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’t Is stil aan de havenkant. Even geen bedrijvigheid, geen gebonk van mokers, geen gescharrel van 
werkers. Niet vanwege de winter want die is er niet en, wie weet, komt die er ook niet. Voor decem-
ber zijn de temperaturen ongewoon mild. Wat dat betreft zou er gewoon doorgewerkt kunnen wor-
den, zoals dat ’s winters ook gebeurde in de tijd van Barentsz en dan vaak onder heel wat bizardere 
omstandigheden. Maar de dagen zijn te kort om echt productief te kunnen zijn en met de decem-
bergeneugten voor de boeg, is het goed om een stop in te lassen. Tijd voor de vrijwilligers om de 
accu op te laden en dan begin april het werk met frisse goesting te hervatten. Dus zwijgen de zagen, 
zijn de gereedschappen ingevet en opgeruimd. Het enige teken van leven zijn flikkerende lampjes 
van een kerstboom die het imposante karkas van het Barentszschip in aanbouw een haast mythisch 
karakter geven.  

   
 
 

Feest in zicht 
 

n dit Barentsz Journaal, de eindejaarseditie, traditie-
getrouw een korte terugblik op het voorbije en een 
kijk vooruit naar het komende jaar. Een spannend 

jaar, want het punt dat er op de huidige locatie niet ver-
der kan worden gebouwd omdat het schip niet meer 
onder de overkapping past, komt met rasse schreden 
naderbij. En daarmee ook het moment van de tewaterla-
ting. Vanzelfsprekend belooft dit een happening te wor-
den waar velen met spanning naar uitkijken. 
Nu de bouw zo ver is gevorderd, wordt steeds duidelijker 
hoe het schip eruit zal zien als het helemaal klaar is. Het 
majestueuze van de vorm, maar ook de betrekkelijke 

kleinheid. Zeker als je de nogal benepen ruimte tussen de 
overloop en het verdek - de verblijfsruimte van de be-
manning - in ogenschouw neemt. Boeiend om van een 
ervaringsdeskundige te horen hoe het dagelijks leven is 
aan boord van zo’n schip. Een van de vrijwilligers, Janine 
Oosterloo, medewerker van het bezoekerscentrum, voer 
een aantal jaren geleden als boots mee op de Duijfken en 
de Halve Maen, schepen die qua grootte vergelijkbaar 
zijn met de Barentsz. In dit Journaal vertelt zij iets over 
haar ervaringen. Hoe is het bijvoorbeeld om, sociaal 
gezien, in gemengde ‘bakken’ op zo’n betrekkelijk klein 
schip te varen? Interessant omdat, anders dan in de tijd 
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van Barentsz toen louter mannelijke zeebonken het schip 
bevolkten, straks ook vrouwen deel zullen uitmaken van 
de crew.  
 
Phpd 
2015 werd een vruchtbaar bouwjaar. Met het plaatsen 
van de stutten, de bovenste spantdelen, kwam het ruwe 
frame van het schip gereed. Puur geluk was de goede 
staat waarin de dekbalken voor het tweede dek - het 
verdek - verkeerden, jaren na hun ‘optreden’ in Oerle-
mans’ film Nova Zembla. Daardoor werd het fundament 
voor het verdek weliswaar nog niet in een ommezien, 
maar toch snel gelegd. Ook het monteren van de 17 cm 
brede en 8 cm dikke berghouten, zeker de lastig te buigen 
delen rond de boeg, verliep feitelijk boven verwachting. 
 Toch kon het strijdplan voor dit jaar niet helemaal 
worden gehaald. Wat net niet lukte, was het aanbrengen 
van drie rijen huidplanken tussen de twee berghouten. 
Het werden er twee, aan bakboordzijde. Een zaak van 
zorgvuldig passen, meten en uitzagen. Volgend jaar, met 
hernieuwde energie en in het lentelicht, wordt de draad 
opgepakt waar die is blijven liggen. Dat betekent: het 
verder opboeien van het schip, het plaatsen van knieën 
bij de vierenveertig dekbalken en het bouwen van de 
achtersteven. Tenminste, voor zover dat mogelijk is. Het 
schip zit echt ‘klem’; de laatste stutten in het oplopende 
achterschip tippen al aan de overkapping.  

 De stand van zaken? Bouwmeester Gerald de Weerdt 
vertelt dat de romp van het schip nu voor driekwart klaar 
is. Van het te ‘vertimmeren’ hout zit zo’n 80 procent op 
z’n plaats. Zonder tegenslag en als in dit tempo wordt 
doorgewerkt, zóu het schip aan het eind van het volgend 
bouwseizoen in het water kunnen. Zou kunnen, want 
vlak voor de winter is dat niet handig. Vandaar dat het 
feest van de tewaterlating nu in het voorjaar van 2017 is 
voorzien. Met de gemeente Harlingen wordt onderhan-
deld over een plek waar schip daarna komt te liggen voor 
de afbouw. Zoals het nu lijkt - onder voorbehoud - in het 
‘dokje’ (waar vaak de Thalassa ligt). De meest gunstige 
locatie: dichtbij de opslagcontainers en het bezoekerscen-
trum, en toch redelijk beschermd tegen grillige weersin-
vloeden.  
 Op de vraag of hij tevreden is over het verloop, denkt 
De Weerdt diep na. ‘Gelet op de omstandigheid dat er 
veel mensen aan het werk zijn die geen enkele ervaring 
hebben in de (klassieke) scheepsbouw: Ja, het wordt een 

prachtig schip. Dat gebrek aan ervaring maakt echter ook 
dat er wel eens dingen anders gaan dan eigenlijk zou 
moeten. We komen dat nu tegen bij het aanbrengen van 
de huidplanken. Niet alle spanten zijn netjes ‘in lijn’ ge-

zaagd. Daardoor moeten sommige worden afgeschaafd, 
en andere weer opgedikt. Extra werk, ofwel het phpd-
syndroom: plankje hier, plankje daar.’ ‘Maar’, zo vervolgt 
hij, ‘schrale troost, dit gebeurde vroeger ook, zelfs bij een 
gerenommeerd schip als de Zweedse Vasa dat in Stock-
holm ligt. Uit onderzoek blijkt dat er in die tijd, als ge-
volg van de enorm groeiende vraag naar schepen, een 
ernstig tekort was aan ervaren scheepsbouwers en daar-
om ook minder ervaren bouwhulpen werden ingehuurd.’ 
Over het bouwproces zelf merkt hij nog op dat niet alles 
volgens een strak uitgestippeld plan verloopt; soms wor-
den werkendeweg zaken aangepast. Zoals de in het oog 
springende constructie van de boeg. Bij buitenlandse 
schepen werd vaak gekozen voor zogenaamde draaispan-
ten: gebogen spanten die vanuit een punt in het grond-
vlak meridiaansgewijs omhoog liepen, vaak zes aan elke 
zijde van de voorsteven. (Twaalf in totaal dus, traditio-
neel gegroepeerd rond hun ‘leider’ - de voorsteven - en 
daarom ook wel apostelen genoemd.) In het geval van de 
Barentsz bleek het echter praktischer om te kiezen voor 
een constructie van ‘klimmende’, kortere gekromde 
spantdelen. Uit de literatuur en uit onderzoek van 
scheepswrakken blijkt dat deze bouwwijze in Barentsz’ 

tijd vaker werd toegepast. Wat de tuigage betreft, heeft 
De Weerdt contact met de Bataviawerf in Lelystad en de 
stichting ‘de Halve Maen’ in Hoorn. Het maken daarvan, 
en van zeilen en andere onderdelen is zo specialistisch 
dat hij daarvoor graag mensen wil inschakelen die erva-
ring hebben. Maar dat is een verhaal voor na 2016, als de 
tewaterlating een feit is. 
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Hoe is dat geweest, leven met  
17 mensen op het schip van Wil-
lem Barentsz? Het is een vraag die 
zich regelmatig aandient als je als 
vrijwilliger bij de herbouw van dit 
schip betrokken bent, helemaal nu 
de houtbouw voor 80 procent is 
afgerond en de beperkte afmetin-
gen waarbinnen dat leven zich 
afspeelde steeds meer voelbaar en 
zichtbaar zijn. 
 
door Lucie Visser – vrijwilliger 
 

Leven aan boord 
 

anine Oosterloo, sinds 2014 vrijwilligster in het be-
zoekerscentrum van de WB-werf, kan daarover uit 
eigen ervaring het een en ander vertellen. Ze werkt nu 

bij de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur van de 
Nationale Politie, zoals de waterpolitie tegenwoordig 
wordt genoemd, maar heeft daarvóór op diverse histori-
sche, dwarsgetuigde zeilschepen gevaren. 
 Na het bijwonen van een lezing in 1998 over de Half 
Moon, replica van de Halve Maen uit 1607, besloot Jani-
ne zich aan te melden als vrijwilligster voor het tuigen en 
onderhouden van dit schip dat toen over de Hudson 
voer. Al na twee jaar vrijwilligerswerk kwam ze in vaste 
dienst als bootsman en af en toe als stuurman. Zoals ze 

zelf zegt: ‘Ik raakte verslaafd aan dit werk; het deel uit-
maken van een bemanning die zorgdraagt voor het on-
derhoud en de tuigage van een historisch schip en er 
ondertussen ook nog mee mogen varen, het is een virus 
waar ik levenslang mee besmet zal zijn.’  
 Janine maakte naast het werken op de Half Moon 
meerdere uitstapjes naar andere schepen, zoals de Stad 
Amsterdam, de Endeavour, de Duyfken, de Oban en de 
Jantje. De schepen die dat van Willem Barentsz het 
dichtst benaderen zijn de replica van de Duyfken, origi-
neel gebouwd in 1595 en de Half Moon. Op dit laatste 
schip werkte Janine vijf jaar, vooral in de vaarseizoenen 
maar soms ook een heel jaar door, in de winter werkend 

in de tuigloods. Genoeg ervaring dus voor een kleine 
vergelijking met het verleden, hoewel ze benadrukt dat de 
mannen van Willem Barentsz voeren in een wereld zon-
der GPS, met een wereldkaart vol witte vlekken en dat zij 
maanden achtereen op het schip doorbrachten, terwijl 
haar langst aaneengesloten vaarperiode drie weken was. 
Een ander verschil is natuurlijk het feit dat in voorgaande 
eeuwen de bemanning vrijwel altijd uit alleen mannen 
bestond. Dat zal ongetwijfeld  een andere dynamiek 
hebben gegeven dan bij een gemengde groep, veronder-
stelt Janine.  
 Een vraag die boeit is dan ook: hoe is het, de omgang 
met elkaar op een dergelijk schip?  Janine daarover: ‘Ook 
al werkten en leefden we met elkaar in een kleine ruimte, 
het is verbazend hoeveel afzonderlijke plekken er toch 
nog zijn op zo’n schip. Het kampanjedek, het voordek, 
de mast, de kombuis en de toiletruimte. Op al die plek-
ken ben je toch behoorlijk ver van elkaar verwijderd en 
met wachtlopen is natuurlijk maar de helft van de be-
manning wakker. Bij vrijwel iedere tocht heb ik ervaren 
hoe de mensen aan boord de liefde en passie voor het 
schip en het varen deelden. Iedereen zette zijn beste 
beentje voor om het werk dat gedaan moest worden zo 
goed mogelijk te volbrengen, want met zijn allen waren 
we trots op het schip. Eigenlijk heb ik maar één keer 
meegemaakt dat er sprake was van een negatieve sfeer. 
Wat je aan boord niet kunt gebruiken, zeker niet op zo’n 
klein schip, is roddel en achterklap. Het enige dat je dan 
kunt doen is dit direct aanpakken, bespreekbaar maken 
en ermee afrekenen. Je bent te veel van elkaar afhankelijk 
om zoiets te laten dooretteren.’  
 Ook in de tijd van Barentsz moet dat zo geweest zijn; 
het dagboek van Gerrit de Veer getuigt regelmatig van 
een sterk op het groepsgevoel sturende Van Heemskerck. 
Dat sámen leven vraagt van de bemanningsleden natuur-
lijk wel wat inschikkelijkheid, zoals Janine weet te vertel-
len.  ‘Over de kapitein gesproken, er waren op de Half 
Moon maar een paar privéhutten: voor de kapitein, de 
stuurman en enkele seniorcrewleden. Onder de hut van 
de kapitein bevond zich de ‘great cabin’, een hut op het 
dek van de kolderstok. Hier sliep ik. De great cabin was 
voor iedereen toegankelijk en was naast slaapruimte ook 
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Janine klauterend in de grote mast van de Half Moon 
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opslagruimte. Er lagen tuigtassen, vlaggen, replicaobjec-
ten, dat soort dingen. Ook bezoekers mochten een blik 
in de cabin werpen, dus de ruimte was voor dat doel ook 
nog eens opgeleukt met replicakleding, musketten, oude 
boeken en historisch eetgerei. Het betekende dat je tij-
dens het bezoekersseizoen iedere ochtend weer alle ‘mo-
derne’ zaken uit het zicht moest verwijderen. In tegen-
stelling tot de originele schepen uit die tijd, waar men 
voor op het schip, boven het water z’n behoefte deed, 
was er op dit schip wél een toiletruimte. Overigens de 
enige privéruimte, met één wc voor de hele bemanning. 
Je leerde al snel om je bezoekjes aan het toilet niet te 
plannen op het moment dat de wacht begon of vlak na 
de wake up call van de ochtend. De wc was een kwetsbaar 
object, raakte snel verstopt. Het doortreksysteem was 
ook niet zoals we dat allemaal kennen. Op de Half Moon 
hadden we zelfs tekeningen hangen van alle afzonderlijke 
onderdeeltjes van het systeem, en dat waren er tientallen, 
om iedereen eraan te herinneren dat voorzichtigheid 
geboden was. Een kapotte wc als je met twintig man een 
paar dagen op zee bent is een optie die je liever wilt 
voorkomen.’  
 Het leven aan boord is pittig, hard werken. Veel ruim-
te voor vertier is er niet, onthult Janine.  ‘Op langere 
tochten werd er een wachtsysteem gedraaid. Dan had je 
buiten je wacht om niet veel tijd om andere dingen te 
doen dan slapen en eten. Maar tijdens je wacht over zee 
uitkijken als je op de brug of op het voordek stond, of als 
je in de mars, het want of op de ra klom, was naast in-
spannend ook ontspannend. Het was vaak rennen of 
stilstaan tijdens het varen, je leerde vanzelf om ook in de 
hectiek je momenten van ontspanning te pakken.’ ‘Als 

we voeren, verliep het leven in een bepaalde routine; aan 
het roer staan, in de kombuis helpen, zeilen zetten of 
trimmen, de mast in om zeilen op te doeken, navigeren, 
de motorkamer checken, kleine werkzaamheden aan 
schip en tuigage uitvoeren, de bijboot te water laten met 
de blok en takels, het anker in orde maken en last but not 
least, de schoonmaak, altijd hard nodig met relatief veel 
mensen die in een beperkte ruimte werken en leven.’  
 Slotvraag aan Janine wat zij, met haar ervaring, het 
meest bijzonder vindt aan het verhaal van Willem Ba-
rentsz.  ‘Naast alle mooie en rustige momenten die ik heb 
meegemaakt tijdens mijn werk op vergelijkbare schepen, 
heb ik soms ook zware ogenblikken beleefd’, bekent 
Janine.  ‘Urenlang met een halve knoop en klotsende 
golven voortgang maken of met hagel op je kop een 
toplicht vervangen midden op de Noordzee in een 30 
meter hoge mast. Misschien dat dit soort momenten de 
barheid van de tocht van Willem Barentsz het dichtst 
benaderen, hoewel ik me in geen duizend jaar kan voor-
stellen wat zij echt hebben moeten doorstaan. Met de 
beperkte hulpmiddelen van toen en volledig afhankelijk 
van de wind een dergelijke reis ondernemen, getuigt van 
een flinke dosis moed. Maar wat me aan dit verhaal mis-
schien wel het meest raakt, is het feit dat ze, ondanks de 
schijnbaar hopeloze situatie waarin ze terechtkwamen, 
toch bleven uitgaan van een toekomst, hoop bleven hou-
den.’ 
 ‘Wat mijn eigen toekomst betreft: heel graag wil ik 
betrokken blijven bij dit prachtige project. Ik hoop in een 
vervolgstadium mee te werken aan de tuigage en op een 
nog later moment mee te mogen varen, al zou het maar 
zijn als dekzwabber!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Barentsz Journaal is een uitgave 
van de Stichting Expeditieschip 
Willem Barentsz en verschijnt mini-
maal drie keer per jaar.  
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ABL Boomverzorging & Transport, Ede  
ANWB, Den Haag  
Arriva, Heerenveen  
Bodewes Shipyard, Harlingen  
Bouwbedrijf van der Zee, Harlingen 
Chipmunk Consultancy, Veessen  
Cygnea, Schoonhoven  
De Groot en de Boer B.V., Harlingen  
Dick Bijlsma 
ERIKS bv  
Exploitatiemaatschappij De Ried bv, Harlingen  
Frisia Zout, Harlingen  
Gamma, Harlingen  
Garage Cats, Witmarsum  
Gemeente Harlingen  
Grafisch Centrum Harlingen  
Grand-Café-Restaurant Zeezicht, Terschelling  
Gravin van Bylandt Stichting, Den Haag  
Harlingenboeit.nl 
Harlinger aardewerk- en tegelfabriek 
Harlinger Overslag- en Veembedrijf (HOV) 
H&M Houtbewerkingsmachines, Sneek 
Herensociëteit Zeeburg, Harlingen  
Herman Horselenberg, restaurator antieke uurwerken   
Heymans Utiliteit, Drachten 
Hotel-Restaurant Zeezicht, Harlingen  
Houtcompagnie Almenum bv, Harlingen  
Houthandel De Kleine, Heteren  
Houtzagerij & Houthandel De Zeewering, Zurich  
Jansma Wegen en Milieu, Drachten  
Je Maintiendrai Fonds, Leeuwarden  
Jilderts Holding, Harlingen 

 

Joachim de Ruijter Fotografie, Harlingen  
Kamphuis Hoogwerkers B.V., Zutphen  
Kieftenburg Boomsma B.V., Pingjum  
KTF kraanverhuur, Harlingen  
Kuipers Woudsend B.V.  
Kunstenaarssociëteit ‘Het Zilt’, Harlingen 
Langhout heftrucks, Franeker  
Lions Club Tsjerk Hiddes, Harlingen  
Makelaardij Stegenga, Harlingen 
Mannen van Staal, Leeuwarden 
MDC Oosterbierum 
Metabo Nederland bv, Breukelen  
Nesta Shipping, Harlingen  
Oosterhof Holman, Harlingen  
Provincie Fryslân  
Rabobank NW Friesland 
Sail-Point webmagazine voor klassieke scheepvaart 
Smeding, groente en fruit 
Staatsbosbeheer, Driebergen  
Stichting Vakantieverblijven 
Ten Bulte Rondhout, Winterswijk  
Terp 10 Communicatie, Oosterbierum  
Tuyl Kars/stichting 
Van den Herik Bouw, Sliedrecht  
Van Smeden IJzerwaren, Harlingen  
Ventura Systems bv, Bolsward  
Vermilion Energy, Harlingen  
Visser A.T.R b.v, Harlingen  
Visser Special Metal Products, Harlingen  
Vrienden van Jan Vijver, Harlingen  
Wateler ATB bv, Minnertsga 
Windpowercentre bv, Harlingen 

 

Sponsors (in geld en/of natura) 

Om alvast naar uit te kijken: Bij de start van het nieuwe bouwseizoen wordt eind maart / begin april met het nodige 
spektakel het eerste scheepskanon gepresenteerd!  De kanonnen voor het Barentszschip worden gemaakt én gespon-
sord door de firma MannenvanStaal in Leeuwarden.   
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