
NIV de Haven: 'troephuis' en vloot
met geschiedenis Alexander Senger

Op het terrein van Hageveld ligt het clubhuis van de zeilverêniging NJV De Hàven; op het eerste

gezicht een gêwoon clubhuis met gewone zeilbootjes in een gewoon klein haventje. BÍ nadere

bestudering blijkên er veel verbindingên te liggen met het erfgoed en de geschiedenis van de regio.

T€r gelegenheid van het zêstigjarig jubileum kijken we wat meer et detail naar dat bijzondere

gebouwtje en diê bijzondere bootjes.

L Het gebouw NJV De Hatefl (toen nog Zeel,erkennersgrceP

St. Jozef) vktk voor de,"oltooiing in 1961.

f Hetzeve êlubhuis in 2oi4.

T-\rjeëntàchtig jaar geleden. in 1912.

L/werd in Heemstede een pàdvinders-

troep opgeiicht voor dejongens vàn het
Triniteitslyceum en het Mendelcollege,
de katholieke padvindersgroep St. Jozel
In 1955 veranderde deze groep padvin-
den in zeeverkenners, mede op initiatief
van de latere zeilgrootheid laap Kramer.'
Van de uiteÍlijke kenmerken van de

scoutingwas in de tlveede helft van de
jarcn zestig eigenlUk alleen het blau$'e
hemd met de Franse lelie over. Rond
diezelfde tijd waren ookmeisjes wel-
kom.In 1975 \,ras het ookgedàan methet
katholieke karakter. De st. lozefgroep
werd omgedoopt in Nauiische longeren
Vereniging De Haven. NIV De Haven
bestaat ditjaar dus o6cieel zestigjaar.'

Het teÍrein
De'schipper' (hopman) laap Krêmer
en de paters in de schoolbesturcn had
den natuurlijkgoede connecties bi het
bisdom Haarlem. Kramerwas al eerder
betrokken bij een groep die een haventje
op het Íerreinvan heÍ kleinseminarie
Hageveld voor elkaarhad gekregen. Dat
was bij uitstek geschikt vooÍ St. Jozel
Samen met Pater van Beurden en ande-
ren nam hi al in 1955 contact op met de

regent van Hêgeveld en, hoewel het wel
even duurde, met succes, In 1961kwa
men de zeeverkenners uiteindelijk in het
bezitvan de grond. Dat was echter maar
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L De paílvinàers
yan St. Jozef op

íeije,
t,aorcêhijnlijk in
1954.

ZichtbaÍe wortêls
in de Íegio
ln een briefvan 16 oktober 1955 vroeg
Dr. Modestus van Straaten, rector van
het Triniteitslyceum, aan het gemeen-
tebestuur van Heemstede toestemming
op het terrein van her kleinseminarie
Hageveld, langs het kanaai tegenover
de laatste huizen aan de Mozartkade
een 'bescheiden gebouwtje' te mogen
plaatsen als hoofdkwartier van'deze op
te richten Zeeverkennerstroep'. De keuze
rvas gevallen op dit terrein 'vanwege de
daar ter plaatse reeds aanwezige haveD'.
Het college van B&W van Heemstede
reageerde in een êntwoord êan 'De heer
Dr. M. van Straêlen' welwillend: 'Wij zijn
derhalve bereid onze medewerking daar,
toe teverlenen, onder de voorwaarden
dat de afmetingen en de plaats van het
gebouwtje aan onze nadere goedkeuring
onderworpen ztn.' Daarmee begon een
bourvproces dat pas in 196r afgerond zou

OntwêÍp van het
Wachtschip
De eerste tekening van het pand, zo Íaat
in de bestuursnotulen van februari r95Z
werd gemaakt door de broervan Pater
van Beurden, die architect was. De naam
werd 'Wachtschip', naar de varende
moederschepen die bij veel scouting
groepen in gebruik warcn/zijn. De
afmetingen $'erden 'ongeveer groot 2r x

7 m. tvaarop een verdieping van 5 x 7 m.'
Daar heeft de welstandscommissie zich
meerdere keren over opgewonden: dit
was geen'bescheiden gebouwrje' meer.
Ll een briefvan 4 oktober 1957 schreef
het college: 'Her thans ingedi""nde plan
geeli echter de bouwaanvan een club,
huis, met afmetingen, die de rusr en de
verhoudingen (...) zouden verstoren.'
Het gebouw mochr niethoger zijn'dan
begane grond met kap.' B&W Safin
overwegingeen nieuwplan in te dienen,
'$,êêrin rekening is gehouden met de
bovengemelde belnerkingen.' Een nieuw
ontwerp Nerd ingediend, met aanpas-
singen vaD architect Nic. de Jong uit
Utrecht. Op 2ljanuari 1958 deelde B&W
mee dat zt zich met dêt ontwerp rvei
verenigen konden. De bovenverdieping,
de'brug', mochtbltven. tnhet Haa ens
Ddgrlad vàn ro september 1959 presen
teerde Jaap Kramer trots een maquette
van het gebouw De funderingwas die
zomer al door de leden gelegd.

De schouders eronder
Ondernemende jongens wnren het,
regelneven aydrt h lettre, die eerste
zeeverkenners van de St. Jozefgroep en
hun stal Er moest een 'troephuis' komen
en zij zouden dat varkentje wet eers even
wassen. Het waien nog niet de dagen
van ttate of-the art'-clubhuizen op kos
ten van de gemeenschêp. Gemeenteltke
subsidie, maximaal40% van de exploi

L SchippeÍ Jaap Kramer bij de mdquet-
te yan het trcephuis; 1959.
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tatierekening, rvas \^'e1 beschikbaar maar
alleen als je 'noodlijdend' was. Het natio-
naal hoofdkwartier van de Katholieke

leugdbeweging urasbereid een subsidie te

verlenen en diverse particulieren droegen

bij, maar gedekt was de begroting (ca.

zo.ooo gulden) geenszins. De matetialen
en het arbeidsloon moesten de tweeén

dertjg leden dus grotendeels zelfregelen.
En ook het feitelijke bouwwerk zou,

behalve dalvat vanwege de veiligheid
door professionals gedaan moest worden,
op de overmoedige jongensschouders

ierechtkomen. Dat het uiteindelijk een

zwaar proces $'erd, blijkt wel uit het
ledenverloop. Van de tweeëndertig leden

wJren. re.l rijde van de Íor'e opening in
1961, nog slechts twee stafleden en lwêálf
leden over. De restÍ'as het allemaal te
veel geworden.

'Gratis' materialen
Gelukkig rvaren (staf)leden, ouders

en bedrtven uit het hechte katholieke
netwerk in de regio bereid een bidráge
te leveren, soms met 8eld, meestal in
de vorm vên maÍerialen en kennis. De
\ecrelari. !dn de oudercommis\ie, dan-

nemer l.PA. Nelissen, heeft zich àctief
bemoeid nr:t de l,oun err de 5upe'vr\ie
op het NeÍkvan uitvoerend aannener
Marchand.

Het voert te ver om alle goede gáven en
gevers te noemen. Daarom hieronder eerr

kleine greep:

- Uii de notulen van een vergàde-

ïingvan 15 februêri 1957bltkt dat,
door bemiddeling van de familie Van
Schooten, afgekeurde betonnen straatste-

nen 'om niet'konden worden verkregen
van'een íabriekte Sassenheim' (lonker's

Beton). Dat waÍen ervoldoende (+: mu)

om zowel het'ruin1'(de interne boten-
loods) als een strook aan devoorkani van
het Wachtschip te bestraten.

- De kalkzandstenen voor het gebouw
zelfrvaren, ook'olr niet', beschikbaar bt
Kalkzandsteenfabriek Arnoud in Hil
legom.

In de zomer van 1959 kwam er een

gedeelteltke bou$'vergunning en konden
de leden van St. lozefalvaÍ de funde
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L De fuflderifig ligt eí, fiu àe rest nogi
1959.

ring leggen. Grote ovale rioolbuizel,
zogenoemde putringen, moesten zi met
een hogedrukspuit in de grond brengen.
Nonnaal gesproken nás één putring
voldoende, mêar aal1 de achterkant van
hetterrein (tegen het land aan van wat nu
tuinbouwbedrijf Belièn is), hád vroeger
een beek gelopen. 'Daar moesten er el

drie in,' volgens medeoprichter Fred
Bertholee. De rioolbuizen kwarnen als

overcompleet van een nieuwbou&'project,
hoogst$'aarschijnlijk de Bloemenwijk ten
noorden vên de Zandvoortselaàn-

De balken $'aarop de eerste verdie-
pingvan het Wachtschip rust zin alkom
srigvan hei uit 1743 daterende Oude
Posthuis áàn de Herenweg in Heemstede,

dat in 1958 gedeelteltk aÍbrandde. faap
Kramer, die aan de Kerklaan rr5 woonde,
stond rnet zijn neus bovenop de brand en

zag mogelijkhedei in de tragedie. Aan
de balken is nu her en der nog de brand
schade te zien.

- Niet minder bijzonder is de her
komst van het glas. De kenmerkende
kleine ruitjes krvamen van Uitgeve-
rt Spaaínestad. Daar hadden ze een

eerder leven gehad als glasnegàtieven

varr30 x 40 cm. De vadervan een van
de leden werkte als fotobeheerder bt
spaarnestad. Een deel ván het archief
rvas blijkbaar niet meer nodig. Fred
Bertholee herinnert zich nog dat het
een'heidens karwei is ge$'eest om ál
die ruitjes schoon te maken'. Met een

speciaal oplosmiddel moesten de zee

verkenners de foto-emulsie verrl'ijderen.
Nu beschouwen r\,e het vernietigen van
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oude glasnegatieven a1s vernietiging van
erfgoed, maar voor de zeeverkenners
was het kale glas veel meeÍ waard.

- Achter de huidige beschoeiirgvan
het haventje, die overigens weer aan
vervanging toe is, bevinden zich vtftig
oude gevangenisdeuren. De rneningen
lopen uiteen ofze aÍkomÍige ztn van
de gevangenis van Enkhuizen, Hoorn of
Haarlem. Het feit dat het om vtftig deu
ren gaat ltkt de kleine stadsgevangenis in
Enkhulzen uit te sluiten. De deuren zijn
van eikenholrt met smeedijzeren beslag.

Nader onderzoek is nodig.
In r9ó1was het gebouw feitelijkklaar Gek
geioeg is in de archieven van NJV De
Haven nietsl'àn een feestelijke openirg
terug te zien. In debe$'aaÍde notulen is
zelfs ncrgens een datum te vinden. Zoals
vaakbij dit soort projecten, leverde de
afborw rlog wel wêt problemen op. Zo
rvordt in notulen van t oktober 196r

nog gesproken van bolstaande ramen en
een scheur in de schoorsteen, terwijl het
Wêchtschip dan al enige tijd in gebruik
is.

De vloot
Ook devloot houdt de verbinding met
de regio levend. Naast vijf 16 -k$radraten
voor de oudste leden, de senioren, heeft
NIV De Haven de beschikking over
zeven houten vletien. Dnàrin zeilen de
minit en dejunioren. Bt verre$'eg de
meeÍe scoutiDgveren jgingen zt11 dat
stalen Lelievletten, die in de jaren viliig
a1s standaàrdboot werden aangeboden.
'Schipper'laap Krêmer besliste na een

L Posí,eryoer ra Texel naar Vlieland

kritische evaluatie en een proefvaart
echter anders. De zeileigenschappen
waren dernatc belabberd, dat die de
toets der kriiiek niet konden doorstaan.

Jêáp Kramer is ookbezig ge$'eest met
een eigen ontwerp, mêar dat is uiteinde
lijkgeen succes gervorden. Ëen goedkoop
alternatief rverd ge\rcnden in houtei
vletten, lichte boten met twee'sleep
lades' waarover de boot op het ]ênd kan
woÍden getrokken zonder de bodem te
beschadigen. Door hun geringe diepgang
en lichte ge$'icht zin die veel gebruikr in
havens, op deWadden en rond het Ils
selmeer. Ze waren geschiktvoor Íoeien,
i'rikken (met één roeispaàn achteraan
de boot) en zeilen. De vletlen die NIV De
Haven aankocht ztn voorheen gebruikt
als reddingsboot bt de strandwacht van
Zandvoort, als Íoeivlet bij de Koperen
Ploeg'die boten aan en afmeert in de
Amsterdamse haven, en volgens de over

J
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> Een likje

de ette . Op íle

leverlng Telfs als postvlet tussen Vlieland
en Texel.

Lekker knoeien met lijnolie
Naarmate dejaren vorderden raakten de

boten natuurlijk versleten, maar vên het
model de Heldersevlet wilde NIV De
Haven geen afscheid nemeÍ. Ter vervan-
ging zijn tegen zeer schappelijke prijzen
bt Bouhuts in Durgerdam Dieuwe boten
naaÍ historisch model gebourvd.

Momenteel heeft de vereniging vtf
vletten ilr devaêrt: de Bever Zeemeeulv,

Fuut, Haai en Bruinvis. Twee andere
hebben restauratiewerk nodig: de Najade
en de Njord. Daêraan wordt in'het ruim'
nu had gewerkt. Oud,lid en vrtwilliger
Klaas van Haeringen heeft in dejaren
negentig uit enthousiàs,re een boten
bourvcursus gevoigd en begeleidt tegen-
woordig de leden bij groot onderhoud en
restauratie. Alle ledeD, zelfs de klein-
tjes. worden sowieso betrokken bij het
onderhoud, a]$'as het maar in de vorm
van een regelmatig likje lijnolie. Ook dat
is nnmelijkleuk en leerzaam. Gekleed
in overáll lekker knoeien lnet druipende
kwasten zonder dat papa ofmama boos
wordt, zou jedereen in zijnjeugd moeten

Noten

-:a:--:? :-.--
É'€ ' ----

L Het Wacht-

Hageveld.

Bronnen
Notulen, akren en àr.hiefstukken Nlv De

verenigingsbhd H.r Sr!r9.,
httf ://leider.couÍant.nu
http://nl.scoutwiki.oÍg/Wachlschip
httpsr//sites.google.com/site/
hoopopsrlvaart,e2rlde-Íhippe6 v!n
niruwpoortbreenft briek
httpi//wlN.noo.d'hollandsa.chieilnl/

Nlet dank aan Fred Bertholce, Leuny vln
<id werlï, Boudi van vlijnen, Klaas vaD

Haeringen en BàÍt Jàn vdn Gaan.

laap KrdDerlveÍd lrter heel bekend.
Hiischreeleen reeks boekcn over zeileD
cn was geruime tiid vóorzitter lan de
NcderlaDdse bond van la.htarchitecten
Hijonxlierf sóepen àls d€ \4raddcr,

De naam St. Jozefbstaat nog $el in dr
Stichrnrg st. lozel dÈ de eigenàdr is vàn
pànd, terrcnr en vloot. De ltreniging
keilàdivnciten) heer NIV De Haven.
De Ádste.damse Koperen Ploeg beÍadt
oflicieelsinds i926. De voornaamste táak
h het helpeí bij ranlegg€n, verpllatsen
en uitvaren lan zeeschepctr in dehaven.
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