JUBILEUMBOEK
JACHTHAVENVERENIGING DE NADORST
35 JAAR

Onze haven rond 1966, nog kaal. Geen boom staat er nog.
Het lijkt wel het begin van het scheppingsverhaal: ….”En de wereld was woest
en leeg”

1.Voorwoord voorzitter.
Omdat ik de huidige voorzitter ben mag ik het voorwoord schrijven voor het Jubileumboek
dat u op dit moment in handen heeft. Ik wil in de eerste plaats de samenstellers van dit boek
bedanken voor hun inzet. Deze mannen, Hans de Graad, Bart Dekker, Dick van Woerdekom
en Bé Dijsselhof hebben met mij een aantal avonden individueel dan wel gezamenlijk besteed
aan het doorspitten van het archief. We zijn in het bezit van een compleet archief waaruit de
hele historie van de haven te halen valt. We hebben hier eigenlijk best veel plezier bij gehad,
het is interessant en ook vaak vermakelijk om te lezen hoe onze haven is ontstaan, en wat de
diverse personen, die hierbij betrokken zijn geweest, hebben meegemaakt. Uiteindelijk kun je
de conclusie trekken, dat wat men op een zeker moment meemaakt aan problemen, dat dit
later leuk leesvoer blijkt te zijn. Ook hebben we vele leuke zaken gevonden, heel gevarieerde
activiteiten en acties, met veel gezelligheid en plezier. Heel herkenbaar en kenmerkend voor
Jachthaven vereniging de Nadorst.
Ik wil het boek graag opdragen aan alle noeste werkers die de haven hebben gemaakt tot wat
hij nu is. Mannen en vrouwen die op hun moment de zaken hebben aangepakt en uitgevoerd
zoals zij dat op dat moment voor juist hielden. Wat in het heden, uit het verleden, zinloos lijkt
was destijds essentieel en de basis voor ditzelfde heden. Gelukkig zijn er nog een aantal leden
die reeds vanaf het begin aanwezig waren en die het resultaat kunnen aanschouwen van wat
ooit begon als een plan.
Ik wil ook graag de mensen bedanken die er aan hebben meegewerkt dat wij ons 35 jarig
bestaan kunnen vieren. Zonder anderen tekort te willen doen wil ik twee mannen memoreren
die een stuk van hun leven in de haven hebben gestopt, onze ereleden Hans Wartena en Erik
Berkhout. Ik wil hierbij Dick en Grietje Schaapman niet overslaan, bedankt voor de vele
goede zorgen tot nu en hopelijk nog voor enige tijd. Alle bestuurders uit het verleden en het
heden bedankt. En verder bedank ik uiteraard iedereen die heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van onze haven, op welke wijze dan ook. Iedereen die een steentje heeft
bijgedragen verdiend ons respect en onze dank.
Het boek is samengesteld uit diverse stukken uit het verleden die ons interessant leken voor u.
Het is geen leesboek, maar er staan zeker een aantal stukken in die leuk zijn om te lezen. Voor
velen bekend, maar ook voor velen onbekend. We mogen best stellen dat er een kleurrijke
historie ligt. Geboren vanuit de ZRZV. Gegraven uit een grasland. Met de blote handen
steigers gebouwd. Telefoonpalen als meerpalen. Een zelfstandig kind dat op eigen benen wil
staan. Er zijn vele valkuilen op het pad naar volwassenheid. Ambtenaren die dwars liggen.
Vergunningen die nodig zijn. Buren die met argusogen kijken naar de groei en
ontwikkelingen. Steeds weer staan er mannen en vrouwen uit de vereniging op die het
voortouw nemen en de vaak schier onmogelijke hobbels nemen. De vooruitgang heeft nooit
stil gestaan. Ieder jaar weer worden er nieuwe zaken gerealiseerd. Naast het werken aan de
haven is er voldoende tijd om van de haven te genieten en met de schepen te varen. Ook is er
bij tijd en wijle een gezamenlijke activiteit die steevast goed wordt bezocht en altijd
oergezellig is. Dan op een gegeven moment wil het kind op eigen benen staan, het huis
verlaten. Moeder was niet blij, wilde een andere toekomst voor het kind. Ook deze hobbel is
voortvarend genomen. Het kind is volwassen en heeft inmiddels bewezen dat het heel goed op
eigen benen kan staan.
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Het is speciaal om lid te zijn van onze vereniging. Deel uit te maken van een groep mensen
met een gezamenlijk doel. Die een haven hebben gerealiseerd en die hieraan blijven werken.
Die de basis die hieraan heeft gelegen koesteren en respecteren. Die zelf hun steentje
bijdragen om de haven in prima staat weer door te kunnen geven. Het is prachtig om in het
huidige hectische bestaan een plekje te hebben waar je steeds weer de rust kunt vinden, en
waar je de batterij weer even kunt opladen.
Veel lees en kijkplezier namens de samenstellers.
Dick van Duijvenvoorde.

2.Vanaf den beginne…..
In het voorwoord van onze voorzitter, Dick van Duijvenvoorde, staat o.a. dat onze
jachthavenvereniging 35 jaar oud is.
Natuurlijk spreekt onze voorzitter de waarheid. Het klopt dat de vereniging in 2009 haar 7e
lustrum bereikt heeft en dus 35 jaar oud is.
Vijfendertig jaar is niet alleen een 7e lustrum, maar het is óók de 5e periode van 7 jaar.
Wanneer wij zouden gaan psychologiseren, komen wij ongetwijfeld interessante zienswijzen
tegen.
Maar……. onze haven (en daar draait het bij ons als watersporter toch voornamelijk om)
werd al in 1965 door/voor de “Zwolsche Roei- en Zeilvereniging” (ZRZV) aangekocht.
Eigenlijk klopt het niet dat er een haven werd gekocht, neen het was een stuk buitendijks
grasland, dat voor de somma van 6 duizend harde guldens (f 6.000,--) op 8 juli 1965 werd
gekocht van mevrouw W.E. Wistenburg- van Haaften.
In het hieronder geplaatste deel van de koopakte is dat na te lezen.
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Nu zijn er natuurlijk onder de leden van De Nadorst mensen, die echt in de historie zijn
geïnteresseerd en die zeggen dan direct, dat de aankoop van het stuk “buitendijks grasland”
niet het begin was…..en óók zij hebben gelijk.
Vanzelfsprekend was daar het nodige aan vooraf gegaan.
De wat oudere leden (in ieder geval de Zwollenaren onder hen) roepen dan De ZRZV was aan
de Katerdijk tussen wat nu de Hofvlietbrug en de Beatrixbrug (brug waar de A28 overheen
gaat) gevestigd.
In een wat verder in deze jubileumuitgave opgenomen bijdrage aan de hand van ons lid, Bart
Dekker, wordt daar uitgebreid bij stil gestaan.
Maar voor het echte begin moeten terug naar 25 september 1887. Toen werden er op de IJssel
bij het Katerveer (tussen de “oude” en de “nieuwe” IJsselbrug) roei- en zeilwedstrijden
gehouden. Een groot succes, want drie dagen later – dus op 28 september 1887 – werd
besloten om de ZRZV op te richten.
U kunt dit en meer terug lezen in het hierna geplaatste artikeltje “Roeien en zeilen”
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(kopie artikel roeien en zeilen)
Omdat dit in uw beleving misschien behoort tot de voor-pre-historie wenden wij de steven
weer naar de gewone pre-historie. Bart Dekker heeft onderstaand verhaal – nu slechts hier en
daar voorzien van een kleine aanpassing – in 2007 geschreven.
Lees maar!

3.Een opmerkelijk verhaal over het ontstaan, realisatie en
strubbelingen van Jachthaven DE NADORST – Hasselt
Oktober 2007

3.a. Aanleiding
Van Roel van der Mijl (destijds secretaris van het bestuur) kreeg ik het verzoek om een stukje
te schrijven over “de geschiedenis van onze haven DE NADORST”; reden , volgens Roel, ik
had tijd genoeg – als gepensioneerd docent – om dit werkje te doen !!
Gevraagd om documentatie van het havengebeuren, etc., stuurde Roel mij twee dikke mappen
om daar het één en ander uit te halen ...!!!!
Welnu, een weekend heb ik daaraan besteed en op zich was dit werkje van doorlezen en
aantekeningen maken zeer interessant: belangstelling was gewekt en ik beschikte over een
stortvloed aan gegevens en briefwisselingen.
Vanuit al die gegevens, etc., zal ik trachten om aan de opdracht te voldoen. Maar ik zeg u er
wel bij, dat zeer belangrijke stukken door mij gekopieerd zijn om het één en ander aan te
vullen. (opmerking redactie: bij het oorspronkelijke artikel waren inderdaad veel kopieën gevoegd. Voor deze
uitgave is daar een kleine selectie uit gemaakt)

3.b.Een persoonlijk verhaal
Ik begin met een persoonlijk verhaal:
Toen mijn vader P.J. Dekker in januari 1969 overleed , vond ik tussen allerlei oude papieren
ook nog zijn lidmaatschap van de “Zwolsche Roei”. (ZRZV Zwolsche Roei- en Zeil
Vereniging).
Hij roeide namelijk al in de jaren dertig en wist hierover nogal wat te vertellen.
Het oude clubhuis “onder het viaduct” aan de Zwartewaterdijk werd nogal vaak door hem
bezocht en ik mocht ook nog wel eens mee, alhoewel het een “grote-mannenaangelegenheid”was !
Hij was een welkome gast, want hij had voor zijn bedrijf – scheepsbevrachtingen en
sleepdienst – een sleepbooje, de “ZEEMEEUW” (de scheepstoeter heb ik thans nog aan
boord) , waarmee hij in samenwerking met Zijda’s Siklajama sleepbootje grote sleepschepen
door en vanuit Zwolle liet slepen naar de Katerveersluizen (sluismeester de Graaf (jawel de
opa van Brant de Graaf van de muziekwinkel). Daar lag de grote stoomsleepboot op stroom
om bij voldoende klandizie een grote sleep naar Arnhem, Nijmegen of Rotterdam te brengen.
Onze ZEEMEEUW heb ik jaren geleden nog eens ontdekt tussen de oude sleepbotenshow in
Zwartsluis.
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Naast de ZEEMEEUW hadden we in de familie nog een vrachtschip varen, de “VAGOR”,
vandaar dat onze vlet ook zo vernoemd is.
Het varen zit dus wel een beetje in ons bloed; ook mijn vrouw Truus was al gek op het water.
Ze komt uit Kampen en heeft veel gezeild in BM-ers, die eigenlijk van haar broers waren.
Maar mevrouw ‘pikte’ de boot nog wel eens mee om te zeilen op de IJssel; soms kon ze
vanwege de stroom de jachthaven niet meer inkomen en dan wachtte er thuis een
uitbrander !!!

3.c. De eerste stappen op het graslandje bij Hasselt.
Met het sleepbootje de ZEEMEEUW werd door mijn vader ook nog wel eens met de heren
roeiers naar Hasselt gevaren; voor de gezelligheid, om te picknicken op ‘het landje’ (onze
jachthaven), om in de buurt te gaan jagen op eenden, of iets dergelijks.
Het sleepbootje diende ook nog wel eens om de roeiboten terug te brengen naar de haven.
Niet geheel nuchtere roeiers kwamen dan aan boord van de ZEEMEEUW.
Aangezien vader het lidmaatschap altijd had doorbetaald en ik het lidmaatschap maar
overnam (je weet maar nooit waar het goed voor is) kon ik een ligplaats krijgen in onze
haven, want in 1970 had ik een Lauwersmeer besteld.
In die tijden was het heel moeilijk om een ligplaats te krijgen. Na de oliecrisis kon ik dus onze
nieuwe kruiser zo op het vertrouwde plekje leggen en daar liggen we nog steeds met de
nieuwe multivlet VAGOR, met groot genoegen !
De “oude” haven was eigenlijk net zo’n beetje “klaar”, want vader’s zakenvriend, Jan Prins
van Wijngaarden (waar hij nog wel eens zand of grint voor liet vervoeren) had inmiddels voor
de ZRZV onze jachthaven in Hasselt aangelegd, c.q. uitgegraven (zie kopie).

3.d.Hoe kwam onze haven tot stand?
Nou ja, er moest nog wel heel veel gebeuren om het haventje gebruiksvriendelijk te maken.
Uit de archiefstukken en oude foto’s blijkt dat er toen ook al werkdagen gepland werden om
het kostenplaatje niet op te laten lopen.
Volgens de verhalen van mijn vader had de ZRZV een bedrag van zo’n Fl 130.000 gebeurd
van de gemeente Zwolle om zich te verplaatsen naar een kolk nabij de vuilstortplaats
“Westerveld”.
De aanleg van de rondweg om Zwolle maakte dit noodzakelijk. Bij de kolk werd een loods en
een soort clubhuis gebouwd, waar de “Roei-“ onderdak kon krijgen. Van die FL 130.000 bleef
nog zo’n FL 15.000 over en toen bood Jan Prins van Wijngaarden aan, om voor dit bedrag een
jachthaven uit te baggeren/aan te leggen voor leden van de ZRZV.
Aldus is na veel overleg en correspondentie het jachthaventje gerealiseerd.
De heer Jan Prins van Wijngaarden was erg concentieus en had tijdens het aanleggen van de
haven (12/4 t/m 11/6 1965) nogal wat tegenslag; tijdens de uitvoering van de werken heeft het
terrein tweemaal onder water gestaan. Dit stagneerde het baggerwerk. Van het totale bedrag
voor de aanleg, Fl 10.941,60 trok de heer van Pr van Wijngaarden toch nog Fl 2.000 af ondanks alle tegenslag - zodat het totaalbedrag uitkwam op Fl 8941,60 (zie kopie 16 mei
1966).
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Voor alle vergunningen heeft onze oud-voorzitter de heer ir. J. Wartena (jawel de vader van
Sjoerd) zich erg ingespannen; ondanks alle voetangels en klemmen hebben de heren Wartena
en Prins van Wijngaarden de totale realisatie van de jachthaven kunnen bewerkstelligen

10

Foto: De eerste boten in De Nadorst

Nog een “big story” zou Dick Schaapman zeggen: over de ‘palen’.
Aanvankelijk waren hierover problemen, want palen waren duur !! We moesten ons
behelpen.
De heer ir. P.W.Otto was bij ons thuis op bezoek geweest en vertelde ons over het
‘palenprobleem’.
Op een avond kwam de heer J. Hagevoort, een fijne watersportvriend van ons, op bezoek; ik
vertelde één en ander over ‘onze’ haven en de financiële problemen.
De heer Jan Hagevoort was werkzaam als hoofd transport en als wagenparkbeheerder bij de
firma Van Gelder in Hattem.
Jan vertelde dat er in een grote opslagloods van Van Gelder bij Ommen een partij vrij nieuwe
houten telefoonpalen lagen; overbodig vanwege vervanging door betonnen palen. De heer B.
van Olst , toenmalig directeur bij Van Gelder wist voor de houten palen nog geen “klanten”.
Ik kende de heer van Olst goed en hij gaf mij en de heer Hagevoort fiat “om het maar eens te
bekijken”.
Brutaal als ik toen was , vroeg ik direct ook om het eventuele vervoer van die zware grote
dingen !.
“Geen probleem, regel dat maar met Jan Hagevoort” was het antwoord van de heer van Olst.
Ondergetende, met de heren Otto en Hagevoort naar Ommen en de heer Otto was direct vol
enthousiast.
“Transport geen bezwaar en dat doen we kostenloos”, aldus de heer Hagevoort.
Met een lange dieplader en een extra kraanwagen is toen in 1966 een groot aantal (ja, ALLE)
palen naar Hasselt gebracht tot aan de dijkvoet en aldaar gedeponeerd.
Vier palen wilde de heer Otto nog in Zwolle hebben bij de “Roei” en ook dat geschiedde
kosteloos !!!
Door de firma Slot zijn de palen geplaatst.
De haven is op 17 september 1966 door Burgemeester Malcorps van Hasselt officieel
geopend. Daarvoor werd door de ZRZV bijgaande uitnodigingskaart verzonden
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Het palenprobleem is trouwens in 1970 weer aan de orde geweest, want de firma Gebr.
Bodewes, van de scheepswerf geeft aan dat het slaan van palen in de kolk een belemmering is
voor de uitoefening van het bedrijf !
De heer Wartena en de Burgemeester van Hasselt hebben met de directie van Bodewes
overleg gevoerd op 2 maart 1970. Er volgen heel wat telefoontjes en correspondentie.
Maar … op 4 mei 1970 geeft de gemeente Hasselt te kennen dat de werkzaamheden gestopt
dienen te worden, tot nader overleg.
Ik kan niet vinden hoe het slaan van de palen is vervolgd. In ieder geval hebben wij aan de
kolkzijde een steiger met aardig wat ligplaatsen. Het bestuur zal dit dan ook wel op de een of
andere manier hebben opgelost.

3.e.De geschiedenis volgens de heren Sattler en Wiertsema.
In de archiefstukken vond ik ook een handgeschreven stuk van de heer A. Sattler, toenmalig
secretaris. Ik vond dit stuk zo leuk, dat ik het u niet wil onthouden.
Aaldert schrijft het volgende:
Geschiedenis:
In de jaren 1920 tot 1934 werd er te Zwolle uitsluitend gezwommen in z.g.n. buitenwater: in
het Zwarte Water waren aan de Katerdijk twee zwembaden naast elkaar. Het ene bad was
kostenloos en in het andere kon men voor tien cent (een dubbeltje) een bad nemen.
In 1934 werd het baden in buitenwater rondom Zwolle verboden, vanwege de besmettelijke
ziekte van Weil !
De zwembaden werden geloten en de ZRZV verhuisde van de Friese Wal naar de leegstaande
zwembaden.
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Naast de roeiaccomodatie beschikte men na de oorlog over een overdekt schiphuis. Hierin
lagen hoofdzakelijk motorjachten, omdat zeilboten steeds de mast moesten strijken.
De penningmeester van de ZRZV de heer J.H.W. Wierstsema had een kleine zeilboot in het
jachthaventje van Zwartsluis liggen, maar de afstand Zwolle-Zwartsluis was te ver ! Er werd
uitgekeken naar een plek in de buurt van Hasselt. Het oog viel op een buitendijks gelegen stuk
moerassig weiland, eigendom van mevrouw Witsenburg, wonende in Almelo.
Na enkele bezoeken van bestuursleden van de ZRZV, te weten voorzitter Wartena, secretaris
W. van der Klissen en havencommissaris J.H.H. Wiertsema werd er overeengekomen met
mevrouw Witsenburg tot de verkoop van 1 hectare van haar land.
Inmiddels was bekend geworden dat de ZRZV vanwege de bouw van een viaduct in de
rijksweg Amersfoort – Meppel over het Zwarte Water , moest verdwijnen.
In overleg met Rijk en Gemeente Zwolle werd een terp opgespoten als nieuwe plaats voor de
nieuwe “Roei”, enkele kilometers verderop in noordelijke richting.
De oude accommodatie was op Rijksgrond en –water gelegen en tot “wederopzegging”
toegestaan. Recht op vergoeding was er niet !.
Door veel te overleggen en veel cijferwerk heeft Rijkwaterstaat geadviseerd het begrote
bedrag van Fl 135.000 voor afbraak en wederopbouw of voor gehele nieuwbouw aan de
vereniging toe te zeggen.
“Den Haag” heeft gunstig gereageerd en zo is een belangrijke tak van sport voor Zwolle
gered.
De oude accommodatie werd afgebroken en bracht bij verkoop nog Fl. 4000,- op.
De jachthavenplannen werden uitgevoerd. Een Algemene Ledenvergadering was nodig om
goedkeuring te krijgen voor het doen van de nodige uitgaven. Veel jeugdige leden zagen niet
veel in de exploitatie, maar gingen overstag toen bekend werd, dat bij niet-goedkeuring de
plannen toch zouden worden uitgevoerd voor eigen rekening van enkele kapitaalkrachtige
leden.
Voorjaar 1965 werd de eerste dragline gevuld en na ongeveer vier maanden was de haven
een feit. Met telefoonpalen werden meerpalen geplaatst en met oude scheepsluiken werden
steigers gebouwd.
In juli 1965 kwamen de eerste boten in de haven.
In november ’65 werd het haventerrein geëgaliseerd en in het voorjaar 1966 werd de
beplanting aangelegd met hulp van jeugdleden van de “Roei”; duizend struiken en honderd
bomen werden geplant.
In bijzijn van de fanfare van Hasselt en het draaiorgel van de familie Koopmans en veel
genodigden werd op 17 september 1967 de jachthaven feestelijk geopend door Burgemeester
M.H. Malcorps van Hasselt.
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Bovenstaande foto toont de burgemeester, zijn echtgenote en kinderen en Karen Wartena, dochter van onze
toenmalige voorzitter Hans Wartena. (Inderdaad de vader van onze huidige havencommissaris Sjoerd).

Vanzelfsprekend heb je een haven om een boord van een schip/boot te gaan….en dan te gaan
…varen. Na de openingshandeling werd er dan ook een vaartochtje gemaakt (zie
onderstaande foto) aan boord van de “Pallieter”, een mooi traditioneel zeilschip.

Foto: schipper/wim kok/wim v.d.klis/jan van Drogenbroek/josé draper/nico elemans/klaas
kaspers
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Na lang en veel vergaderen is een schriftelijke overeenkomst gesloten met de ZRZV en op 1
januari 1975 werd de NADORST “zelfstandig”, terwijl op 4 maart 1976 een huishoudelijk
reglement en statuten werden goedgekeurd.
Deze voorgeschiedenis is opgesteld door J.H.H Wiertsema op verzoek van de secretaris A.
Sattler met het doel dit voor het nageslacht te bewaren.
Nogmaals: VERZOEKE DIT NIET TE VERNIETIGEN !
Zwolle, maart 1982
Getekend door A. Sattler.

3.f. Ter afronding van het artikel van Bart Dekker.
Clubtocht 9 juni 1990 naar de Weerribben: kanoën en op het haventerrein: barbecue. Een heel
gezellige dag met goed weer en veel lol.

Foto: Ook in de Weerribben, maar dan bij een andere gelegenheid.
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Naast leuke en feestelijke gebeurtenissen kent De Nadorst natuurlijk ook haar droevige
momenten
Op 25 december 1991 vond een grote schok bij de vereniging plaats: de heer Ir. Hans Wartena
was overleden. Iedereen op de haven was erg verdrietig en het bestuur wenste de familieleden
van Hans alle oprechte sterkte toe.
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29/30 mei 1999: 25-jarig jubileumfeest; groots opgezet.
Hiervan is een groot aantal foto’s en dia’s gemaakt en netjes bij dhr. Sattler afgegeven.
Elk jaar worden er 2x2 werkdagen gehouden. Hiervan zijn veel foto’s gemaakt, die in het
archief van de secretaris bewaard worden.

Foto: Aanleg nieuwe steigers en palen.

Opmerking:
De werkdagen worden over het algemeen goed bezocht en het zijn ook nog erg gezellige
dagen (snert etc.)
Er wordt onder het werk veel gepraat over de vaar-belevenissen van het afgelopen jaar of de
plannen voor het komende seizoen.
Soms zijn er leden die “deskundige” adviezen kunnen geven over technische problemen en
vaarroutes !!

4. Wat anderen schreven…
Verschillende andere personen hebben over onze haven, onze directe vaaromgeving of de
problemen die wij watersporters tegenkomen geschreven. Ook deze verhalen zijn gewoon
leuk om nog eens te lezen en… ze geven ook een tijdsbeeld.
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In augustus 1998 wordt DE NADORST in een leuk en uitnodigend artikel uitvoerig
beschreven door Albert Eefting in het blad “De Motorboot”. Helaas is de kwaliteit van dit
hierna opgenomen artikel niet om over naar huis te schrijven, maar toch willen wij u dit niet
onthouden.
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Een ander aardig artikel van de hand van de heer Kuyper vonden wij ook in onze
archiefmappen. De heer Kuyper kwam uit Amsterdam. Jarenlang was hij ’s zomers te vinden
op ons haventerrein en verbleef dan “in de caravan”.
De heer Kuyper had ook schrijverstalent, want van zijn hand verschenen diverse boeken b.v.
met de titels: “Omzwervingen langs de oude Zuiderzee” en “Zwervend langs het IJsselmeer.
Heden en verleden van het hart van Nederland”.
Deze boeken zijn nog wel via de tweedehands markt (b.v. bij www.boekwinkeltjes.nl) te
verkrijgen.
Het voor De Nadorst geschreven artikel is het volgende
Voor iedereen die gek op ‘NADORST’ is
Ten noordwesten van Hasselt, ten noorden van de Dedemsvaart, liggen de
Nadorstlanden. In ons waterrijke land komen wij veel namen tegen die ons in het begin
wat vreemd in de oren klinken en daar hoort NADORST ook bij.
Dat ik als Amsterdammer bij het uitspreken van het woord NADORST aan iets geheel
anders denk, moet men mij niet kwalijk nemen. Veel nadorst heb ik niet eens gehad en
voor de juiste omschrijving van dit woord moet ik zelfs Van Dale raadplegen: “Dorst na
een overmatig gebruik van wijn of sterke drank daags te voren”.
Al meer dan 5 jaren ben ik lid van de Z.R.Z.V. en dat is zo ongeveer de termijn waarop
je wat meer “eigen” begint te worden met de leveranciers in Hasselt. Dat is hen niet
kwalijk te nemen want zij krijgen mij soms alleen te zien op zaterdag en dan nog maar
gedurende de zomermaanden.
De ervaring heeft mij geleerd dat je enigszins moet oppassen om te vertellen dat je elke
weekend naar Hasselt komt; uit Amsterdam nog wel. Want dàt kunnen zij niet begrijpen.
Na zo’n ontboezeming kan het ook bedenkelijk stil worden; men neemt je doorgaans nog
eens extra op om te zien of je ze nog wel alle vijf bij elkaar hebt. Vooral wanneer je
vertelt dat je met de caravan op een uithoekje van de jachthaven staat en daar een
bootje in de haven hebt liggen. Want deze haven kent bijna niemand in het stadje.
Juist omdat Nederland zo overvol is geworden en elke gemeente haar best doet om
zoveel mogelijk recreanten aan te trekken, vind ik Hasselt zo’n aardige plaats, het oude
gedeelte wel te verstaan.
In de vijf jaren waarin ik weer regelmatig in Hasselt kwam, is echter ook daar veel
veranderd. In het zuid-oostelijk gedeelte van de Molenwaard bijvoorbeeld, waar
voorheen de kievitsbloemen nog bloeiden, nadert de nieuwe jachthaven haar voltooiing;
een haven met een capaciteit van 300 schepen en een parkeerterrein voor 200 auto’s. En
daarmee verliezen ons nadorstige haventje en de Molenwaardstreng veel van hun
bekoring.
Wanneer je jaren op het water gezworven hebt, komt er soms opeens een verlangen om
naar streken terug te gaan waar je in je jeugd veel gevaren hebt. En zo’n streek is de
Kop van Overijssel die begrensd wordt door de N.O. polder, Friesland en Drenthe. De
zuidgrens ligt even ten zuiden van Hasselt. Bovendien ligt er nog een prachtig gebied in
de directe omgeving: het Kampereiland met de IJssel, de Ketel en het Kattendiep; het
Ganzendiep met de Goot en het Zwarte Meer.
Door de aanleg van de N.O. polder heeft dit gebied veel van zijn oorspronkelijke karakter
verloren. Destijds grensden deze ongerepte streken aan één van de allermooiste
uithoeken van de Zuiderzee; een uithoek waarvoor veel te weinig belangstelling van
buiten af bestond. Wel voeren daar de bonzen van de visserlui en de kleinere punters
van de kubbevissers maar de toerzeilers schuwden deze uithoek met de kleine havens
aan lager wal van Kuinre, Blokzijl en Vollenhove.
Doordat mijn vader in Zwolle geboren werd en in zijn jeugd altijd op het Zwarte Water
gezeild heeft, lag het natuurlijk voor de hand dat wij regelmatig met het ouderlijk
botterjacht het Kampereiland en de Kop van Overijssel opzochten. Ook aan de tochten
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naar Urk en Schokland bewaar ik de beste herinneringen evenals aan de Overijsselsche
Vecht waar wij bij Dalfsen, aan de Hessumse Hooimars, vaak enige dagen bleven liggen.

Foto … eenzame kruiwagen…. koffiepauze tijdens werkdag in de haven?
Omstreeks 1900 werden al meer dan 60 bochten in de Vecht afgesneden en 7 stuwen
gebouwd; maar dat werd toen niet zo drastisch uitgevoerd als tegenwoordig en
waarschijnlijk met meer liefde voor het oude landschap.
Met het regelen van de waterstand waren de waterstaatkundigen steeds bezig. Dat was
een dringende noodzaak, zowel voor de boeren op het land als voor de bevaarbaarheid
van de rivier. Ondanks dat was het in 1920 nog vaak een riskante onderneming om de
Overijsselsche Vecht op te varen; op de terugtocht kon het opeens gebeuren dat er te
weinig water stond.
Onvergetelijk waren de momenten wanneer wij met het schip de Ketel, het Ganzendiep
of het Zwolsche Diep afvoeren en het ruwe water van de Zuiderzee reeds zichtbaar werd
wanneer je nog in de beslotenheid van de rivierarmen voer, door een uitzonderlijk mooi
landschap.
In 1940, toen het IJsselmeer door de Duitsers weer voor de pleziervaart vrijgegeven
werd, zeilde ik nog met mijn stalen kajuitjachtje naar Urk en Schokland. In Schokland
was men reeds bezig om de basaltkeien van de haven te verwijderen; de aanleg van de
N.O. polder was in volle gang, de dijk werd nog tijdens de oorlog gesloten en de gemalen
in werking gesteld.
Van Schokland voer ik met een stijve bries naar Blokzijl. Onderweg kwam ik twee
platbodems tegen, van hetzelfde type; één daarvan was fonkelnieuw, een juweel van een
schip. Het was de Vollenhovense bol GOETZEE van Ir. J. Loeff die met het schip van de
oude werf van Huisman aan de Ronduite kwam waar het daags tevoren van stapel
gelopen was. Vele malen heb ik dit schip teruggezien, onder zeil of in de haven van
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Muiden, maar het heeft tot enkele jaren na de oorlog moeten duren voordat ik als
bemanningslid aan boord kwam tijdens een Flevorace.
De havengeul van Blokzijl vertoonde veel overeenkomst met die van Elburg. Na de geul
voer je door een uitgesterkt weiland met het fraaie silhouet van het stadje op de
achtergrond. Bij het binnenvaren van de havenkolk kwam het grootzeil opeens terug
door de luwte. In deze kolk lagen maar enkele beurtschepen; het stadje was in verval en
niemand zou toen gedacht hebben dat ditzelfde kolkje in nog geen dertig jaar de
trekpleister van ontelbare watersporters zou worden.
Uniek was de vaart door het Noorderdiep, de Valsche Trog en over de verlaten Beulaker,
via de Arembergergracht, naar Zwartsluis waar nog in de oude sluis geschut werd.
Zwartsluis was in mijn jeugd reeds een levendige plaats met veel bedrijvigheid van
binnenschippers. Trouwens, vele tientallen jaren daarvoor kwamen de turfschippers al
“doer de Zwarte Sluyze” met hun hoog opgetaste ladingen van de Drentse venen.
Maar in die tijd was je op zondag niet zo welkom in Zwartsluis en deed je er beter aan
om niet in zeilerskleren de wal op te gaan. Je werd dan door de jeugd met stenen
bekogeld, speciaal wanneer er jeugdige vrouwen bij waren die een duffelse broek
droegen en daarmee wellicht hun tijd een beetje vooruit waren.
In Genemuiden bracht ik een bezoek aan Klaas Fuite, de eigenaar van een fabriekje waar
biezen matten gemaakt werden; deze Genemuider matten waren toen nog erg in trek. Ik
heb nog een foto van Klaas Fuite, achter zijn bureau gezeten met de boezeroen aan. Met
een geleende fiets maakte ik met hem een tocht langs de biezenvelden; en nu is er een
straat in Genemuiden, de Klas Fuitestraat, die naar hem genoemd is.
Langs de “Keet” en de “Ketting” voer ik, iets ten noorden van Genemuiden, waar zich het
vluchthaventje bevindt met het gezellige oude huis van Rijkswaterstaat. Een prachtig
punt waar nu ook de vogelwachter Wildeboer woont, een aardige man die veel te
vertellen heeft en je graag meeneemt naar “zijn” vogeleiland. Een plaats trouwens waar
zich na 1849 veel strubbelingen voordeden tussen binnenschippers en tolgaarders. In dit
jaar werd het Zwolsche Diep door een ketting afgesloten en de schippers werden
verplicht om eerst tol te betalen voordat doorvaart verleend werd. Het heeft tot 1 maart
1875 moeten duren voordat de ketting met “den toestel” verwijderd werd en geen tol
meer geheven werd. Dat dit gebeurde, is te danken aan Willem Jan Schuttevâer,
schipper van origine, die steeds voor alle schippers op de bres stond. Aan deze Willem
Jan Schuttevâer, de vriend en raadgever van de binnenschippers, is de naam ontleend
van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevâer.
Over het Zwolsche Diep, met aan één kant van de leidammen het somber aandoende
“fort” Kraggenburg, het punt waar het water ruig werd, zeilde ik in de wind naar Muiden
terug.
Veel is er veranderd in de Noord-Westhoek maar het zeilen in deze streek is een
belevenis gebleven.

W.Kuyper

5. Op de bres voor goede watersportvoorzieningen.
Bootjesvolk en dan met name de zeilers ondervinden op hun tochten regelmatig hinder van
bruggen en sluizen. Dat de bediening daarvan ook vaak een probleem is, is niet alleen van de
huidige tijd maar zeker ook van vroeger……..Wanneer wij het volgende artikel in
ogenschouw nemen is er zelfs al veel verbeterd! Laten we ons dat ook eens realiseren…
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Naast een goede bediening van bruggen en sluizen zijn goede aanlegvoorzieningen eveneens
erg belangrijk.
Met het groeien van het inzicht dat de recreatievaart toch ook een belangrijke economische
betekenis heeft, zijn er gaandeweg in vrijwel het hele land vaak mooi gesitueerde
aanlegplekjes in de vrije natuur gerealiseerd. Zoals bekend mag daar 2x 24 of 3 x 24 uur
meestal gratis afgemeerd worden
Ook dat ging natuurlijk niet vanzelf. De verschillende landelijke watersportorganisaties
hebben zich daarvoor ingezet.
Hoogstwaarschijnlijk is de bekende Marrekrite, de organisatie die daar de eerste grote aanzet
toegegeven heeft.
Hun initiatief mag dan ook zeker wel een plaatje krijgen in ons jubileumboekje.
In onze haven zijn de schepen gaandeweg steeds groter geworden. Ook is het vaargebied van
veel van onze leden daaraan gepaard gaand verlegd van de meren- en andere
binnenwatergebieden naar het IJsselmeer, de Waddenzee en tijdens de vakantiemaanden nog
aanzienlijk verder.
Jarenlang stond echter voor meningeen een zeilvakantie in Friesland op het programma.
In dat licht gezien was het dan ook logisch, dat het toenmalige bestuur besloot om een
collectief de bekende Marrekritewimpels aan te schaffen. Elk lid kreeg deze wimpel na de
betaling van de het zomerliggeld toegezonden
Ook nu zien wij de wimpel nog in menig jacht, maar destijds was de “Marrekritewimpeldichtheid” groter…..
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6. Verschillende activiteiten.
In de bijdrage van Bart Dekker worden al diverse activiteiten genoemd die in de loop der
jaren hebben plaatsgevonden. Zo zijn er al jarenlang – veelal samen met “Zwartsluis” –
onderlinge zeilwedstrijden georganiseerd.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen vindt er tevens elk jaar een lezing, diapresentatie of
inleiding met discussie e.d. plaats.
Soms een wereldzeiler, dan weer een presentatie van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij, dan weer een tocht naar Spitsbergen en ga zo maar door. Heel vaak erg leuk en
ook leerzaam.
Er zijn jaren dat er gezamenlijke tochten zijn georganiseerd, maar we hebben ook al diverse
jubilea achter de rug waarbij ook steeds wel wat (en soms ook heel grootschalig) feestelijks
georganiseerd werd.
Hieronder een willekeurig aantal foto’s van feesten uit ons verleden.

(Boven) Op weg naar (of van?) en (onder) tijdens de jubileumactiviteiten in 1999 bij de
ZRZV
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Foto: links Erik Berkhout, hét financiële brein van De Nadorst (overleden aug 2008) en voormalig bestuurslid
Albert Dost.
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Foto: Bij enkele festiviteiten van De Nadorst werd de zaak opgevrolijkt door een pierement!

Tot een geregelde activiteit van de jachthavenvereniging behoort ook het uitbrengen van het “|
Nadorstig Nieuws”. In aanvang beschikten wij over een bladzijde in het ZRZV-blad de
“Frisse Wind” , maar nu al weer een flink aantal jaren is er een eigen periodiek met deze
naam. Naast zakelijke mededelingen treffen we in deze bladen ook beschrijvingen van
vaartochten aan, opgedane ervaringen e.d.
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7. Na een jarenlange band met ZRZV wordt De Nadorst eind
2000 een volledig zelfstandige vereniging.
Zelfstandig worden gaat niet zonder slag of stoot……. Bij kinderen is de puberteit vaak een
heftige, en soms ronduit moeilijke periode. Ook voor de Jachthavenvereniging De Nadorst
geldt in feite het zelfde. Het losmakingstraject van de ZRZV is een jarenlang proces geweest.
Wij willen niet té veel aandacht aan deze episode beschouwen, maar dit helemaal links laten
liggen past ook niet een enigszins historisch getinte beschrijving. Vandaar:
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Tussen de losmakingsactiviteiten door was er op een enkel moment natuurlijk ook wél een
gevoel van saamhorigheid en enige chauvinistische trots…. Bij de huldiging “op de Roei” van
de roei- winnaars van de Olympische Spelen in Atlanta was De Nadorst natuurlijk
vertegenwoordigd
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De haven is nu echt van ons!

last but not least :

baas in eigen buik
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Uit de collage van officiële akten uit december 2000 valt op te maken, dat er toen ook een
Stichting Jachthaven De Nadorst is opgericht.
Ja, onze jachthaven kent een gedeeld eigendom. De juridische eigenaar is de Stichting, terwijl
het economisch eigendom en de exploitatie in handen is van de Jachthavenvereniging De
Nadorst.
Voor deze constructie is destijds heel bewust gekozen om ons kostbare bezit een zo’n ’safe”
mogelijke basis te geven.
Voor ingrijpende beslissingen is zowel een besluit van de Stichting als de Vereniging nodig.
Deze constructie beschermt ons ook tegen nog wat andere problemen, het voert echter te ver
om daar in dit kader uitgebreid bij stil te staan.

8. Soms onwetend of gewoon burgerlijk ongehoorzaam ?
Een van de wat negatievere eigenschappen van onder andere óók onze haven is, dat er na
verloop van jaren verontdiepingen gaan optreden. Bij veenachtige grond is dit een heel
natuurlijk verschijnsel, wat dan ook moeilijk écht te stoppen is.
Duidelijk is dan ook, dat er – wil de haven toegankelijk blijven voor tamelijk diepstekende
kielboten – er van tijd tot tijd gebaggerd moet worden.
Al jarenlang is het de gewoonte om de baggerspecie op de walkant te storten, in te laten
klinken en weer in te zaaien. Binnen de kortste keren heb je dan weer een mooie graswal.
Was op deze manier baggeren – waarbij de baggerspecie dus niet het eigen perceel verlaat –
vroeger geen enkele probleem, tegenwoordig ligt dit duidelijk anders.
Vooral de laatste jaren zijn de milieu-eisen steeds strenger geworden.
In 1996 leidde onze werkwijze – getuige onderstaande brief - tot een probleem met
Rijkswaterstaat.
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Onze havencommissaris van destijds – Dick van Woerdekom – heeft zich behoorlijk in
moeten spannen om alsnog een vergunning te krijgen en een boete te voorkomen……
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Enerzijds begrijpelijk dat de overheid milieu-eisen stelt, anderzijds leidt dit toch wel tot veel
bureaucratische rompslomp.

9. Personen die zich onderscheiden.
Elke organisatie kent wel mensen, die net iets meer voor de club doen dan het doorsnee-lid, óf
die op een andere wijze boven het maaiveld uitkomen.
In de historie van De Nadorst kan er gemakkelijk tot een aardig rijtje gekomen worden.
De laatste jaren is de gewoonte ontstaan om – bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie – een
dergelijk lid op een enigszins ludieke wijze in het zonnetje te zetten door aan hem (en/of haar)
de GOUDEN …….. uit te reiken.
De volgende gouden trofeeën zijn inmiddels uitgereikt:
2006: Willem van Hezel – de gouden pikhaak.
2007: Echtpaar Oldenbesten – de gouden bloempot.
2008:Dick en Grietje Schaapman – de gouden harpsluiting.
2009: Roel van der Mijl – het gouden schrijfgerei

Gouden pikhaak voor Willem van Hezel
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Bij de positie van Dick en Grietje Schaapman moeten we toch even in het bijzonder stilstaan.
Al vóór dat onze haven er was, woonden zij in hun huis aan de Sluizerdijk en van meet af aan
zijn zij als havenmeestersechtpaar nauw bij het wel en wee van de haven betrokken. Al deze
jaren hebben zij een heel grote bijdrage geleverd in het toezicht op de haven, de inning van
passantengelden, het groot- en klein onderhoud, het schoonmaken van de toiletvoorzieningen,
het controleren van meerlijnen van de schepen bij storm of extreem hoge of lage waterstanden
en…..ga zo maar door…..

10. Bestuursleden door de jaren heen.
Een vereniging moet een bestuur hebben. In de loop der jaren hebben een flink aantal
personen kortere of langere tijd van het bestuur uit gemaakt. Uit de hieronder opgenomen
opgave valt op te maken, dat sommige van de bestuursleden De Nadorst echt jarenlang met
veel inzet en toewijding hebben gediend.
Voordat de Jachthavenvereniging De Nadorst eind 1974 werd opgericht was De Nadorst een
volledig onderdeel van de ZRZV. Binnen de ZRZV heeft tot dat tijdstip veelal een aparte
beheerscommissie gefunctioneerd c.q. waren een of meer ZRZV-bestuurleden met “Hasselt”
belast. Wij beschikken niet over de namen van al deze personen, duidelijk moet natuurlijk wel
zijn dat óók die personen voor onze haven van belang zijn geweest!
Personen die - sinds 1974 - onderdeel van het bestuur van De Nadorst uitgemaakt hebben.
Nr
01
02
03
04

Functie
voorzitter
Secretaris
Penningmeester
havencommissaris

Benoemd
November 1974
November 1974
November 1974
November 1974

Afgetreden
13 maart 1990
17 maart 1979
05 april 2000
17 maart 1979

05
06
07
08
09
10
11

Naam
J.J.Wartena (Hans)
C.Kolder
E.E.Berkhout (Erik)
J.M.N. van
Drogenbroek
J.H.H.Wiertsema
A.Sattler
V. Burgers
J.Renssen
J.Overbosch
A.J.Dost
R.Kuipers

Commissaris
Secretaris
Havencommissaris
Commissaris
Havencommissaris
commissaris
commissaris

November 1974
17 maart 1979
17 maart 1979
6 maart 1981
28 februari 1985
28 februari 1985
7 maart 1989

6 maart 1981
9 maart 1993
28 februari 1985
01 april 1989
13 maart 1990
7 maart 1989
31 augustus 1991

12

J.A.Bruininga

commissaris

13 maart 1990

05 april 2000

13
14
15

H.J. Stoel
D.F. v. Woerdekom
Sj.Wartena

Havencommissaris
Havencommissaris
Havencommissaris

13 maart 1990
10 maart 1992
10 maart 1992

31 augustus 1991
07 maart 2001

16

R.vd.Mijl

Asp.secretaris

10 maart 1992

17 maart 2008

17
18
19
20
21

D. van Duijvenvoorde
B.J. Dijsselhof
O.Benink
H.B.Voortman
M.A.M AkkermanOosterwijk
Hans de Graad

Voorzitter
Penningmeester
Havencommissaris
Havencommissaris
Penningmeester

5 april 2000
5 april 2000
07 maart 2001
13 maart 2006
12 maart 2007

Secretaris

17 maart 2008
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Opmerking

Voorzitter 13
maart 1990
Voorzitter 10
maart 1992

Secretaris 9
maart 1993

12 maart 2007
13 maart 2006

In de loop der jaren werd het bestuur vaak ter zijde gestaan door commissies en/of personen
met een bepaalde taak. Sinds enkele jaren verzorgt Ben Rigter de coördinatie van de
activiteiten en neemt deel aan de bestuursvergaderingen.
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Jaren
15,5
4,5
25,5
4,5
6,5
14
6
8
5
4
2,5
10
1,5
9
Reeds 17
jr
16
Reeds 9 jr
7
5
3
2
1

Dit jubileumboek is een speciale uitgave van de “Jachthavenvereniging De Nadorst” ter gelegenheid van het 35
jarig bestaan in 2009.
De samenstellers: Dick van Duijvenvoorde, Dick van Woerdekom; Bart Dekker, Bé Dijsselhof en Hans de
Graad.
Adres haven: Sluizerdijk 1, Hasselt
Postadres: Postbus 446, 8000 AK Zwolle
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