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, Wie geboren is aan onze kust, waar eb en
• vloed gaat in de zeegaten, komt hiervan meestal

niet meer los. 'Want hij heeft het "levende"
water van Zeeland en de groote rivieren leeren
kennen. Het water, dat zoo grauwen woest
kan zijn bij Dintelsas en in het Vuile Gat, met
lage luchten erboven, of dat zich zoo oneindig
fnsch en springlevend kan toonen, met witte
schuimkrullen onder een strakblauwen hemel,

00p de ruime vlakte voor Zierikzee. als er
een stijve' bries tegen het zeegaande tij staat.
Dergelij ke beelden herinneren we ons nu des
te scherper door het heimwee, dat we ernaar
hebben.

We hadden indertijd èen klein midden-
zwaardbootje, 5.50 m bij 1.80 m. Er stond
een kajuitopbouwtje op, dus je kon erin over-
nachten. Daarom was het onvermijdelijk, dat
een i4-d~agsche vacantie er geheel en nergens
anders dan in Zeeland mee werd doorgebracht.
Maar je kwam kromgegroeid terug, 't was te
laag in het kajuit je en koken ging niet best.
Het zeilen was prettig, maar met veel wind
nogal nat I

Toen kwam' de sloep, een gewone reddingboot, 8 m
lang, wat een schip I Dat ging, wat de bewoning betreft,
heel wat:'beter. Een sloep wordt echter nooit een-zeilschip
en de constructie is niet erg stevig. Dat bleek op het korte, .
steile water in de zeegaten maar al te vaak en daar we ons
met zoo'n "groot" schip natuurlijk naar buiten waagden,
voelden we spoedig de betrekkelijke veiligheid ervan,
vooral als tegen de zee opgekruist moest worden. Je
schoot niet op en maakte water.

Er viel dan ook het volgende uit te leeren:
Een sterk schip en tuig moest je hebben, zoodat je

daarover geen zorgen had.
Betere zeileigenschappen, om in ruw water op te kun-

nen kruisen en goed door den wind te komen.
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Twee kleine

"B ey a e r t", ontwerp
.J. Kwaak, Vlaardingen.
Lengte 8.10 m, in de
waterlijn 6.90 m, breed-
te 2.60 m, diepgang
1.43 m, waterverplaat-
aing 6 'ins, Schaal 1 :60.

Het zeilplan van de "Beyaert". Gr,ootieil 28 m2, fok"'7 mt,
kluiver 7 m", totaal der onderzeilen 42 m2• Gaffeltopzeil 8 m2,

vlieger 4.5 m2• Schaal 1 : 11'10.

En dan .... waterverplaatsing I Geef het schip de kracht
om door te dringen, als het volle water er tegen opbotst.
Tegenover de massa van de golf moet het scheepsgewicht
gesteld worden.

Verder verlangden we naar een ruim dek, waarop je je
kon .bewegen en •• ',' stahoogte I Dat is een eenvoudig
begrip, maar het mag geen onevenredig hoogen kajuit-
opbouw meebrengen. We zagen wel eens van die bouwsels,
met groote glasvlakken erin en noemden die "drijfserres".

W~ stelden zoo al aardig wat eischen. Toch moel- 1-. e-
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;"wen g,root· schip worden. Wat dui~eJij~ uit

onze eischen sprak, was dat het 10 leder
geval een stoer schip moest zijn. En dat was
geen bezwaar, want we waren geen racers,
geen uito-ekookte wedstrijd-maruakken; \tie
wilden sl~chts goed en veilig kunnen varen,
dii!- waar het water je volle aandacht vraagt
'e"#'niets anders, zuiver om het varen alleen.

Zoo ontstonden de plannen voor de
.,Beyaert", het ros van de vier Heerriskinde-
ren, stoer en krachtig.

Stahoogte zonder een te hoogen kajuit-
opbouw vereischte een laag liggenden vloer
en dit bracht vrij groote breedte onder water
met zich mede. Een vol schip dus; water-
verplaatsing kregen we daardoor genoeg. De
lengte kwam uit cockpit, brugdek, keuken,
kajuit en kooi in het vooronder. Dat werd
nogal veel, maar we vonden de oplossing,
door de kajuit niet de volle lengte van een
slaapsofa te geven, maar ongeveer een halven
meter korter te maken. De kooi in het voor-
onder lag hooger en we lieten die de slaap-
sofa overlappen, Zoo ontstond meteen een
mooie nis voor het beddegoed overdag. Het
minimum kwam zoo wat op 8 m over alles. ~."':;/"

;; T"./ breedte volgde uit vloerbreedte en slaap-
~ s. \Y/e hadden al eens te smalle slaap-

oanken gehad en wilden dat nu in ieder,
"geval ontgaan. Een breedte van ongeveer
'2.60 m zou voldoende zijn. ,

Over het type waren we net reeds lang eens:
een kotter. Als we in Zeeland zoo'n Engelsch-

: man vonden, wisten we altijd wel met een
praatje aan boord te komen en namen dan alles
j!oed op. De meeste waren natuurlijk grooter

~n wij ons konden veroorloven en om toch
.n de verlangde ruimte te komen, vervielen
e vanzelf in den platten spiegel. Want in 8 m
ret alles, met overhang achter, konden we
ize eischen niet onderbrengen.
Het bleek, dat de "Beyaert" 6 ton water-
:~laatsing moest hebben,' dus zwaar kon

11. Elf stuks zware hoeks talen spanten gin-
1erin, benevens de noodige versterkingen "Beycur'"

./ t Z. ingebogen houten spanten 'ertusschen
-daarornheen een huid van 3 cm dik grenen-

1
lt. Sterkte hadden we dus ook. Toen schoot .
nog ongeveer ; tontver . voor ballast. Aan de stalen

• nten kwamen bevestigingsplaten voor de wanten: laat
maar trekken, de huid zal er nooit door open gaan.

Bij zoo'n kotter behoorde het traditioneele kottertuig,
met ondermast en steng, gaffeltopzeil, vlieger en boeg-
spriet, Niemand wil dit tegenwoordig nog maken en toch
staat het zoo goed,.op een .stevig? ~ik schip. Men v~ndt ~et
thans te bewerkelijk en met efficiënt. Dat mag nusschien

" waar zijn, wie er eenmaal aan gewend is en ermee heeft
leeren omgaan ziet er die bezwaren niet in. Reven deden
we zelden en bij licht weer werkt een gaffelropzeil, van
dunner doek dan de onderzeilen, als een hulpmotor. Nu
spreekt men alleen nog over het,,4-cylinder-gaffeltopzeil".
dat bijgezet wordt, als er bij weinig wind toch voortgang
gemaakt moet worden en het zware torenzeil niet meer
trekken wil. Het ouderwetschetuig is een goed tuig en
met een breed schip als de "Beyaert" kun je nu eenmaal
toch niet zoo hoog aan den wind loopen, als met een
scherenkruiser. Met ruimen wind zit er des te meer drijf-

." kracht achter. En de behandeling is heusch niet lastig:
mijn vrouwen ikjnaakten samen tochten naar en door
Zeeland en voelden ons altijd zéer op ons gemak, Neen,
op een zwaar schip heb· ik er niet het rrunste bezwaar
tesen en zou ik het zelfs verkiezen boven hel' toren-
twg.
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De "Beyaert" heeft ons bij alle weer en wind met gemak

gedragen; een rustig en vertrouwd toerschip.
, . Op het water heeft men ontmoetingen en sluit men
vriendschap. Wij kwamen eens met grijze luchten en veel
regen Zijpe binnen. De vluchthaven lag er grauwen ver-
laten. In den Z.W.-hoek had een kleine sloep aan de palen
vastgemaakt. Om een beetje gemakkelijk verbinding met
den wal te hebben, gingen wik' aan den steiger van den
Waterstaat liggen, wat ei,genlij niet mocht, maar er lag
toch niets en dan werd het wel eens toegelaten. De sloep
lag niet best en ging al spoedig verhalen. We zagen slechts
één man aan boord. De boot was' geheel glad gedekt,
met alleen een stuurkuip. Voor een sloep Vat1 7 m was dit
de oplossing, als men er mede in z'n eentje Leeland wilde
bevaren. We begrepen echter dat, bij slecht weer als dit,
de behuizing in hoogterichting niet ideaal kon zijn; we
hadden dat zelf immers ondervonden. Dus wenkten we
den eenzamen schip'per lan~szij te komen en noodigden

'hem op de koffie. t Zou dien heel en dag wel blijve~ re-
genen en altijd liggen onder dat lage dek Baat ook' ver-
velen. Zoo kwamen. we aan Dolf, echte liefhebber van
varen en verknocht aan de Zeeuwsche stroomen. Hij telde
wat ongemak niet, als hi] maar kon zeilen. In zijn kennissen-
kring was er zelden iemand te vinden, die over' genoeg
enthousiasme beschikte .om over de bezwaren van een

I
13 S

.:,
(

f
.~ I'

\
'1;;. I,

"



'cc :~,i/';':,'",'.:::. \:;.y.~.\.~ -v , .• '", ,.~,;:-;~~~f\,:~,~-,:.,,?,,', ' ':(,';:~,'..: ," ,':~ ..<~~,~;,\ , ':,l ': ','):i,::"',:' '.~" i~,.:~,?~t,~I,('~~
: i: ·'::X:·f.,f:i:~~;;;:',:·;::.,:;'."" ' ,. ,. - ' '.', -
,":~~~eil~!::=g;:5"~:" .:: -<~:~':l"l~"'~t'{~~:U~b~itr=;tf~:!~bÓ;~~j'~~~~O~;~it::~

, fok 7.5 mI. kluiver 8 mil. '., 'een ander schi~ moeten komen, wantde sloep werd;'sl~
to38~.' Ëill~ili~~~ .en met wat wind'. was het dili.w.ijl~ n,?odig bij ,té,.,~ ,

'om eerst het.water er weer 'eens uit te hoezen; 'j;', :';':'..
13.5 mat halfwinder rDat anderè schip iS,'er'të:nslotte dan ook'g"ekb
24 mil. storm- ~
grootzeü 6 ma• Hij was· later vol waardeering, voos, de "Beyaert"".m. t

e·,.'. stormfok 2.5 ma• Dolf was een modern. man 'en ,vetko?s een tore~tU1g: ~'
'i~' Schaal 1 : 80. wat meer snelheid, Daar' de thuis-

,haven, .Hellevoetsluis zou worden,
moest er, een schip komen, datbe-:~
haarlijk tegen een korte zee karn-
opkruisen zonder teveel af te remmen..;
Verder zou het ·van staal gebouwd.
moeten worden, om voor goed van'
lekkage 'af te zijn, met teakhouten 'dek
en opbouw, .. ' ." • '. "

We maakten de ,,.Lumey" een
stuk smaller dan de "Bey~ert", met
een scherp, voorschip, dat evenwel
genoeg reserve-deplacement had om
niet onder te duiken. De ~fUÎmte
binnen werd wat minder, maar .pleef
goed bewoonbaar.' Bij de constrsctie IJ
van den romp werd alle onnoodig-r,e-
wicht vermeden en' er kwamen 1:', •••••

holle mast, en rondhouten' op.l y

geheel zou een verfijnde "Beyaert.
worden, ,De waterverplaatsing van
ongeveer 4>5" ton. liet bijna Z,.5', ton
voor ballast .ov:er •. Dat was een goed
resultaat voor 'een stalen scheepje .met, l
een huid van 3 mm plaat ,boven en.A '~~t
mm onder ..Water •.. ".'~ . •. >-
• Het bleef niet bij de Plann~;. e
"Lumey" ", werd ;·geb~:>uwd.. D 1
zomer, no~; hadden we gdeg ',:"a;
de nieuweling _teprobeeren~ , \;'"
~~rwede~, ,v~n GO,rkum~.tot di! 0'''~~~~~;O;;~~~;~~~~~~~~-~,.:~.~~'''':''i':;'~'~~~~~~~~ , dijkbrug. Hler:k~nblJ stor . \ °\ weer eqt korte" diepedein.ilig :l

-"-"'C'"'" Vooral bij .het kruisen Inzulk, \ :..v.'
nebben ',:we, ,he! ,'schip:.oe~.(}f:ij .

. . Het behleld.iongestoord snèlhci
~'!~~',mèrIc:vaardig, Hebt.' op: het;· ~

'VI\e konden. zelfs .heeleslage!l.':, '
zonder aan' den ,hdnistok tc:kó

", Walt :.zal het ~en:.g::noegen;, zijn", .': ;,
. mee. h~t)::Ianng:vliet~:op te ga .'. f

, ,: "'f eenmaal- de'., wateren w-
'"", 'vrij; gegev~w,orèlenr

. Dit. zijn. dus twee on~-'
veer _gelijke' schepen . en

.'" een-: vergelijking vaa' t de
,/ lijnen is; interessant, ,.:De

" . romp, van- ;de.' Lum~'nis
.. . I J) ! .

. ontworpen met behul ·.van
" (1ieu.wel;~;;theQciën. en. het

,-' blijkt, aat \ hiermede, niet
,è alleen' een vorm met betere

, " zeileigenschappen, rp.aar ook
,~ ,.~ :;A':en:voor het: oog mooiere

, ·J'li· k' cl D...'. .: ;"'. J~: ver regen wor t..,\,. e
~," ':' ' ..:~:-·best~,:romp- van een- !teil- .

, , '~"' . ;:<~~:schip' .zal: .ook .de. mooiste
~4~~~~~~...:..-":'''':'':''""":,,,'-.J~:-:-:",:..J'. .~.: :;' • \i:,;·njneI1~:,hebóen:Men:,!,k.lUl')

I " "z;.7;,'.~",t:';;'~oaü1:
h
r:-tjIt ':;van ine.èiiîng, ','1' I

••.-===:::::==ë'!§'~';;;;'~-__ ;;:;;2:===~~....;,," .', ' -.c: ~ ;j' vers . en over het ne.-=::: -'10"'," ~"~·,~"\!-T . h
..•..~~~:::;~ ':c1 -,.' •. ::, -;" •. :',5;t~1I:-oor;kleinere .sc epen, e.- !

- .......".~" , '..!:,'~:'.) c;li~, soort, scheepjes
.i .'::~,~t~.zee.r ~bed;"dey~' :'1

~~~~§~~~f~~2i~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~:~~~u~~~~':;;:)'i~~;,,:-~.~~~,·;~~-practisch 'nOoit ~,!
- . .: ~..

••Lumey~, ontwerp' J~ Kwaak, Vlnardingeu. l.engt& 7.8S, m, in de waterlijil
'~, ,6.60-zn., breedte 2.30 m,; diepgang 1.50 m..waterverplaatl8ÏJtS-4.5ton. Schàall:60>
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over en de platte spiegel, flink achterover vallend,
heeft ons nooit aanleiding gegeven om bezorgd
achterom te kijken naar een oploopende zee, Hetkwam
mij dikwijls voor zelfs, alsof een overhang-achter het
voor de zee uitlocpen er niet beter op zou maken.
Als het water onder onzen spiegel uit is; zijn we het kwijt;

aan een overhang blijft het zoo graag nog "plakken".
En hierna hopen we nog met een ander schip voor

den dag te komen, want de vriendenkring heeft zich'
weer met een nieuwcri enthousiast uitgebreid. Maar daar-
over later.

JONAS.

IBOEKENENTIJDSCHRlFTEN I
R, de Bock, BlnnenzJoartl/.:l!,enen 'Vissrbersscbepen
op de Schelde rond 1900. Teekenillgen ran '-Wal/riee

1-\~ Se,gfiers..Antuerpe», De Sikkel, 1942. [rs, 120.-.

\
Onze <ildere abonné's zullen zich de interessante reeks

{kelen herinneren, die wijlen mr. Sopers voor ons blad
\eef, waarin hij den bouwen de typen van' de Neder-

\

e binnenschepen behandelde. Te betreuren is het,
e dood van dezen, bij uitstek deskundige- aan deze

en einde maakte. De artikelen vonden in wijden
.aardeering en ook de schrijver van boven aange-\
~ Belgische uitgave maakte er bij de samenstelling

-werk gebruik van, gelijk de literatuurlijst, in de
">pgenomen, vermeldt.
'nartuigen en Visschetsschepen op de Schelde

\
.s: is een ,,,volksch" boek in de goede beteekenis

,.-fG woord. De schepen, die erin behandeld worden,
:,( Voor een goed deel reeds uitgestorven en de meeste,

,•c nog gebleven zijn, zijn tot uitsterven gedoemd. Zeer
te waardeeren is het daarom,' dat de vaardige teekenstift
van Maurice Seghers ze aan de vergetelheid heeft ontrukt
en dat er een schrijver ~evonden kon worden, R. de Bock,
die in staat was er talrijke belangwekkende bizonderheden

van te boek te stellen. De platen, alle potloodteekeningen,
zijn uitstekend. Vlot geteekend, maar niettemin juist en
duidelijk in alle onderdeelen. Achtereenvolgens worderi de
volgende typen behandeld: de Pleit, het oudste type,
waarvan vele der andere vormen zijn afgeleid, de Otter,
een bij uitstek fraai schip, dat doet denken aan de Poon, die
wij in dit boek missen (maar rond 1900 was die ook reeds
ter ziele I), de Gaffelschuit met haar merkwaardige tuig zon- \
der boom en met geerden aan de gaffelnok, de Brabantsche 1
Schuit, de Beurtschuit, de Steenschuit, de Tjalk met haar i
verschillende variëteiten, de Aak met haar overnaads ge- . \
bouwde huid, de Klipper, de zeer eigenaardige Westerling, I
die in Belgisch en Fransch Vlaanderen thuis hoort, en eenige
soorten van jaagscl.epen, zooals de plompe Waal of Chaland
en de welbekende .::>pits,die alles behalve spits is. Ook de
Herna me~. zijn tiX'lsche roer., Aan visschersschepen ver-
melden WlJ de -v.n ..ts, de Mariakerksche Jpl, de Antwerp-
scheSloep, de 'Hoogaars, de Hengst, de Lemrnerhengst,
een bastaard tusschen een hengst en een Lemmeraak,
den, Botter, den Blazer, de uit Friesland geïmporteerde
Lemmeraak, de Boeieraak en de Tholensche Schouw.

, Tenslotte vinden wij nog eenige soorten van bij booten be-
schreven en afgebeeld, dikwijls gebouwd naar de algemeene
lijnen van het schip, waarbij zij behóoren, . '

Een belangrijke uitgave is dit, die in geen scheepstech-
nische bibliotheek mag .ontbreken. vc K,
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WA TERSPQR TlfEFHE1313ERS !
Uw vaartuig, dat meer nog dan In andere 'tilden een kostbaar bezit' vormt,
kunt U niet onverzekerd laten. De "Bestevaer"-polis van "De Zeven Provlnclên"
biedt U de best denkbare dekking. "De Zeven Provinciën" neemt niet alleen de Ilnoncleele ge-
volgen eener schede, ,hetziJ aan eigen schip of door Uw aansprakelijkheid tegenover derden voor
haar rekening. maar - en dit Is van het grootste belang - xlJ werkt er In alle opzichten
toe mede, ~at de schade xonder vertraging wordt hersteld. Naast ruime vS'0r-
woorden - concurreerenêe tarieven, A'J '
A$$U~;~;i~inl:;~t$~o~~np~iiar;;D;tr~~w;;;;t';~I~~!,de N.V.

. 's-Gr;svenhage Javastraat f a Tel. f1.S7.U.
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