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Agenda:
3 maarl2012
Algemene Ledenvergadering,
hotel La Royale Leuven
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28 ap¡i12012
50 jaar kanaal
Roeselare

25-28mei2012
Oostende voorAnker
25-26 augustus 2012
Temse in de Wolken
8-9 september 2012
OMD en WBHV-reünie
Mechelen
15-16 september 2012
Scheldefeesten Baasrode

15-lG september 2012
tocht naar Spiere en Leers
(kanaal Roubaix)
29-30 september 2012
WaterkAnt

Uw bestuur:
Dirk Ramakers

,

motorsleepboot Odilia

(voozitter),
0(032)478 38 38 45

Lieve Verheyden
Lemsteraak Jonge Sinjoor
(secretaris)
0(032)4e5 3221 53

Luc Honsia
boeierschuit Ziet Op U Zelve
(penningmeester)

0(032)495 525072

Broos Colman
touwenboot Brabo lll
(ledenadministratie)
0(032) 476 5222æ

E-mail:
info@historisch-vaartu io.be
redactie nieuwsbrief:
wbhvredactielôyahoo. com
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Beste leden,

Het vaarseizoen is voor de meesten van ons alweer even achter de rug, dat
maakt echter niet dat het voor uw bestuur rustiger wordt. De vergaderingen
waar onze bestuursleden aan deelnemen volgen elkaar snel op; invulling
van het Antwerpse Bonapartedok als museale haven is iets waar WBHV
haar adviezen in verstrekt, ook in verband met eventuele aanpassing van het
decreet varend erfgoed brengen we onze visie naar voren. De evenementen
van 2012 vragen ook al de nodige aandacht, zo is rond WaterkAnt een
nieuwe vzw in oprichting waar ook de WBHV haar steentje toe bijdraagt.
Hou dus de agenda goed in de gaten!Allemaal zaken om het behoud en de
publieke belangstelling van uw, ons varend erfgoed te stimuleren.
We zijn onderhand een club die steeds meer gewaardeerd wordt binnen
het Vlaamse varend erfgoed landschap, dit kunnen we echter niet
blijven waarmaken als groeiende club met enkel de inzet van onze vier
bestuursleden. Onze nieuwsbrief is een prachtig promotieartikel voor onze
club en wordt zeer gesmaakt, draag echter als WBHV lid uw steentje
bij aan deze nieuwsbrief door stukjes in te sturen die onze leden kunnen
interesseren. De redactie zorgt ervoor dat e.e.a. gecontroleerd wordt op
foutjes en waar nodig bijgeschaafd en in een mooie vorm gegoten wordt.
We zoeken ook nog steeds een webmaster om onze website, die echt wel
aan actualisatie toe is, onder handen te nemen. Je hoeft daarvoor geen
kennis van internettaal te hebben, er staat een makkelijk systeem voor je
klaar met hulp achter de schermen van enthousiaste mensen. Ook voor het
opstelen en aanvullen van de historische rapporten, dat staat nu echt nog
in zijn kinderschoenen, zoeken we hulp. We hebben nu reeds de gegevens
ontvangen om een tiental historische rapporten op te stellen. Doe de moeite
als WBHV-Iid en vul het sjabloon in dat je via de mail ontvangen hebt. Het is
de bedoeling dat we zo de historie van onze vloot onderbouwen.
Heb je af en toe wat vrije tijd achter je pc; laat het ons weten en we bekijken
hoe ook jij je steentje kan bijdragen. We zijn een vereniging van mensen met
dezelfde passie: je medewerking is geen verplichting, je steekt er zoveel tijd in
als je zelf wil, het maakt het werk van anderen wel lichter en zo bereiken we
ons doel op een voor ons allen aangename manier.

Noteer alvast in je agenda dat onze volgende algemene ledenvergadering
gepland is op 3 maart2O12 in hotel Royale, Martelarenplein 6 te Leuven.
Wij wensen u en uw familie alvast prettige feestdagen en het allerbeste voor
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Namens uw bestuur,

door Anthony Demey

Dit artikel verscheen eerder in "Boven Water", het tijdschrift van het Scheepvaartmuseum te Baasrode

Onder die noemer ging medio 2009 een lnterregproject van start om scheepsbouwvaardigheden die dreigen verloren
te gaan, op te sporen en voor de toekomst te vrijwaren.

De interesse voor varend erfgoed neemt toe
Dat het varend erfgoed ook in Vlaanderen in de lift zit, hoeft geen betoog. ln Nederland is dat al een hele tijd het
geval, maar daar heefi ook bijna elke inwoner een bootje in zijn achtertuin liggen. Al in 1939 werd het Nationaal
Scheepvaartmuseum in Antwerpen opgericht, in '1960 het pas gerenoveerde Nationaal Visserijmuseum in
Oostduinkerke, in 1977 het Rijn- en Binnenvaartmuseum in Antwerpen, in 1980 het Scheepvaartmuseum in Baasrode
... Grote evenementen als Oostende voor Anker, Antwerpen WaterkAnt en Sail Antwerp, en kleinere zoals Weekend
op de Helling in Rupelmonde, Scheldefeesten in Baasrode en Temse in de Wolken, brengen de jongste jaren massaal
veel volk op de been. Behoudsverenigingen groeien in aantal en qua ledenbestand. Om er maar twee te noemen die
we goed kennen: vzw Tolerant, vzw WBHV. Sociale werkplaatsen die aan scheepsbouw of scheepsherstel doen,
zagen verspreid in Vlaanderen het licht: vzw De Steenschuit in Boom (en nu de vzw New Belgica), vzw Werkvormm in
Antwerpen, vzw Archonaut in Brugge, vzw De Scute in Blankenberge. De tijdschriften, maar vooral de boeken zijn nog
nauwelijks te tellen. ln 2002 vaardigde de Vlaamse overheid het decreet op de bescherming van het varend erfgoed
uit en in 2004 de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten om dat decreet ook om te zetten in concrete realisaties. ln 2008
werden twee experts in varend erfgoed aangeworven en toegevoegd aan de Monumentenwacht Oost-Vlaanderen.
Overheidssubsidies op (Oost-Vlaams) provinciaal, op Vlaams en op Europees vlak worden vrijgemaakt om projecten
te realiseren. Voldoende aanwijzingen dus om te stellen dat er momenteel toch heel wat interesse is voor het varend
erfgoed, dat net zoals onze kastelen, kerken, kathedralen, maar ook onze stads- en dorpsgezichten, deel uitmaakt van
ons gemeenschappelijk verleden. Het verleden dat ons allemaal gevormd heeft tot wat we vandaag zijn.

De kennis van het varend erfgoed dreigt verloren te gaan
Dat verleden moeten wij dus koesteren, omdat het als het ware een ijkpunt is om ons heden te begrijpen. We kennen
toch allemaal de uitspraak dat wie zijn verleden niet koestert, ook geen toekomst heeft? Maar om ons vandaag aan
dat verleden te kunnen meten, moet dat wel écht zijn, en er geen flauwe kopie van zijn, want dan kijken we naar iets
dat niet correct is. Daarom is het zo belangrijk dat wij nu nog weten hoe het er in het verleden aan toe ging. ln dat
perspectief moeten we het TMS-project zien. Verschillende mensen, vooral in Zeeland, merkten dat de oorspronkelijke
kennis van onze traditionele scheepsbouw in snel tempo verloren gaat. Nieuwe technieken om onze historische
schepen te restaureren, winnen hoe langer hoe meer veld, de kennis van hoe het er oorspronkelijk aan toe ging, gaat
verloren.

Europa re¡kt een helpende hand
Om samenwerking te stimuleren tussen regio's uit verschillende lidstaten van de Europese Unie werd in 1990 een
subsidieprogramma in het leven geroepen onder de naam lnterreg Community lnitiative, kortweg lnterreg. Dat wordt
gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat steun biedt aan overheden en
organisaties uit de verschillende regio's om over de landsgrenzen heen projecten uit te voeren die bijdragen tot
de ontwikkeling van die regio's. De lnterregfases worden aangeduid met Romeinse cijfers: lnterreg I liep van 1990
tot 1994; lnterreg ll van 1994 tot 1999; lnterreg lll van 2000 tot 2006; lnterreg lV loopt van 2007 tot 20'13. Er zijn
programma's voor grensoverschrijdende samenwerking, voor transnationale samenwerking en voor interregionale
samenwerking. Het TMS-project zit in een grensoverschrijdend programma met Zeeland en Cornwall in GrootBrittannië, in wat het 2Zeeëngebied wordt genoemd.

Het TMS-project
Historisch gezien heeft het 2Zeeëngebied een grote bijdrage geleverd aan economie en maatschappijvan de regio's
langs zijn kustlijn. Als gevolg van een lange maritieme geschiedenis van samenwerken en samen handel drijven
waren de vaardigheden die ontstonden, grotendeels dezelfde. Het maritieme karakter weerspiegelt zich in het rijke
maritieme erfgoed van het gebied, wat blijkt uit de verscheidenheid aan historische scheepswerven en karakteristieke
schepen en boten. Dat erfgoed wordt meer en meer gewaardeerd door de regionale overheden en de bewoners
omdat het hun eigen geschiedenis is en het trekt heel wat toeristen naar het gebied. Organisaties die zich inzetten
voor het behoud van historische vaartuigen worden steeds opnieuw geconfronteerd met hetzelfde probleem: waar
vinden wij vaardige handen die de traditionele werkwijze nog kennen? De groep oudere scheepsbouwexperts wordt

jaar na jaar kleiner en dus dreigt hun kennis met hen te verdwijnen. Hoog tijd dus om die te registreren en door te
geven aan de komende generaties.
Het project "Traditionele Maritieme Vaardigheden" pakt deze twee problemen aan door in een grensoverschrijdend
samenwerkingsverband die traditionele scheepsbouwvaardigheden te documenteren en ze te ontsluiten voor
scheepsbouwonderwijs en -industrie. De projectpartners zijn de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en het
Cornwall Marine Network. De leadpartner, die de onderwijsmodule zal samenstellen, is het Maritiem lnstituut De
Ruyter in Vlissingen. Voor Oost-Vlaanderen is het de dienst Erfgoed die het project uitvoert, met de medewerking
van de monumentenwachters Varend Erfgoed, Broos en Jelle. De kennis en de vaardigheden die aan het verdwijnen
zijn, worden opgespoord, op fiche gezet, gefotografeerd en later ook gefilmd. Samen met alle partners werden al
studiebezoeken afgelegd aan de Scheepswerven Baasrode, de Nieuwe Scheldewerf in Rupelmonde, de CNR in
Rupelmonde waar de vzw Tolerant werkt, de C.A. Meermanwerf in Arnemuiden en aan de Stichting Museumhaven
Zeeland in Zieril<zee. Een bezoek in Cornwall ging langs de scheepsweruen Mylor Yacht Harbour in Falmouth en
Mashfo¡ds Boat Yard and Repairs in Cremyll, de Falmouth Marine School en het National Maritime Museum Cornwall.
Ook werd de bouw van een replica van de Grayhound Lugger, een driemaster uit 1776 bekeken, alsook de Shamrock,
een houten vrachtschip van 1899 dat beheerd wordt door de NationalTrust.
Voor het TMS-project zijn de Scheepswerven Baasrode van uitzonderlijk belang. Traditionele vaardigheden worden
gebruikt door Henk van Halteren bij de bouw van de botter Rosalie, zij worden ook ondenruezen door Maurice Kaak in
de modelbouwklas, en voor wat de metaalbouw betreft, kunnen ze op een perfecte manier geïllustreerd worden in de
ateliers Van Praet.
Het project loopt nog tot eind 2012. ln volgende nummers van Boven Water zullen we graag over concrete resultaten
berichten. Kun je goede tips geven, neem dan zeker contact op
. Wilje
intussen op de hoogte blijven van het project, bezoek dan geregeld de website
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