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Het zilte nat lonkt
Een middag in mei. Het is warm op de werf, voor een lentedag uitzonderlijk warm. Vlak onder de
overkapping waar het Barentszschip langzamerhand tegenaan is gegroeid, zelfs tropisch.
Hier zwoegen vrijwilligers op het beplanken van het laatste stukje romp aan bakboordkant. Passen en
meten, zagen en schaven, zo nodig branden en buigen, en tenslotte verankeren met houten pennen:
het is na al die jaren een vertrouwd ritueel geworden. Nu, met het eind van deze bouwfase in zicht,
voelt het toch als bijzonder, als iets unieks. Want alles wijst erop dat het schip op deze locatie, op het
droge, zijn laatste uren beleeft. De spanning bouwt zich op, voorbereidingen worden getroffen voor het
historische moment: de tewaterlating.
Prangende vraag natuurlijk wanneer dat spektakel plaatsvindt. Aanvankelijk stond juli op de rol.
Daar leek het maanden geleden ook op uit te
draaien. Tenslotte werd het een kwakkelwintertje van niks, met een dagje Code Rood bij wat
verdwaalde sneeuwvlokken in december en
een heuse storm in januari. Verder was het
wisselvalligheid troef en erg zacht. Anders dan
in andere jaren kropen daarom al snel na de
jaarwisseling enkele vermetele werkers uit hun
holen om de bouw aan het schip te hervatten.
Niks winterstop.
Wat Barentsz’ mannen destijds op Nova Zembla
presteerden onder nog veel beroerdere omstandigheden kunnen wij ook, moeten ze gedacht
hebben. Met zo’n vijf tot tien graden op de teller
en stevig ingeduffeld was het op de werf
trouwens best te doen. Binnen enkele weken
slaagden ze erin de romp aan stuurboordzijde
helemaal dicht te timmeren. Toen de steigers
waren weggehaald, kwam het schip voor het
eerst in al z’n ambachtelijke glorie tevoorschijn.
En oogstte alom bewondering.

Wow, wat een schip!!

IJs en Barentsz
Niets onberekenbaarder dan het weer. Net toen het
voorjaar zich leek aan te dienen, de natuur hier en
daar al kleur op de wangen vertoonde en ook de
rest van de vrijwilligers bouwkriebels kreeg, roerde de winter zich nog stevig. Februari had aan het
eind zelfs een aantal ijsdagen op rij in petto met een
venijnige oostenwind die het voor het gevoel nog
kouder maakte. ‘Siberischer’, zoals de weermensen
gretig verkondigden. Hoewel ijs en Barentsz zeker
bij elkaar passen, waren het toch omstandigheden
die het werk lamlegden. Het branden van hout lukte
niet of nauwelijks en buiten timmeren met bevroren
vingers doe je als vrijwilliger niet voor je lol.
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Onder de rok
Die verlate koudegolf doorkruiste de planning
voor de afwerking van het onderwaterschip. Want
al is de romp gesloten, waterdicht is het schip nog
allerminst. De huidgangen boven de waterlijn zijn
al wel gebreeuwd en gekit, daaronder moet nog
heel wat gebeuren. Doordat het schip zo lang op
het droge heeft gestaan, zijn de planken sterk
uitgedroogd en gekrompen. Bezoekers die in het
ruim stonden, uitten geregeld hun verwondering
over de kieren waardoorheen ze zomaar de
buitenlucht konden zien. Om deze te kunnen
dichten, moet het hout eerst weer wat uitzetten.
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En wel heel geleidelijk. Dat is de reden dat het
schip sinds enkele weken is aangekleed met een
plastic ‘rokje’.
Hieronder liggen honderden jute zakken die
dagelijks worden natgehouden. Dat opdampen
duurt enkele maanden. Hierbij werkt het warme
weer in het voordeel, al zijn te hoge temperaturen
ook weer niet gunstig. Cruciaal is dat de luchtvochtigheid onder de rok boven de 90% blijft; via
een hygrometer wordt deze continu in de gaten
gehouden.

Duizenden pennen
Is het onderwaterschip eenmaal voldoende
bevochtigd, dan moet het zo snel mogelijk
worden gebreeuwd. Ook worden de huidplanken volgens de aloude wijze definitief
aan de romp bevestigd met eikenhouten
pennen.
Het boren van gaten, het inslaan van de
pennen en het vastzetten door een keg aan
de buiten- en een wig aan de binnenzijde
(het zogeheten arken en deutelen) zal nog
heel wat manuren in beslag nemen. Is die
montage op zich al een zwaar en tijdrovend
werkje, het maken van de pennen zelf is
ook geen kleinigheid.
Er zijn er duizenden nodig die stuk voor
stuk door vrijwilligers met de hand worden
gemaakt: gezaagd, geschaafd, en
nauwkeurig gecontroleerd op dikte en
sterkte.

Gelukkig kreeg het Barentszteam
versterking van vier Duitse stagiairs.
Marcel (16), Rinni (18), Lea (19) en
Ruth (20) volgen op Knobelsdorffschule in Berlijn een vakopleiding
met als specialisme houtbewerking. Enkele weken waren ze op de
werf om het ambacht letterlijk in de
vingers te krijgen. Jonge mensen
die graag willen leren en het zware
werk niet schuwen. Ook toen de
brandende zon van het verdek een
oven maakte, gingen ze onversaagd
door met het verpennen van huidplanken.
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Allerhande
Als de huid eenmaal waterdicht is, betekent
dit nog niet dat het schip klaar is voor de
Grote Plons. Daartoe moeten ook de naden
van de planken van de twee dekken
(het bovenste verdek en het overloopdek)
worden gekit.
Tegelijkertijd spelen er nog allerlei andere,
grotere en kleinere werkzaamheden.
Een op het oog simpele klus lijkt het maken
van luiken van de geschutpoorten.
Schijn bedriegt. Er is heel wat geduld en, niet
te vergeten, vakmanschap voor nodig om een
luik zo ‘scheluw’ te maken dat het de bolling
en lijn van de huidgangen volgt.
Overleg en inzicht zijn ook nodig bij het
plaatsen van de vingerlingen (de ‘ogen’ ) aan
de achtersteven en roerhaken (aan het roer),
zeg maar de scharnieren waaraan het roer
wordt opgehangen. Hout is een prachtig
product om mee te werken, maar heeft de
hinderlijke bijkomstigheid dat het werkt.
Zowel de achtersteven als het roer zijn licht
vervormd. Door zorgvuldig meten en hier en
daar in te kepen worden de haken
zodanig in lijn gemonteerd dat het loodzware roer straks naadloos in vingerlingen
van de steven glijdt. Een knap staaltje werk
want tussentijds passen is er niet bij.
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Op het verdek wordt de laatste hand gelegd aan de verschansing. De kortere oplangers (bovenste spantdelen) worden
afgetimmerd met een plank, het potdeksel. Op de langere, de
bovenkant van het boord, komt straks het rahout; een houten
lijst met een enigszins bewerkte sierrand.
Straks, want voor het zover is moet nog een belangrijke hindernis worden genomen. Het achterschip schurkt nu al tegen het
dak aan. De puntig oplopende achtersteven wordt nog zeker
twee meter hoger. Om dat deel te kunnen bouwen, moet het
dak er sowieso af. Mogelijk wordt de loods die het schip jarenlang heeft afgeschermd zelfs helemaal gesloopt. Dat gebeurt
binnen niet al te lange tijd, nadat de dekken zijn gekit.
Het zou mooi zijn om het iconische schip, ontdaan van alle
beletsels, nog eventjes in al z’n pracht te kunnen bewonderen
op de plek waar acht jaar geleden de kiel is gelegd.
Wanneer de tewaterlating dan wel is? Bij een project als dit met
tal van grillige variabelen weet je het maar nooit, maar zoals de
zaken er nu voorstaan wordt het september. In ieder geval na
Sail Harlingen (3-6 augustus). Binnenkort hakt het bestuur de
knoop door en dan gaat het aan!
De naden en
bolling van de
planken van
de geschutpoorten moeten overeenkomen met de
naden en bolling
van de huidgangen van het schip.
Iedere geschutpoort is anders.
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Koop een lot, win een historisch huis in Harlingen en steun het Barentszproject
Om het schip helemaal af te bouwen (masten,
zeilen, rondhouten, tuigage) en vaarklaar te
maken, is nog veel geld nodig. De Stichting
Expeditieschip Willem Barentsz heeft daarom een
grootse loterij georganiseerd. De hoofdprijs is een
huis op Noordijs 1, aan de pittoreske Rommelhaven in hartje Harlingen! Daarnaast is er een
schat aan andere prijzen.
Al is deze loterij heel bijzonder, uniek is zij evenwel
niet. Ook in 1596 werd een loterij, in Leyden,
georganiseerd met een huis als hoofdprijs.
Er werden toen 281.232 loten verkocht (!)
De trekking duurde ruim zes weken. De hoofdprijs
nu doet niet onder voor die van Leyden toen.

€96

LOTNUMMER: 0001

LOTERIJ

voor Expeditieschip Willem Barentsz
Hoofdprijs:
huis aan ‘t NOORDIJS in Harlingen
Tweede prijs:
Hyundai i10
en veel andere prijzen.
Trekking onder toezicht van notariskantoor Jelsma Koelma,
notaris mr. H.J. Hettema - Harlingen
Vergunning nr. 12622 kansspelautoriteit van 15 mei 2018.
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Met een “pep talk” van Piet Paulusma en onder
welluidend tromgeroffel van de Slaanderij fan
Harlingen werd op zaterdagavond 19 mei het
startsein voor deze loterij gegeven.
De datum is niet toevallig gekozen, want op die
dag in 1596 ging de expeditie van Barentsz van
start. Ze gingen anker op van de Vlie (rede van
Vlieland) en voeren weg met een NO wind.
Ze zeilden een NNW koers....
Waarom de trekking op 6 oktober?
Op die datum in 1597 voeren ze eindelijk naar huis.
Ze vertrokken van Waerhuysen (nu Vardø) in
Noorwegen.
Opmerkelijk is nog dat aan de loterij in 1596
Barent Willemsz meedeed. “Zo is daar ene Barent
Willemszoon (bij ons draait het om Willem
Barentsz) die in zijn proze laat weten dat hij een
hele namiddag werkte voor zes stuivers”.
Een lot kostte zes stuivers, toen 30 cent.
De prijs nu is € 96, deze verwijst naar het jaar 1596
waarin de expeditie naar de Noord vertrok.
Voor meer informatie en de prijzen...

...navigeer naar:

www.loterij-harlingen.nl
en win een prijs!

Verbonden met de historie van Barentsz
Enthousiasme voor de bouw van de Willem
Barentsz was er van de kant van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. In
deze organisatie zitten allerlei specialisten op
het gebied van de Nederlandse maritieme
geschiedenis.

Op zaterdag 26 mei brachten 25 leden een bezoek aan de werf, voorafgaand aan de jaarlijkse
ledenvergadering die in de plaatselijke Zeevaartschool werd gehouden, in combinatie met
de viering van het tweehonderdjarig bestaan van
maritiem onderwijs in Harlingen.

Het groeiende schip trekt meer en meer
bezoekers. Over dezelfde periode gerekend al weer meer dan vorig jaar dat toch
al een topjaar was. Daaronder veel buitenlanders, van her en der over de wereld. In
allerlei talen en tekens worden reacties in
het gastenboek geschreven die bijna altijd
op hetzelfde neerkomen: indrukwekkend
project, mooi schip, boeiende rondleiding,
hulde aan de mensen die dit bouwen.
Dat het project de belangstelling voor
onze (maritieme) geschiedenis prikkelt,
bleek uit een reactie van de negenjarige
Siri van Berkel uit Maassluis. Zij besloot
tot een spreekbeurt over Barentsz’ reis en
verzocht de Stichting om allerlei ’gegronde informatie’. Niet het gewone, maar iets
extra’s wat je niet op internet kunt vinden.
Dit, zoals ze zelf stelde, om haar verhaal
‘levend te maken’. En, liet ze niet zonder
enige trots weten, ze had ook al de broer
van haar moeder geïnterviewd die eind
jaren negentig deelnam aan een expeditie
naar Nova Zembla, op zoek naar overblijfselen van de overwintering van Willem
Barentsz en de zijnen.
Er zijn trouwens meer bezoekers die een
verbondenheid met het project hebben
doordat familielieden al voet op Nova
Zembla hebben gezet.
De familie Kramer schreef in het gastenboek dat hun overgrootvader Gerrit Westerneng er in 1881 tijdens een expeditie
met de poolschoener Willem Barents is
geweest. Van die reis heeft hij een verslag met tekeningetjes gemaakt. Deze
zijn aanwezig in het Scheepvaartmuseum
Amsterdam.

Trekpleister van formaat
Het Barentszproject is zonder twijfel een van de
toeristische trekpleisters van de havenstad. Vanaf de Willemskade waar het schip (nog) ligt, is
ook de potvis te zien, een van de 11 fountains in
het kader van LF2018. Het kunstwerk van dichterbij bewonderen kan ook maar daarvoor is een
stevige wandeling nodig over de Zuiderpier.

Vanaf eind juni kan die oversteek ook via de
haven met het zonnepontje Jonge Seun worden gemaakt. Overigens kan men nu al dagelijks
vanaf de Willemskade of de Sassteiger met het
pontje een vaartochtje door de Willemshaven
maken. Voor vaartijden, raadpleeg
www.harlingerpontje.nl .
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Onze zakelijke sponsoren steunen ons, steun onze sponsoren!
ABL Boomverzorging & Transport, Ede
Annehiel Rondhoutverwerking, Hoogersmilde
ANWB, Den Haag
Arriva Nederland
BDS Harlingen
Bilderberg Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
Bodewes Shipyard, Harlingen
Boerderijstroom.nl
Boers Tuinhout Harlingen BV
Boomrooierij Terpstra, Firdgum
Bouwbedrijf Firma H van der Zee & Zn, Harlingen
Bruinsma installatiebedrijf, Achlum
BWV borstels & reinigingstechniek VOF, Harlingen
CeesZijsling techniek B.V., IJlst
Chipmunk Consultancy, Veessen
Cor Bos, Terschelling
Cygnea, Schoonhoven
De Boer & De Groot b.v., Harlingen
De Vlas Transport B.V., Harlingen
DeWALT B.V.
Dick Bijlsma
ERIKS bv, Alkmaar
Exploitatiemaatschappij De Ried bv, Harlingen
Fam. Bouwmeester, Duitsland
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, Balkbrug
Frisia Zout BV, Harlingen
GAMMA Harlingen
Garage Cats, Witmarsum
Gemeente Harlingen
Grafisch Centrum Harlingen
Grand Café Restaurant Zeezicht, Terschelling
Gravin van Bylandt Stichting, Den Haag
Haisma Scheeps & Industriemotoren B.V., Harlingen
Harlingenboeit.nl
Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek
Harlinger Overslag- en Veembedrijf B.V. (HOV)
H&M Houtbewerkingsmachines, Sneek
Heijmans Utiliteitsbouw, Drachten
Hempenius metaalbewerking, Harlingen
Herman Horselenberg, restaurator ant. uurwerken
H.J. Jilderts Holding B.V., Harlingen
Holland Hotel Restaurant Zeezicht, Harlingen
Houtcompagnie Almenum bv, Harlingen
Houthandel De Kleine, Heteren
Houtverzorging club Drachten e.o.
Houtzagerij & Houthandel De Zeewering, Zurich

It Fryske Gea, Rijs
Jansma Wegen en Milieu B.V., Drachten
Je Maintiendrai Fonds, Leeuwarden
Joachim de Ruijter Fotografie, Harlingen
JR Shipping BV, Harlingen
Kamphuis Hoogwerkers B.V., Zutphen
Kelfort Hybride kit - Ferney Group BV, Heerhugowaard
Kieftenburg Boomsma B.V., Pingjum
KTF Harlingen BV
Kuipers Woudsend B.V.
Kunstenaarssociëteit ‘Het Zilt’, Harlingen
Langhout Heftrucks, Franeker
Lions Club Tsjerk Hiddes, Harlingen
Makelaardij Stegenga B.V., Harlingen
Mannen van Staal, Leeuwarden
MDC (Maritieme Designs Company), Oosterbierum
Meer dan Media, Harlingen
Metabo Nederland BV, Breukelen
Nesta Shipping B.V., Harlingen
Nuon, Leeuwarden
Oosterhof Holman BV, Harlingen
Project Delta Group
Provincie Fryslân
Rabobank NW Friesland
Sail-Point webmagazine voor kl. Scheepvaart
Scheepswinkel van Meer, Harlingen
Smeding Groenten en Fruit, St. Annaparochie
Sociëteit Zeeburg, Harlingen
Staatsbosbeheer (diverse regio’s)
Steemar marine service, Harlingen
Stichting Maritiem Centrum, Doorn
Tehado Engineering B.V., Drachten
Ten Bulte Rondhout, Winterswijk
Terp 10 Communicatie, Oosterbierum
Touwfabriek Langman BV, Nijkerk
Van den Herik, Sliedrecht
Van der Wal v.o.f. boomrooierij, Quatrebras
Van Smeden Harlingen B.V.
Ventura Systems BV, Bolsward
Vermilion Energy Netherlands B.V., Harlingen
Visser A.T.R B.V., Harlingen
Visser Special Metal Products, Harlingen
Wateler a.t.b. B.V., Minnertsga
Wierda Scheepsreparatie B.V., Harlingen
Windpowercentre BV, Harlingen
Zuidema Kraanbedrijf BV, Harlingen
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