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 2.07 Scheepswerf Marken  

  

Inleiding   
De werfloods en helling waren 
gelegen op een eilandje midden 
in de haven van Marken en 
waren alleen te bereiken via een 
lange steiger. De werfloods lag op 
een kunstmatige terp wat op 
Marken een “werf” wordt 
genoemd, zodat bij hoog water 
toch alles droog bleeft. De vloer 
lag extra hoog, zodat men geen 
last had van hoge waterstanden.  
De scheepswerf ‘De Hoop’ was oorspronkelijk een filiaal van de werf in 
Monnickendam (waar schepen gebouwd werden) en voornamelijk 
bedoeld voor het onderhoud van schepen. 

Vertelpunten 
- Onderhouds- en herstelwerf van de werf in Monnickendam 
- Er werden tussendoor alleen wat kleine bootjes gebouw 
- Voor het schoonmaken van zo’n vier boten per dag 
- Op een kunstmatig eiland midden in de haven 
- Op eilandje verhoogd gebouwd in verband met hoog water (eb en 

vloed en stormen) 
- Riet op zolder voor het vuurtje onder te buigen planken en om de 

schepen na behandeling snel te drogen 
- Na de afsluiting van de Zuiderzee was de werf steeds minder nodig 

../../0_nom/bestanden_dorp/2.06%20Vissershuisje%20Marken.pdf
../../0_nom/bestanden_dorp/2.08%20Poffertjeskraam.pdf
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- Boten worden met een slee op het bed (de helling)  getrokken met een 
kaapstander 

- Werf sloot in 1947 en werd naar het museum overgebracht 
 

Basisinformatie presentatie 
Bouwwerk en inventaris 

 
  

De scheepswerf in Marken en uit Marken. 
De schuur is van hout. Hierin bevinden zich de 
timmermansgereedschappen.  
De deuropening kan door een luik vergroot worden en op de tweede 
zolder was een opslag voor riet. Nieuwbouw op de werf 
bleef beperkt tot roeiboten, vlotten e.d. Ook werden er in 
rustigere periodes o.a. blokken, katrollen en vaarbomen 
vervaardigd. Verder vonden er reparaties plaats aan 
botters (met ronde voorsteven) en bonzen (met rechte 
voorsteven). Met behulp van een kaapstander (houten 
windas met spaken) werden de boten de bedden (hellingen) opgesleept. 
Vijf mannen deden daar een half uur over. De helpers kwamen pas als er 

een mand in de vlaggenpaal 
gehesen werd. Er werd achteraf wel 
een borrel geschonken! 
Vooral bij drukte moest de boot (na 
o.a. ontdaan te zijn van zeepokken 
en schelpen) snel drooggemaakt 
worden met behulp van brandende 
bossen riet om daarna weer 
geteerd te worden. Per dag konden 

kaapstander 
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zo vier boten ‘gehellingd’ worden. Bij geringere drukte werden 
scheepsonderdelen vervaardigd.  

 

 
 
 

bons botter 
Botters en bonzen kregen een grote 
beurt in februari, voor het begin van 
de haringvangst. Van half april tot 
half juni werd ansjovis gevangen, bot 
werd gevangen tot in 
september/oktober. In de 
zomermaanden werden reparatie en 
onderhoud uitgevoerd. De bodems 

werden ontdaan van zeepokken en 
schelpdieren. Tenslotte kregen de 
boten een nieuwe teerlaag. 
Ook in het museum is de werf in 
gebruik. Vrijwillige medewerkers 
hebben hier al meerdere modellen 
(typen) kleine vissersboten als 
reconstructies vervaardigd en gaan 
hiermee nog steeds door. De werf in 
het museum in de overgeplaatste 
originele werf, en het 
Zuiderzeemuseum heeft een kopie. 
De hiernaast afgebeelde boot is een op 
de werf gebouwde kubboot of 
kubbeboot. Kubboten werden gebruikt 

https://www.ssrp.nl/stamboek/scheepstypes/schokkers/bons
https://www.ssrp.nl/stamboek/scheepstypes/botters
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voor de palingvangst. Het zijn geheel open boten. De kubbeboten die aan 
de westwal van de Zuiderzee werden gebruikt hadden een bun 
(bewaarbak voor vis die vaak in open verbinding stond met het 
buitenwater). Er werd meestal mee langs de kust gezeild om op paling te 
vissen. De afmetingen zijn ca. 5,6 bij 1,8 meter.  
Voor de behandeling van de boot boven en onder de waterlijn werden 

verschillende materialen gebruikt. Teer 
voor onder de waterlijn krijg je bij het 
erg verhitten van hout of steenkool, 
zonder dat er lucht bijkomt. Zwarte 
teer is tegenwoordig verboden. 

Harpuis is een versmolten mengsel van gele hars, lijnolie en eventueel vet 
of zwavel ter behandeling van het hout boven de waterlijn. 
Met harpuis kan houtwerk beschermd worden tegen verwering en 
houtworm. 
 

Verdieping 
De toenmalige Marker veldwachter dichtte ter gelegenheid van de 
voltooiing van scheepswerf ‘De Hoop’ als volgt: “Deez helling is gebouwd 
voor iedereen ten beste, Pieter Neessie was de aart en God weet wie de 
leste”. (de ‘aart’ = de eerste eigenaar). 
Als in 1918 de wet wordt aangekomen om de Zuiderzeewerken te gaan 
uitvoeren, betekent dat ook het begin van de problemen voor de visserij 
op de Zuiderzee. Omdat het water van brak/zout naar zoet ging, 
verdwenen veel vissoorten en bleef uiteindelijk vooral de paling over. Dit 
alles betekende minder onderhoud van schepen (botters) en dus ook de 
nodige gevolgen voor het uiteindelijke voortbestaan van de werf. 

Tot 1917 was het bedrijf goed lonend, 
daarna niet meer, afgezien van een kleine 
opleving rond 1932. De veranderde 
situatie na 1932 door de komst van de 
Afsluitdijk en de teruglopende visserij 
zullen mede geleid hebben tot de sluiting 
van de werf. 
Veel vissers stopten met vissen op het 
IJsselmeer en anderen gingen met 

trawlers vanuit de Noordzeehavens op de Noordzee vissen. De werf 
werd overbodig en in 1947 stopte men ermee en werd de werf 
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overgebracht naar het museum. Het interieur geeft een beeld van rond 
1900. De gereedschappen aan de linkerkant in de werfloods zijn 
collectiestukken en worden niet gebruikt. 
De bedden met de sleeën van de werf liggen iets schuin ten opzicht van 
het gebouwtje, namelijk in de richting van de haveningang. 
 

Enkele technieken 
 
Krombranden 

Houten planken worden gebogen 
voor de gangen en vlakdelen van 
een nieuwe boot. Dit 
krombranden werd gedaan op 
ijzeren brandschragen. De plank 
werd verzwaard om hem in de 
juiste vorm te krijgen en nat 
gehouden om te voorkomen dat 
hij in brand vloog. 
 
Tanen 
Hiermee werden zeilen, touwen en netten tegen rot en schimmel 
beschermd. Het werd gedompeld in een gloeiend heet mengsel van water 
en eikenbast of cachou, extract van de Indiase acaciaboom. Vervolgens 
werden de zeilen en andere visbenodigdheden weer aan boord te drogen 
gehangen. 
 

Hellingen 
Een boot wordt met behulp van een slee op het “bed”, de helling, van een 
werf opgetrokken. Als de boot op het droge ligt kan er onderhoud 
plaatsvinden. Er werd met behulp van een hellingschouw of pikjol 
(eenvoudige houten bak) een slee onder de kiel van het schip gebracht. 
Vervolgens wordt de slee met schip de helling opgetrokken met behulp 
van de kaapstander: een manshoge houten spil die rondgedraaid kan 
worden door middel van spaken. In Marken gebeurde dat door 
mankracht, elders soms door paarden. 
 

Katrollen 

Krombranden. 
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In rustigere tijden maakte de werf 
bijvoorbeeld ook katrollen (ook wel 
blokken genoemd). Met een katrol kun je 
met minder kracht een zware last 
verplaatsen. Bij zeilschepen worden ze 
gebruikt om 

bijvoorbeeld de giek aan de onderkant van het 
zeil aan te trekken en bij het hijsen van de zeilen. 
Het principe is dat over hoe meer rollen in een 
katrol het touw loopt, des te minder energie is er 
nodig om hetzelfde gewicht te verplaatsen.  
 

Pokhout  
Pokhout is een zware tropische houtsoort die niet blijft drijven. In 
bijvoorbeeld molens en zeilschepen kom je zgn. pokhout tegen. Een 
kenmerk van pokhout is bijvoorbeeld dat het tot ca. 25% vettige 
harsachtige stoffen bevat waardoor het als het ware zelf smerend is en 
daarom ook werd gebruikt bij de katrollen op schepen. Ook de bovenste 
lagers van de koningsspil in een windmolen zijn van pokhout. Deze gaan 
drie keer zo lang mee als bronzen lagers en zijn dus enorm slijtvast. 
Vandaag de dag mag deze houtsoort officieel niet meer verhandeld 
worden. 
De naam pokhout is ontstaan doordat hieruit vroeger een 
geneeskrachtige olie geëxtraheerd werd als medicijn tegen o.a. de 
Spaanse pokken (syfilis).  
 

Breeuwen (kalfaten of kalefateren)  
De naden van houten schepen bleven niet altijd 
waterdicht en werden daarom gebreeuwd. Voor 
het breeuwen gebruikte men “werk”. Werk kreeg je 
als je natuurlijke vezels zoals hennep of manille 
uitploos. Dit uitgeplozen touw werd met een 
speciaal breeuwijzer tussen de kieren geslagen en 
met vloeibare pek of teer aangesmeerd. 
Tegenwoordig wordt er ook bitumenkit voor 
gebruikt.  

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pokhout
https://www.joostdevree.nl/shtmls/breeuwen.shtml
https://www.mijnzuiderzee.nl/page/7306/breeuwen
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Enkele spreekwoorden 
Niet te hard van stapel lopen wil zeggen iets rustig aan doen, niet te 
gehaast. 
Een stapel is de stellage onder een te bouwen schip. Bij het te water 
laten moet het schip langzaam van de stapel afglijden, anders zou het 
schip kunnen kapzijen of kunnen er andere ongelukken gebeuren. 
 
Spijkers op laag water zoeken betekent oorspronkelijk het op een werf 
zoeken naar spijkers die tijdens de bouw in het water waren gevallen en 
bij laag water teruggevonden moesten worden om toch te kunnen 
gebruiken. Ze waren destijds immers kostbaar. Dat werd naar 
kleinigheden zoeken, een pietlut zijn. 
 
Iets bedisselen betekent iets regelen met een negatieve 
bijklank. Een dissel was een horizontale hakbijl waarmee 
boomstammen glad gehakt werden, bijvoorbeeld voor 
ankergebinten, maar ook voor scheepsmasten. Die werden 
vroeger met een dissel helemaal in de juiste maat en vorm 
gehakt. 
 
In 2022 wordt op de scheepswerf 
gewerkt aan een Staverse jol. 

Model Staverse jol.  
Met een dissel wordt een deel 

van de boeg bedisseld. 

Disselhamer. 
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(Op)kalefateren wil zeggen iets herstellen, opknappen of oplappen. De 
term komt uit de scheepvaart en heeft betrekking op het dichtmaken van 
naden om schepen weer waterdicht te maken. 

 
Linken 

Zuiderzeewerken. Van grote invloed op (voort)bestaan van de werf. 
Andere tijden, de Afsluitdijk. 
- historiek.net: Van Zuiderzee tot Flevoland 

1. Van hersenschim tot serieus plan 
2. Van Zuiderzee tot Flevoland: “A national cry”  
3. Het onderzoek van de Zuiderzeevereeniging  
4. Het oordeel der natie 
5. Zuiderzeevissers 
6. De Zuiderzeewet 

Filmpjes waarin de scheepswerf ter plekke even te zien is: 
- Polygoonjournaal, Marken op 1.35 min., link 
- Marken in de begin jaren 30 , link, 0.55 min. achter het rechter 

havenhoofd. 
- Prachtig Marken in de jaren '20 in kleur, link 
- Scheepswerf De Hoop uit Marken, verhaal van Henk, link 
- Breeuwen van een schip, link 

Literatuur 
- Gids 2014 pag. 42 
- Zie ook menu ‘Extra informatie’ per locatie: 2.07 Scheepswerf Marken 

extra’s 
- Blauwdruk onderzoek NOM, april 2012,Annemiek Rhebergen 

 
  

Ook%20in%20het%20museum%20is%20die%20situatie%20aanwezig.%20Bron%20Googlemap.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewerken
https://anderetijden.nl/aflevering/349/De-Afsluitdijk#:~:text=Voor%20de%20komst%20van%20de%20Afsluitdijk%20leeft%20de%20visserij%20in,worden%20gegaan%20naar%20nieuwe%20inkomstenbronnen.
https://historiek.net/van-zuiderzee-tot-flevoland/54496/
https://historiek.net/van-zuiderzee-tot-flevoland-a-national-cry/54791/
https://historiek.net/het-onderzoek-van-de-zuiderzeevereeniging-3/55334/
https://historiek.net/van-zuiderzee-tot-flevoland-4-het-oordeel-der-natie/56543/
https://historiek.net/van-zuiderzee-tot-flevoland-5-de-zuiderzeevissers/57428/
https://historiek.net/zuiderzeewet/57664/
https://www.youtube.com/watch?v=EqHf8D50s5s
https://www.youtube.com/watch?v=eIR1yVsccyg&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=XNoErjHxrTM
https://www.youtube.com/watch?v=dYyu2t8WAHA
https://www.mijnzuiderzee.nl/page/7306/breeuwen
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Afbeeldingen 

 
De botter ‘De Zwaluw’ van en in het museum . 

 

 
De scheepswerf in het midden van de haven aan  

het eind van de lange steiger. 

https://www.openluchtmuseum.nl/page/2014/nederlands-openluchtmuseum-verwerft-unieke-botter-de-zwaluw-uit-1885?taal=nl
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De scheepswerf in het midden van de haven aan  

het eind van de lange steiger. 

 
De plek in de haven waar de scheepswerf lag, midden in de haven  

aan het einde van de lange steiger, is er nog steeds. 
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De werf ter plekke. 

 

 
Scheepswerf Marken ter plekke vanuit de Zuiderzee. Kaart verstuurd in 

1902 link. 

http://www.ak-ansichtskarten.de/ak/93-old-postcard/6929-City-Marken/9630404-AK-Marken-Ingang-Haven
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De haven met de ‘middelbreg’ naar de werf toe. 

 

 
Scheepswerf "De Hoop" op Marken. In 1946 nog op Marken (links),  

nu in het Openluchtmuseum in Arnhem (rechts). bron: ssrp.nl 
 

https://www.ssrp.nl/netwerk/werven/de-werven-van-kater-de-haas-hakvoort-monnickendam
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De werf ter plekke. Duidelijk is te zien dat de bedden niet haaks op | 

de werfloods staan, maar schuin richting havenhoofd.  
Dit was handiger voor de schepen.  

 
Ook in het museum liggen de bedden iets schuin  

ten opzichte van de werfloods. 
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Aanvullingen 
De werf werd voornamelijk gebruikt voor 
reparaties en voor de bouw van kleine 
scheepjes, zoals de kubboot. Deze ligt in 
de vijver voor de werf en werd gebruikt 
voor de palingvisserij met behulp van 
zogenoemde kubben. Dit was een 
palingfuik die vrijwel op de grond stond 
en door de vissers in de boot werd getrokken om de palingen te vangen. 

De kubboot werd getrokken door een botter.  
Het legen van de fuiken gebeurde dan door de 
zgn. bijlegger in de kubboot. 
De botter 'de Zwaluw' die op de werf ligt, 
werd omstreeks 1850 gebouwd door De Haas 
op de werf in Marken. Deze botter was een 
inspectie schip. 
Het huidige plan is om het schip geschikt te 

maken voor het vervoer (dagreizen) van gehandicapten. Er is 
samenwerking met de stichting "De Opkikker”. (Plan is gewijzigd. 2022) 
- Als een schip op de helling getrokken moest worden, hing de werfbaas 

een mand hoog op aan de werf, zodat iedereen kon zien dat er 
trekkracht nodig was. Voor de hulp kreeg men een borrel als beloning! 

- Het op de werf trekken van een schip gebeurde door een zgn. "bed" 
onder het schip te leggen en het bed op de sledehelling te trekken. 
Dat gebeurde met touwen, katrollen en een kaapstander. Soms werd 
er een paard ingezet als trekdier. 

- Het "bed" kan enigszins zijwaarts rollen op de helling en dan moet het 
schip tijdens het op de helling trekken aan de laagste zijde 
ondersteund worden. 

- De helling is voorzien van neuten van pokhout, die extra ingevet 
worden om de wrijving te reduceren. 

- De botters werden volgens de Hollandse vlakbouwmethode gebouwd. 
Dat hield in dat eerst de bodem (het vlak), dan de wanden en daarna 
de ribben en het interieur werden gebouwd. 

Replica kubboot 

Kubbe's. Collecties 
Zuiderzeemuseum. 
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- Het meest gebruikte hout is eikenhout voor de romp en lariks voor de 
masten. De bomen worden uitgezocht op de juiste dikte en vooral 
vorm. Met zocht en zoekt vooral ook “krommers” voor de ribben. Die 
hebben van nature de gewenste buiging zodat de houtdraad in de 
goede richting loopt. 

- In de werf te Marken werd rond 1910 een lintzaag in gebruik 
genomen. Zo'n lintzaag is ook in onze werf operationeel. De motor is 
hoog opgehangen zodat bij een overstroming het elektrische gedeelte 
droog bleef. 

- Na herstel werd het schip weer te water gelaten. Dan wordt de 
snelheid geremd om niet `te hard van stapel te lopen’. 

- Voor de afsluiting in 1932 was er in de Zuiderzee eb en vloed. De 
visstand bestond toen uit paling, zalm, ansjovis en andere vissoorten. 

- Na de afsluiting was dat voornamelijk paling en snoekbaars. 
- De verwachte neergang van de visserij bleef tijdens de Tweede 

Wereldoorlog beperkt. 
- De Noordzee was te gevaarlijk en brandstof was duur. Daar konden de 

botters op windkracht van profiteren. 
- Na 1968 was het met de visserij op het IJsselmeer grotendeels gedaan. 
- Echter, doordat studenten een vlootvereniging oprichtten, bleven zo'n 

80 botters behouden. 
 

- De Markerwerf is in 1946 naar het NOM verhuisd.  
- De situatie in de werf is ingericht naar de omstandigheden van rond 

1885.  
- Op de Noordzee werd gevist met loggers. Deze schepen bleven 9 tot 

13 weken weg. Daarom was het noodzakelijk om de vis te 
conserveren. Dat was voornamelijk haring. Deze werd gekaakt en 
ingezouten. Zo'n logger kon 20 “last” haring meevoeren. Volgens 
Wikipedia is een "last" tussen de 14 en 17 vaatjes (kantjes), afhankelijk 
van het lokale gebruik van die eenheid. 

Linken 
RTV Bunschoten, link 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3HmeioNZdI

