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GEBRUIKSD OEL NA RESTAURATIE 

De kraak Dirk is eigendom van de Stichting Dirk. Deze stichting is speciaal opgericht om het 
behoud van de kraak Dirk gestalte te geven. De doelstelling van de stichting luidt als volgt:  

Het renoveren en beheren van de ijzeren kraak “Dirk”, zodanig dat de oorspronkelijke 
bestemming van het schip aan derden gepresenteerd kan worden. 

Stichting Dirk wil geïnteresseerden de  mogelijkheid bieden om, bijvoorbeeld tijdens 
evenementen, aan boord te komen en te ervaren hoe een historisch bedrijfsvaartuig eruit heeft 
gezien. Men moet bijvoorbeeld kunnen ervaren wat de afmetingen van het ruim waren om de 
lading te vervoeren en welke leefruimte de schipper aan boord had.   

 

MOTIVATIE OM TE GAAN RESTAUREREN 

De huidige staat van de Dirk toont natuurlijk ook een historisch bedrijfsvaartuig. Stichting 
Dirk is echter van mening dat de oorspronkelijke staat interessanter is en meer tot de verbeelding 
spreekt. Het is eenvoudiger om je voor te stellen hoe tijdens een later gebruik mast en tuigage 
zijn verwijderd, dan om je voor te stellen hoe het schip er als zeilschip uit heeft gezien. Daarnaast 
is de kraak een zeldzaam schip, waarvan er niet veel meer in zeilende staat zijn.  

De stichting wil recht doen aan de geschiedenis en de sporen van ingrijpende wijzigingen die 
geweest zijn zoveel mogelijk proberen te behouden. In de doelstelling van de stichting wordt 
daarom ook gesproken van renovatie in plaats van restauratie. 
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BEELDMATERIAAL  

 
Afbeelding 1: achteraanzicht 

 
Afbeelding 2: zijaanzicht bakboord 
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Afbeelding 3: zijaanzicht stuurboord 

 
Afbeelding 4: vooraanzicht 
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Afbeelding 5: bovenaanzicht 
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GESCHIEDENIS 

De paviljoenkraak “Dirk” is in 1892 gebouwd op de werf van Otto en Zonen te Krimpen 
aan den IJssel. De oorspronkelijke naam luidde “Elisabeth”. Uit oude meetbrieven blijkt dat het 
schip Noord- en Zuid-Holland als vaargebied had. Later gaat het schip over in Belgische handen. 
In 1953 wordt het schip gemotoriseerd en omgebouwd tot tankschip en vaart voor Turfina, een 
Belgische oliehandelsmaatschappij. Uit deze tijd stamt de huidige meetbrief. 

In 1964 komt het schip weer naar Nederland. Het gebruik vanaf dat moment is niet bekend. 
Vele jaren ligt het schip in Ouderkerk aan den IJssel voor de firma van Vliet en Zonen en doet 
dienst als aanlegsteiger voor andere schepen. Vlak voor van Vliet het schip naar de sloop brengt, 
ontfermen de huidige eigenaren zich erover en richten een beheerstichting op met als doel het 
schip voor verlies te behoeden. 

Er zijn geen originele bouwtekeningen meer beschikbaar. Na drie generaties, vermoedelijk in 
1917,  is de werf waarop het schip gebouwd is opgeheven. Het archief van de werf Otto en Zn is 
verloren gegaan. 

Bronnen: 

Meetbrief Antwerpen, 1953. 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 6e jaargang 1981 no 1, Historische notities over de 
werf Otto, thans Joh. Van Duijvendijk BV te Krimpen aan de IJssel.. 

 

 

RESTAURATIEBEELD  

De keuze van het tijdsbeeld waarnaar Dirk wordt gerestaureerd is in belangrijke mate 
bepalend voor de manier waarop het restauratietraject wordt ingevuld. Zoals in de paragraaf 
“Motivatie om te gaan restaureren” als is aangegeven is de stichting van mening dat de 
oorspronkelijke, zeilende staat de meest interessante is.  Daarnaast wil de stichting recht doen aan 
de geschiedenis en de sporen van ingrijpende wijzigingen die geweest zijn zoveel mogelijk 
proberen te behouden. Ten slotte kunnen we niet om eisen heen die de huidige tijd stelt aan 
voorstuwing en manoeuvreerbaarheid.  

Stichting Dirk probeert de oorspronkelijke, zeilende staat zoveel mogelijk te restaureren. Dit 
houdt in dat grote wijzigingen die in 1953 zijn aangebracht, weer ongedaan gemaakt moeten 
worden. Hierbij streven we er echter naar om de zichtbare sporen van deze ingrepen zoveel 
mogelijk te behouden, te registreren en conserveren. Het gaat de stichting er mede om, te laten 
zien wat er in de loop van de tijd aan Dirk is veranderd. 
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PLANNING EN BESCHRIJVING VAN D E RESTAURATIE 

INLEIDING 

Daar waar de restauratie zichtwerk betreft zal zoveel mogelijk met originele materialen en 
technieken gewerkt worden. Op plaatsen die later niet meer zichtbaar zullen zijn, bijvoorbeeld 
het onderwaterschip, zal een economische afweging worden gemaakt.  

Er wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gemaakt. Bij uitbesteed werk wordt waar mogelijk 
met de opdrachtnemer samengewerkt. 

Dit restauratieplan voorziet niet in het plaatsen van lieren. Als uit later onderzoek blijkt dat 
deze wel origineel aanwezig waren of het noodzakelijk blijkt wel over lieren te beschikken, wordt 
het plan bijgesteld. 

De afgelopen 17 jaar is al het nodige aan Dirk gebeurd. Het volgende overzicht beschrijft alle 
stappen in de restauratie. De foto’s van nieuw te maken delen zijn genomen op verschillende 
kraken, die samen met Jos Lutz bezocht zijn. 

 

CASCO & MOTOR (1995 – 2010) 

Tweederde van het vlak tussen het voor- en achterste ruimschot is vernieuwd (staal, 5 mm). 
Het betreft vlak, kimmen en de kattesporen. Het voorste ruimschot werd vernieuwd en op de 
originele plaats bevestigd en waterdicht gemaakt. Vlak en kimmen zijn gelast. 

 

Afbeelding 6: nieuw vlak en kimmen + locatie voorste aanvaringsschot 

Onder het voorschip en het achterschip, m.u.v. de hak, zijn waar nodig dubbelingen 
aangebracht (staal, 5 mm).  De hak is aangepast i.v.m. doorvoer van de schroefas. Deze 
aanpassing bevindt zich onder de waterlijn. De verlenging van de hak is verwijderd, zodat in een 
later project het roer op de originele plaats bevestigd kan worden (zie afbeelding 7).  
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Afbeelding 7: Verlenging van de hak die is verwijderd 

In het ruim is een fundatie voor de motor (DAF 575) geplaatst, tezamen met een 
beunkoeling. De watergesmeerde schroefas loopt zo laag mogelijk over het vlak, door het 
paviljoen naar achteren.  Op deze wijze kan het paviljoen later origineel ingetimmerd worden. 
Motor en toebehoren kunnen in het ruim ‘weggewerkt’ worden door er een geluidsgeïsoleerde 
behuizing in de vorm van een vrachtkist omheen te maken.  

 
MASTDEK (2011 – 2012) 

Dekspanten voor het mastdek moeten worden gerepareerd. De verlengde den en het 
voorschild moeten worden verwijderd. Nieuwe dekplaten worden gemaakt en door klinken 
bevestigd.  Er wordt nog geen mastkoker gemaakt, het mastdek wordt ondersteund met een 
tijdelijke stut.  Er moet een nieuw voorschild komen dat wordt vastgeklonken aan de bestaande 
den en dekken. Op het mastdek komen naast het luik van de uitwip twee grote dekluiken (zie 
afbeelding 8). Conserveren van aangebracht en behouden materiaal. Sporen van de aanpassing 
documenteren en waar mogelijk markeren. 

 
Afbeelding 8: Voorstel voor nieuwe mastdek 
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Het bestaande vooronderluik wordt verwijderd en een nieuwe wordt op de originele plaats 
bevestigd (zie afbeelding 9). Materiaal wordt geconserveerd.  

 

Afbeelding 9: Voorstel vooronderluik 

 

STUURDEK (2012 – 2013) 

Restanten van de stuurhut zijn verwijderd. De verlenging van het stuurdek wordt in dit 
project verwijderd (zie afbeelding 11). Dekspanten vervangen en/of repareren. Nieuwe dekplaten 
worden vastgeklonken. Gaten in de den worden gerepareerd en de den wordt verlengd tot de 
originele plaats van het stuurdek.  Achterschild (nieuw of pas gemaakt) wordt vastgeklonken aan 
nieuwe verlengde den en dekken. Materiaal wordt geconserveerd. 

De ingang van het paviljoen wordt gerepareerd en een nieuw schuifluik geplaatst. De ingang 
krijgt nieuwe deuren. Het raam naast de paviljoeningang wordt hersteld (zie afbeelding 10). 
Nieuw schijnlicht maken en bevestigen op de originele plaats. Conserveren. 

  

Afbeelding 10: Voorstel paviljoeningang 
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Afbeelding 11: Verlengde stuurdek en huidig paviljoeningang 

 

 
Afbeelding 12: Braadspil 
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LUIKENKAP, BUIKDENNING EN BRAADSPIL (2013 – 2015) 

Nadat het ruim z’n originele vorm heeft teruggekregen kan de luikenkap gemaakt worden. 
Het zeil dat nu het ruim afdicht zal voor die tijd wel vervangen worden door een beter ogende, 
tijdelijke oplossing. Gebinten, merkels, scheerbalk en luiken moeten worden gemaakt en 
geplaatst. De luikenkap zal geen voorzieningen krijgen om daglicht in het ruim te krijgen (anders 
dan de mogelijkheid om een luik open te zetten). 

De tijdelijke buikdenning die nu in het schip ligt wordt vervangen door de definitieve. 
Tevens wordt dan balast in de vorm van betonblokken tussen de kattensporen geplaatst. 

Op de plek waar de sporen van een braadspil te zien zijn komt een nieuwe braadspil (zie 
afbeelding 12). Alle toevoegingen moeten geconserveerd worden.  

 

 

MASTKOKER (2015 – 2016) 

Nieuwe mastkoker maken en bevestigen op originele plaats. Conserveren. 

 
Afbeelding 13: Voorstel mastkoker 
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BOEISEL EN BERGHOUT (2016 – 2017) 

Nieuw boeisel, potdeksel en deksteunen maken en bevestigen op de originele plaats. Een 
nieuw eiken berghout bevestigen op originele plaats. Dit berghout wordt afgewerkt met de 
originele stalen (zie afbeelding 14). Conserveren. 

 
Afbeelding 14: Berghout 

 

 

ROER, HELMSTOK EN ZWAARDEN (2017 – 2018) 

Nieuw roer en helmstok maken en bevestigen op de originele plaats. De helmstok wordt 
gesmeed (zie afbeelding 15). Voor het roer kan de originele roerkop gebruikt worden. (zie 
afbeelding 7) 

Nieuwe zwaarden en zwaardophanging maken bevestigen op de originele plaats. 
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Afbeelding 15: Voorbeeld helmstok 

 

 

KLEURGEBRUIK 

• Potdeksel: zwart 

• Boeisel: licht-blauw grijs 

• Dekken: licht-grijs 

• Berghout: (nog in overweging) witte bies onderkant 

• Romp: zwart 
 

 

 

ZEILEND MAKEN (2018 – 2020) 

Mast, giek, gaffel, tuigage en zeilen maken en bevestigen conform tuigplan (zie afbeelding 
16).  
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Afbeelding 16: 
Tuigplan
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BEHEERPLAN 

Om te voorkomen dat de staat van het schip in de loop van de restauratie en daarna achteruit 
gaat, zal regelmatig onderhoud nodig zijn. Omdat dit een continue proces is, is dit niet in de 
afzonderlijke restauratiestappen opgenomen, maar is hier een apart beheerplan voor gemaakt.  
Momenteel onderkennen wij de volgende taken: 

CONSERVEREN VAN CASCO 

De delen van Dirk die in de menie staan worden geschuurd en geconserveerd. Reeds 
geconserveerde delen worden bijgehouden. Ten behoeve van het onderwaterschip zal Dirk de 
helling opmoeten. Aangroei wordt verwijderd, kale plekken worden bijgewerkt. Waar nodig 
worden de zinkanodes vervangen. 

MOTORINSTALLATIE 

De motor zal regelmatig moeten lopen (1 maal per maand). Verder moet de staat van de accu 
regelmatig gecontroleerd worden en zo nodig wordt deze bijgeladen. 

 

Naar mate de restauratie vordert, zal het beheerplan verder uitgewerkt worden. 

 

 

. 
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WAARD EST ELLEND KADER 

BETEKENIS VAN HET OBJECT 

“Dirk” is een van oorsprong zeilend bedrijfsvaartuig van het type ‘kraak’. Zij is in 1892 
gebouwd op de werf van J.A. Otto en Zn in Krimpen aan den IJssel. Uit oude meetbrieven blijkt 
dat het schip Noord- en Zuid-Holland als vaargebied had. Dit beperkte vaargebied is typisch 
voor kraken in tegenstelling tot andere scheepstypen uit die tijd. Later gaat het schip over in 
Belgische handen. In 1953 is het schip ingrijpend verbouwd en aangepast aan de gebruikseisen 
van die tijd. Het wordt gemotoriseerd en omgebouwd tot tankschip en vaart voor Turfina, een 
Belgische oliehandelsmaatschappij. In 1964 komt het schip weer naar Nederland. Nu is het schip 
eigendom van de Stichting Dirk. Deze stichting stelt zich ten doel het schip te renoveren en te 
presenteren aan derden. Alle kennis die de stichting opdoet, over de historie van het schip of 
over specifieke restauratie onderwerpen, wordt gedeeld met een grotere groep geïnteresseerden.  

VERGELIJKENDE CRITERIA 

De Dirk is als mobiel erfgoed om een aantal redenen interessant.  

HERKOMST 

Het schip is in Zuid-Holland gebouwd en de afmetingen doen vermoeden dat het schip voor 
een specifieke route gemaakt is: via de Rotterdamse binnenstad naar Leiden en Den Haag.  De 
afmetingen beantwoorden aan de eisen van de schutsluis onder de Vlasmarkt in Rotterdam: 
maximaal  24 m lang bij 4,40 m breed. 

ZELDZAAMHEID 

Met name Jos Lutz heeft veel onderzoek naar kraken in Nederland gedaan en hij komt tot 
een lijst van 40 kraken die nog bestaan. Slechts een enkele hiervan is nog in zeilende staat.  

STAAT VAN HET OBJECT 

Stichting Dirk heeft ervoor gekozen om het schip in de origineel zeilende staat terug te 
brengen. Naast sporen van de oorspronkelijke staat zijn er ook sporen van de aanpassingen van 
1953. Al deze stille getuigen tonen de betekenis van het schip door de jaren heen. Deze 
geschiedenis van het schip probeert Stichting Dirk bij de restauratie zoveel mogelijk te 
conserveren. 

PRESENTATIEPOTENTIEEL 

In haar doelstelling richt Stichting Dirk zich op het presenteren van de kraak “Dirk” aan 
geïnteresseerden. Doordat de Dirk geen woonfunctie krijgt kunnen bezoekers een goed beeld 
krijgen van de oorspronkelijke bestemming van het schip. 

 

 

BIJLAGEN 

1. Kopie meetbrief 1953 

2. Objectbeschrijving mobiel erfgoed conform waardestellend kader 


