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De scheepstimmerwerf
Wartena
Overal in en rond Friesland stroomt water. Greppels, sloten, tochten, rivieren, meren, de
Waddenzee, het IJsselmeer, de Noordzee. Zoet en zout. Vriend en vijand. Er heeft in de Friese
geschiedenis lang een wankel evenwicht bestaan tussen de kansen die het water bood en de
dreiging die het vormde. De kansen lonkten, maar men moest leren omgaan met de dreiging.
Schepen en boten waren tot ver in de negentiende eeuw het beste middel van vervoer en
transport, want het vervoer over de weg was nauwelijks sneller en lang niet zo comfortabel. Wegen
en paden waren er nauwelijks en vooral in het winterseizoen slecht begaanbaar. Vaak dankten
steden en dorpen aan de doorgaande waterwegen hun welstand aan het water omdat de inwoners
zorgden voor voorzieningen voor schippers en reizigers en zich soms ook allerlei bedrijvigheid
ontwikkelde die met de scheepvaart te maken had: touw- en zeilmakerijen en scheepshellingen.
Wartena was zo’n dorp.
Wartena is een oud waterdorp in het noordoosten van de gemeente Boarnsterhim aan het
belangrijke vaarwater het Lang Deel en naar het zuidoosten de Rogsloot. Daardoor heeft Wartena
goede verbindingen met zowel Leeuwarden als het achterland. Het water verbindt het westen met
het oosten tot Groningen en verder. Het Lang Deel verbreedt zich vlak voor Wartena tot het
Wartenster Wijd, waar al in de 17de eeuw een buurt, de Midsbuorren, was ontwikkeld die vanaf het
einde van de 19de eeuw gaandeweg een bedrijvig karakter – met scheepswerf en zuivelfabriek –
kreeg.
Wartena kan er prat op gaan om met Workum de oudste scheepshellingen van Friesland te
bezitten.

Zicht op de scheepswerf
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Eind van de 17e/begin van de 18e eeuw: Bocke Abes
Ruim 200 jaar geleden, eind 17e eeuw, was er al sprake van een scheepswerf in Wartena waar een
voorvader van ons de eigenaar van was. Dit hebben we kunnen concluderen uit het onderzoek van
J. Schaafsma over Lolcke Gerrits, koning van Wartena, waarvan een artikel werd gepubliceerd in
Gens Nostra.
Een deel uit het artikel:
“In de toenmalige kustvaartwereld
werkten Lolcke Gerrits en Bocke
Abes, bouwer van kofschepen,
reder en hellingbaas, beiden roomskatholiek, nauw samen. Door de
kustvaart had deze welgestelde
Lolcke Gerrits een enorm prestige
opgebouwd. Hijzelf en een deel van
zijn verwanten bevoeren met koffen
de bekende zeeroutes; andere
verwanten stonden in relatie met
de kustvaart.”
Bocke Abes bouwde voornamelijk kofschepen: stoere schepen waarmee de Nederlandse handelaars
langs Europese kusten voeren. Hij heeft op zijn werf het kofschip “Rex Ludovicus Wartna” voor
Lolcke Gerrits gebouwd. Met dit schip bevoer deze vooral landen aan de Oostzee.
Bokke Abes leefde van 1660 tot 1756.
Bokke Abes’ relatie met Lolke Gerrits wijst er op dat ook hij welgesteld moet zijn geweest, want
immers in die tijd ging arm niet met rijk om. Bovendien was scheepsbouw destijds een bloeiende
bedrijfstak. We kunnen in de stemkohieren zien dat zij gezamenlijk land bezaten. Lolke Gerrits
bezat weliswaar het leeuwendeel, maar toch…
Stemkohier 1728 Wartena Stem nr. 7, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Lolke Gerryts (GERRITS), eigenaar, met Willemke Gerryts, voor 5/6 van de landen; papist
Bocke (BOKKE) Abes, eigenaar voor 1/6 van de landen; papist


De stemkohieren waren bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde
goederen, meestal boerderijen, te registreren.

Zoals we in het hoofdartikel hebben kunnen lezen, zouden jaren later hun achterkleinkinderen met
elkaar in het huwelijk treden. De band was dus niet alleen zakelijk.
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Halverwege de 18e eeuw: Abe Bokkes

In de koopakte uit 1838 waarin wordt vermeld dat
de kleinzoon van Abe Botes de scheepshelling kocht,
kunnen we lezen dat de helling aan een pad lag dat
heden het Hellingpaed wordt genoemd. Destijds
werd dit gebied de Buren genoemd.
Er worden verschillende stichtingsjaren van de
helling genoemd: 1725, 1754 en 1770, maar
waarschijnlijk stamt het hellinghuis, zoals we net
zagen, oorspronkelijk al uit het einde van de 17e
eeuw.
De scheepswerf bestaat heden ten dage nog en heeft tegenwoordig onder andere een
horecabestemming. Hierover staat aan het eind van dit artikel meer vermeld.
De zoon van Bokke, Abe Bokkes (1699–1749), was evenals zijn vader scheepsbouwer. Bokke
overleed in 1756 en heeft dus zijn zoon 7 jaar overleefd. We kunnen hieruit afleiden dat zij
geruime tijd samen hebben gewerkt op de werf.
Bij de koop van de werf in 1838 door Abes kleinzoon Hessel Botes, heeft deze Hessel de
navolgende informatie bij de notaris opgegeven (zie voor de tekst van deze akte verderop bij
Hessel Botes):
.….uit welke Zathe destijds de grond op het erf van dit perceel is aangekocht door de
grootouders (=Abe Bokkes en Ydtje Feddes) van genoemde verkoper…..
Abe Bokkes heeft de grond van de werf gekocht, maar het is niet duidelijk of hij op de werf
belangrijke veranderingen heeft aangebracht. Hij is slechts 50 jaar oud geworden en liet volgens
de quotisatiekohieren (=belastingkohieren) van 1749 een arme weduwe achter.
Het is goed mogelijk dat de werf rechtstreeks van pake Bocke is overgegaan op zijn kleinzoon Bote
Abes, die 17 jaar oud was toen diens vader overleed. Hij kan het vak van zijn pake hebben
geleerd, want deze is maar liefst 96 jaar oud geworden. Bote had ruimschoots de tijd om te zien
hoe pake aan het werk was. Hij zal hem vaak hebben geholpen met de eerste kleine klusjes, maar
naarmate hij ouder werd, breidden de taken zich uit en heeft hij zich het vak eigen kunnen
maken.
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Eind 18e eeuw: Bote Abes
In 1767 staat in de krant een oproep om een “scheepstimmerhuis met zijn materialen en alles” te
bouwen. Deze opdracht is geplaatst door Bote Abes, de jongste zoon van Abe Bokkes. In 1764 is
hij getrouwd met een kleindochter (Marijke Hessels) van Lolcke Gerrits, de koning van Wartena.

In de koopakte uit 1838, die al eerder werd aangehaald, en die is opgemaakt ter gelegenheid van
de koop van de werf door Botes zoon: Hessel Botes, staan over die scheepswerf de navolgende
gegevens:
….Bij de verkoper is reeds meer dan 30 jaren geleden dit huis en de scheepshelling in
eigendom gekomen bij scheiding uit de boedel van zijn overleden ouders Bote Abes en
Marijke Hessels, in leven echtelieden te Warten…
Deze verklaring is opgenomen in het koopcontract uit 1838, dat
bevestigt dat de werf meer dan 30 jaar daarvoor in 1803 in bezit
was van Bote Abes bij zijn overlijden. Marijke is overleden in 1811.
Uit deze verklaring volgt dat de werf bij de boedelscheiding is
overgegaan op hun zoon Hessel Botes.
Volgens de koopakte bezitten Bote en Marijke dus in ieder geval in
1803 een helling.
Bote Abes (1732-1803) heeft zijn bestemming wel in de wereld
van de scheepsbouw gevonden. Hij brengt het tot meester
scheepstimmerbaas en het gaat hem voor de wind. Hij adverteerde
veelvuldig in De Leeuwarder Courant met schepen die hij te koop
aanbood, zoals: Schuitehol, Coffeschip, Schuit, enzovoort. De laatste advertentie was van 1799.
Er worden behoorlijk wat kofschepen op zijn werf gebouwd. Dat waren bepaald geen kleintjes!
Een opsomming van een aantal schepen waarmee geadverteerd werd in het jaar 1780:
1766
1773
1775
1776
1777
1778
1779

Kofschip
Kofschip
Kofschip
Kofschip
Kofschip
Kofschip
Kofschip

De jonge Yda
De goede Trouw
de Vigelantia
vrouw Juliana
Frieda Anna
Anna Maria
Petrus

lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang

100
105
91
93
98
99
93

voet wyd 23 voet
voet
voet wyd 23 voet
voet wyd 23 voet
voet wyd 23 voet
voet wyd 23 voet
voet wyd 23 voet

schipper
schipper
schipper
schipper
schipper
schipper
schipper

Johannes Feykes
Wytze Baukes
Ype Fokker
Gerrit Bartles
Lourenz Eeltjes Kortrijk
Jan Aris Kok
Sybren Hanses
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Uithalen = een nieuw schip van de werf,
waar zij gebouwd is, naar haar eerste

Scheepsbouwtekening van een kofschip

bestemming, meestal de thuishaven, te varen.
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± 1803 tot 1838: Hessel Botes van der Kolk
Volgens het kadaster van 1832 was Hessel Botes van der Kolk in Wartena eigenaar van een
scheepswerf met enkele schuren, en een boerderij langs het Wartenster Wyd met daarbij een
aantal stukken land. Op de kaartjes hieronder is te zien waar de werf en de boerderij zich
bevonden. De werf lag bij een kolk in de Vaart. Een "kolk" is niet alleen een draaiende werveling in
water (een draaikolk) maar ook een plaats bij een scheepswerf waar grotere schepen kunnen
omkeren. Een z.g. zwaaikolk
De brug midden in het dorp van Wartena was er nog niet maar het vervoer naar de aan de andere
kant van het water gelegen boerderij was natuurlijk geen probleem voor een scheepsbouwer.

X
X

X
X
X
X
X X
XX

het wijd

X = hooi- en weiland in
bezit van Hessel Botes van der Kolk

Wartena 1832

Rogsloot

Huis en erf –

Rogsloot –

Scheepstimmerwerf
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Botes oudste zoon is op 25-jarige leeftijd overleden in
1789. De daaropvolgende zoon is Hessel (1768-1855),
die het werk op de scheepswerf heeft voortgezet.
Uit een aantal notariële aktes kunnen we opmaken, dat
Hessel als scheepstimmerbaas tussen de jaren 1812 tot
1828 actief was.
Hij handelde in talloze zaken, zoals huizen, land, hooi, gras
enzovoort. Er zijn verscheidene aktes en advertenties
hierover bekend.
We beperken ons hier alleen tot de werf.
Een paar voorbeelden:

Scheepstimmerman

1812 Verhuring Betreft de verhuur van een schip
- Hessel Botes van der Kolk te Wartena, verhuurder
- Roel Geerts te Bakkeveen, huurder
1817 Verhuring Betreft een schip
- Hessel Botes van der Kolk, scheepstimmerman te Wartena
- Sake Pieters van der Woude, schipper te Cornjum
1818 Grouw, notaris H. Cannegieter
Koopakte Betreft de verkoop van een kofschip
- Hessel Botes van der Kolk te Warten, verkoper
-Jan Rienks Vlieger schipper wonende te Rijperkerk
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 46007; repertoirenr. 81; d.d. 5 juli 1818
Hessel Botes van der Kolk scheepstimmerbaas, woonachtig in Warten verklaarde verkocht
en in eigendom te hebben overgedragen aan Jan Rienks Vlieger schipper wonende te Rijperkerk.
Een koffeschip met platte luiken, lang over steven 39 2/3 voeten, wijd 9½ voet en hol
na advenant met zijl en trijl.
Aldus verkocht en overgedragen voor een som van  500,-, te betalen in termijnen vanaf
1 november 1819 een som van  100.-, en voorts alle jaren op 1 november een gelijke som van
 100,-, telkens met de rente van 5% in het jaar.
En verklaarde de koper bovengemelde op de condities dit gekochte koffeschip met zijn

aanhorigheden in koop aan te nemen.




Met zijl en trijl, ankers en touwen; zo heette het wanneer in de achttiende eeuw een vaarklaar
schip ter verkoop werd aangeboden. Met zijl en trijl wilde zeggen dat het schip kompleet was.
Een el = 68 cm; en voet = 30½ cm; een duim = 2½ cm

1819 Koopakte Betreft een schuite-schip, koopsom  850,- Hessel Botes van der Kolk, scheepstimmerman te Wartena
- Hinne Beins de Wal, schipper te Leeuwarden
1819 Koopakte Betreft een praamschip, koopsom  300,- Hessel Botes van der Kolk, scheepstimmerman te Wartena
- Ynze Luitzens Vos, schipper te Bakkeveen
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1838 – 1860: Bote Hessels van der Kolk
Als hij 70 jaar is trekt Hessel zich terug uit de
actieve handel. Hij doet in 1838 de
scheepstimmerwerf over aan een van zijn beide
zonen Bote Hessels van der Kolk (1804-1866).
Opvallend is dat Bote, en niet Wybe, die de
oudste zoon is, de scheepswerf overneemt.
Wybe is boer geworden op de boerderij aan de
overkant van het water, het andere bezit van
Hessel.

1838 Grouw, notaris C.W. Semler
Koopakte met cessie: Betreft de verkoop van een huis en scheepstimmerwerf te Warten
Gequoteerd nummer 58; Warga sectie B nummer 271 en 272, koopsom  200,-.
- Hessel Botes van der Kolk te Warten, verkoper
- Bote Hessels van der Kolk te Warten, koper
- Aaltje Beens Visser te Warten, gehuwd met Pieter Rintjes Terpstra
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 46025; repertoirenr. 113; d.d. 2 juni 1838
Op 2 juni 1838 compareerden voor mij Carel Willem Semler, notaris te Grouw, na te noemen
getuigen Hessel Botes van der Kolk, Scheepstimmerman te Warten als verkoper aan de
ene en Bote Hessels van der Kolk mede van beroep Scheepstimmerman te Warten als
koper aan de andere zijde.
Welke bij deze verklaarden met elkaar gemaakt te hebben navolgend koopcontract van:
Een huis en scheepstimmerschuur met erf of hieminge en helling en verdere annexen
staande en gelegen aan het vaarwater in of bij de buren te Warten.
Alles door de verkoper zelf bewoond en in gebruik; behalve het achterkamertje wat verhuurd is
aan Jildert Cornelis de Rijk en vrouw tot 12 mei 1839, bezwaard met een jaarlijkse grondpacht
van  6,30 aan de erfgenamen van vrouwe van Haersma, van Scheltinga, belendende ten
noorden aan de kolk op het algemeen vaarwater en verder aan alle zijden aan het land van de
Zathe van wijlen mevrouw Haersma voornoemd:
uit welke Zathe al eerder de grond op het erf van dit perceel is aangekocht door de
grootouders van de verkoper.
Bij de verkoper is reeds meer dan 30 jaren geleden dit huis en de scheepshelling in
eigendom gekomen bij scheiding uit de boedel van zijn overleden ouders Bote Abes en
Marijke Hessels, in leven echtelieden te Warten.
Doch volgens zijn uitdrukkelijke verklaring is er geen akte daarvan voorhanden, noch
een hypothecaire overschrijving bekend.
Welke verkoop en koop volgens verklaring van partijen comparanten is aangegaan voor een
som van  200,-.
De koper belast zich persoonlijk met de betaling van een jaarlijkse lijfrente van  50,- aan
Aaltje Beens Visser, vrouw van Pieter Rintjes Terpstra, boerenarbeider te Warten, te rekenen
vanaf 12 mei jl en voort te duren zolang zij leeft. Die lijfrente bedraagt de helft van een
jaarlijks legaat van  100,- zoals aan haar gedurende haar leven lang was toegemaakt door
wijlen Lourens Hessels Douma in leven landbouwer te Warten bij testament van 26 september
1816.
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Van 1845 tot 1859 staan in de krant advertenties, waarin Bote schepen te koop aanbiedt.

In 1860 verkoopt Bote de scheepswerf in Wartena. Hij besluit zijn geluk te beproeven in
Leeuwarden en koopt een scheepswerf in Leeuwarden aan de Dokkumer EE.

12
Januari – oktober 1860: Hendrik Pieters Roorda

1860 Leeuwarden, notaris Z. S. de Haan
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een scheepstimmerwerf en een huis en erf te Warten,
Gequoteerd nummer 58; Warga sectie B271 en 272, koopsom  1018,- Bote Hessels van der Kolk te Warten, verkoper
- Hendrik Pieters Roorda te Warten, koper
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 82045; repertoirenr. 971 en 980; d.d. 11 januari 1860.
Heden woensdag 11 januari 1860, ’s avonds 6 uur bij Langhout kastelein te Warten is voor
mij Zijtse Sijbouts de Haan, notaris te Leeuwarden verschenen:
Anne Heeringa zonder bepaald beroep wonende te Leeuwarden en mij notaris bekend,
als speciaal bij monde gelastigde van Bote Hessels van der Kolk, scheepstimmerman te
Warten. De comparant in de kwaliteit van verkoper van na te melden onroerend goed. Welke
aan mij notaris verzocht om te willen overgaan tot de openbare verkoop bij provisionele
toewijzing van:
Een huis, scheepstimmerschuur, helling en erf en verdere annexen staande en
gelegen aan het vaarwater bij de Buren te Warten, scheepstimmerwerf groot 21
roeden 90 el en 272 huis en erf groot 8 roeden 50 el bij Bote Hessels van der Kolk in
eigen gebruik. Op 12 mei 1860 te aanvaarden.
Naastliggend ten oosten en ten zuiden de erven van Berkum, ten westen Kingma en anderen
en ten noorden de Vaart.
Bezwaard met een jaarlijkse grondpacht van  6,30 aan meester Cornelis Bergsma te Idaard.
Het stek ten oosten, de sloot om het erf en het draaibrugje ten westen zijn ten laste van het
geveilde.
Bezwaard met voetpad van de Zathe en landen van de erven van Berkum.
De comparant verklaarde dat het laatste bewijs van eigendom van het onroerend
goed is een koopakte van 2 juni 1838 te Grouw
De hoogste bieder van het perceel is geworden Hubert Jans Popkes landeigenaar zonder
bepaald beroep te Warten met de som van  752, - aan wie het perceel daarop onmiddellijk
provisioneel in koop is toegewezen. Waarna is bekend gemaakt dat de verdere verkoop van
het geveilde zal plaats hebben ten huize van de kastelein Wybe Gerrits Feenstra te Warten op
nader te bepalen tijdstip bij advertentie in de Leeuwarder Courant.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Heden woensdag 25 januari 1860, ’s avonds 6 uur ten huize van Wybe Gerrits Feenstra,
kastelein te Warten is voor mij Zijtze Sijbouts de Haan notaris verschenen:
Bote Hessels van der Kolk, scheepstimmerman, te Warten, eigenaar en verkoper het
omschreven vastigheid.
Welke comparant aan mij notaris verzoekt om thans hier te willen overgaan tot de verdere
verkoop van het onroerend goed wat in genoemd proces-verbaal is omschreven.
Voldoende aan het verzoek van de comparant zijn wij tot de verdere verkoop van het perceel
overgegaan en is daarvan hoogste bieder geworden Eele Gerbens Wijma, landbouwer te
Warten met de som van  1018,- aan wie daarop onmiddellijk de koop is toegewezen. Wijma
verklaarde deze koop te hebben gedaan als speciaal gelastigde van Hendrik Pieters Roorda,
scheepstimmerman te Warten.
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1860 – 1879: Eeltje Jacobus Kapper
De scheepswerf wordt nog datzelfde jaar doorverkocht. Roorda verkoopt de werf in oktober aan
Eeltje Jacobus Kapper meester-timmerman.
Roorda heeft de werf in het begin van dat jaar gekocht voor  1018,- en hij verkoopt hem nu voor
 1438,-, zonder de losse goederen. Dat is een beste winst!

Woning van de
ouders van Eeltje
Jacobus Kapper

Eeltje woonde als kind tegenover de scheepswerf
van Hessel Botes van der Kolk. Zijn vader was
timmerman en hij was de enige en jongste zoon na
een aantal meisjes. Hij had zijn vader vast wel eens
geholpen bij het timmeren en het timmerwerk sprak
hem wel aan. Hij werd timmerman en molenmaker.

Toen de timmerwerf te koop werd aangeboden ging
hij hierop in. Hij had jarenlang kunnen zien hoe aan
werf
de overkant van het water de schepen gebouwd
werden. Hij hoorde dagelijks het geklop van de
hamers op de schepen en zag de bedrijvigheid op de
scheepswerf. Is toen de wens al ontstaan om later
als hij volwassen was daar op die werf zijn steentje bij te dragen? Hij had er wel aanleg voor, want
hij bracht het tot meester-scheepstimmerman. Hij zal niet hebben kunnen vermoeden dat hij zelfs
eigenaar zou worden van de werf waar hij als kind dagelijks het uitzicht op had.
De scheepmaker
Tot ongeveer 1900 werden er op al die
scheepswerven die Friesland rijk is houten
schepen gebouwd. Grote, zoals kofschepen en
Groenlandvaarders. Maar ook kleinere, zoals
pramen, hektjalken, schouwen. Kortom allerlei
soorten schepen.
Zo’ n scheepswerf was meestal een familiebedrijf,
waar de baas werkte met zijn zonen en enkele
knechten. Allemaal deden ze ongeveer hetzelfde
werk of ze leerden het vak van scheepmaker.
Dat vak leerde je meestal van vader op zoon. Als kleine jongen kwam je op de werf. Je hielp er
met het aangeven van het gereedschap en het vasthouden van de planken. De scheepmaker
werkte niet met een tekening. Op z’n hoogst zette hij wat maten op een papiertje of op de balken.
Als een schipper een schip in het water zag liggen, wist hij meteen op welke werf het schip
gebouwd was. Er waren scheepmakers die een prachtige „lijn‟ in de vorm van het schip konden
brengen terwijl anderen veel lompere schepen bouwden.
Al dat werk gebeurde met de hand, ze werkten met hamers,
beitels, handboren, blokschaven, voorlopers, dissels en meer
benodigde soorten handgereedschap
Eerst werd de onderkant van het schip gelegd. Dan werden de
spanten gezet, dat was een belangrijk werkje want de spanten
bepaalden de vorm van het schip. En de vorm bepaalde weer of
het snel of langzaam voer. De scheepsbouwer verzamelde
daarvoor kromme boomtakken, waar hij die ‘kromhouten’ zoals
bijvoorbeeld de spanten uit kon zagen.
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Voor de „huid‟, de buitenkant van het schip, moesten planken in de goede vorm worden gebogen.
Zo’n plank werd dan aan de onderkant door een vuurtje warm gemaakt en aan de bovenkant nat
gemaakt. De plank trekt dan krom. De scheepmaker moest veel verstand van hout hebben, om
precies de goede kromming te bereiken.
Tenslotte was het schip klaar. De tewaterlating kon plaats vinden.

15 oktober 1860 Roordahuizum, notaris A. Wiersma
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, scheepstimmerschuur en helling te Warten,
gequoteerd nummer 58; Warga sectie B nummer 271 en 272, koopsom  1438,- Hendrik Pieters Roorda te Warten, verkoper
- Eeltje Jacobus Kapper te Warten, koper
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 115007; repertoirenr. 238; d.d. 12 oktober 1860
Voor mij Albertus Wiersma notaris te Rauwerd is gecompareerd
Hendrikus Pieters Roorda scheepstimmerman te Warten, wie verklaarde uit de hand te
hebben verkocht en in eigendom te zullen leveren aan Eeltje Jacobus Kapper meester
timmerman te Warten.
Een huis, scheepstimmerschuur, helling, erf en verder toe en aanbehoren,
staande en gelegen aan het vaarwater bij de buren te Warten scheepstimmerwerf groot 21
roeden, 90 ellen en 272 huis en erf groot 8 roeden, 90 ellen, bezwaard met een jaarlijkse
grondpacht van  6,30 ten behoeve van meester Cornelis Bergsma te Idaard.
Nota alle losse goederen en gereedschappen tot deze zaak behorende zijn buiten de koop.
Het stek ten oosten, de sloot om het erf, het draaibrugje ten westen zijn ten laste van dit
geveilde bezwaard met voetpad van de Zathe en landen van de erven van Berkum.
Door de verkoper aangekocht op 25 januari 1860, welke de laatste titel van
aankomst is die bestaat.
De verkoper en koper gaven te kennen deze overeenkomst van verkoop en koop te hebben
gesloten voor de koopsom van  1438,-.

Eeltje (1825-1879) is twee jaar nadat hij de werf heeft gekocht in 1862 getrouwd met Akke Wybes
van der Kolk, de dochter van Botes oudste broer (Wybe Hessels van der Kolk).


Eeltje Jacobus Kapper, eerste huwelijk is met Beitske Pyters Westra; een van hun
kinderen is Hotske.
Kappers tweede huwelijk is met Akke Wybes van der Kolk (1862)
Hotske trouwt met de broer van Akke: Jakob Wybes van der Kolk (1877)
Dat betekent dus dat wij van twee kanten, namelijk zowel van de kant van Hotske
Kapper, die onze overgrootmoeder was, als de kant van van der Kolk afstammen van de
eigenaren van de scheepstimmerwerf!
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De scheepswerf wordt verdeeld onder Eeltje Jacobus Kapper en zijn (minderjarige) kinderen, nadat
zijn vrouw en hun moeder Beitske Douma in 1862 in het kraambed is overleden. Eeltje is dan 36
jaar oud.
De belangrijkste beslissingen uit de boedelscheiding staan hieronder vermeld.
Wat vooral opvalt is dat aan de 5 nog zeer jonge kinderen de werf wordt toegewezen.
1866 Roordahuizum, notaris A. Wiersma
Boedelscheiding
Betreft de scheiding van 1/2 gedeelte van diverse onroerende goederen te Warten
Gequoteerd nummer 58; Warga sectie B271 en 272, sectie B98, 99, 871,
sectie B881, 882, 883
-

Eeltje Jacobus Kapper te Warten, ontvangt ½ gedeelte
Louw Pieters Westra, landbouwer te Wirdum als toeziend voogd ontvangt namens de
kinderen Hotske, Ymkje, Jacobus, Pieter en Antje de andere helft.
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 115019; repertoirenr. 219; d.d. 23 augustus 1866

Voor mij Albertus Wiertsma notaris te Roordahuizum zijn gecompareerd
1. Eeltje Jacobus Kapper, scheepstimmerman te Warten voor zich als deelgenoot van
de gemeenschap van goederen volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
tussen hem en zijn overleden huisvrouw Beitske Pieters Westra voor de helft.
2. Louw Pieters Westra, landbouwer te Wijtgaard in zijn kwaliteit van toeziend voogd
de belangen waarnemend voor Hotske, Ymkje, Jacobus, Pieter en Antje Eeltjes
Kapper; allen zonder beroep wonende te Warten, minderjarige kinderen van Eeltje
Jacobus Kapper en Beitske Pieters Westra, tezamen voor de andere helft.
Welke comparanten mij notaris te kennen geven:
Dat Eeltje Jacobus Kapper en Beitske Pieters Westra in het jaar 1847 zijn gehuwd zonder
huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt. Dat dit huwelijk door de dood van laatst gemelde
ontbonden is, welk overlijden te Warten is voorgevallen op 5 februari 1862. Dat uit dit huwelijk
zijn ontsproten de gemelde 5 minderjarige kinderen die aangezien de erflaterse zonder uiterste
wilsbeschikking is komen te overlijden als erfgenamen volgens de wet voor gelijke aandelen tot
de boedel en nalatenschap van hun moeder zijn gemachtigd.
De verdeling van het bovengenoemde is als volgt:
De navolgende goederen vallen toe aan Louw Pieters Westra in zijn kwaliteit van toeziend
voogd voor de 5 kinderen:
1e

Een huis, scheepstimmerschuur, helling, erf met toe- en aanbehoren staande
en gelegen aan het vaarwater bij de buren te Warten. Door de taxateurs gewaardeerd
op  1100,In eigen gebruik
Nota: Het stek ten oosten, de sloot om het erf en het draaibrugje ten westen zijn ten
laste van deze percelen
Als laatste titel van aankomst van deze vastigheden bestaat een koopbrief
gepasseerd voor mij notaris en getuigen op 12 oktober 1860.
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2e

Een huis met erf en grond cum annexis staande en gelegen nabij het
vaarwater het Wijd aan de buren te Warten
Door de taxateurs gewaardeerd op  650,In huur bij Douwe Klazes Hiemstra voor  70,- per jaar.
Als laatste titel van aankomst bestaan van huis en land processen-verbaal van
provisionele en finale toewijzing gepasseerd op 26 februari 1856.
Van het schiphuis bestaan processen-verbaal van provisionele en finale toewijzing
gepasseerd op 3 en 16 maart 1858.

3e

Een huis met erf en grond waarop een nieuw gestichte smederij en verdere toeen aanbehoren, staande en gelegen in de buren te Wartena
Door de taxateurs gesteld op een waarde van  900,In huur bij Hessel Wybes van der Kolk voor  87,- per jaar, behalve de smederij
die in gebruik is bij Jacob Wybes van der Kolk.
Als laatste titels van aankomst bestaan:
a. Een onderhandse koopbrief d.d. 5 september 1853
b. Een koopcontract gepasseerd op 4 februari 1828.
Welke overschrijvingen tevens de laatst bekende zijn.

Eeltje Jacobus Kapper valt in eigendom toe de onderstaande goederen:
4e
5e
6e
7e
8e

Timmermans- en scheepsbouwmeesterswerktuigen, gereedschappen, materialen, van een
totale waarde van  1509,58
Mannenlijfdracht voor een totale waarde van  50,30
Gemaakt goud- en zilverwerk voor een totale waarde van  264,05
Levende have voor een waarde van  49,75
Diverse geldbedragen

In 1868 worden de scheepswerf en de
twee daarbij behorende huizen, die de 5
kinderen hebben geërfd, te huur
aangeboden voor 3 of 5 jaar. In dat jaar
wordt de oudste dochter 20 jaar oud;
de oudste zoon Jacobus wordt 15 jaar
oud.
Zou hun vader ervan zijn uitgegaan, dat
de kinderen dan zelfstandig genoeg zijn
om zelf over 3 of 5 jaar een huis te
kunnen gaan bewonen ofwel de werf zelf
te gaan exploiteren?
Ze hebben nog 2 andere huizen geërfd,
die al verhuurd werden aan hun
kersverse omkes, de broers van hun
pleegmoeder Akke, namelijk een huis
aan omke Hessel van der Kolk en de
smederij aan omke Jacob.
We hebben niet kunnen achterhalen of
de panden bij de scheepswerf
daadwerkelijk verhuurd zijn.

Op de achtergrond is de werf zichtbaar
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Het zit Eeltje Kapper bepaald niet mee. Zijn vrouw overlijdt al op zeer jonge leeftijd en hij blijft
achter met 5 jonge kinderen. Met de scheepswerf gaat het, zoals de berichten in de kranten van
1867 laten zien, ook al niet bijster goed. Zou hij daarom de constructie bedacht hebben om de
werf aan de kinderen toe te laten komen, zodat deze gespaard bleef?
Wat zeker is, is dat Eeltje Jacobus Kapper in 1867 failliet wordt verklaard.
Nog in 1865 had hij 2 knechten
nodig voor het werk op de werf
en al 2 jaar daarna staan alle
goederen die op het bedrijf aanwezig waren, wegens het faillissement te koop.
De scheepsbouw was aan het eind van de 19e eeuw aan verandering onderhevig.
Een nieuw soort schip deed zijn intrede in de scheepsbouwwereld. Er werden namelijk steeds meer
ijzeren schepen gebouwd. Hierdoor kwam in deze tijd de houten botenbouw sterk in het gedrang.
Langzaam maar zeker zakte de houten scheepsbouw in. Wie niet op tijd op deze ontwikkeling
inspeelde door met z’n tijd mee te gaan en te investeren in de ijzeren botenbouw, miste letterlijk
en figuurlijk de boot! Hier was vanzelfsprekend kapitaal voor nodig en als je werf niet zo goed
draaide werd het steeds moeilijker om de aansluiting te houden bij de nieuwe ontwikkelingen.
Daar kwam nog bij dat vanwege de teruggang van de eeuwenlang bestaande kustvaart er minder
opdrachten aan de werven werden verstrekt. De binnenwateren in Friesland slibden meer en meer
dicht, zodat het vervoer over water steeds moeilijker ging. Daardoor ontstond steeds meer vervoer
over de weg. In 1865 werd er een verharde weg naar Garijp aangelegd, in 1866 gevolgd door een
weg naar Wergea.
Steeds meer wegen werden aangelegd; nog in 1953 werd de weg naar Grou aangelegd.
Intussen werden in 1867 vele goederen van de scheepswerf te koop aangeboden.

In 1868 heeft het gezin van Hessel Wybes van der Kolk ruim een half jaar, van 22 januari tot 15
augustus, in Leeuwarden gewoond.
Was dit in verband met de failliete werf?
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1880 – 1895 Jacobus Eeltjes Kapper
Als Eeltje 17 jaar later in 1879, op slechts 54jarige leeftijd komt te overlijden, is de
scheepswerf nog altijd in bezit van de familie
Kapper. De familie heeft ondanks alle tegenslagen
het hoofd boven water weten te houden.
Er worden reeds langere tijd geen grote
kofschepen meer gebouwd. Maar de bouw en
verkoop van kleinere boten, zoals de praam of de
schouw, heeft de werf toch net voldoende werk
geboden.
De resterende eigendommen van Eeltje Kapper
worden te koop aangeboden om de schulden, die
in de loop der jaren zijn ontstaan, te kunnen
aflossen.
De huizen en de werf worden opnieuw onder zijn
erfgenamen verdeeld.
Hieronder volgt een gedeeltelijke opsomming, overgenomen uit de notariële acte:
1880 Roordahuizum, notaris A. Wiersma
Boedelscheiding Betreft de scheiding van 2 woonkamers met erf en grond; een huis,
timmerschuur en helling en een woning met erf te Warten
- Hotske Eeltjes Kapper te Warten, weduwe van Roelof Feenstra, thans gehuwd met
Jacob Wybes van der Kolk
- Jelle Pieters Roorda te Warten als toeziend voogd
- Jacobus en Pieter Eeltjes Kapper te Warten
Warga sectie B271, 272, 881, 883, sectie B1039, 98, 99
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 115046; repertoirenr. 87; d.d. 15 maart 1880
Voor mij Albertus Wiersma, notaris te Roordahuizum zijn gecompareerd
1e
Hotske Eeltjes Kapper zonder beroep, eerst weduwe van Roelof Feenstra, thans
echtgenote van Jacob Wybes van der Kolk smid, te Warten
en tevens in hun hoedanigheid van voogdes en medevoogd over Beitske Roelofs
Feenstra, haar minderjarige dochter en van Roelof Feenstra hierbij geassisteerd door
Jelle Pieters Roorda als toeziend voogd over de genoemde minderjarige.
2e
Jelle Pieters Roorda, kuiper wonende te Warten en zijn echtgenote Ymkje Eeltjes Kapper,
zonder beroep.
3e
Jacobus Eeltjes Kapper, huis- en scheepstimmerman wonende te Warten voor zich
4e
Pieter Eeltjes Kapper, huis- en scheepstimmerman wonende te Warten voor zich
5e
Dirk Klazes Boekema, winkelier wonende te Warten in de hoedanigheid van voogd over Antje
Eeltjes Kapper, minderjarig kind van wijlen Eeltje Jacobus Kapper en Beitske Pieters Westra
in leven echtelieden te Warten.
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Welke comparanten te kennen gaven
Dat door hen in eigendom wordt bezeten de hierna te omschrijven voordelige massa waartoe
gerechtigd zijn de eerste comparante met haar echtgenoot voor 1/10e deel en Beitske Roelofs
Feenstra voor 1/10e deel, dat is samen voor 1/5e deel en de comparanten onder 2, 3, 4 en 5
genoemd ieder voor 1/5e deel.
Dat zij bij deze acte tot de ontscheiding en verdeling daarvan wensen over te gaan
De geheel te verdelen massa bedraagt in totaal de som van  6111,50.
De te verdelen massa wordt verdeeld als volgt:
Aan Jacobus en Pieter Eeltjes Kapper:
1e
Een huis, scheepstimmerschuur, helling, erf met toe- en aanbehoren staande en
gelegen aan het vaarwater bij de buren te Warten
2e
Een woning met erf en grond ten noordwesten en zuidwesten daarvan te Warten,
Aan Hotske Eeltjes Kapper en Jacob Wybes van der Kolk voor de helft en tevens in
hoedanigheid van voogdes over Beitske Roelofs Feenstra voor de andere helft:
3e
2 woonkamers met erf en grond, alsmede een woning ingericht voor smederij
staande en gelegen in de buren te Warten,
Aan Dirk Klazes Boekema als voogd over de minderjarige Antje Eeltjes Kapper:
4e
Een boerenwoning met erf en grond en stukje greidland cum annexis staande en
gelegen aan het vaarwater het Wyd aan de buren te Warten,
Als laatste titel van aankomst van bovengenoemde vastigheden bestaat een acte van
scheiding in minuut tuigen op 23 augustus 1866
Aan Jelle Pieters Roorda, getrouwd met Ymkje Eeltjes Kapper een bedrag van  1466,50.

In de daaropvolgende jaren gaan de beide
broers voortvarend te werk. Ze zetten hun
troeven in op meerdere gebieden. Ze bieden
verschillende boten te koop aan en hebben een
knecht nodig voor diverse andere werkzaamheden, zoals timmeren en metselen.
Evenals destijds hun vader zijn de gebroeders
Kapper op zoek naar een molenmaker.
Friese houten praam
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Jacobus en Pieter Eeltjes Kapper hebben ieder de helft van de werf geërfd.
De oudste zoon Jacobus (1853-1923), besluit 2 jaar later in 1882 de andere helft van de werf van
zijn broer op te kopen.
Bij de boedelscheiding heeft hij al een gedeelte geërfd. Hij is nu de eigenaar van de hele werf.
Als oudste zoon van Eeltje en Beitske wil hij de mogelijkheid hebben om de werf weer rendabel te
maken. Hij is 26 jaar oud en zijn beroep is scheepstimmerman, het vak wat hij ongetwijfeld op de
werf van zijn vader heeft geleerd.
1882 Roordahuizum, notaris A. Wiersma
Koopakte
Betreft de verkoop van ½ gedeelte in een huis en scheepstimmerschuur te Warten, sectie
B nummers 271 en 272, koopsom  800,-.
- Pieter Eeltjes Kapper te Warten, verkoper
- Jacobus Eeltjes Kapper te Warten, koper
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 115050; repertoirenr. 40 d.d. 10 februari 1882
Voor mij Albertus Wiersma notaris te Roordahuizum is gecompareerd
Pieter Eeltjes Kapper, huis- en scheepstimmerman te Warten welke comparant bij deze
verklaarde uit de hand te hebben verkocht en in eigendom te zullen leveren aan:
Jacobus Eeltjes Kapper, huis- en scheepstimmerman te Warten, die hier mede
compareerde, en in koop verklaarde te accepteren:
De helft van een huis en scheepstimmerschuur, helling, erf en verder toebehoren
staande en gelegen aan het vaarwater bij de buren te Warten,
Bezwaard over het geheel met een jaarlijkse grondpacht van  6,30 ten voordele van de erven
van mr Cornelis Bergsma te Idaard en met recht van voetpad ten behoeve van de zathe en
landen van de heer Jan van Berkum.
Nota
De losse goederen en gereedschappen die tot het onroerend goed behoren zijn in de koop
begrepen.
De andere helft van het verkochte behoort reeds aan de koper.
Als laatste titel van aankomst van dit onroerend goed bestaat een acte van scheiding
op 15 maart 1880

Een houten roeischouw in aanbouw

Een schouw aan de oever
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1895 – 1905 notaris Dirk ter Haar
De werf gaat 13 jaar later over in handen van een notaris. Ondanks alle investeringen en goede
bedoelingen lukt het niet om de werf rendabel te maken. De omstandigheden werken ook niet
bepaald mee, want in 1893 is er wederom sprake van een faillissement. Jacobus moet hetzelfde
trieste lot ondergaan wat ook zijn vader heeft getroffen. De geschiedenis herhaalt zich. Jacobus
Kapper is genoodzaakt de werf te verkopen nadat zijn vrouw Nieske Douma in 1892 is overleden
op slechts 36-jarige leeftijd. Jacobus is pas 6 jaar getrouwd als hem deze tragedie overkomt. Zijn
toekomst en zijn mooie plannen met de werf gaan in rook op.

Grouw, notaris P. Noordhoff
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en werf en ¼ deel van 2 huizen te Warga en Wirdum,
sectie B1401 en 1402 (=sectie B271 en 272), sectie B416 en 417, koopsom  3150,-

Jacobus Eeltjes Kapper te Warten, verkoper
Sjoeke Douma te Mantgum, verkoper
Bokke Douma te Oosterwierum, verkoper
Douwe Douma te Oosterwierum, verkoper
Dirk ter Haar te Warten, notaris, koper
Bron: toegangsnr. 26, inventarisnr.: 46092, repertoirenr. 573; d.d. 27 december 1895

Heden 27 december 1895 verschenen voor mij Pieter Noordoff Franciscuszoon, notaris te
Grouw:
A
Luitje de Boer, notarisklerk, te Warga als gemachtigde van
Jacobus Eeltjes Kapper, scheepstimmerman te Warten en Sjoeke Douma,
scheepstimmermansknecht te Mantgum.
B

Frederik van Walsem, als van gemachtigde van Bokke en Douwe Douma,
timmerlieden te Oosterwierum.

22
Welke comparant verklaarde te hebben verkocht aan Dirk ten Haar, notaris te Warga, die
hier mede verscheen en in koop verklaarde aan te nemen:
1e
Een huis met verdere getimmerten scheepstimmerwerf en erf, staande en gelegen te
Wartena
2e
Een ¼ van 2 huizen met erven te Wijtgaard
Partijen verklaarden dat deze koop en verkoop is geschied onder voorwaarden
Dat de koper ter voldoening van de koopprijs welke bedraagt de som van  3150,- voor zijn
rekening neemt de op een gedeelte van het verkochte rustende hypothecaire schuld
A
ten bedrage van  700,- aan de weduwenbeurs de classis van Nijmegen
B
ten bedrage van  800,- aan de weduwenbeurs der classis van Nijmegen
C
ten bedrage van  1000,- aan de firma Johannes H Borger en zoon houthandelaren te
Joure
D
ten bedrage van  650,- aan Antje Eeltjes Kapper, zonder beroep te Warga, thans
echtgenote van Tjisse van der Hoek, timmermansknecht.
Samen  3150,-.
Partijen verklaarden voor bedoelde onroerende goederen geen bewijzen van
eigendom of titels van aankomst, noch enige hypothecaire overschrijving te
kennen.

Ondanks de tegenslagen in Wartena probeert
Jacobus Kapper het elders weer opnieuw. Hij zet
het timmerwerk voort op een andere scheepswerf
en vestigt zich in 1896 op een scheepswerf in
Grouw.

Zeilschouwen bij Wartena

23
1896 – 1905: Hessel Wybes en Johannes Hessels van der Kolk
In Wartena krijgt de scheepswerf in 1896 weer een Van der Kolk aan het hoofd.

In 1896 staat bovenstaande advertentie in de Leeuwarder Courant, waarin Hessel Wijbes (18351917) en zijn zoon Johannes Hessels (1866-1957) meedelen dat zij de werf van J.E. Kapper
hebben overgenomen. “Jarenlang zijn zij op die werf werkzaam geweest”. Bij de boedelscheiding
van de familie Kapper in 1866 hebben we al kunnen zien dat Hessel Wijbes van der Kolk een huis,
dat eveneens was gesitueerd in de buren, huurde van deze familie.
Zo te zien werken vader en zoon van der Kolk al langere tijd op de werf, die in het verleden aan
hun (oer)pake toebehoorde. Hessels zus Akke woont eveneens als echtgenote van Eeltje Kapper op
de werf. Zij is inmiddels al jaren geleden weduwe geworden. Een aantal van de 10 kinderen en
pleegkinderen is al uitgevlogen en getrouwd, maar er wonen ook nog kinderen thuis op de werf.
Zoals overal in die tijd zijn de familiebanden sterk. Familie helpt elkaar en staat als het enigszins
mogelijk is voor elkaar op de bres. Het is in deze tijd normaal dat familie bij elkaar inwoont en met
elkaar optrekt. Het geloof en de afkomst spelen bovendien een belangrijke rol. Het is goed
mogelijk dat de familie al die tijd al gezamenlijk op de werf heeft gewerkt en/of gewoond. Zoals we
al weten staat er een aantal huizen bij elkaar dat dan weer aan de familie Kapper en dan weer aan
de familie van der Kolk toebehoorde. De familie groeide en kromp, maar men bleef voornamelijk in
Wartena wonen, waarbij de scheepswerf de spil vormde.
Rogsloot met rechts midden de werf
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1905 – 1934 Johannes, Hessel, Wiebe en Jeltje van der Kolk
10 jaar later is de officiële overdracht van de scheepswerf aan Johannes Hessels van der Kolk,
samen met zijn vader, broer en zus. Johannes en zijn familie zijn de nieuwe eigenaren geworden.
1905 Warga, notaris A.Ph. Greebe
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met scheepstimmerwerf te Warten, sectie B1401 en 1402
koopsom  3050,-

Dirk ter Haar, notaris te Kollum, verkoper
Johannes Hessels van der Kolk, scheepstimmerman te Warten, koper voor zich
Hessel Wiebes van der Kolk, scheepstimmerman te Warten, koper
Wiebe Hessels van der Kolk, scheepstimmerman te Warten, koper
Jeltje Hessels van der Kolk te Warten, koper
Bron: toegangsnr. 26; inventarisnr. 135032; repertoirenr. 645; d.d. 3 maart 1905

Voor mij Anton Philip Greebe notaris in Warga is gecompareerd de heer Dirk ter Haar notaris
te Kollum.
Welke comparant verklaarde te hebben verkocht aan Johannes Hessels van der Kolk,
scheepstimmerman te Warten die verklaarde te hebben gekocht voor ¼ deel en als
gemachtigde van: Hessel Wiebes van der Kolk, scheepstimmerman, Wiebe Hessels van
der Kolk, scheepstimmerman en Jeltje Hessels van der Kolk, zonder beroep, allen
wonende te Warten eveneens ieder voor ¼ gedeelte.
Een huis met verdere getimmerten, scheepstimmerwerf en erf, staande en gelegen te
Warten, met 2 hellingen, 2 hellingtrossen, 3 hellinghaken, takel met touw en blokken, 5
dommekrachten, 3 hellingslepen, 2 schouwen, teer pik, werk en alle timmer- en
scheepstimmergereedschappen, slijpsteen, kettingen en ladders, en alles wat van dien aard
verder op het gekochte aanwezig is, en aan de verkoper toebehoort.
De koopprijs bedraagt de som van  3050,-.
Partijen verklaarden van voormeld onroerend goed geen verdere of meerdere bewijzen
van eigendom of titels van aankomst, noch enige andere hypothecaire overschrijving
te kennen dan een koopakte van 27 december 1895.
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In 1910 had de werf te kampen met een ernstige overstroming.
De overstroming van Friesland in 1910
In de loop der eeuwen is Friesland vele malen
geteisterd door wateroverlast, zo ook in 1910.
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen,
maar de materiële schade was enorm. Het
Tweede Kamerlid Pieter Jelles Troelstra weet
de problemen aan de overvloedige regenval
waar Nederland sinds augustus 1909 mee te
maken had. Daarnaast verweet hij de
provincie dat die niet voldoende zorg droeg
voor de afvoer van het boezemwater, en
beschuldigde hij sommige grondeigenaren
van verwaarlozing van hun polders.
Gelukkig was er de Friese volksaard, die het de Friezen mogelijk maakte hun lot te aanvaarden. Hij
schreef: 'Wat mij hier en overal opviel, dat was de leukheid, waarmede de mensen zich in hunne
benarde positie wisten te schikken. Niet het minste spoor ook van pogingen om het medelijden op
te wekken'. Ook de correspondent van de NRC had lovende woorden voor de Friezen: 'De mensen
zijn hier zo ernstig. Ze hebben een ernstige gelatenheid over zich, die door de eeuwen heen van
strijd met het water, hun aard schijnt geworden. De Friese koppigheid, het stugge niet aflaten, de
kop er altijd stug tegen in, en geen kamp geven, zolang zij het houden kunnen, maar als ze er
desondanks toch onder geraken, dan aanvaarden zij het en klagen niet'. 't Is een fier volk, nergens
hoorde ik klachten. En als ik vroeg of er nu toch geen hulp gevraagd moest worden, geen geld uit
het land om de schade te vergoeden, dan zeiden ze beslist van nee!'
Het jaar 1910 was begonnen met een buitengewoon hoge waterstand, veroorzaakt door
aanhoudende regens in het jaar daarvoor, waar het kamerlid Troelstra op doelde. Hierdoor en de
door de voortdurende sterke wind was er een overstroming in verschillende delen van Friesland.
In veel plaatsen waaronder Wartena, werd het gevaar meer en meer dreigend. In korte tijd
ontstond er één onafzienbaar watervlakte, zover het oog reikte. Eind februari 1910 nam de wind
toe tot stormkracht. Dit noodweer ging gepaard met hagelbuien en bliksemschichten.
De weg tussen Wartena en Warga raakte overstroomd.
De polder de Grote Sayter vlakbij Wartena, was totaal ondergelopen, hetgeen nooit eerder
gebeurde. De dijk werd tot een diepte van ruim 20 voet weggeslagen. De woningen stonden tot de
raamkozijnen in het water.
Een tjalk die in de Vaart in Wartena lag werd door de storm losgeslagen en raakte met het stuur op
het land vast. Wat men in Wartena al
dagenlang vreesde gebeurde: de grintweg
tussen de pastorie en de zuivelfabriek liep
onder water. Men legde houten vlonders
aan om overheen te kunnen lopen en zo
toch elkaar en de winkels te kunnen
bereiken. Het verkeer vond per schuit
plaats, want de weg was voor voetgangers
onbegaanbaar geworden. Men legde
gevelde bomen tegen de weg om de
geweldige golfslag te stuiten. Bij enkelen
drong ondanks deze beveiliging het water
de huizen binnen.
De scheepswerf van Johannes van der Kolk lag geheel omringd door een grote watermassa. Er lag
een praam in aanbouw op de helling, die gelukkig niet van de storm te lijden heeft gehad.
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Het werk op de werf
Een van de huizen die tot de werf behoorde is een tijdlang bewoond door broer en zus Jeltje en
Johannes van der Kolk. Hoogstwaarschijnlijk heeft (onze pake) Wybe hier vele voetstappen gezet.
Zijn vader was smid en het is aannemelijk dat deze voor de scheepswerf de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd. De smederij stond eveneens aan de buren in Wartena. Jakob had de
smederij al in gebruik toen deze in 1866 werd opgericht. Zijn zoon Wybe was handig en ging
regelmatig mee om klusjes op de werf te doen. Toen eerst Wybes moeder op jonge leeftijd was
overleden en later zijn vader, was Wybe steeds vaker op de werf te vinden. Johannes en Jeltje
ontfermden zich over de nog jonge Wybe en zijn zus.
Johannes en Jeltje waren de laatste leden van de familie
van der Kolk die werkten en woonden op de scheepswerf.
Johannes bouwde kleine schepen zoals schouwen of
pramen. Hij werkte alleen in hout.
De meeste boeren waren "Komelkers". Zij beschikten
over een aantal koeien en enig land, dat vaak
versnipperd en ver van elkaar verwijderd was. Geen
wonder dat alles per schip werd bereikt. In de 19e en
begin 20e eeuw werden daarvoor meestal pramen
gebruikt. Deze lieten ze vaak bouwen op plaatselijke
hellingen. De opdrachtgever gaf daarbij de maten aan,
die waren afgestemd op het aantal koeien dat moest
worden vervoerd en het water dat moest worden bevaren.

Dekschuit in gebruik als melkvaarder.
De dekschuit was van de Coöperatieve
Zuivelfabriek "Helpt Elkander" te
Wartena. De beide melkvaarders zijn de
broers Jacob en Pieter Spijkstra.

In het voorjaar werd het vee per praam naar het land vervoerd. Ook werden paarden, die het "ark"
trokken, in de praam meegenomen. Op de terugweg kon het hooi en de gewonnen melk er weer
bij. Als de praam door sloten en vaarten moest worden verplaatst, gebruikte men de jaaglijn, de
vaarboom of de duwboom. Moest men over meren en poelen dan had men meestal de beschikking
over een zeil. Niet alleen boeren beschikten over pramen. Er waren ook schippers die mest, turf of
hooi vervoerden. Deze artikelen werden dan verkocht aan skûtsjeschippers die het weer elders
doorverkochten. Omgekeerd gebeurde het weer dat de skûtsjes goederen aanvoerden, die door de
kleinere pramen naar het achterland werden vervoerd.
Het werk op de werf bestond echter voor het grootste deel uit
herstelwerk, zoals breeuwen e.d.
Planken die tegen elkaar gespijkerd worden, zijn niet waterdicht.
Daarom moeten ze worden gebreeuwd. Tussen de naden van de
huidgangen wordt hennep geslagen. Het breeuwwerk, wat meestal
bestaat uit geteerde hennepvezel wordt eerst met een dun kalfaatijzer
in de naad gebracht, daarna wordt het met een rabatijzer aangeslagen. Zit er veel teer of pek in de naad dan wordt het ijzer regelmatig in het zand onder de helling schoongemaakt omdat het breeuwwerk anders teveel aan het ijzer blijft plakken. Vroeger werd een naad
afgedekt met het pek. De pek werd boven het smidsvuur in de
"Pikpak" gloeiend heet gemaakt. Je had een ijzeren staaf in de hand
waaromheen aan de top wat breeuwwerk was gedraaid. De top doopte
je in de gloeiende pek en je probeerde zoveel mogelijk in de naad te
smeren opdat het pek met het werk als het ware samenbrandde.
Johannes had een knecht in dienst: Auke Spijkstra. Verder was er in die tijd weinig ander
personeel.

27
In 1935 lezen we in de krant het volgende wedstrijdbericht, waarbij Johannes van der Kolk
betrokken is. Blijkbaar is hij een goede botenbouwer, want de winnaars hebben allen gewonnen in
een schouw van zijn hand.


Een sutelschouw is een schouw waarmee bijvoorbeeld met levensmiddelen werd gevent.

En in 1953 kon Johannes de pers
informatie geven over activiteiten op
een oude scheepshelling in Wartena:

Over de werf in Wartena had hij belangrijke inlichtingen uit het verleden van Wartena.
Zoals we kunnen zien in het hierboven staande stukje, overgenomen uit het boek “Profiel van een
Waterland” wist hij te vertellen dat er niet alleen kofschepen, maar ook de grotere
Groenlandvaarders werden gebouwd.
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1934 – 1958 Johannes Spijkstra
Als hij 68 jaar oud is verkoopt Johannes van der Kolk in 1934 de scheepswerf aan Johannes
Spijkstra, de broer van zijn knecht Auke Spijkstra. Auke Spijkstra is op de werf blijven werken tot
1958, maar nu in dienst van zijn broer. Een bijzonderheid is dat de werf op Aukes naam is
overgeschreven. De reden hiervoor was dat Johannes al in dienst was van de posterijen, dat is een
rijksbetrekking en hierbij werd geen andere baan toegestaan. Door de werf op Aukes naam te
zetten ontstond er een goede mogelijkheid voor de beide broers om toch de werf in bezit te
krijgen.
Uit het onderstaande krantenberichten kunnen we opmaken dat Johannes
Spijkstra grootse plannen had met de werf. De helling werd uitgebreid en
gemoderniseerd. Bij Johannes van der Kolk werden de schepen nog, zoals
vele jaren daarvoor, over houten en ingezeepte balken uit het water
getrokken, maar dat was nu verleden tijd. Spijkstra gebruikte er een
hellingwagen met een motorliertje voor.
Johannes van der Kolk bleef zelf nog wel actief op de werf en zette de bouw
van houten schouwen voort.

Johannes
Spijkstra
De man in de witte overall is Auke Spijkstra

Jachtwerf en het botenverhuurbedrijf en schiphuizen
van Johannes Spijkstra. De foto is van na 1934, het
jaar dat de 16 m² klasse erkend werd (BM’er)
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1946
De binnenvaart in Friesland van 1900 tot 1950 kenmerkt zich door grote veranderingen. De
zeilende vrachtvaart stapt over op motorschepen, de kleine beurtvaart die ieder dorp bevoorraadt,
wordt letterlijk ingehaald door de vrachtauto. Het grootscheepsvaarwater naar het noorden wordt
aangepast voor schepen tot 1000 ton en aarzelend komt de pleziervaart op gang. De relevantie
voor deze tijd is, dat de bedrijfsschepen uit vroeger tijden voor een deel nog varen, maar dan met
een heel andere bestemming. En de overgebleven jachten zijn klassiekers geworden, die aandacht
trekken door hun anders-zijn.
Pas toen het wegennet kwalitatief was verbeterd (van zand- en modderpaden in halfverharde
grindwegen en verharde klinkerwegen) en over land de vervoersmogelijkheden werden uitgebreid
met vrachtauto’s en trein en tram, kwam de beurtvaart in de problemen. De markt voor de
beurtschippers werd vanaf de jaren dertig snel kleiner. De beurtvaarders konden de concurrentie
met de trein en de tram wel aan, maar die met de vrachtauto was een probleem nu de wegen
beter werden. Er werden daarom vanaf ca. 1930 geen nieuwe beurtschepen meer gebouwd.
Scheepswerfjes gingen failliet, maar transportondernemingen en garagebedrijven werden vanaf
eind jaren twintig opgericht. De bedrijvigheid verschoof, er ontstonden nieuwe kansen voor
vervoerders. Voor de burgers die belang hadden bij vervoersmogelijkheden waren de
veranderingen zeker geen achteruitgang.
Alleen achteraf, in een nostalgische bui terugkijkend, kunnen we betreuren dat het romantisch
beeld van de zeilende beroepsvaart langs de Friese dorpen en steden verdween.
Gelukkig zien velen nog de historische waarde van de oude schepen. Vaak worden ze opgeknapt en
gebruikt voor toeristische doeleinden. Zo kan een belangrijk stuk geschiedenis van Friesland in
stand blijven. Ze zijn nu een belangrijk onderdeel van de watersport in Friesland. De
toeristenindustrie heeft op tijd ingezien dat de zeilende klassiekers een trekpleister van de eerste
orde zijn en gebruikt kunnen worden om de Friese wateren en de wateren ver daarbuiten te
bevaren, zuiver en alleen als vrijetijdsbesteding
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1958 - 2000 Titus de Jong
In 1958 als hij 65 jaar oud is, gaat Johannes
Spijkstra van zijn pensioen genieten. Hij
verkoopt de scheepswerf aan Titus de Jong.
Titus heeft zijn oog laten vallen op een nieuw
soort boot; hij bouwde hier BM’ers. Ook wel
geschreven "16 m² ".
De boot is genoemd naar zijn zeiloppervlakte
welke 16 m² bedraagt. De 16 m² werd één
van de populairste en sierlijkste boten van
Nederland. Het is een grote (mahonie) houten
boot die als toer- zowel als wedstrijdschip
wordt gevaren. De 16 m² is een ontwerp van
de Friese kapper Hendrik Bulthuis. BM is een afkorting van Bergumermeer. De boot viel op door de
vernieuwende bouwmethode die Bulthuis bedacht had. De boot werd namelijk opgebouwd uit
mallen waartegen dunne latjes gespijkerd werden. De methode wordt lattenbouw genoemd. De
mallen dienden tegelijkertijd als spanten en hoefden dus niet achteraf verwijderd te worden.
De methode van Bulthuis had als ander belangrijk voordeel dat er niet gebreeuwd hoefde te
worden. De 16² heeft een gaffeltuig, een doorgestoken roer en een vaste kiel van 100 kilo. De boot
is zes meter lang en bijna twee meter breed.
De omgeving van de werf is in de
loop der jaren behoorlijk
veranderd. Het lila gedeelte op
het kaartje hiernaast was de
situatie ten tijde van Hessel van
der Kolk. De werf is inmiddels
een stuk groter geworden. Er zijn
gebouwen bijgekomen en er is
een aantal schiphuizen op de
werf bijgebouwd. De activiteiten
zijn veranderd van de bouw van
zeer grote schepen zoals
kofschepen naar pramen,
schouwen en BM’ers.
Het huis, waar Johannes en Jeltje hebben gewoond (het âldhûs) heeft jarenlang leeg gestaan.
Daarna is het door Titus de Jong een tijdlang gebruikt als loods om er de BM’ers af te lakken. Het
huis werd hiervoor geschikt gemaakt en aangepast, want er zijn bepaalde goede omstandigheden
nodig om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het was bijvoorbeeld belangrijk dat voor het
lakken de juiste temperatuur werd aangehouden. Een houten boot had verschillende lagen lak
nodig om er mooi uit te zien. Na elke laag lak moest de boot drogen. Er mocht geen stof opkomen,
want dat zag je onmiddellijk. De omgeving moest dan ook volkomen stofvrij zijn. Het was een
nauwkeurig werkje.
Dit werk werd voornamelijk uitgevoerd door de broer van Titus: Jan de Jong.
Op Marktplaats (in
2011) kunnen we
lezen dat Titus voor
Rintje Ritsma een
BM’er heeft gebouwd.

Mooi op vlam gebouwde wedstrijd-16 m²
m2
inclusief trailer. Gebouwd door scheepsbouwer
De Jong uit Wartena in 1963. Was altijd van de
familie van (Rintje) Ritsma en is goed
onderhouden. Met 2 goede tuigen van Molenaar
waaronder een nauwelijks gebruikt wedstrijdtuig.
De vraagprijs is € 2750 en is te bezichtigen te
Zuidlaren.
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Toen hij in 1987 gepensioneerd was heeft
Titus, voornamelijk als hobby, het oude huis,
dat gebruikt was als loods, weer helemaal
opgeknapt en in de oorspronkelijke functie
hersteld. Hij heeft het als woonhuis ingericht
en aan zijn beide kinderen overgedaan.
Later werd het door hen verhuurd als
vakantiehuis.
Het huis is tenslotte in 2010 verkocht.
Deze advertentie zagen we op Funda:

In het jaar 2000 overlijdt Titus na een lange
ziekte op de leeftijd van 77 jaar.

Aan open vaarwater gelegen vrijstaande woning
met eigen aanlegplaats.
Een zonnige tuin rondom de woning en
natuurlijk een prachtig vrij uitzicht over het
water! Op korte afstand van natuurgebied “De
Alde Feanen”. Deze woning heeft zowel een
recreatieve bestemming als een bestemming
voor permanente bewoning.
Laatste vraagprijs
€ 195.000 k.k.
Verkoopdatum
26-9-2010
Status
VERKOCHT
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2005 tot heden: Stichting Helling en Haven
Nadat Titus zich had teruggetrokken uit de scheepswerf, stond de werf een aantal jaren leeg en is
in verval geraakt. Lange tijd zag het ernaar uit dat het hellinggebouw en het kleine haventje uit de
dorpskom van Wartena zouden verdwijnen. Het Hellinggebouw was een aantal jaren in ruïneuze
staat en het bijbehorende haventje was ook verkommerd. Het leek wat vergeten te worden.
In 2005 kocht een projectontwikkelaar de werf op en er waren vergevorderde plannen om de oude
scheepshuizen te slopen en grote moderne accommodaties op de plek van de helling te realiseren.
Dat leverde hevig verzet op uit het dorp, tot de Hoge Raad aan toe. Zij wilden de historische haven
en het gebouw uit de handen van projectontwikkelaars houden. Het paste helemaal niet in de
historische omgeving van het dorp. Daarom besloten plaatselijke ondernemers de portemonnee te
trekken en het hellinggebouw terug te kopen. Het hele dorp stond achter de nieuwe plannen. De
Helling is belangrijk in de geschiedenis van Wartena. Honderden jaren zijn er schepen gebouwd,
van de kofchepen van Bocke Abes tot in de laatste jaren de BM-ers van Titus de Jong. Er zijn in
Nederland weinig van deze hellinggebouwen overgebleven. De inwoners van Wartena weigerden
zich neer te leggen bij het verdwijnen van het karakteristieke hellinggebouw met zijn haven. De
ligging in een schilderachtige en monumentale omgeving sterkte hen in het streven tot behoud.
Stichting DBF
Stichting DBF heeft de mogelijkheden geschapen om het historische complex te handhaven en te
renoveren. De renovatie van het hellinggebouw is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente
Boarnsterhim en de stichting DBF = Doarp en Bedriuw Fryslân, die de financiering verzorgden via
de Biwo regeling. Het doel van deze regeling is het restaureren van industrieel erfgoed en dat
geschikt te maken om opnieuw voor bedrijvigheid te kunnen worden ingezet. De helling zou met de
bouw en reparatie van historische schepen ook nieuwe werkgelegenheid opleveren. De oude haven
werd uitgebaggerd en de oude helling werd in historische stijl gerenoveerd.
Een havenmeester ging de gang van zaken op het terrein in de gaten houden en hij zou worden
geholpen door cliënten van de Verslavingszorg Noord Nederland. Het is een reïntegratietraject en
ze gaan zich inzetten voor de helling en de haven.
De renovatie van het hellinggebouw is een
initiatief van de stichting Helling en Haven. In de
werkplaats van het gebouw wil de stichting
Helling en Haven Wartena historische schepen,
zoals botters, platbodems en pramen gaan
onderhouden en restaureren. Achter de grote
schuur bevindt zich nog steeds een reparatiewerf
voor de watersport genaamd "De Helling". Het is
de bedoeling om op termijn daar weer pramen te
gaan bouwen.
Op de foto is Aafred Jaasma druk bezig met de sloop
van de boothuizen. Hij is van de Stichting Helling en
Haven.

Het stukje erfgoed werd na de opknapbeurt onderdeel van het plaatselijke openluchtmuseum De
Súdwâl. Er zijn diverse stichtingen en bedrijven op het gebied neergestreken. De activiteit is weer
helemaal terug in de kom van het dorp. Dat brengt de levendigheid terug en het trekt vele mensen
aan die een bezoekje komen brengen of een werkplek hebben gevonden op deze prachtig
gerenoveerde plek.
In het gebouw kwamen een werkplaats, werf, steunpunt voor elektrisch varen en een
theeschenkerij
Hierna volgt een korte samenvatting van een aantal van deze bedrijven en stichtingen:
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’t Skûthûs

Op het prachtige terras aan het water, kunnen de gasten een kopje koffie drinken of een lekker
hapje eten. Voor zowel de watersportliefhebbers, als de fietsers en wandelaars is dit een sfeervol
plekje om even heerlijk tot rust te komen. Het Skûthûs heeft talloze mogelijkheden voor feesten
en partijen. Er is naast de gewone kaart een ruime keuze uit barbecues en buffetten. Het
Skûthûs organiseert elk jaar verschillende evenementen! Live optredens van bands, festivals en
andere evenementen.
Optredens
Er was bijvoorbeeld een live optreden van Maurice Dickson. Hij ontwikkelde een manier van
gitaarspelen, die samen met zijn krachtige teksten zijn handelsmerk werd. Inmiddels is hij muziek
gaan componeren die geen woorden meer nodig heeft. "Road to Basra" bijvoorbeeld, een
compositie die alle gevoelens vertaald van en over de Britse soldaten die naar Basra in Irak
vertrokken.
Bruiloften
In it Skûthûs is het ook mogelijk om een huwelijksfeest te houden. Men kan dan bijvoorbeeld met
een praam een tocht over het dichtbij gelegen Nationale park De Alde Feanen maken en daarna de
bruiloftsgasten uitnodigen voor het feest in het Skûthûs.
Warten wetter wille
Wartenster Wetter Wille geeft positieve energie door om het jaar
een evenement met elkaar en voor elkaar te organiseren, waar elke
bezoeker van kan profiteren. Een zeilrace van historische schepen,
een sail in/sail out van historische werkschepen, een skippersfair,
skippersbal, theater op het water, shantykoren en dweilorkesten,
straattheater, oude ambachten, kortom een en al energie.
Tijdens Wetter Wille is er ook van alles te doen bij Museum de
Súdwâl.
In samenwerking met 't Skûthûs, zijn in en om de voormalige
scheepswerf diverse activiteiten. Op het terras kan naar hartelust
worden gesnoept van het Captains Dinner, met de scheepse tonen
van een lûkpûde. Tijdens deze dagen worden Praamrondvaarten
georganiseerd. Bezoekers kunnen ook lekker rondstruinen tussen de
fraaie klassieke scheepsaccessoires en bootbenodigdheden.
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De stichting Praamvaren
De Stichting Praamvaren gebruikt het hellinggebouw
als opstapplaats voor het praamvaren naar de Alde
Feanen en huurt een deel van de werf en een aantal
ligplaatsen.
Er worden vaartuigen ingezet, die vroeger ook in dit
gebied een functie hadden. Voornamelijk zal een praam
worden ingezet, maar ook een klassieke melkboot en
een beurtvaartschip behoren tot de vloot. Alle
vaartuigen worden elektrisch aangedreven. De
Praamvaarders hebben de oude melkboot 'De Grutte'
gekocht. Het is de oude melkboot van de vroegere Frico in Wartena. Alle boten worden zoveel
mogelijk in originele staat hersteld. Naast De Grutte beschikken de Praamvaarders ook over een
oud beurtvaartscheepje, de 'Hald Fêst'. De Praamvaarders willen de vloot nog verder uitbreiden.
Pieter Postma van jachtwerf Van der Werff in Wergea en
zijn gerestaureerde melkboot waren ingehuurd door het
bestuur van het vernieuwde museum ‘De Súdwâl’ van
Wartena. Hij bracht ‘Sytze en Maaike’, een echtpaar dat
rond 1900 een teruggetrokken leven leidde in De Alde
Feanen, in stijl naar het museum. De boer en boerin zijn
nu zogenaamd neergestreken in ‘It Earmhûs’ aan It
Hellingpaed om de bezoekers een indruk te geven van
hoe men vroeger woonde en gekleed ging in het
uitgestrekte veenmoeras tussen Wartena en Drachten.
Friese Snik Swaentsje
Een varend monument, zo mag de Friese Snik "Swaentsje" wel
genoemd worden. Dit historische geklonken scheepje is met
recht een unieke verschijning op de Friese binnenwateren. De
Swaentsje is gebouwd in 1913 en was lange tijd actief in de
aardappel- en groentevaart in de Friese bouwstreek. In 2005 is
"de laatste snik" in oude glorie hersteld en geschikt gemaakt
Vanaf de steiger voor restaurant 'It Skûthûs' in Wartena vaart zij
nu dagtochten met enthousiaste gezelschappen. Zo is de Friese
Snik Swaentsje opnieuw een zeilend bedrijfsvaartuig.
Zeilkamp
In de laatste schoolweek worden de leerlingen van de tweede klassen in de gelegenheid gesteld om
deel te nemen aan een zeilkamp in Wartena. Vanuit het Skûthûs worden dagtochten gemaakt met
valkjes en een origineel skutsje.
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Scheepsmakelaardij
De botenloodsen, links naast het hellinggebouw
hebben plaats gemaakt voor een nieuwe haven
voor traditionele schepen.
Het historische haventerrein is een bijzonder
aantrekkelijk trefpunt voor liefhebbers van
klassieke schepen.

Na een vruchtbare periode van samenwerking zijn Boten en Meer en Scheepszaken Makelaardij
gefuseerd. De verkoop van traditionele schepen wordt geheel ondergebracht bij Scheepszaken,
waarin voortaan de beide scheepsmakelaars werkzaam zijn. Met elkaar bieden de makelaars
expertise van een breed scala van schepen: plat- en rondbodems, kotters, klassieke jachten en
voormalige beroepsschepen.
Scheepszaken krijgt de beschikking over de sfeervolle verkoophaven in de oude haven van
Wartena, met een capaciteit van 50 schepen. In het voormalige hellinggebouw is het Trefpunt voor
Traditionele Schepen gevestigd. Hier worden de activiteiten van Boten en Meer op het gebied van
scheepsonderdelen, -accessoires en kleine bootjes gecontinueerd.
Bovendien is een samenwerking aangegaan met Scheepsmakelaardij Goliath, waarbij de makelaars
de verkoopportefeuilles combineren. Hierdoor ontstaat een unieke collectie, met een ongekende
omvang.
De drie betrokken scheepsmakelaars organiseerden in Wartena een Boot Show, met 40 schepen in
de leeftijd van 10 tot 110 jaar. Dit bleek zo succesvol dat er voortaan het hele jaar door een
permanente Klassieke Boot Show te zien is! In het informatiecentrum is een totaal aanbod van 200
traditionele schepen, in de haven kunnen tientallen schepen worden bezichtigd. Bezoekers kunnen
hier naar hartenlust rondstruinen tussen de fraaie schepen en accessoires.
Zo blijft de eens zo succesvolle scheepswerf voor het dorp èn voor ons behouden.
Het is weliswaar geen bezit van de familie Van der Kolk meer, maar wel een waardevol monument
uit onze familiegeschiedenis.
Rondlopend op de werf gaf het ons een gevoel van verbondenheid met onze familie om op deze
bijzondere plaats te lopen waar zij zo lang leefden en werkten, hun geld verdienden in voor- en
tegenspoed. Om te lopen in de werkplaats tussen de verweerde werkbanken, waar nog rijen oude
houtschaven naast ander authentiek gereedschap te
zien waren. Hier werkten zij. In het huisje ernaast
woonden zij. Indrukwekkend.
Het is goed om te zien dat de werf door de inzet van
vele Wartensters in ere is hersteld. Dat de
ontwikkeling weer doorgaat door middel van nieuwe
moderne bedrijven, maar wel in de geest van de eens
zo glorieuze scheepstimmerwerf van Bocke Abes. De
bestemming is wat anders geworden, maar de
klassieke schepen zijn terug op de plaats waar onze
voorouders die bouwden.
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Informatie met betrekking tot Wartena
http://www.warten.be/
http://www.friesland-digitaal.eu/Boarnsterhim/Warten/warten.html
http://www.biwo.nl/html/warten.html
Scheepswerf Bocke Abes
Gens Nostra: J. Schaafsma
Persoonsinformatie
http://www.tresoar.nl/
http://www.meindert.tv
http://www.vander-kolk.nl/
Eigen familie
Kadaster
http://www.hisgis.nl/
http://watwaswaar.nl/
Koopaktes
Aangeschaft via Tresoar
Advertenties
http://www.dekrantvantoen.nl/index.do
Informatie/foto’s mbt laatste jaren werf
Inwoners van Wartena
Stichting Helling en Haven
http://www.skûthûs.nl/
http://www.praamvarenwarten.nl/
http://www.scheepsmakelaardijgoliath.nl/
http://www.botenenmeer.nl/
http://www.scheepszaak.nl/
http://www.friesfotoarchief.nl/
boekje: Sa wie Warten
eigen foto’s

