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Stichting Dirk viert dit jaar haar 10-jarige bestaan. En omdat Koningin Beatrix dit jaar haar 25 jarige jubileum viert, is 

deze speciale nieuwsbrief geheel in het oranje en rood-wit-blauw. In 1995 werd stichting Dirk opgericht door de 

toenmalige bestuursleden Gervaas Braun, Fred van Heerde en Rob Halkes. In 1994 stonden deze drie op de dijk langs de 

Hollandse IJssel  zich te vergapen aan het drijvende casco dat toen 30 jaar lang dienst had gedaan als aanlegsteiger voor 

binnenvaartschepen. 1.000 gulden moest het casco kosten, maar dan moest deze wel binnen 3 dagen worden weggehaald. 

En zo geschiedde….  

In deze nieuwsbrief zijn ervaringen, overzichten en vorderingen te lezen van 10 jaar stichting Dirk. Heel veel leesplezier 

toegewenst. 

Rob Halkes,  Voorzitter 

 

10 Jaar Financiën 

 

Inkomsten 

 
Stichting Dirk krijgt haar 

inkomsten van zowel 

bestuursleden als donateurs.  

Van de bestuursleden wordt 

verwacht dat ze een maandelijkse 

financiële bijdrage doen aan de 

Stichting. Deze bijdrage betreft 

een renteloze lening aan stichting 

Dirk.  Dit levert de stichting 

ongeveer 400 euro per maand op.  

Statutair is geregeld dat deze 

leningen alleen terug betaald 

worden als de stichting winst 

maakt.  

Donateurs geven jaarlijks een 

bijdrage. Momenteel is dit 

ongeveer 500 euro per jaar.  

Stichting Dirk heeft op dit 

moment een vermogen 

opgebouwd van 30.000 euro. 

 

 

 

Uitgaven  

 
Alle uitgaven die de stichting 

doet, moeten overeenkomstig  

zijn met de doelstelling van de 

stichting. Dus alleen de uitgaven 

die primair met de renovatie van 

Dirk te maken hebben worden 

door de stichting goedgekeurd.  

Persoonlijke onkosten zoals 

reiskosten en kosten voor 

uitrusting of het versterken van de 

inwendige mens vallen hier 

buiten.  

De vaste lasten van stichting Dirk 

bedragen op dit moment 

gemiddeld 1.000  euro per jaar. 

Dit zijn bijvoorbeeld de jaarlijks 

nieuwsbrief, verzekering, 

lidmaatschap LVBHB en 

materialen. 

Daarnaast hebben we uitgaven 

voor de lopende projecten die de 

stichting heeft uitbesteed.  

 

De nieuwsbrief van stichting Dirk 

verschijnt 1 keer per jaar. 

Correspondentieadres: 
 

Stichting Dirk 

Graaf Florisweg 66 
2805 AM  Gouda 

Giro: 6891831 
Stichting_Dirk@Hotmail.com 

http://web.inter.nl.net/users/dirk 

 

 stichting Dirk, 2005 

Alles uit deze nieuwsbrief mag op 
enigerlei wijze vermenigvuldigd  worden, 

mits voorzien van bronvermelding 

Nieuwsbrief 

Stichting  

Dirk 

Van de redactie 



Dit zijn de eerste drie projecten in 

dit overzicht. 

Deze drie projecten worden dit jaar 

afgerond waarna de tewaterlating 

van Dirk zal plaatsvinden. 

De andere drie projecten willen we 

in de komende twee jaar realiseren. 

 

 

 

Toekomst 

 
Alle projecten in dit overzicht moeten ertoe leiden dat Dirk op eigen kracht 

kan varen. Zoals ik het zie zijn er 3 stappen in de renovatie van Dirk: 

-  Drijfbaar; 

- Vaarbaar; 

-  Zeilbaar. 

De eerste twee projecten hebben als doel om Dirk drijfbaar te maken. De 

volgende vier projecten hebben als doel om Dirk vaarbaar te krijgen. Het 

zeilbaar maken van Dirk staat nog ver van ons af, waardoor het op dit moment 

niet is in te schatten wat de kosten hiervoor zullen zijn. 

De planning is dat Dirk na de tewaterlating in de Historische Haven van 

Gouda komt te liggen. Het liggeld in deze haven is begroot op 700 euro per 

jaar. Omdat het vlak en kimmen van Dirk vervangen zijn, moet een 

herwaardering plaatsvinden voor de verzekering. Hierdoor zal de premie 

aanzienlijk stijgen. Ook zal het onderhoud een steeds groter deel van ons 

budget in beslag gaan nemen. Kortom, onze vaste lasten zullen flink groter 

worden.  

 

Concluderend 

 
Dit jaar gaan we een grote stap zetten in het bestaan van stichting Dirk. Er is 

echter nog een lange weg te gaan. De vaste lasten zullen stijgen. Maar hoe 

verder we komen, des te interessanter zal Dirk worden voor de huidige en 

nieuwe donateurs. Daarom deze oproep: “Weet u mensen die donateur of 

sponsor van stichting Dirk willen worden en/of wilt u uw eigen donatie 

veranderen?”. Laat het ons dan weten, via e-mail, post of telefoon. Namens 

alle mensen van stichting Dirk: ‘alvast dank!’. 

 

 

Kees de Wit

 

Project omschrijving Kosten 

Vervanging vlak en 

kimmen 
€ 18.000,- 

Ombouw hak € 5.000,- 

Motor en motorinbouw € 8.000,- 

Houten luikenkap € 5.000,- 

Dekken € 3.000,- 

Roer € 2.000,- 

Overzicht
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Secretariaat stichting 
Dirk 

 
De administratie van 
Stichting Dirk is 
professioneel georganiseerd 

 
Als secretaris van Stichting Dirk 

ben ik onder andere 

verantwoordelijk voor het 

archiveren van de voor de stichting 

belangrijke documenten en 

achtergrondinformatie. Door 

verschillende verhuizingen en 

tijdgebrek kwam de administratie 

vaak op het tweede plan. Het 

kwam steeds vaker voor dat ik nog 

wel wist dat we iets hadden, maar 

niet zo één, twee, drie waar. Het 

werd kortom hoog tijd om hier iets 

aan te doen. 

De oplossing kwam toen mijn 

vriendin Martine Vecht als 

professional organizer het bureau 

Bien-être woon- en 

werkplekorganisatie startte 

(http://www.bien-etre.nl/). Samen 

met Martine zou ik de 

administratie uitzoeken en 

opnieuw gaan opzetten. Een mooie 

gelegenheid voor mij en Stichting 

Dirk om eindelijk de almaar 

groeiende stapels één keer aan te 

pakken en een einde te maken aan 

het gevoel van schaamte. 

Alvorens we begonnen kreeg ik als 

'huiswerk' de opdracht om alles 

wat met de administratie van 

Stichting Dirk te maken had, te 

verzamelen. Vervolgens namen we 

elke stapel en doos onder handen. 

Ondertussen bedachten we hoe we 

de documenten toegankelijker 

konden maken. Gaandeweg 

veranderden de ongeorganiseerde 

stapels, via georganiseerde 

stapeltjes, in een opgeruimd 

archief. 

Tijdens de sessies hield Martine de 

regie over wat er gedaan moest 

worden. Ikzelf bepaalde bij elk 

document wat ermee moest gebeu-

ren en onder welk kopje ik het 

wilde bewaren. Als je achteraf 

terugkijkt, is het opvallend dat het 

nieuwe systeem eigenlijk door 

mezelf is bedacht. Maar als je het 

helemaal zelf moet uitvoeren, zo-

als je jezelf al wel twintig maal 

hebt voorgenomen, komt er niets 

van terecht.  

Je verliest je al snel in details door 

alles wat je onder ogen krijgt door 

te gaan lezen. De aanwezigheid 

van Martine als organizer werkt als 

een soort katalysator die je aan de 

gang houdt en je er tevens voor 

behoedt allerlei zijwegen in te 

slaan. 

Aan het eind van de rit was het 

hele archief overzichtelijk 

opgeborgen in ordners en wist ik 

weer precies wat ik had en waar 

het was. Een klus die ik al jaren 

voor me uitschoof was in 1,5 dag 

geklaard met hulp van een 

professional organizer. Ik kan het 

iedereen aanraden! 

 
Fred van Heerde 

 

Geschiedenis van Dirk 

 

De registratie van Dirk in het 

zogenaamde stamboek dat 

bewaard wordt door het 

hypothekenkantoor te Antwerpen, 

laat de vorige eigenaren van het 

schip zien.  

Na de tewaterlating door de werf 

Otto & zonen te Krimpen aan den 

IJssel in 1892, werd zover bekend 

J. de Maijer met zijn echtgenote 

Romaine de Vliegher de eerste 

eigenaar. Zij woonden in Wilrijk 

en waren eigenaar tot 17 juni 1953. 

Op die dag verkochten zij Dirk 

samen met twee andere schepen 

aan Louis Wijckmans en zijn echt-

genote Mathilde de Vliegher voor 

het toenmalige bedrag van 375.000 

frank.  

Louis Wijckmans, die eerst 

woonachtig was te Neder-over-

Harembeek en later in Deurne, was 

vrachtverdeler voor de binnenvaart 

bij Turfina. In 1953 is volgens de 

oude meetbrief de naam van het 

schip na de verkoop veranderd van 

‘Elisabeth’ in ‘Dirk’.  

Waarschijnlijk is toen ook het 

schip verbouwd van zeilend 

binnenvaartschip tot gemotoriseerd 

binnenvaartschip en als tankschip 

ingericht.  

Op de werf Delsaux te Boom in 

België werd in 1953 een motor 

geplaatst, merk Junkers. Boven het 

boeisel op de kop werden naar alle 

waarschijnlijkheid ook de initialen 

‘M15´ geplaatst. Dit zou een 

registratie geweest kunnen zijn 

waarbij de ‘M’ voor een plaats 

staat en ‘15’ één van de nummers 

van het totaal aan schepen van de 

rederij.  

Misschien was deze rederij wel 

Turfina (Fina) en stond de ‘M’ 

voor Merksem bij Antwerpen. Het 

is duidelijk dat het begin van de 

geschiedenis van Dirk te vinden is 

in België. 

Op 4 augustus 1964 verkocht 

Louis Wijckmans zijn schip aan 

Jac. Smit voor het toenmalige 

bedrag van 30.000 frank. Jac. Smit 

woonde toen in Gouda en was 

scheepshandelaar. Hij kocht dit 

schip in opdracht van J. van Vliet 

uit Oudekerk aan den IJssel. Die 

had hem benaderd met de vraag 

om een schip te zoeken dat als 

aanlegsteiger kon dienen in de 

Hollandsche IJssel voor andere 

schepen van J. van Vliet.  

Tegenwoordig is J. van Vliet een 

handels- en transportonderneming 

in puin, afvalstoffen, enz.  

 



Waarschijnlijk was Dirk destijds al 

afgeschreven en werd zij alleen 

nog geschikt bevonden als 

drijvende steiger. De datum van de 

transactie tussen J. van Vliet en 

Jac. Smit heeft waarschijnlijk ook 

in 1964 plaatsgevonden.  

30 jaar lang heeft Dirk in de 

Hollandsche IJssel gelegen. Op 12 

januari 1994 werd Dirk eigendom 

van Rob Halkes, Fred van Heerde 

en Gervaas Braun.  

 

 

1889 Kraak in een haven van Amsterdam 

 

Helaas zijn tijdens de registratie in 

1953 de originele meetbrieven uit 

1902 en 1942 vernietigd. 

Een aantal routes die Dirk gevaren 

kan hebben voordat zij werd 

gemotoriseerd, zijn  waarschijnlijk 

Rotterdam – Leiden, Rotterdam – 

Delft en Rotterdam – Den Haag. 

Deze routes liepen allemaal via de 

Leuvehaven in Rotterdam naar de 

Delftse Schie.  

Het knelpunt in deze vaarweg was 

de grootte van de sluis onder de 

Vlasmarkt in Rotterdam. De 

schepen mochten niet groter zijn 

dan 24 bij 4,40 meter. Dirk is iets 

kleiner dan deze maten waardoor 

het logisch lijkt dat zij hier heeft 

gevaren. 

Echter alle aanwijzingen van 

eigenaren, wijzen erop dat Dirk in 

België heeft gevaren. Misschien 

wel tussen Antwerpen en Holland. 

De zoektocht naar de geschiedenis 

van Dirk wordt vervolgd. 

Frank Geilen 

Support from America 

 

 

 

Frank Geilen 

 
Dit stukje is een eerbetoon aan 

Frank Geilen. Waarom? 

Omdat Frank 10 jaar geleden bij 

stichting Dirk aanklopte en 

sindsdien lid is gebleven. Maakt 

hem dit dan bijzonder?  

In zekere zin wel. Hij heeft 

ondanks alle bestuurswisselingen 

en beleidsveranderingen, groot 

vertrouwen in het voortbestaan van 

stichting Dirk. Na zijn vertrek in 

1997 naar Amerika waar hij zijn 

geluk ging beproeven, is zijn 

interesse in stichting Dirk niet 

minder geworden.  

Zijn geluk vond hij in werk en 

relatie. Ondertussen heeft ‘Tara’ 

(zijn Amerikaanse vrouw) Dirk 

bezocht en in haar hart gesloten 

toen ze in Nederland waren. 

Het vertrouwen van Frank werd op 

papier gezet, toen hij zijn stem in 

het bestuur weggaf aan de 

voorzitter. Hierdoor en door de 

fysieke afstand, werd hij soms 

zelfs vergeten in overleg of  bij het 

nemen van besluiten! 

Maar ondanks dit alles, bleef Frank 

altijd positief en dankzij de dollar, 

was zijn bijdrage aan stichting 

Dirk lange tijd het grootst (helaas 

nu niet meer door de dure euro). 

Dus, hulde aan Frank. Hoera…3x 

Het bestuur 

 

Voorzitter stichting 
Dirk 

 

Nieuwsbrief nr. 0 werd uitgegeven 

in september 1995. De toenmalige 

bestuursleden stelden zich voor en 

beschreven hun visie. Als 

voorzitter schreef ik het volgende: 

“Stichting Dirk is 

volgens mijn visie een 

ondernemende groep mensen 

die met vele anderen een 

prachtig schip gaan 

opknappen. Dit doel staat 

niet op zichzelf want de 

ideeën die hieruit 

voortvloeien zullen nog 

voor vele verrassingen 

gaan zorgen. Met alle 

vertrouwen zie ik de 

ontwikkelingen van 

stichting Dirk tegemoet.” 

 

 

 

Rob Halkes 

 

Nu tien jaar later, moet ik denken 

aan wat er allemaal is gebeurd. 

Vooral op persoonlijk gebied is dat 

veel geweest en dat vind ik nog 

steeds verbazingwekkend.  

Zo heeft ‘Dirk’ absoluut invloed 

gehad op mijn beroepskeuze. In 

1998 vertrok ik naar Denemarken 

om de opleiding tot 

scheepstimmerman te volgen in het 

stadje Helsingor. Na vier jaar 

theorie en praktijk volgens de 

aloude meester-knecht methode, 

ben ik als zelfstandige verder 

gegaan.  



Zowel tijdens mijn opleiding als 

nu, zijn de schepen en afgeleide 

projecten waaraan ik mijn handen 

heb vuil gemaakt stuk voor stuk 

individuele uitdagingen geweest. 

Constructie en lijnenspel zijn bij 

schepen nu eenmaal water en vuur. 

Wanneer een schip uiteindelijk in 

het water ligt en doet waarvoor ze 

is gemaakt, slaak ik weer een zucht 

van bewondering. Want ik ben best 

trots op mijn werk. 

‘Dirk’ heb ik altijd mooi 

gevonden. Veel mensen konden dit 

echter niet met mij delen omdat ik 

zag dat ze niet verder keken dan de 

roest en de gaten in het dek. Wacht 

maar, dacht ik dan, jou wil ik nog 

een keer tegenkomen als Dirk 

onder zeil is.  

Ik durf nu te beweren dat deze dag 

binnen nu en vijf jaar gaat 

plaatsvinden. Mijn vertrouwen in 

stichting Dirk is ongekend groot. 

Wat dat betreft is mijn visie van 

toen dezelfde als mijn visie nu. 

Rob Halkes 

 

11 jaar Dirk 

 

 

 

Waaiersluis Gouda 

1994 

Op 7 januari 1994 kwamen twee 

mensen, op zoek naar autostalling, 

in contact met Dirk. Het ruim van 

een oud binnenvaartschip biedt 

tenslotte genoeg ruimte om twee 

oldtimers te stallen, was de logi-

sche gedachte. En voor 1.000 gul-

den ben je goedkoop klaar. En zo 

geschiedde…. 

Wat Rob Halkes en Fred van 

Heerde toen nog niet wisten, was 

dat het vinden van een ligplaats 

niet zo makkelijk zou zijn. Een 

sleper was wel snel geregeld en op 

13 januari vertrok Dirk uit 

Oudekerk a/d IJssel op weg naar 

Hekendorp. Bij de Waaiersluis te 

Gouda kwam de sleep tot stilstand. 

Want de sluiswachter verleende 

geen doorgang aan Dirk, tenzij de 

betreffende afdeling van 

Rijkswaterstaat daar anders over 

zou beslissen. Maar een bezoek 

aan Rijkswaterstaat leverde niets 

op.  

 

De sleep naar Hekendorp 

 

En zo kwam Dirk in het nieuws: 

“Hollandsche IJssel verboden voor 

historische kraak” kopte de 

Goudsche Courant. Ondanks het 

enigszins aangedikte verhaal, leek 

er geen oplossing te zijn. De 

nieuwe eigenaren zaten met een 

schip in hun maag.  

Inmiddels had Fred van Heerde 

contact gezocht met de 

museumhaven in Rotterdam. Daar 

bleek dat museumhavens nauwe 

banden met elkaar onderhouden. 

Vandaar dat de nieuwe eigenaren 

van Dirk een uitnodiging van de 

museumhaven in Gouda kregen 

voor de passantenregeling. Al was 

deze regeling tijdelijke, we  waren 

even gered.  

Er was nu tijd genoeg om eens 

goed te kijken wat er eigenlijk was 

gekocht. Dit bleek toch niet mee te 

vallen was de conclusie. Het schip 

was lek, het ruim lag vol met rot-

zooi en onder de vloer lag een 

dikke laag stinkend vet. Opruimen 

dus en blijven pompen. 

Gervaas Braun had zich inmiddels 

aangesloten, op zoek naar avontuur 

net als Rob en Fred. Die extra 

handen konden we goed 

gebruiken, want het is niet 

eenvoudig om honderden 

vuilniszakken te vullen en af te 

voeren. Uiteindelijk kwam  

Dirk hoger en hoger te liggen in 

het water en konden we van achter 

naar voren lopen in het ruim.  

 

 

Dirk in de museumhaven van Gouda 

 
Op de vraag; ‘wat is een kraak?’, 

kon niemand van ons een goed 

antwoord geven. Daarom lieten we 

ons informeren bij het Maritiem 

Museum in Rotterdam. De 

bibliothecaris aldaar, liet ons 

weten dat Dirk een zeilend 

binnenvaartschip is geweest. We 

waren verbaasd en gefascineerd. 

Toen we voorzichtig het plan 

opperden om Dirk te restaureren, 

want inmiddels hadden Rob en 

Fred een stalling gevonden voor 

hun oldtimers, schrokken we pas 

echt. Een eventuele restauratie van 

het schip werd begroot op 

ongeveer 200.000 gulden. 

Ondertussen hadden we 

toestemming gekregen van de 

museumhaven in Rotterdam om 

een halfjaar gebruik te maken van 

een ligplaats. Dirk zou daar 

geïnspecteerd kunnen worden op 

de helling. Zodoende zouden we 

erachter komen of restauratie 

technisch en financieel haalbaar 

zou zijn.  



De hellingbeurt in Rotterdam werd 

gepland op 13 mei 1994. De sleep 

van Gouda naar Rotterdam verliep 

goed en we genoten intens van de 

vrijheid op het water. Langzaam 

drong het tot ons door dat dit toch 

wel heel bijzonder was. 

Eenmaal aangekomen in 

Rotterdam, werden de laatste 

overbodige spullen uit het ruim 

afgevoerd naar de vuilstort. De 

diepgang van Dirk was ongeveer 

20 centimeter minder geworden. 

Het lek was inmiddels 

ambachtelijk gedicht met 

spekzwoerd en houten keggen. 

 

 

Dirk op de helling in Rotterdam 

 

Toen was het zover; Dirk werd na 

dertig jaar in het water te hebben 

gelegen omhoog gehaald en op de 

helling gezet. Na het 

schoonspuiten waren de eerste 

indrukken als volgt: 

- het vlak leek op een golfplaat; 

- voorin was het vlak te dun. 

Toen we de schrik een beetje te 

boven waren gekomen realiseerde 

we ons dat dit nog wel eens een 

omvangrijk project kon worden. 

Gelukkig vertelde de keurmeester 

van de verzekeringmaatschappij 

Eénsgezindheid dat het zeker de 

moeite waard zou zijn om Dirk op 

te knappen. Dirk werd niet 

afgekeurd en kon in de verzekering 

blijven. Deze opmerking was 

samen met overige technische 

adviezen voor ons reden genoeg 

om verder te gaan met Dirk. 

Op zaterdag 30 juli 1994 zijn we 

op bezoek gegaan bij Jos Lutz. Hij 

staat bekend als iemand die veel 

kennis heeft van kraken. Aange-

zien hij het leuk vond dat wij met 

Dirk verder wilden, werden we 

overladen met informatie en tips 

over kraken. In de Amstel te Am-

sterdam lag de kraak ‘Vier gebroe-

ders’ die op dezelfde werf was 

gebouwd als Dirk. Het uiterlijk en 

de vorm kwamen overeen met die 

van Dirk. Vooral van details aan 

dek hebben we veel foto’s geno-

men. 

 

 

Dirk in de museumhaven van Rotterdam 

 

Omdat het halfjaar dat Dirk in 

Rotterdam kon liggen bijna voorbij 

was, gingen we op zoek naar een 

nieuwe ligplaats. We vonden er 

één bij een werf in Krimpen a/d 

IJssel. Zodoende werd Dirk op 13 

september 1994 voor de derde keer 

dat jaar versleept. 

 

 

Overblijfsel van de stuurhut 

 
De motor die in 1953 in Dirk werd 

geïnstalleerd was te oud en te 

uniek om aan de praat te krijgen. 

Het zou te duur en ingewikkeld 

zijn om aan onderdelen te komen. 

Daarom werd op 25 november 

1994 deze motor uit het schip 

getakeld en geruild tegen een 

stokanker en een klipanker. 

 

3 cilinder Junkers 

1995 

De renovatie van Dirk zou veel 

geld gaan kosten. Hoe we dit 

praktisch en financieel moesten 

oplossen was nog niet meteen 

duidelijk. Wel bleek de oprichting 

van een stichting juridisch en 

belastingtechnisch zeer 

aantrekkelijk te zijn. En dus werd 

op 3 maart 1995, bij de notaris in 

Deventer, stichting Dirk opgericht. 

Frank Geilen, ook enthousiast 

geworden voor Dirk, had zich 

aangemeld als bestuurslid en 

daarmee kwam het aantal 

Dirkeigenaren op vier. 

Van restauratie kon geen sprake 

zijn omdat dit te duur zou worden. 

Toch wilde wij dat het uiterlijk van 

Dirk zoveel mogelijk overeen zou 

komen met het uiterlijk van Dirk 

(toen nog ‘Elisabeth’) bij de 

tewaterlating in 1892. Dus kozen 

wij voor renoveren, d.w.z lassen 

i.p.v. klinken en staal i.p.v. ijzer.  

Voor het benodigde geld hadden 

we sponsors nodig en donateurs. 

Zodoende werd de eerste 

nieuwsbrief van stichting Dirk 

geschreven. We hadden een heuse 

werkgroep in het leven geroepen 

die deze taak op zich had 

genomen. De werkgroep stond 

onder leiding van Annette Toren. 

Zij bracht met veel enthousiasme 

de nieuwsbrief twee jaar lang uit.  

 

tekening voordek kraak ‘lena’ 



 

Dirk in een haven bij Krimpen a/d IJssel 

 
1996 

Dit jaar kwamen we in contact met 

Peter Borsch, eigenaar van een 

scheepswerf in Zaandam. Met hem 

kwamen we tot een unieke 

overeenkomst. Het vlak van Dirk 

zou vervangen worden in een 

periode van één tot twee jaar. 

Daardoor zou stichting Dirk tijd 

genoeg hebben om het benodigde 

geld bijeen te brengen door nieuwe 

donateurs en sponsors te vinden. 

Wat we toen nog niet wisten was 

dat Dirk 9 jaar op zijn werf zou 

blijven liggen. 

In mei 1996 vertrokken we met 

Dirk naar de werf van Peter Borsch 

in Zaandam. 

 

 

De sleep naar Zaandam 

 
Tijdens de sleep ging het er op het 

Amsterdam-Rijnkanaal ruig aan 

toe. Dit kanaal wordt druk bevaren 

door de binnenvaart wat veel 

hekgolven oplevert die tegen de 

zijkanten weer worden 

teruggekaatst. Gelukkig werd 

niemand misselijk, zelfs de 

gebakken vis bleef binnen. 

 

 

1997 

Dit was het jaar dat stichting Dirk 

werd opgesplitst in een statutair en 

een dagelijks bestuur.  

De reden hiervoor was pure 

noodzaak. Om stichting Dirk 

aantrekkelijk te maken voor 

nieuwe mensen moesten we af van 

het gelijkwaardigheidprincipe. 

Anders gezegd; nieuwe 

bestuursleden zouden zich niet 

hoeven in te kopen om evenveel 

zeggenschap te krijgen in de 

stichting.  

Deze mensen kunnen in het 

dagelijks bestuur zitting nemen en 

met hun stem meebeslissen over 

Dirk. Het enige verschil is dat de 

mensen die zitting hebben in het 

statutair bestuur hoofdelijk 

aansprakelijk zijn en dus een 

zwaardere stem hebben. 

Deze verandering had effect, want 

stichting Dirk kreeg twee nieuwe 

bestuursleden erbij. Dit waren 

Kees de Wit en Peter van der 

Meer. Helaas diende Gervaas 

Braun dit jaar zijn ontslag in 

vanwege andere tijdrovende 

werkzaamheden. 

Peter van der Meer werd daarom 

de nieuwe Penningmeester van 

stichting Dirk. Rob Halkes en 

Frank Geilen verhuisden naar het 

buitenland, waardoor hun inzet 

beperkt bleef tot aanblijven als 

bestuurslid. 

Ondanks al deze bestuurlijke 

veranderingen, bleef iedereen 

enthousiast en vol goede moed. 

Op vrijdag 12 september 1997 

wordt Dirk uit het water gehesen 

en op het werfterrein gezet.  

 

 

Dirk in de hijsbanden 

 

Niet lang daarna begon Peter 

Borsch met het wegsnijden van het 

vlak.  

 

 

 Donateursdag 1997 

 

 De bestuursleden organiseerde dit 

jaar de eerste donateursdag. Op 25 

oktober 1997 waren een kleine 

groep donateurs en bekenden 

(waaronder Jos Lutz) van stichting 

Dirk aanwezig op de werf in 

Zaandam. Het was een leuke en 

geslaagde dag waarin fanatiek 

werd aangepakt. 

 

 

1998 

In het voorjaar werd de tweede 

donateursdag van stichting Dirk 

gehouden. Dirk werd bovendeks in 

de menie gezet door een klein 

maar fanatiek clubje donateurs. 

Ook dit keer was de donateursdag 

een succes. 

Fred van Heerde en Peter van der 

Meer waren ondertussen in contact 

gekomen met een bedrijf wat 

overwoog om stichting Dirk te 

sponsoren. Het betrof een hybride 

aandrijfsysteem waarmee grotere 

binnenvaartschepen worden 

uitgerust. Dit leek het bedrijf een 

uitgekiende kans om te laten zien 

dat dergelijke systemen ook voor 

kleinere schepen rendabel zouden 

zijn. 

De onderhandelingen strandden 

uiteindelijk op het bedrag wat 

nodig was voor het plaatsen van de 

motor en aandrijving.  

Op 25 juni werd het renovatieplan 

gepresenteerd aan de commissie 

van advies van de museumhaven 

in Rotterdam. 



Deze commissie adviseert over het 

toewijzen van vaste ligplaatsen in 

de museumhaven. Deze 

museumhaven had voor ons de 

voorkeur i.v.m de faciliteiten daar. 

 

1999 

Gervaas Braun keert terug in het 

bestuur van stichting Dirk. 

Gelukkig maar, want dat gaf de 

stichting wat meer financiële 

armslag en werkende handen. Ook 

Rob Halkes werd weer actief in het 

bestuur na zijn terugkeer uit het 

buitenland. 

Het bestuur van stichting Dirk 

bestond nu uit zes mensen. Ook dit 

jaar wordt een donateursdag 

georganiseerd. Deze vindt plaats in 

april. Peter Borsch werkt gestaag 

door aan het vervangen van het 

vlak. Toch wordt langzaam 

duidelijk dat dit project langer gaat 

duren dan de meeste bestuursleden 

hadden gedacht.  

 

2000 

Peter van der Meer treedt af. Zijn 

baan en werkzaamheden aan zijn 

huis kostten teveel tijd om nog 

langer bezig te zijn voor stichting 

Dirk.  

De nieuwsbrief wordt nog maar 

één keer per jaar uitgebracht en dit 

jaar wordt er geen donateursdag 

gehouden. De bestuursleden willen 

meer tijd kunnen besteden aan 

Dirk zelf.  

Peter Borsch doet zijn best en 

hoopt dat medio 2001 Dirk klaar 

zal zijn. Het bestuur van stichting 

Dirk begint met het voorbereiden 

van de volgende stap van de 

renovatie. Namelijk het 

conserveren van de romp. Bij 

verschillende straalbedrijven 

worden offertes opgevraagd. 

Stichting Dirk zal naar 

verwachting een bedrag van 

15.000 gulden opzij moeten leggen 

om Dirk te kunnen laten stralen en 

verven. 

 

2001 

In dit jaar gebeurt er door tijdsge-

brek weinig aan Dirk. Er worden 

een aantal werkdagen georgani-

seerd waarin de bestuursleden 

kleine werkzaamheden verrichten 

aan Dirk. Ook dit jaar wordt er 

geen donateursdag georganiseerd.  

Op persoonlijk gebied ervaren alle 

bestuursleden voortdurend 

veranderingen. De één verandert 

van baan, de ander verhuist, er 

wordt een kind geboren of een 

nieuwe relatie aangegaan. Kortom, 

het gewone ‘leven’ naast Dirk 

vergt soms meer tijd dan gepland.  

Fred van Heerde maakt dit in 

extreme vorm mee. Het ene 

moment viert hij de geboorte van 

zijn zoon ‘Hedde’ en het andere 

moment wordt hij opgenomen in 

het ziekenhuis. Daar wordt hij 

behandeld voor het ‘Guillain Barré 

syndroom’. Een ziekte waarvan 

Fred uiteindelijk na twee jaar 

hersteld is. 

 

2002 

Kees de Wit blijft onverstoorbaar 

bezig met het verbeteren van de 

website van stichting Dirk. Daar 

waar de overige bestuursleden 

maar net tijd kunnen vrijmaken om 

aan Dirk te werken, weet Kees 

zich uren en dagen bezig te houden 

met de website. Het resultaat mag 

er dan ook zijn. 

Een andere prestatie werd dit jaar 

voor de tweede keer neergezet. 

Fred van Heerde is getuige van de 

geboorte van zijn zoon ‘Silke’. 

Dit jaar wordt begonnen aan het 

ontroesten en het conserveren van 

het vlak binnenin het schip.  

Ook wordt besloten om de hak van 

het schip aan te laten passen bij 

Peter Borsch. Want uiteindelijk 

zijn we bij Peter minder geld kwijt 

dan wanneer Dirk naar een andere 

werf gesleept moet worden. 

 

tekening paviljoen Kraak ‘lena’ 

 

Kees de Wit ontroest het vlak in het ruim 

 

De hak van het schip moet zodanig 

omgebouwd worden dat er een 

schroefraam geplaatst kan worden. 

Dit is eigenlijk een uitsparing in de 

hak waar de schroef in kan 

draaien. Achter het schroefraam 

komt het roer weer op de originele 

plek te hangen.  

Voordat het bestuur van stichting 

Dirk dit besluit neemt, wordt nog 

even overwogen om met twee 

motoren te gaan varen. D.w.z  

twee schroeven naast het roer. 

Hiervoor zou dan geen ingreep in 

de hak nodig zijn geweest. Helaas 

waren de kosten voor twee 

motoren niet in overeenstemming 

met de kosten van één motor en de 

ombouw van de hak samen. 

 

2003 

Gervaas Braun neemt voor de 

tweede keer in zijn leven afscheid 

van stichting Dirk. Dat dit in eerste 

instantie niet al te serieus werd 

genomen bleek wel uit alle reacties 

van de overige bestuursleden. 

Smeekbedes hielpen niet, Gervaas 

Braun vertrok.  

Naast dit treurige nieuws, kreeg 

het bestuur blij nieuws uit 

Amerika. Frank Geilen gaat op 7 

augustus 2003 trouwen met zijn 

vriendin ‘Tara’. 

Peter Borsch heeft bijna het hele 

vlak vernieuwd, alleen het vlak 

onder de kop van Dirk moet nog 

gebeuren. 

De Bestuursleden van stichting 

Dirk besluiten om van het plan om 

de romp te laten stralen af te zien. 

De hoge kosten zijn de 

belangrijkste reden, 



maar ook de kwetsbaarheid van 

een harde coating op een romp 

waar nog aan gewerkt gaat 

worden. Door laswerkzaamheden 

zou deze coating stuk gaan en het 

kost relatief meer werk en geld om 

dit te repareren. Daarom willen we 

zelf de romp ontroesten en in een 

goede zachte coating zetten.  

 

 

Voor 

 

 

Na 

Het conserveren van het vlak 

binnenin het ruim van Dirk gaat 

onvermoeibaar door. 

 

2004 

Dit jaar besluiten de bestuursleden 

om geen losse werkdagen te 

organiseren. Een werkdag begint 

laat en daardoor blijven het aantal 

werkzame uren beperkt tot soms 

maar vijf uur. Dat is te weinig om 

grote projecten aan te pakken.  

Daarom wordt dit jaar voor het 

eerst en met succes een ‘Dirk-

kamp’ gehouden. Vlakbij Zaandam 

verblijven de bestuursleden 5 

dagen lang op een camping en 

werken van ’s ochtends vroeg tot 

’s avonds laat. Er wordt hard 

gewerkt en het is heel erg gezellig.  

De Goudsche museumhaven is 

weer in beeld. Daar zijn in de 

afgelopen jaren meer faciliteiten 

gecreëerd die van belang zijn om 

verder te kunnen met de renovatie 

van Dirk. Dit en omdat Gouda 

voor de meeste bestuursleden 

dichtbij is, is voldoende om een 

aanvraag te doen voor een vaste 

ligplaats. 

Ook dit jaar is er sprake van een 

heugelijk feit. Op 4 oktober wordt 

‘Tristan’ de zoon van Rob Halkes 

geboren. 

 

 

 

Fred van Heerde en de roestegel 

 

 

Rob Halkes ontroest het vernieuwde vlak 

 

 

Het coaten van het blanke staal 

2005 

Dit jaar is het dus zover. Juli of 

augustus wordt de maand dat Dirk 

te water wordt gelaten. Voor die 

tijd is er nog heel veel te doen. De 

bestuursleden maken het volgende 

actieplan: 

* 13 t/m 17 mei “Dirk-kamp” 

* 14 mei ”Donateursdag” 

* 4 juni ”werkdag” 

* 11 juni “werkdag” 

* juli/augustus ”tewaterlating” 

* augustus ”sleep naar Gouda” 

 

De belangrijkste werkzaamheden 

zijn: 

* regenwaterdicht maken ruim 

* conserveren ruim 

* conserveren romp 

* opruimen + inruimen 

 

Naast deze werkzaamheden komen 

de verzekering en het kadaster de 

romp opnieuw inspecteren. De 

verzekering doet dit om Dirk 

volledig te kunnen verzekeren. Het 

kadaster zal een registratienummer 

aanbrengen op de romp.  

Wij willen graag de mogelijkheid 

bieden voor donateurs en bekenden 

van stichting Dirk om aanwezig te 

zijn bij de tewaterlating en/of de 

sleep. De datums van deze dagen 

zullen op de website van stichting 

Dirk komen te staan. Tijdens deze 

dagen willen we graag met u 

toosten op de goede afloop met een 

glas zelf gebrouwen Dirkbier.  

Donateurs die niet naar de 

donateursdag kunnen komen, zijn 

altijd welkom op andere 

werkdagen van stichting Dirk. Laat 

het ons van tevoren wel even 

weten. Alvast dank en graag tot 

ziens. 

 

Rob Halkes 

 

 



 

Vergadering stichting 
Dirk 

 

In de tien jaar dat stichting Dirk 

bestaat is er heel wat af vergaderd. 

In deze vergaderingen staat de 

gezelligheid centraal. Zeker in de 

eerste jaren van de stichting 

konden vergaderingen nog wel 

eens vijf uur duren. 

Langzamerhand werden de 

vergaderingen efficiënter en dus 

korter. 

Een aantal anekdotes steken de 

kop op als ik aan al die 

vergaderingen denk. De leukste 

heb ik hieronder beschreven. 

1. Opening 

Voorzitter opent vergadering 

traditioneel en ledigt in één teug. 

2. Notulen vorige vergadering 

Opmerking bij punt 6. Daar waar 

vlag staat dient vlak gelezen te  

worden. Daar waar vlak staat kan 

gewoon vlak gelezen blijven 

worden. 

3.Ingekomen stukken 

Penningmeester meldt dat er een 

herdenkingstegeltje is 

binnengekomen van de 

verzekering. Een noodlottig toeval 

leidde tot meerdere stukken 

waarover reeds een verdeelsleutel 

is toegepast. 

4.Mededelingen 

Voorzitter. Bedo heeft de nieuwe 

offerte klaar. Penningmeester 

krijgt uitslag. 

5.Nieuwe leden 

Voorzitter heeft iemand op het 

oog. Zij komt waarschijnlijk 19/10 

naar Dirk kijken. 

6. Stemming deelname Frank 
Geilen 

Stemming vindt plaats met 

speciaal voor deze stemming 

ontworpen stembiljetten. De 

uitslag van de stemming luidt: 

Totaal aantal stemmen:  3 

Aantal onthoudingen:  0 

Aantal ongeldige stemmen: 0 

Aantal stemmen tegen:  0 

Aantal stemmen voor:  3 

Resultaat stemming: aangenomen 

7. Verwerking stemming 

8. Rondvraag 

Secretaris vraagt waarom 

voorzitter op deze locatie een 

onderzettertje gebruikt om op te 

hameren, terwijl bij hem thuis 

voorzitter gewoon op de tafel 

hamert.  

9. Sluiting 

Voorzitter sluit om 00:15 uur de 

vergadering waarna de 

bestuursleden zich naar een 

nabijgelegen dranklokaal haasten. 

Het bestuur 

 

Kraken en internet 

 

Een deel van het onderzoek naar 

het verleden van Dirk en van 

kraken in het algemeen vindt 

plaats op het Internet. Dit artikel 

geeft een overzicht van wat er over 

kraken op het net te vinden is.  

Het zoeken naar Kraak of Kraken 

levert veel ruis op. Denk aan het 

kraken van websites en de 

krakersrellen begin jaren 80. 

Met wat doorzettingsvermogen is 

het volgende te vinden.  

Er zijn twee internetsites van 

andere kraken in Nederland, dit 

zijn de “De Vooruitgang” en 

“Door Vriendschap”. 

“De Vooruitgang” is een kraak uit 

1890 die momenteel gebruikt 

wordt voor dagtochten. Op de 

website zijn een aantal foto’s te 

vinden. 

www.hollandsglorie.nl/vloot/s_voo

ruit.htm 

De “Door Vriendschap”  uit 1882, 

is inmiddels volledig gerestaureerd 

en doet dienst als een woonschip. 

www.lvbhb.nl/galerij/doorvriend.h

tml 

Ook staat er informatie over kra-

ken op de site van het Maritiem 

Museum van Rotterdam. 

www.maritiemmuseum.nl/ 

Hier kan on-line gezocht worden 

op artikelen en foto’s. Het zoeken 

naar ‘kraak’ levert een aantal oude 

foto’s en ook foto’s van een ma-

quette op.  

Het weekblad van De Schuttevaer 

heeft een aantal oude uitgaven uit 

de 19
e
 eeuw on-line gezet.  

Kijk bijvoorbeeld eens in de uitga-

ve van 12 februari 1898, waarin 

staat dat een kraak te water is gela-

ten in Alphen a/d Rijn. De uitgave 

van 27 november 1897 meldt dat 

de kraak, “De Koophandel” te 

water is gelaten in Delft.  

www.schuttevaer.nl/oudedoos/arch

iefoudedoos.htm 

Historische informatie is natuurlijk 

ook op onze eigen website te vin-

den. 

http://web.inter.nl.net/users/dirk 

 

Kees de Wit 

Tot Slot 

 



 


