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Varend bestaan 5

 2 november 2018,  

Smitsman-schepen
DEVENTER In het artikel ‘Terugkeer 
naar de binnenvaart’ (Schuttevaer 
26 oktober, pagina Kielzog) over 
Jan Smitsman werd zijn twee-
lingbroer Ad genoemd met de 
scheepsnaam Merwedestroom. 
Dat was een foutje. Broer Ad vaart 
op het beunschip Merwede en 
neef Machiel op de Merwestroom. 
(Redactie)

SCHIPPERSZ Verhalen van de vaart (afl . 18)

Smoor

Door Karel Kersten

Zeventien kinderen. Nee, mijn ouders deden niet 
aan geboortebeperking. Wel aan geboortesprei-
ding, elke maand zijn eigen kind. Ik ben van janu-
ari, Corrie van februari, Peta van maart, Jan van 
april, en zo verder. Helemaal kloppend krijg je dat 
natuurlijk niet. Zo vallen in september de verjaar-
dagen van twee zussen op twee opvolgende dagen.

Logistiek gezien is het dus handig die op één dag te vieren. 
Handig, niet verstandig, want die ene dag is de een nog 
niet jarig of was dat gisteren. Ook hun huwbaarheid speel-
de een rol in de wens van een eigen feest. Dat noem ik ex-

pliciet omdat daar vrienden op afkomen, maar vooral ook 
huwbare vriendinnen. Over twee hunner gaat dit verhaal. 
Beginnen we met Jet. Wordt 21 vandaag. Vriendin Ria. Ook 
21. Lang, leuk, lief. Met haar was het een beetje aan, maar 
nu is het uit, ook al weet ze dat niet. Dat het aan was trou-
wens ook niet. Dan Carola, jongste zusje. Extra jarig, want 
18. Vriendin Els. Ook 18. Klein, leuk, lief. Met haar is het 
een beetje aan, ook al weet zij dat niet. Zij zijn dus, samen 
met mij, de belangrijkste spelers in dit liefdesdrama. Titel: 
oh hoe gruwbaar, zo jong en reeds zo huwbaar.

We pingpongen, uittrektafel in onze huiskamer, ze is echt 
goed.
We pingpongen bij haar thuis, ik word steeds beter.
We stoeien, ze is echt sterk.
We gaan op stap. Naar de Maas, zwemmen. Naar de IJzeren 
Man in Vught, zwemmen en stoeien.
Ze komen naar de Antoon, Jet en Ria. We liggen in de 

Maashaven. We zwemmen, klimmen op het roer, duikelen 
en knuffelen.
Zij overnachten in het achteronder, ik in mijn vooronder. 
In alle vroegte piepen de klapdeurtjes, daar daalt zij neder 
in al haar pracht en lengte. Je ruikt de kettingbak in de 
piek, onder de vloer heet het de hel, bovenvloers is er de 
hemel, mijn bedstee. Meer is er niet. Meer hoeft ook niet, 
en, zoals ik later vertel aan Rotterdamse Dé. Hét doen we 
ook niet, maar smoor ben ik wel.
Die avond gaan we naar de film, El Cid, met Sophia Loren 
als de mooie Jimena. Het galopperende lijk van de Cid 
hebben we gemist, want Jet en Ria willen de laatste trein 
niet missen. Ik terug naar de Maashaven. De volgende 
ochtend liggen we aan de elevator graan te laden en sta ik 
het smoor uit te zweten. Heel veel smoor.

(Volgende aflevering: Bwammm) 

Door Corine Nijenhuis

Fotograaf Kadir van 
Lohuizen (54) mag 
zich dan beroepshal-
ve bezighouden met 
het gevaar van de 
stijgende zeespiegel, 
het was niet zijn plan 
een nieuwe ark van 
Noach te bouwen. 
Hoewel voortschrij-
dend inzicht leert 
dat drijvend wonen 
een serieuze optie 
voor de toekomst is. 
Maar dan wel kli-
maatneutraal. Het 
werd de insteek voor 
zijn nieuw te bouwen 
tjalk. Naast, uiter-
aard, goede zeileigen-
schappen. Want van 
Lohuizen is een man 
van de wind.  

Nieuwbouwtjalk Door-
gedacht gaat te water bij 
Helldörfer in Arnhem. (Foto 
Kadir van Lohuizen)

Fotograaf Kadir van Lohuizen wil klimaatneutraal wonen en varen

Het project begon ruim 3,5 jaar 
geleden. Toen groeide Kadir zijn 
paviljoentjalk Verwachting (1901) 
uit. Hoewel hij dat hoogmoedig 
gezegd vindt: ‘Want vroeger woon-
den ze met wel zes man achterin.’ 
Desondanks raakte het ruim over-
vol. Met boeken, magazines, kran-
ten. Foto- en aanverwante appara-
tuur. Alles wat nodig is voor het 
bedrijven van visuele onderzoeks-
journalistiek. Want dat is wat Ka-
dir doet: met zijn foto’s toont hij 
een andere visie op de wereldpro-
blematiek. Dat doet hij succesvol: 
hij won onder meer een Zilveren 
camera en drie keer een World 
Press Photo Award. De laatste voor 
het project ‘Wasteland’, waarvoor 
hij de afvalstromen in zes wereld-
steden fotografeerde.

Zeiler
Hij mag voor zijn werk dan 

vaak op reis zijn, zijn uitvalsbasis 
is de paviljoentjalk. Hij kocht het 
zeilschip in 1995 met ligplaats in 
Amsterdam. Om op open water te 
komen, moeten twee lage bruggen 
worden gepasseerd. Geen verwaar-
loosbaar gegeven voor een man 
die graag het wad opgaat. Kadir 
leerde zeilen bij de zeeverken-
ners, al bleef hij er niet lang. Hij 
werd weggestuurd omdat hij eerst 
de vlag en vervolgens zijn uni-
form in brand stak: ‘Ik was nogal 
recalcitrant.’

Met zijn broer kocht hij een 
zeilboot en ging wedstrijdzeilen. 
Beiden waren even talentvol als 
eigenwijs. Ze brachten het tot het 
Nederlands kampioenschap, dat 
ze vervolgens verspeelden. ‘Want 
we gingen rollebollend door de 
kuip. We werden het nooit eens 
over tactiek.’ 

Zijn broer ging naar de zee-
vaartschool. Kadir wilde hetzelfde, 
maar was slecht in wiskunde. Dus 
deed hij toelating op de fotovak-
school. Hij werd afgewezen. ‘Met 
vlag en wimpel. Niet alleen op 
kwaliteit, maar ook op motivatie.’

Hij belandde, na de nodige om-
zwervingen, in de chartervaart. 
Dat was leuk, tot de tijdgeest de 
mentaliteit veranderde. ‘Als de 
biervaatjes aan boord rolden, wist 
je hoe laat het was.’ Hij pakte zijn 
camera en stapte op de trein naar 
China. Het was de opmaat voor 
zijn loopbaan als fotograaf. 

Betaalbaar
Dat zijn werk in toenemende 

mate over klimaatverandering 
gaat, geeft consequenties. De 
noodzaak klimaatneutraal te wo-
nen is bepalend bij vervanging 
van de paviljoentjalk. Maar er zijn 
meer eisen. Afmeting en hoogte. 
Want Kadir wil niet weg van zijn 
ligplaats achter de bruggen. En 
het schip moet uiteraard zeilend 
zijn. Hij bekeek voormalige char-

terschepen, maar dat werd niets. 
‘Dan ros je het hele interieur eruit. 
Kapitaalvernietiging.’

Toen een vriend nieuwbouw 
suggereerde, leek hem dat onhaal-
baar. Te duur. Bij navraag bleek 
de bouw van een casco goedkoper 
dan koop en aanpassing van een 
bestaande scheepsromp. Kadir 
sprak met Lex Tichelaar van SRF 

Shipbuilding en met Casper Hel-
ldörfer van Helldörfer Lasbedrijf 
en Scheepsbouw. Hij sprak zijn 
voorkeur uit voor een tjalk. ‘Toen 
Casper zei dat het bouwen daar-
van een gekoesterde wens was, 
was voor mij de deal al half rond.’

Samen met zijn vriendin Sanne 
Klap (48) besloot Kadir een tjalk te 
laten bouwen waar ze klimaatneu-
traal op kunnen wonen. En zeilen. 

De tjalk Voorwaarts (21,50 x 4,80 
meter) van Peter Glas diende als 
voorbeeld. Gebouwd als zeetjalk 
(1906) met werktraject Den Hel-
der-Texel, staat dit schip bekend 
om haar stabiliteit. Alles aan de 
romp is gevormd, tot het geveegde 
onderwaterschip aan toe. Alleen 
de zijkant heeft vlakke platen. 
De Voorwaarts werd gemeten en 

gefotografeerd, Helldörfer’s vaste 
ontwerper Peter Bosgraaf maak-
te tekeningen die werden aange-
past aan de wensen van Kadir en 
Sanne. Zo werd het mastdek iets 
verhoogd en de roefvloer wat ver-
laagd. Zodat Kadir eindelijk recht-
op kan staan.

Maar voordat de bouw kon 
beginnen, was het wachten op 
de vervangingsvergunning. Dat 
duurde drie jaar. Vijf keer werd 
de aanvraag afgewezen, met als 
hoogtepunt het argument dat 
kont en roer van de nieuwe tjalk 
een nautisch obstakel in het vaar-
water vormden. Dus werd het ont-
werp aangepast naar een totale 
ligplaatslengte van 21,50 meter en 
kon men eindelijk aan het werk.

Zwaargebouwd
Voor Helldörfer was het zijn eer-

ste nieuwbouwtjalk. Een genoe-
gen om te doen, hoewel het even 
puzzelen was met het snijpakket. 
Om een goed verband in de span-
tenconstructie te verkrijgen, laste 
Casper eerst de beide zijden en het 
dek. Pas daarna volgde de kop. De 
huidplaten konden strak worden 
gelast, al vindt Casper het jammer 
dat klinken verleden tijd is. Toen 
zag je geen spant door de huid 
heen. Net als nu bij de goed geluk-
te kop en kont het geval is.

De tjalk is zwaargebouwd. De 
romp loopt van 10 naar 6 mm, bo-

Helldörfer bouwt 
nieuwe tjalk

venbouw en dekken meten 5 en 
6 mm. En het vlak maar liefst 20 
mm. Een keuze met het oog op de 
inzinking. Ballasten met beton is 
onwenselijk bij een droogvallend 
schip, losse loodbroodjes niet ide-
aal. Volgens berekening zakt het 
schip uiteindelijk zo diep dat het 
onder de twee bruggen doorkan. 
Een spannend moment voor Kadir 
en Sanne.

Maar zover is het nog niet. 
Eerst moet het schip worden afge-
bouwd. Dat gebeurt in Amsterdam. 
Het door Peter Glas ontworpen 
tuigplan wordt door Paul Dams 
uitgevoerd, installatie en afbouw 
gebeurt bij Woodies at Berlin. De 
tjalk wordt voorzien van beloop-
bare zonnepanelen en een lucht-
warmtepomp. Bij het intimmeren 
wil Kadir oud hout gebruiken: 
‘Want het nieuwe staal waarmee 
het schip wordt gebouwd, is al een 
flinke ecologische voetafdruk.’

Hybride
De voortstuwing is hybride. Ka-

dir had het graag elektrisch ge-
zien, maar daarvoor is de techniek 
nog te duur. Nu werkt de schroefas 
op een elektromotor die wordt ge-
voed door een nieuwe dieselmo-
tor. Als alles goed gaat, wordt de 
tjalk het eerste duurzame varende 
woonschip. Kadir hoopt op spoe-
dige navolging. Men zal wel moe-
ten, gezien de gevolgen van de kli-
maatverandering: ‘Nederlanders 
denken dat het hun niet gaat over-
komen, een overstroming, maar 
het is slechts uitstel van executie.’

Al is het wel ironisch. ‘De tewa-
terlating van de tjalk gebeurt op 
een moment waarop de zeespiegel 
wereldwijd stijgt. Maar wij komen 
wellicht Arnhem niet uit omdat 
het rivierwater zo laag staat.’

Nieuwbouw tegen zondvloed


