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Restauratie in volle gang. 
Na aankoop van 6 plakken eikenhout van 8,5 cm dik, bij de firma 
Jaap van Leersum, inlands hout, zijn wij begonnen met het 
vervangen van de liggende spanten in de bodem van de kuip. 
Inmiddels zijn 4 liggers vervangen. Daarna was het de beurt aan de 
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spanten (zitters) aan bakboordzijde. De 
stuurboordspanten volgen binnenkort. Inmiddels zijn 
wij toe aan een tweede bestelling eikenhout. 
Voorbereidingen zijn getroffen om te inventariseren 
hoeveel huidgangenhout (dikte 2,7cm) wij nodig zullen 
hebben voor het onderwaterschip. Bij deze bestelling zal 
ook hout voor spanten opgenomen worden. 

Fondsenwerving. 
Het is ons gelukt voor het komende restauratieproject, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank en 
stichting Kerkmeijer- de Regt te benaderen. Deze 
fondsen zijn bereid ons financieel te ondersteunen tot 
een maximum van € 6250.-. Ons bestuur is bijzonder 
verheugd dat de voornoemde fondsen deze toezegging 
hebben gedaan. 

Historisch onderzoek. 
De geschiedenis van de Pinas is reeds goed op schrift 
gesteld en gedocumenteerd. Maar het ontbreekt ons nog 
steeds aan voldoende fotomateriaal om de toestand van 
voor 1945 te kunnen beoordelen. De fraai ingekleurde 
ansichtkaart van de MK 20 (nog steeds als vissermanjol) 
is het meest oude plaatje dat wij tot nu toe konden 
vinden. Maar wij zullen blijven speuren naar oude foto’s. 
Zo zal Huizen nog bezocht gaan worden en de nazaten 
van werfbaas Jordens. Een nieuw spoor is ons 
voorgenomen bezoek aan de eigenaar van de ST 36, een 
jol waarvan bekend is dat die ook in Broekerhaven is 
gebouwd. De heer Bouke Hobma heeft de ST 36 al jaren 
in bezit en heeft hem volgens zeggen in originele staat 
gebracht. Het boek “Staverse jollen “ geschreven door 
Dirk Huizinga heeft ons voorgaande informatie 
opgeleverd. Iets geheel anders; onlangs hebben wij een 
bezoek afgelegd aan werf “de Hoop” in Workum om van Ivor 
van Klink, de werfbaas, informatie te vernemen over hoe om te 
gaan met huidgangen. 

Contact: Stichting Restauratie & Instandhouding 
Zeilende Vissersschepen te Hoorn via Johan Nieuwdorp 
johan.nieuwdorp@icloud.com of mobiel O653-364948 

Standplaats Oostereiland, Centrum Varend Erfgoed te 
Hoorn, Schuijteskade 22 DE Hoorn.
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Onze website is 
in de lucht! 

     tik in: de pinas      
hoorn 

Oude ansichtkaart van 
de haven van Marken, 
met de MK 20 aan de 
steiger. 

blik in de kuip op de reeds 
vervangen liggers en 
spanten

Tevreden gezichten na het 
(lint)zagen van een ligger 
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