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Geachte sponsor, 

Inleiding: 
De fuikenboot is door een aankoop in 1997 in het bezit gekomen van de Stichting 
Hoornse Schouw. Het bootje was al in slechte staat verkregen maar nu is de keuze; 
naar de schroothoop of restaureren. 
De vrijwilligers van de Hoornse Schouw hebben de keuze gemaakt om het bootje in ei-
gen beheer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 
  
Geschiedenis: 
Voor zover bekend is de fuikenboot in de jaren vijtig  van de vorige eeuw gemaakt in op-
dracht van Klaas Blokker, visserman te Hoorn. Het scheepje ging als bijboot dienstdoen 
van de HN1. 
Klaas Blokker is gestopt als visser waarna het bootje op de binnenwateren rond Hoorn 
heeft gevaren onder verschillende eigenaren. In Schellinkhout heeft de HN I het laatst 
gevaren waarna het aan onze stichting is aangeboden.  
  
Verloop van de restauratie: 
Aanvankelijk is begonnen met het verwijderen van de vlakdelen voor en midden. Nadat 
die uitgesneden zijn uit nieuwe plaat zijn ze provisorisch vastgezet met bout-moer ver-
binding. 
Het zelfde is gebeurd met de verweerde spanten. 

Vervolgens is de bun en trog verwijderd, gekopi-
eerd van nieuw plaatijzer en in elkaar geklon-
ken. 
Deze eenheid is aan de romp bevestigd met 
bout-moerverbinding. 

Het potdeksel is niet in eigen beheer nieuw ge-
maakt maar door dhr. D. Commandeur, een 
specialist in 
vlettenbouw. 

Herstel van enkele kleine plekken in de huid en bij het 
berghout zijn met het lasapparaat aangepakt.  
  
Uiteindelijk was het dan zo ver dat in het najaar van 
2018 echt begonnen kon worden met klinken van alle 
reeds met bout en moerverbindingen aan elkaar gezette 
delen.    

Diverse vrijwilligers hebben zich op deze taak gestort en 
in de gesloten loods van het Centrum Varend Erfgoed is 
nu het eindresultaat van het ijzerwerk te bewonderen. 
De nodige onbeschermde ijzerdelen zijn in de primer 
gezet en worden later in de definitieve beschermlaag 
gehuld. 

Andere onderdelen die niet tot het project behoren zoals 
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de houten rol aan de voorzijde , om de visnetten uit te vieren, de zitbankjes voor, mid-
den en achter, het bunluikje , de riemen en de laningen zullen in het voorjaar worden 
vervaardigd en daarna kan het scheepje na bijna 20 jaar….weer varen. 
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Met dank aan alle vrijwilligers en onze sponsoren. (Prins Bernhard Cultuurfonds, Vereniging 
Oud Hoorn, 

Met vriendelijke groet, 

Johan Nieuwdorp, secretaris De Hoornse Schouw. 
oktober 2013. 
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