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Een woonschip als huis

‘Touwen los, piano vast en gaan’
Aan de Purmerdijk in Purmerend, tegenover de kinderboerderij, liggen negen historische woonschepen.
Eén van deze schepen is van oud-fractievoorzitter van
de PvdA Jos Lutz (1966) en zijn gezin. Ze wonen inmiddels 23 jaar op het water. “We roepen altijd ‘als we het
zat zijn, zetten we ‘m in de krant’, maar we wonen er
dus nog steeds.”
Door Gwenn Roomer
Sinds 1996 is Lutz eigenaar
van schip ‘Door Vriendschap’; 160 ton zwaar, ruim
5 meter breed en 25 meter
lang. De ijzeren kraak (een
binnenvaartschip red.) uit
1882 werd aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog lek geschoten en zonk.
Na de oorlog werd het schip
gelicht en met middelen
van Marshallhulp (een hulpplan van de Amerikaanse
overheid om Europa er na
de oorlog weer bovenop te
helpen) gerestaureerd en
gemoderniseerd. Sinds de
jaren ’70 is het in gebruik als
woonschip. Sinds kort is het
schip opgenomen in de lijst
van varende monumenten.
“Als je zelf vaart, kom je veel
mensen tegen. We hebben
ons huidige woonschip
ontmoet op de Waddenzee.
Het was liefde op het eerste
gezicht. We hielden veel
contact met de toenmalige
eigenaar. Toen hij het een
paar jaar later wilde verkopen, dacht hij aan ons. “

‘Je kan niet even de
loodgieter bellen’
Lutz verbouwde het schip
zelf. “Je moet wel van klussen houden, ik heb alles
ingebouwd en getimmerd.
Voor die tijd had ik nog
nooit wat gedaan, ik had
bij wijze van spreken twee
linker handen. Mijn eerste
schroevendraaier kreeg ik
op het schip, mijn vader
heeft daar wel om moeten
lachen. Nu kan ik alles; lassen, badkamers bouwen,
dieselmotoren
nakijken,

vakantie. Vandaar dat we dit
jaar bijvoorbeeld naar Elba
(Italië) zijn geweest met de
tent. Anders is het touwen
los, piano vast en gaan. Veel
gemeentes willen graag
een historisch schip in de
haven, ze maken er speciaal
havens voor en geven korting op het liggeld. Provincies en waterschappen zijn
echter niet altijd even blij,
ze willen graag de kades vrij
houden. “

elektra aanleggen. Ik heb
ondertussen een hele hoop
gereedschap verzameld, als
je aan het varen bent en er
gaat wat stuk moet je het
zelf kunnen maken. Je kan
niet even de loodgieter bellen.”

‘Veel gemeentes willen
graag een historisch
schip in de haven’

Ook kreeg het schip haar
oorspronkelijke naam terug. “Het brengt ongeluk
om de naam van een schip
te veranderen, ook een
mannennaam brengt ongeluk. Daarom hebben we het
schip haar historische naam
teruggegeven, het is de
oudste naam van het schip
die terug te vinden was in
het schepenkadaster”.

Aan de Purmerdijk liggen voornamelijk tjalken
(zeilende vrachtschepen)
en de kraak van Lutz. De
kraak is een uniek schip, in
Nederland zijn maar drie
kraken die nog in de vaart
zijn. Het is een zeldzaam
type als woonschip. Ook
de motor, uit 1934, is uniek.
“Als je die goed behandeld,
gaat deze niet meer stuk. In
Purmerend wonen veel oudere binnenvaartschippers,
die herkennen het unieke
schip. Ze komen regelmatig
langs op de fiets of met hun
hondje, dan maken ze altijd
een praatje.”

Een enkele keer geeft
Lutz een rondleiding
Getwijfeld hebben ze wel,
of ze op een schip moesten blijven wonen. Dat was
toen er kinderen kwamen.
“In de jaren ’60 en ’70 was
het imago van wonen op
een schip stukken minder,
het had een beetje een stigma. Maar het bevalt prima,
de kinderen vinden het fijn,
houden er spreekbeurten
over. We varen met de klas,
ze zwemmen bij de boot
en er worden BBQ’s gehouden.”
Niet alleen klasgenoten vinden de boot interessant. Tijdens de open botendagen
kwamen zo’n 200 bezoekers een kijkje nemen op
de kraak. Het schip is vaak
gefotografeerd en gefilmd.
Ook komen mensen trouwfoto’s maken bij de boot,
komen er kunstenaars langs
en natuurlijk toeristen. Een

Door Vriendschap: 160 ton zwaar, 5 meter breed en 25 meter lang.
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enkele keer geeft Lutz een
rondleiding; vooral aan
Amerikanen en Canadezen.
Om ze te bedanken voor
hun belastingcenten. Het
schip dankt haar bestaan
immers aan de Marshallhulp.

‘Stroom gaat nu nog
via een generator’
De Vereniging

Histori-

Jury brengt bezoek aan
mogelijk Groenste Dorp
Jury Entente Florale bezocht vrijdag Broek in
Waterland. Het dorp
dingt mee naar de titel groenste dorp van
Nederland. Door middel van presentaties,
een wandeling, fietsen vaartocht werd hen
een beeld gegeven van
de wijze waarop de gemeente Waterland het
groene landschappelijke
karakter Broek in Waterland als uitgangspunt
neemt voor het creëren
van een fijne woon- en
leefomgeving.

zaamheid en burgerparticipatie.

De jury beoordeelt naast
het groen in het dorp,
ook het groen buiten het
dorp, de kwaliteit van de
gemeentelijke groenvisie,
recreatie/toerisme, duur-

In de categorie dorpen
proberen ook de gemeenten Bladel, Joure en Elburg
de prijs in de wacht te slepen. De uiteindelijke winnaar dingt mee naar de

uitverkiezing tot “Groenste dorp van Europa”. Op
woensdag 10 november
2010 wordt bekend gemaakt welk dorp daadwerkelijk met de eer gaat
strijken.

sche Schepen Purmerend
(VHSP) is een lokale vestiging van de ‘Landelijke
Verenging tot Behoud van
het Historisch Bedrijfsvaartuig’ (LVBHB) en is opgericht toen de gemeente
Purmerend de historische
schepen de stad uit wilde
hebben. Eén keer in de zoveel tijd kreeg de politiek
een oprisping en werd er
een dwangsom bij de bewoners neergelegd. “Toen
hebben we ons verenigd
om de belangen te behartigen van de varende schepen. We hebben diverse
open botendagen gehouden, meegedaan met de
sloepenrace,
Sinterklaas
binnen gehaald en ons veel
laten zien. Daar hebben we
veel waardering voor gekregen.”

De politiek is inmiddels bijgedraaid en de schepen
mogen blijven liggen. De
schepen hebben ruim dertig jaar gedoogd aan de
Purmerdijk gelegen. Nu liggen de schepen er legaal en
krijgen ze ook nutsvoorzieningen zoals elektra en aansluiting op het riool. Sinds
een paar weken hebben
de schepen ook een officieel adres; de energiemaatschappij had een adres nodig om de rekeningen heen
te sturen. Totdat de elektra
voorziening er is, gaat het
op de oude manier; stroom
via generatoren. Deze hoor
je loeien als je over de dijk
loopt.
“Na 23 jaar op een boot
gewoond te hebben, wil je
ook wel eens wat anders op

Vragen en fabeltjes
Of het koud is op zo’n schip.
Lutz lacht. Dat wordt vaak
gevraagd. De kraak beschikt
over een CV en is volledig
geïsoleerd, dus koud hebben ze het niet op de boot.
Een ander fabeltje is die van
het ijs hakken in de winter.
“Dat moet je juist niet doen,
dan kan je lekker schaatsen”. Eén van de fijnste
dingen aan de woonplek
van de familie is het contact met de buren, iedereen
helpt elkaar. “De band met
de buren is heel bijzonder”.
Sommige buren liggen al
dertig jaar met hun schip
aan de Purmerdijk. Kortom,
het leven op een woonschip is heerlijk. Lutz: “Je
moet alleen wél van klussen
houden.”
Kijk voor meer informatie over historische
schepen in Purmerend
op http://
www.purmerdijk.nl.

