiveert’. 

De Veerdienst 3 is één van de his-
torische binnenvaartschepen die 
binnen de Stichting Leefwerf De 
Biesbosch een plaats krijgt bij de 
voormalige scheepswerf De Bies-
bosch. Daar staat verduurzaming 
voorop, vertelde Jos Hubens de 
gasten bij de officiële overdracht. 
De Veerdienst 3 vaart straks niet 
meer op conventionele dieselolie, 
maar op schonere GTL brandstof. 
Dat is wel duurder, maar Vidol Ma-
rine en bunkerstation Delta staan 
klaar voor gedeeltelijke sponso-
ring. Vereniging De Binnenvaart 
heeft de René Siegfried afgelopen 
jaar al uitgerust met 26 zonne-
panelen, waardoor het museum-
schip nu alle elektrische stroom 
van de zon krijgt. 

Franse motor
Het centrale schip van het bur-

gerinitiatief Leefwerf De Bies-
bosch wordt een zogenaamde 
‘Franse motor’, die eveneens door 
Stichting De Binnenvaart is aan-
gekocht. Na de Tweede Wereld-
oorlog zijn 95 van deze schepen 
gebouwd in Amerika en Canada 
en in onderdelen naar Europa ver-
voerd. In Dordrecht op scheeps-
werf De Biesbosch werden er 35 
geassembleerd.  

Jaren geleden kreeg het bin-
nenvaartmuseum al eens het oor-
spronkelijke naambord van zo’n 
Franse motor geschonken en - Hu-
bens: ‘Toeval of niet…’ - precies 

dat schip, het huidige 965 ton me-
tende motorschip Jan van Voorst 
met nog de originele 490 pk Enter-
prise (bouwjaar 1947) in de machi-
nekamer, is half juli in Dordrecht 
teruggekeerd. Als verrassing tus-
sendoor liet Hubens op het ach-
terdek van de René Siegfried het 
naambord onthullen. Het schip 
heeft haar oorspronkelijke naam 
‘Marot’ teruggekregen. 

Vrijdag 6 juli, na een laatste in-
spectie op de helling bij scheeps-
werf Geertman in Zwartsluis en 
het definitief sluiten van de koop, 
hing het bord al voorop de stuur-
hut van de nieuwe aanwinst. Ver-
eniging De Binnenvaart gaat aan 
boord van het schip de geschiede-
nis van de Franse motor museaal 
verbeelden.

Varend erfgoed
De historische vloot rondom 

de René Siegfried wordt zo steeds 
completer. De Veerdienst 3, die 
bij de Federatie Varend Erfgoed 
Nederland is voorgedragen voor 
opname in het register, is in goede 
handen bij inmiddels al 20 vrijwil-
ligers. Hubens deed een onverho-
len oproep aan iedereen die iets te 
vieren heeft om het schip te boe-
ken voor een sfeervolle tocht in 
de omgeving Dordrecht, ‘met als 
toegift een gratis bezoek aan het 
Binnenvaartmuseum’. 

Aan wethouder Sleeking deed 
Hubens het verzoek te zorgen 
voor een duidelijke bewegwijze-
ring naar het bijzondere stukje 
Dordrecht in wording. En ook 
een al langer bestaande wens 
bleef niet onbesproken: als in 

oktober 2019 het gemeentelijk 
monument De Biesboschhal vrij-
komt, wil Vereniging De Binnen-
vaart  graag haar binnenvaart 
documentatiecentrum daarin 
vestigen. ‘De documentatie die de 
afgelopen 28 jaar is verzameld, 
moet nu toegankelijk worden 
gemaakt worden voor een ieder’, 
stelde Hubens. 

Groter project
Het zijn details waar wethouder 

Sleeking zich bij de overdracht 
van de Veerdienst 3 niet over uit-

liet. ‘Het schip zou een mooi begin 
kunnen zijn van een nog groter 
project dat de steun heeft van de 
gemeenteraad en het college van b 
en w. We hopen nu nog op een bij-
drage van de provincie Zuid-Hol-
land’, zei hij. De gemeente verleen-
de eerder al 150.000 euro subsidie 
aan Leefwerf De Biesbosch en trok 
er onlangs nog 350.000 euro voor 
uit om het gat in de begroting te 
dichten. Daarmee werd overigens 
wel een streep getrokken. ‘We wil-
len nu duidelijk maken hoever de 
gemeentelijke bijdrage gaat’, zei 

Sleeking bij die gelegenheid. Als 
het lukt nog 200.000 euro subsidie 
van de provincie binnen te halen, 
moet het burgerinitiatief ook zelf 
aan de bak om extra inkomsten te 
verwerven.


