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Zaterdag 13 september 

Verzamelen 8.00-8.30 Van Konijnenburgweg 107 / Blankenweg 

Vertrek 9.00 uur naar de Grote Markt / De Kaai 

Opstellen 10.00 uur gereed 

Bezoek publiek 11.00 – 17.00 uur 

Wegrijden Grote Markt / Kaai 17.00 uur 

Locatie Vrachtwagen Foto 

Grote Markt Mercedes 1624 met 

containerafzetsysteem  

(1971) 

Eigenaar: Ad Bastiaansen 

 
Grote Markt DAF Pony  

(1968) 

Eigenaar Ger van Schilt 

 
Grote Markt Henschel kieper  

(1969)  

Eigenaar: Ad Bastiaansen 
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Grote Markt DAF 2000DO trekker met oplegger 

(1967) 

Eigenaar: Jan Neleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grote Markt Scania 143 Torpedo  

3-assige bakwagen  

(1994) 

Eigenaar: Toine de Jong 

 
Grote Markt DAF A1600 DD460  

bakwagen met huif  

(1969) 

Eigenaar: Jan Bas de Bat 
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Grote Markt Scania 75 super  

tandemas bakwagen 

Eigenaar: Toine de Jong 

 
Grote Markt Meeus / Bruynzeel bakwagen 

(2014) 

 

 

Kaai DAF Torpedo A1600  

bakwagen 456  

(1969) 

Eigenaar: Willem Oerlemans 

 

 

 

 

 

 

  
Kaai GMC Takelwagen  

(1944) 

Eigenaar: Heeren Transport; Hans 

Melkert 

 
De GMC is een 6 cilinder lijn-kopmotor. 

Hij komt oorspronkelijk uit Amerika en is 

hier in de oorlog achtergelaten. In de oorlog 

is hij waarschijnlijk gebruikt om water met 

een watertank erop te vervoeren. In 1944 

koopt Wout Heeren hem bij een opkoper. 

Hij zet er een 300 ltr kipperbakje en een 

Fuchs kraantje als dragline op om zand mee 

te rijden in Roosendaal en omgeving. Eind 

jaren ‘60 is de GMC verkocht aan de 

overbuurman Brouwers (metaal). Deze 

heeft het Fuchs kraantje er af gehaald en de 

huidige kraan erop gezet om balken van 

ongeveer 20 meter mee in zijn loods te 

rijden. In 2004 heeft John Heeren (de 

verteller van dit verhaal) de GMC 

teruggekregen van een zoon van dhr. 

Brouwer. Hij was boerengroen en alleen het 

chassis en het kraantje waren nog in goede 

staat. Deze hebben ze laten stralen en 
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meniën in een spuitcabine. De cabine en de 

spatborden zijn wel in de originele vorm, 

maar ze zijn wel vervangen. 

Kaai DAF 2000DO trekker met oplegger 

(1968) 

Eigenaar: Maarten van Die 

 
Kaai DAF Torpedo bakwagen  

met aanhanger  

(1967) 

Eigenaar: Gerrit van Die 

 
Kaai DAF 2600 DK475 bakwagen  

met aanhanger  

(1972) 

Eigenaar: Jaap Breevaart 

 
Kaai DAF A15 DD516 Torpedo open 

bakwagen met aanhanger  

(1957) 

Eigenaar: André Kruidenier 
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Kaai DAF XF trekker met oplegger 

(2013) 

Eigenaar: Bernaards Transport 

 

 
Kaai Van Dorst trekker met oplegger 

(2014) 

 

 

Kaai Peugeot Partner 

(2014) 

Eigenaar: Maas Transport 

 

 
Kaai Revo taxi   

 

 

Grote Markt 

Kaai 

Theodorus 

Haven 

Harley Davidson motor  

(1919) 

Eigenaar: Lau de Smet 

 
Rijdt van locatie naar locatie, afhankelijk 

van de belangstelling van het publiek. 

Kleedt zich naar de tijd. 
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Zaterdag 13 september 

Aankomst vrijdag 12 september 12.00-13.00 uur 

Vertrek zondag 14 september 12.00 uur met een gezamenlijke ‘sail out’ 

 

15.00-16.30 uur: Optreden Zeevrouwenkoor ‘Oog-Tij 

 

 
Locatie Schip  

Theodorus 

Haven 

Beurtvaartschip Anna Catharina 

(1892) 

lengte 27,07 meter 
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Theodorus 

Haven 

Beurtvaartschip Frans Naerebout 

(1927) 

lengte 31,2 meter 

 
Theodorus 

Haven 

Sleepboot Atina III  

(1941) 

lengte 18,43 meter 

 
Theodorus 

Haven 

Sleepboot Citius  

(1903) 

lengte 19,25 meter 

 
Theodorus 

Haven 

Sleepboot Kattenmeer  

(1938) 

lengte 16 meter 

 



   

8 
Programma Mobiel Erfgoed Dag 13 september 2014 

© Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 

Wijzigingen voorbehouden 

 

Theodorus 

Haven 

Sleepboot Dianne  

(1927) 

lengte 15,15 meter 

 
Theodorus 

Haven 

Zalmschouw Wou94  

(2000) 

lengte 7,20 meter 

 
Theodorus 

Haven 

Waalschokker Niederrhein  

(1929) 

lengte 17,00 meter  
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Zaterdag 13 september 

Parcours rijden 11.00 – 17.00 uur: 

 Hoofdingang Markiezenhof (Steenbergsestraat ter hoogte van het Beursplein) – 

 Lievevrouwestraat – Westersingel – Moeregrebstraat – Noordzijde Haven – [Halte ter 

 hoogte van de Havenstraat] – Rijtuigweg – Smitsvest – Van Gorkumweg – [Halte 

 Theodorushaven] – Van Gorkumweg – Boerenverdriet – Burgemeester Stulemeijerlaan – 

 Steenbergsestraat – [Halte Markiezenhof]. 

Ophalen 17.00 uur 

Locatie Karren, wagens en koetsen  

Parcours Wagen De Graauw  

(1917)  

Aangespannen met 1 paard 

Bruikleen: Karrenmuseum Essen 

Eigenaar: Jan Sturm 
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Parcours Westbrabantse trein  

Aangespannen met 2 paarden 

Stal Brooijmans 

 
Parcours Bierwagen 

Aangespannen met 2 paarden 

Stal Brooijmans 

 
Parcours Trouwkoets  

Aangespannen met 2 paarden 

Stal Brooijmans 

 

Parcours Rouwkoets/lijkwagen  

Aangespannen met 2 paarden 

Stal Brooijmans 

 

 

 
Parcours Dubbeldekker  

Aangespannen met 4 paarden 

Stal Brooijmans 
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Parcours Open DAF bus (1980) 

Eigenaar: Joop Vreugdenhil / 

Zeebra Tours 

 

Deels parcours ivm lengte; startpunt de Kaai 

Parcours: Noordzijde Haven – [Halte ter hoogte 

van de Havenstraat] – Rijtuigweg – Smitsvest – 

Van Gorkumweg – [Halte Theodorushaven] – 

Van Gorkumweg – Boerenverdriet – 

Burgemeester Stulemeijerlaan – Westersingel 

[Halte Westersingel] – Moeregrebstraat – 

Noordzijde Haven 

 

 

Zondag 14 september 

Parcours rijden: 11.00 – 17.00 uur: 

 Sint Antoniusmolen (Halsterseweg) – Vogelenzang – Dorpsstraat – De Beeklaan – 

 Heemhuis de Hof van Ram (Heemkundekring Halchterth, De Beeklaan 29a) vice versa 

Parcours Paardentram + 2 paarden 

(Stal Brooijmans) 
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Anna Catharina 

Het schip is in 1891 op stapel gezet bij Wed. Duyvendijk te Papendrecht. Daar ook in 1892 te water 

gelaten onder de naam Maria Hendrika. Het schip is in opdrachtt gebouwd voor de familie Vermeulen 

uit Middelburg. Deze bezaten toen een houten beurttjalk. Het schip werd betaald met 600 gouden 

tientjes (fl 6000,--). Het schip werd gebouwd van staal en verder met ijzeren dekken. Er werd fl900,-- 

meer betaald vanwege het staal. Dit alles werd betaald door Maria Hendrika; zij kwam uit een rijke 

familie. De eerste jaren heeft het schip de beurtvaart Middelburg - Antwerpen gevaren. In 1923 is het 

schip 5 meter verlengd, zodat het laadvermogen van 100 ton naar 136 ton ging. Er werd ook een motor 

ingezet. Dit is allemaal gebeurd bij de werfFigee in Maassluis. Het schip is toen overgegaan naar een 

zoon Piet Vermeulen, die het schip omdoopte in "Jeannette" (naar zijn vrouw). Vanaf dat moment voer 

men door heel Nederland en ook wel Belgie met verschillende lading. Piet Vermeulen was een man 

met wit haar en de Jeannette was wit en zag er altijd zeer netjes uit, zodat het schip de bijnaam "de 

witte Piet" en/of "de Parel uit het Zuiden" kreeg. De Jeannette heeft vanaf 1923 tot aan de oorlog met 

het oude tuig gevaren. Daarna kwam er een ingekorte mast op en het mastdek ging helemaal naar 

voren. Na de oorlog heeft de zoon van Piet, André Vermeulen het schip overgenomen, de naam bleef 

hetzelfde. Vanaf 1947 hebben ze voor de organisatie "Onze Marine" gevaren met jeugd aan boord. 's 

Winters voeren ze dan gewoon vracht. Dit beviel goed, dus werd er een komplete opbouw gemaakt om 

met gasten te gaan varen. In het ruim kwamen bedden en wastafels, dit gebeurde alleen in de zomer. In 

de winter ging de demontabele opbouw en de bedden in een schuur en dan was er weer ruimte voor 

alle soorten goederen. Zo voer men tot nà 1960. Er kwam een nieuwe motor in om harder te kunnen 

varen, de Deutz-Klockner. De oude motor was ook een Deutz 2 cyl., heeft het altijd goed gedaan. Ook 

de opbouw werd nu definitief gemonteerd. Zo heeft het schip nog jaren gevaren (van 1960-1979) 

waarna het langs de kant kwam, omdat de familie Vermeulen een ander/groter passagiersschip kocht, 

waarmee de zoon van André ging varen. In 1980 kochten wij het schip en doopten haar om in Anna 

Catharina. Het heeft 3 jaar geduurd, voordat we het konden kopen. Zomer 1990 fhebben we ermee 

gezeild na 4 jaar restauratie. De verlenging laten we zitten. Verkorten is te kostbaar, en de verlenging 

is ook goed gedaan in 1923. Het ruim is nog leeg, dat wordt de volgende etappe. We wonen nu alleen 

in de roef. 

 

 

Frans Naerebout 

De Frans Naerebout is een voormalig Zeeuws beurtschip. Een uniek schip dat als enige in zijn soort 

gerestaureerd is naar de originele – uitwendige, vorm van de jaren twintig.  Het schip is ondergebracht 

in de Stichting Beurtvaarder Frans Naerebout als onderdeel van Traditioneel Varend Zeeland. 

Ingeschreven in het Nationale Register Varende Monumenten met als thuishaven Goes. Van daar uit 

kunnen vaartochten over de Oosterschelde en andere bestemmingen worden geboekt. In het oude 

laadruim worden daarnaast ook exposities georganiseerd met beelden van nu en vroeger. Vroeger: een 

periode met bijna geen vaste oeververbindingen tussen de Zeeuwse Eilanden en de rest van Nederland. 

Toen bevoorrading en het transport van producten, handelswaren en dergelijk hoofdzakelijk via het 

water verliep. Het schip is gebouwd in 1927 te Alphen aan de Rijn, is bijna 32 meter lang en heeft een 

draagvermogen van 100 ton. Tot 1958 heeft deze lijndienst Goes-Dordrecht-Rotterdam 

gefunctioneerd. Na deze periode heeft het schip als vrachtvaarder dienst gedaan. In de jaren negentig 

gevolgd door een verbouwing naar koelschip voor het vervoer van kokkels die op zee uit 

visserschepen werden overgeladen. Hiervoor werd het dek verhoogd en meerdere dieselmotoren en 

koelcompressoren ingebouwd. Bovendien werd de scheepshuid aan de binnenkant voorzien van en 
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dikke laag isolatie schuim. Na de teloorgang van de kokkelvisserij is het gestripte casco door de 

Stichting Beurtvaarder Frans Naerebout aangekocht en gerestaureerd. Een historische Kromhout motor 

werd in eigen beheer gereviseerd en geschikt gemaakt om de scheepsschroef aan te drijven. Verder 

zijn overal componenten en onderdelen vandaan gehaald om het schip zijn oude beeld en glorie terug 

te geven. De restauratie werd uitgevoerd door gepensioneerde vrijwilligers en door personen die via 

het UWV werden aangemeld. In het kader van een re-integratie kreeg deze laatste categorie meer 

kansen op de arbeidsmarkt. Financiën zijn beschikbaar gesteld door de Provincie, Rabobank, VSB-

fonds, DOW-Terneuzen, Gemeente Goes en anderen. Door vele bedrijven werden materialen 

gesponsord. Op de website www.beurtvaarder.nl staat aanvullende informatie en diverse foto’s. 

 

 

Motor sleepboot Atina III 

Gebouwd bij de werf van D&J Boot te Alphen aan de Rijn. Te water gelaten 17-10-1941. Direct 

daarna in  beslag genomen door de bezetter en voor de  “Kriegsmarine Duitsland”  gevaren als 

patrouille boot op de Oostzee. In 1947 terug via bureau oorlogsbuit in Nederland en ingeschreven als 

Nellie in kadaster Groningen. Als sleepboot veel verschillend werk gedaan o.a. in Belgie en Rijn vaart 

op Duitsland. Ook door de sterke bouw en hoge kop was het schip geschikt voor ruimer water zoals 

Zeeuwse wateren en ijsselmeer  en geschikt als ijsbreker. Het schip is in 1982 uit de beroepsmatige 

vaart genomen en sindsdien als plezier vaartuig gebruikt , en o.a. in gebruik door Sinterklaas voor de 

intocht in Middelburg. 

Gegevens schip: 

Lengte 18,43 m 

Breedte over grootspant 4.50 m 

Breedte over alles 4,80 m 

Diepgang 1,80 m 

Waterverplaatsing  83,9 ton 

Laadvermogen 10,3 ton 

De motor is de originele vanaf nieuwbouw en van het merk Industrie Alphen aan de Rijn 

Type 3VD6A nummer 3232 ( 1941) 

Vermogen 150 epk bij 330 0mw/min 

Boring x slag 280x 400 mm 

Gewicht 10500 kg 

Keerkoppeling Mechanisch Industrie 1:1 

Het schip in ingeschreven als Varend Monument “ A “ status nr. 24 

 

 

MSLB "DIANNE 

In 1927 werd de sleepboot als TRIO gebouwd voor de gebroeders Mulder uit Appingendam op de 

scheepswerf van de firma APOL te Wirdam. De sleepboot werd gebruikt voor het slepen van 

houtvlotten uit de Delfzijlse buitenhaven het Damstervliet op. Voorzien van een zogenaamd 

"ijsbrekerkopje" kon de sleepboot ook als ijsbreker dienst doen. ook werd er in die tijd met 

compostbakken gevaren. De boot is sinds 1996 als pleziervaartuig gebruikt tot op heden. 

 

Eigenaar : Fam. de Blom 

Thuishaven : Tholen 

http://www.beurtvaarder.nl/
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Bouwjaar : 1927 

Motor : DAF 1160 DS 

Lengte : 15.15 meter 

breedte : 3.79 meter 

diepgang : 1.45 meter 

Brandmerk : 3256 B. GRON. 1954 

 

 

Sleepboot CITIUS 

In 1903 gaf de American Petroleum Company, gevestigd te Amsterdam, de opdracht aan Wilton 

Machinefabriek & Scheepswerf te Rotterdam  tot de bouw van een stoomsleepboot. Lengte 19,25, 

breedte 4,20 en een diepgang van 1,85 mtr. Het schip werd voorzien van een Wilton stoommachine 

van 125 ipk. Het schip kreeg de afkortingsnaam van het bedrijf en voer in 1904 voor het eerst onder de 

naam AMPETCO. Tot aan de oorlogsjaren heeft het schip veel in Rotterdam en tijdelijk Amsterdam 

gevaren onder diverse eigenaren en kleine rederijtjes. Waar het schip tijdens de oorlogsjaren is 

geweest is niet bekend.  

In 1954 kwam het schip in handen van de gebroeders Daanen te Nijmegen. Deze voerden een 

sleepvaartagentuur en hadden diverse slepers onder contract. Omdat de toenmalige vloot grotendeels 

al gemotoriseerd was besloten de gebroeders Daanen ook te motoriseren en het schip om te bouwen 

met een modernere uitstraling, passend bij die tijd. Er werd naar een motor gezocht en de gebroeders 

stuitte op een M.A.N. dieselmotor uit 1942 welke dienst had gedaan als aandrijving voor een 

noodgenerator in een  Limburgs ziekenhuis. 

De ombouw werd gegund aan scheepswerf Leenman te Zwolle en de nieuwe naam werd JOTHE.  

De M.A.N. motor is een 3 cilinder blokmotor met, toen nog 160 pk. Maximaal toerental 320 

omw/min. 

In 1959 werd het schip verkocht aan de familie Meurs te Maasbracht. Schipper Meurs,noemde het 

schip ALWI, moderniseerde verder, waaronder aanbrengen dubbele roeren, en besloot in de vroege 

jaren 60 het vermogen van de motor te laten vergroten. Dit klusje werd gedaan ook bij Wilton en het 

motorvermogen werd opgevoerd naar 240 pk. Deze ingreep was juist op tijd want kort erna werd de 

ALWI gecontracteerd om zand en grindschepen te verslepen vanuit Limburg naar Zeeland voor de 

aanleg van de Grevelingen en Brouwersdam. Deze klus heeft een dikke 6 jaar geduurd.  

Na het “Zeelandwerk” heeft het schip nog enige jaren in de grindgaten van Limburg gewerkt. 

In verband met teruglopend sleepwerk en verdere motorisering van de binnenvaart werd besloten om 

het schip te verkopen. Vanaf 1977 is het schip in de recreatievaart gegaan en heeft lange tijd als 

SEELAND gevaren. Later werd het TJOBA en thans, CITIUS. 

 

 

Historie van de zalmschouw 
Vroeger was de zalmschouw het meest bekende zeilende vissersschip van de Beneden rivieren. De 

zalmschouw, ook wel drijver of zalmdrijver genoemd, werd eertijds vooral gebruikt voor de 

drijfnetvisserij op zalm. De naam zalmschouw schept nogal eens verwarring omdat het scheepstype 

niets gemeen heeft met de schouwen. Deze hebben een platte voor- en achterspiegel, terwijl bij de 

zalmschouwen het vlak in de voorspiegel geheel oploopt het achterschip spits toeloopt. Tot het einde 

van de vorige eeuw werden de zalmschouwen van hout gebouwd. Rond 1900 verschenen de eerste 
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geklonken ijzeren zalmschouwen. De ijzeren scheepjes waren exacte replica's van houten voorgangers, 

waardoor de oorspronkelijke vorm bewaard bleef. 
  
Diverse typen en soorten zalmschouwen 
Er werd met de zalmschouw op verschillende manieren gevist op zalm, steur, elft, witvis en paling met 

drijfnetten, zegens, staand want, fuiken, repen enzovoorts. Al deze vistechnieken vroegen bepaalde 

eigenschappen van een schip. Derhalve werden er verschillende maten en typen drijvers gebouwd. 

Ook de verschillende scheepsbouwers gaven hun schip een specifiek eigen trekje. Een kenner zal u, 

ondanks de kleine verschillen, dan ook kunnen vertellen over een bepaalde boot in Hardinxveld, 

Geertruidenberg of Puttershoek gebouwd is. De meest voorkomende zalmschouwen zijn de Meerkoet 

met een lengte van 5 meter, de Fanny van 6,10 meter, de Driekwarter van 6,90 meter, de volle boot of 

Zegenschuit van 7 meter of iets meer. Het grootste type, de volle boot of Zegenschuit heeft een voller 

achterschip en werd voornamelijk gebruikt voor de visserij met de grote en zware zegen. De drijver is 

een echte platbodem voorzien van een spriettuig met een aangehangen roer en zijzwaarden. De vissers 

leefden doorgaans de gehele werkweek in hun scheepje en sliepen aan boord onder de huik. Deze 

primitieve behuizing onder het neerklapbare zeildoeken tentje nabij het voorschip. Tevens stond onder 

de huik een 'avapeurtje' of 'vuurduveltje' opgesteld. Deze kleine kacheltjes zorgden niet alleen voor de 

verwarming, maar dienden ook al kooktoestel. 

  

Het einde van de zalmschouwvisserij 
Reeds aan het begin van de 20e eeuw ging de visserij op trekvis sterk achteruit. Vervuiling van het 

rivierwater, kanalisering en overbevissing waren er de oorzaak van dat de visstand sterk terugliep. 

Veel vissers waren in de loop van deze eeuw dan ook genoodzaakt met hun vak te stoppen omdat er 

geen droog brood meer te verdienen was. Door deze ontwikkelingen leek ook de zalmschouw verloren 

te gaan. Halverwege de jaren zestig en zeventig werd het verschillende mensen duidelijk dat de 

zalmschouw niet van de rivieren mocht verdwijnen. De toen nog slechts een handjevol overgebleven 

exemplaren werden van de ondergang gered door deze te restaureren en in de originele staat terug te 

brengen. 
 

  

 
 

 


