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Op naar het kroonjaar
Eindstreep in zicht
Op weg naar de jaarwisseling is het traditie om even stil te staan bij het voorbije jaar en vooruit te kijken
naar het komende. Zo ook in deze nieuwsbrief. Met een aantal foto’s wordt in vogelvlucht getoond wat
er in 2019 is gepresteerd. Bij een project als dat van Barentsz zijn heden en toekomst echter nauw met
elkaar verweven, het resultaat van vandaag is meteen het vertrekpunt voor morgen. Al gauw richt zich
de nieuwsgierigheid dan ook op het vervolg, op het eindproduct. Met de vraag: wanneer is het klaar?
Het antwoord kan kort zijn: de eindstreep is in zicht. Het nieuwe jaar belooft enerverend, zo niet
legendarisch te worden. In twintigtwintig wordt de bouw van het Barentszschip die dan op de kop af
tien jaar heeft geduurd, afgerond! Gedenkwaardige getallen om historie te schrijven.
Het schip is rond volgende zomer zover dat het kan varen. Geen enkele twijfel of dat lukt, het moet!
Het is aangemeld als tall ship bij Sail Amsterdam 2020 (12-16 augustus). Als dat rondkomt, zal de Witte
Swaen, een natuurgetrouwe reconstructie van het schip dat in 1596 zo’n bijzondere rol speelde in onze
geschiedenis, er prominent aanwezig zijn. En zonder twijfel tot de verbeelding spreken. Voor de hele
Barentszonderneming wordt 2020 niet alleen een kroonjaar, maar tevens de bekroning van een
prachtig scheepsbouwproject.
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Herfstwerk
Na het plaatsen eind augustus van twee
ondermasten, lijkt er op het eerste gezicht niet veel meer aan het schip toegevoegd. De maanden met ber in de naam,
toonden een grilliger weerbeeld. Startte
september aanvankelijk nog onder een
blakende zon, gaandeweg liet de herfst
zich van een mindere kant zien met regen
en wind en werd het werken op het dek
van het schip, zonder overkapping, geen
pretje. Toch slaagden de bouwers erin het
grootse deel van de vertuining - het deel
van de scheepswant boven de reling van
het verdek – dicht te timmeren.
Vanwege de stabiliteit wordt deze bovenbouw in grenen uitgevoerd. De gebogen
spanten voor de bovenetten zijn
gemonteerd, na de winter komen hierop
houten tralies.
Dit bovenet, ook wel boevenet, was destijds bedoeld om de bemanning bescherming te bieden tegen het overspringen
door de vijand. Op het achterschip is de
schippershut gemaakt, compleet met een
rustieke deur en dito sluitwerk. Nog geen
lux onderkomen, maar toch heel wat
geriefelijker dan de overloop waar het
gewone bootsvolk bivakkeerde.
Het hakkebord, het deel van de spiegel
boven de hekbalk inclusief het beeldhouwwerk van de witte zwaan, is eerst
weggebroken en vervolgens weer op- en
uitgebouwd. Zelfs toen in de gure
decembermaand de meeste vrijwilligers
de huiselijke haard al hadden opgezocht,
slaagden enkele doordouwers erin de
voor dit scheepstype markante, taps
toelopende achtersteven helemaal op te
boeien. De constructie van een tweede
wulf, een gekromde uitbouw van de achterkant, vroeg van de timmerlui vernuft en
wilskracht. Een avontuurlijk karwei,
liggend op dak van de schippershut
spijkeren, hoog boven het woelige water
van het Dok. Daarin verdween ook wel
eens een spijker of een lijmklem.
De motor staat op z’n plek in het ruim, op
een zwaar fundament van eiken blokken
die passend om de liggers zijn gezaagd.
Met hulp van experts wordt deze binnenkort bedrijfsklaar gemaakt; het schip kan
daarna volledig op eigen kracht varen.
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Stengen, ra’s en tuigage.
In de loods naast het werfterrein die aan de
bouwers van de Witte Swaen maandenlang
onderdak bood, is hard gewerkt aan het maken
van stengen en ra’s. De steng is een rondhout dat
door het al op de op van de ondermast gemonteerde ezelshoofd naar boven wordt getakeld, op
de mars wordt vastgezet en dienstdoet als verlenging van de mast. Het hijsen, of ook wel
schieten van de twee stengen voor de fokkemast
en grote mast, gebeurt in het vroege voorjaar.
Dan wordt ook een begin gemaakt met het
optuigen van de masten en het aanbrengen van
de verstaging. Dat vrij specialistische werk wordt
in principe ook door de vrijwilligers gedaan, een
heel nieuwe discipline. Ze worden daarbij
geholpen door Stijn Somers, een zeer ervaren
scheepstuiger die al jarenlang verbonden is aan
de Bataviawerf.

De meeste rondhouten zijn door vrijwilligers zelf
gemaakt. Een zaak van geduldig, stapsgewijs
zagen en schaven uit vierkant gezaagde boomdelen, net zolang tot de vereiste ronding en diameter zijn bereikt. Tijdrovend werk. Een meevaller
is dat de Stichting uit het faillissement van de
Delft in Rotterdam naast een fors aantal blokken
ook twee ra´s heeft kunnen kopen. In Harlingen
werd van schipper Klaas Bosch een overbodig
geworden ra voor de breefok van de zeetjalk
Spes Mea overgenomen. Deze wordt op de Witte
Swaen gebruikt als bezaansroede, de draaibare
ra aan de bezaansmast.
Als de temperatuur niet al te laag wordt, zal
gedurende de winter in de loods worden doorgewerkt aan het fabriceren van de rondhouten
en blokken. Hiervan zijn er nog zeker zo’n veertig
nodig om het schip volledig op te kunnen tuigen.

Glorieus naast het Raadhuis
De Witte Swaen zelf is begin december verhaald
van het Dok naar zijn winterresidentie in de Noorderhaven. Op dezelfde locatie als een jaar geleden, naast het Raadhuis. Vergeleken met toen is
duidelijk te zien dat het schip door de masten en
bovenbouwen niet alleen hoger, maar nog majestueuzer is geworden. Voor de Harlinger haven een
publiekstrekker in de stille wintermaanden.
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Zeilmaken
Een vaardigheid waarmee de meeste Barentszvrijwilligers ook niet vertrouwd zijn, is het maken van zeilen. Zeker niet waar het gaat om de
traditionele manier van zeilmaken met naald
en draad. Vier van hen zijn al enkele maanden
in training op de Bataviawerf onder leiding van
Willem Bosma, Neerlands zeilmaker bij uitstek.
Werd hun woordenschat eerder al verrijkt met
een groot aantal scheepsbouwkundige termen,
daar komt nu een heel arsenaal aan begrippen bij. Grommer, lijkentouw, schoothoek, om
enkele te noemen. De kunst van het maken
van zeilen voor dit soort antieke schepen is te
specialistisch om in kort bestek te beschrijven.
Wie meer wil weten kan terecht op de site van
Bosma: http://zeilmaken.nl/. Deze biedt veel
interessante informatie.

Illustratie zeilplan Gerald de Weerdt - MDC

Ervaren zeilmakers van de Bataviawerf, eveneens vrijwilligers, hebben het grootzeil, de fok
inclusief lijketouw en overig touwwerk af.
Ze zijn ver gevorderd met de voormars en de
grootmars. De Barentszmensen zijn bezig met
het naaien van de laatste baan van de bezaan.
Op dat zeil moet daarna ook nog het lijkentouw
en ander touwwerk worden aangebracht.
De zeilen, van polyester ‘Clipper Canvas’,
worden samengesteld uit banen van 60 cm
breed. Om een indruk te geven: voor de bezaan,
de kleinste van 18 m2, zijn ‘slechts’ elf banen
nodig. Het grootste zeil op de Witte Swaen
heeft een oppervlakte van 81 m2.
Totaal gaat het om 244 m2 zeil. Er is 2,3 kilometer stikwerk nodig voor het aan elkaar zetten
van de banen en het naaien van het lijkentouw
rond de zeilen.
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foto’s Janine Oosterloo en Ineke Groenewoud
- vrijwilligers Barentszproject

Bouwen als toen
Hoogtepunt dit jaar was zonder meer de plaatsing van twee
ondermasten, ze gaven het schip letterlijk meer aanzien en
cachet. De fabricage van de masten, de marsen en allerlei
andere onderdelen vond plaats in de loods. De bezigheden
achter de muren onttrokken zich daardoor grotendeels aan
het oog van bezoekers en passanten. Jammer, want er werd
door tientallen vrijwilligers een knap stukje arbeid verricht.
Zoals eerder gemeld, bestonden van het Barentszschip
geen tekeningen. Hoe het er moet hebben uitgezien, werd
achterhaald uit illustraties en beschrijvingen in het dagboek
van Gerrit de Veer. Die gegevens paarde De Weerdt aan zijn
kennis opgedaan bij archeologisch onderzoek van tientallen scheepswrakken in de Zuiderzeepolders en bij eerdere
bouwprojecten. Van elk onderdeel, tot het kleinste fragment
van het schip toe maakte hij de werktekeningen. Soms
vergezeld door indringende instructies: niet ‘zus’ maar ‘zo’.
Een onmisbare handleiding voor de bouwers. Tot het eind
toe blijft de opzet het schip te bouwen op de manier zoals in
de zestiende eeuw gebeurde. Afgezien van het gebruik van
moderne machines.
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Na lang beraad en met pijn
in het hart is besloten om de
loterij stop te zetten.

Werfterrein en bezoekerscentrum
De ligging van de Witte Swaen in het Dok verderop en het
troosteloos ogende werfterrein had z’n weerslag op de toeloop
naar het bezoekerscentrum. Zoals verwacht, bleef het aantal
belangstellenden aan het bezoekerscentrum achter bij dat van
vorig jaar. Dat was een superjaar door alle opwinding en
publiciteit in aanloop naar de tewaterlating. Gelukkig werd het
schip zelf wel goed bezocht.
De komende maanden wordt aandacht besteed aan het opvrolijken van het werfterrein. Gedacht wordt aan kleine
gebouwen en een tentoonstelling van maritieme objecten.
De werkzaamheden in de loods lopen op een eind, het
Barentszproject zal sowieso moeten wijken voor andere activiteiten die gebouwenbeheerder Carex er denkt te organiseren.
Een stukje van de bedrijvigheid, en daarmee ook vertier, zal
terugkeren naar de werf. Voor de opslag van machines en
materialen zijn al extra containers geplaatst.

In het begin werden veel loten verkocht maar halverwege stagneerde
de verkoop.
Het loterijteam stond voor de keus
om veel extra geld in te zetten voor
advertenties maar daarmee was
niet zeker of de eindstreep ook
daadwerkelijk zou worden gehaald.
Dat was een te groot risico. Bovendien is het geld in de kas van de
Stichting bestemd voor het schip
en niet voor een advertentiecampagne.
Deelnemers die een lot hebben
gekocht, krijgen hun inleg terug.
Voor degenen die een lot hebben
gedoneerd wordt ook een regeling
getroffen. Alle deelnemers krijgen
hierover persoonlijk bericht.
Veel dank aan iedereen die heeft
meegedaan met de loterij!

Lekker racen
Na de winter wordt het resterend
deel van de bovenbouw getimmerd,
worden de stengen en bezaansmast
geplaatst en de ra’s gemonteerd.
Dan wordt ook begonnen met het
tuigen van het schip.
De eerste echte vaartocht, de
maidentrip, is waarschijnlijk Sail
Amsterdam. In de aanloop ernaartoe
zullen kortere tochtjes in de
omgeving worden gemaakt. Vaarproeven om te zien hoe het schip
zich houdt onder uiteenlopende omstandigheden en om ‘kinderziektes’
te ontdekken.
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Bouwmeester Gerald de Weerdt
verheugt er zich op dat het stevig
gaat waaien om écht te kunnen
zeilen. Niet zomaar wat dobberen,
maar “lekker racen” zoals hij het met
tintelende ogen uitdrukt.
De Witte Swaen volgetuigd het zeegat uit, dat moet een sensatie zijn.
Schilderij Arnold de Lange

En dan?
Als de Witte Swaen helemaal
is afgebouwd en de zeewaardigheid is getest, ligt het in
het voornemen om het schip
commercieel te exploiteren.
Hiervoor wordt een bv met
de naam Barentsz Expedition
opgericht.
De Stichting verhuurt het schip
dan aan deze bv. Er liggen
ambitieuze plannen, met eerst
enkele korte trips (zoals naar
Spitsbergen en Nova Zembla,
een reprise van Barentsz’ tocht
in 1596) en daarna mogelijk
een reis naar het Verre Oosten.

Een groot woord van DANK
Afgelopen jaar is er weer noeste arbeid verricht.
Er zijn grote stappen gemaakt. Velen hebben aan
ons project een bijdrage geleverd. Het is mooi
om te zien wat vrijwilligers met elkaar tot stand
brengen. We zijn er trots op.
Mede namens al die vrijwilligers wenst het
Bestuur van de Stichting Expeditieschip Willem
Barentsz u fijne feestdagen en een perspectiefrijk
2020. Op naar de toekomst!
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ABL Boomverzorging & Transport, Ede
Annehiel Rondhoutverwerking, Hoogersmilde
ANWB, Den Haag
Arriva Nederland
BDS Harlingen
Bilderberg Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
Bodewes Shipyard, Harlingen
Boomrooierij Terpstra, Firdgum
Bouwbedrijf Firma H van der Zee & Zn, Harlingen
Bruinsma installatiebedrijf, Achlum
CeesZijsling techniek B.V., IJlst
Chipmunk Consultancy, Veessen
Cor Bos, Terschelling
Cygnea, Schoonhoven
Damen Shiprepair Harlingen
De Boer & De Groot b.v., Harlingen
De Vlas Transport B.V., Harlingen
DeWALT B.V.
ERIKS bv, Alkmaar
Fam. Bouwmeester, Duitsland
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht, Balkbrug
Frisia Zout BV, Harlingen
GAMMA Harlingen
Garage Cats, Witmarsum
Gemeente 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
Jansma Wegen en Milieu B.V., Drachten
Je Maintiendrai Fonds, Leeuwarden
Joachim de Ruijter Fotografie, Harlingen

JR Shipping BV, Harlingen
Kelfort Hybride kit - Ferney Group BV, Heerhugowaard
Kieftenburg Boomsma B.V., Pingjum
Houtverzorging club Drachten e.o.
Houtzagerij & Houthandel De Zeewering, Zurich
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
Metabo Nederland BV, Breukelen
Nesta Shipping B.V., Harlingen
Oosterhof Holman BV, Harlingen
P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V., Marrum
Project Delta Group
Provincie Fryslân
Rabobank NW Friesland
Reiny Bourgonje Fotografie, Heerenveen
Sail-Point webmagazine voor kl. Scheepvaart
Salomé Advocatuur, Bilthoven
Scheepswinkel van Meer, Harlingen
SMTS Designers & Constructors, Drachten
Sociëteit Zeeburg, Harlingen
Staatsbosbeheer (diverse regio’s)
Steemar marine service, Harlingen
Stichting Maritiem Centrum, Doorn
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
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