
Restauratieplan Hijsinstallatie Motorboot Terra Nova

Bouwjaar : 1929

Werf: Boot Leiderdorp

Bouwnummer: 1299

lengte: 50 m

Breedte: 6,50 m

Holte: 2,25 m



Inleiding

De stichting Terra Nova heeft mij gevraagd een restauratieplan op te stellen voor 

der reconstructie van de hijsinstallatie. 

Voor dit plan is er door mij in het archief van het Maritiem Museum Rotterdam 

gezocht naar originele bouwtekeningen van de scheepswerf Boot Leiderdorp. Het 

betreft deels bouwtekeningen van de Terra Nova en deels tekeningen van 

vergelijkbare schepen uit de periode 1928 – 1930. Ook is er een aantal oude 

foto's uitgebreid bestudeerd. Verder is er een aantal  schepen bezocht die van 

dezelfde werf komen of anderszins vergelijkbare details hebben. Tot slot heeft 

sporenonderzoek aan boord van de Terra Nova mede het restauratieplan 

completer gemaakt.

Terra Nova met zelflosser en 2 bakken op de Gaasp bij Driemond 1931 (foto Carel Kramer)



Conditieverslag

Het huidige mastdek en hijstuig zijn recentelijk geplaatst. In vorm en afmetingen 

wijken ze af van het origineel. 

Mastdek

De lengte van het mastdek is nu 2,60 meter terwijl het oorspronkelijk ruim 3 

meter was. Het dek is geheel vlak en bevindt zich 110 mm boven het bulbijzer. 

Tegen de schilden zijn ter versteviging schetsplaten gelast.

Mastkoker

Deze is gemaakt van UNP 350 en heeft een vlakke top. De koker loopt niet door 

tot op het vlak maar staat enkel op het mastdek

Lier

De los geplaatste lier is een oliebad-lier. 

Mast

De mast is in de voet 350 mm vierkant en 15,60 meter lang

Gieken

Beide gieken zijn 13,85 meter lang en zwaar uitgevoerd.

Den

De den is boven het bulbijzer vernieuwd waardoor er geen sporen van puttingen 

e.d. te vinden zijn.



Sporenonderzoek

Van de Terra Nova is, zoals bij vele vergelijkbare schepen, in de loop van haar 

bedrijfsmatige bestaan het hijstuig verwijderd. De den is boven het bulbijzer 

vernieuwd waardoor er weinig

sporen zijn overgebleven.

Gelukkig bevindt zich onder de

buikdenning nog de

oorspronkelijke fundatieplaat

waar de mastkoker op heeft

gestaan.

Na deze plaat te hebben

schoongemaakt was te zien hoe

de constructie kon zijn geweest

en hoe ver de kokerwangen uit

elkaar kunnen hebben gestaan. Later is er een foto opgedoken van de mastkoker 

van de Merlijn (voorheen Adelaar, Boot Leiderdorp 1930 50x6,80 m 402 ton) die 

deze constructie goed laat zien.

Bouwtekeningen en bestek

Uit het archief van het Maritiem Museum 

Rotterdam heb ik een 25tal tekeningen laten 

scannen waaronder het algemeen plan, het 

grootspant, het lijnenplan en de motorfundatie 

van de Terra Nova. 

Alle andere tekeningen zijn van vergelijkbare 

schepen die zijn gebouwd tussen 1928 en 1930

met nagenoeg dezelfde afmetingen.

Ook zijn de bestekken en rekening gescand en 

bestudeerd.

Foto's

Mij zijn 5 oude foto's van de Terra Nova ter beschikking gesteld waarop het 

Foto: mastkoker fundatieplaat Terra Nova



hijstuig en het mastdek te zien zijn. Hierdoor weten we bij voorbeeld dat het 

ingangsluik dat op het algemeen plan met de opening naar voren getekend is in 

werkelijkheid andersom geplaatst is. Het machinekamerlicht (koekoek) is op geen 

enkele foto te zien. Het zou kunnen dat deze al vroeg is verwijderd of er 

misschien nooit op is gekomen.

Wel is duidelijk te zien hoe de

schalkdekken er uitzagen: opmerkelijk

is dat ze aan de kant van het mastdek

oversteken. Tussen de schalkogen zijn

tevens sjorogen geplaatst.

Op de den is een zwaar hoeklijn

geplaatst als “potdeksel” aan

weerszijden van het mastdek.

De in het algemeen plan aan de

zijkant van de mastkoker geplaatste

voorknecht is op de foto van de eerste

vaart te zien. Later zou dit zijn

veranderd in een wegneembare knecht

op de mastkoker.



De foto van de verbouwing van de Merlijn (voorheen Adelaar bouwnummer 1325, 

50 x 6,70 meter) is zeer waardevol gebleken. Hierop is het onderdekse deel van 

de mastkoker goed te zien. Ook bevestigt deze foto dat de hoeklijnen op de 

fundatieplaat aan de binnenkant van de kokerwangen geklonken zaten. Dit heeft 

in grote mate bepaald hoe groot de mastkoker en daarmee de mast geweest moet

zijn. 

Foto: Mastkoker onderdeks Motorboot Merlijn (v.h. Adelaar) bouwnummer 1325

Opmerkelijk is ook dat bij de Adelaar de wangen van UNP gemaakt zijn. Dit was 

op zich niet ongebruikelijk maar in eerste instantie had ik de nog originele, 

geheel geklonken samengestelde, mastkoker van de Jacqueline (nu Bona Spes 

bouwjaar 1930 Boot Leiderdorp) als voorbeeld gekozen. Ook de Adelaar is in 

1930 gebouwd maar heeft nagenoeg dezelfde vorm en afmetingen als de Terra 

Nova en het is daarom aannemelijk dat deze schepen dezelfde 

mastkokerconstructie hadden.

Vergelijkbare schepen

Zoals eerder genoemd is gekeken naar de huidige Merlijn en de Bona Spes. 

Andere motorschepen van dezelfde werf die er nog zijn zoals de Keulse Vaart 

laten duidelijk eenvormigheid zien van bijvoorbeeld het ingangsluik en 

smeedwerk. De in 1928 bij Duyvendijk gebouwde “luxe Motor” Spes Secunda heeft



onderdeks nog het originele deel van de mastkoker. Deze is net als bij de Adelaar 

van UNP gemaakt.

Al deze informatie heeft het mogelijk gemaakt een reconstructie te maken van het

mastdek, mastkoker en hijstuig zoals deze naar alle waarschijnlijkheid op de 

Terra Nova gestaan heeft.

Van sommige onderdelen is het volstrekt duidelijk hoe deze er uit zagen van 

andere is met de beschikbare informatie een aanname gedaan die historisch 

gezien plausibel is.

Onderdelen:

Mastkoker 

Hoewel in het bestek een andere hijsinstallatie staat beschreven, namelijk een 

verrijdbare kraan, is zowel op het

algemeen plan als de oude foto's een

mast met twee gieken te zien.

Op het algemeen plan van de Terra

Nova staat de mastkoker helaas niet

zeer gedetailleerd getekend. De vorm

is wel duidelijk: een koker met een

ronde bovenkant. Ook de lengte is

goed te meten. Totaal meet de koker

ruim 4,40 meter waarvan 1,70 meter

bovendeks. In bestekken van andere

vergelijkbare schepen zoals de

Adelaar, Catharina en de Hendrika Maria staat steevast vermeld dat de mastkoker 

1,70 meter hoog is. Ook op de foto van de eerste vaart is te zien dat deze maat 

zeer aannemelijk is.

De breedte van de

mastkoker is wat

lastiger te bepalen. De

potloodlijn van het

algemeen plan is

omgerekend meer dan

een centimeter dik.

Andere tekeningen zijn

niet duidelijker en

globaal kan gemeten

worden dat het ergens

tussen de 300 en 330

mm zou moeten zijn. Het is vooral de afdruk op de nog aanwezige fundatieplaat 

 Foto: mastkoker fundatieplaat Terra Nova



die doorslaggevend was. 

De kokerwangen van de Merlijn

(Adelaar) zijn, zoals eerder

gezegd, duidelijk van UNP

gemaakt. Ook de fundatieplaat

met daarop twee hoeklijnen is

goed te zien op deze foto en lijkt

exact op die van de Terra Nova.

Aangezien de Terra Nova en de

Merlijn in alle opzichten

praktisch identiek waren kan

worden geconcludeerd dat ook

haar mastkoker van UNP 300

gemaakt was. 

Knechten en draadklem

Hoe de Knechten en de

eventuele draadklem(men) er precies uit hebben gezien is op dit moment niet te 

achterhalen. 

Foto's: Knecht en draadklem van

de Bor (Voorheen Griftstroom)

Bouwjaar 1925 Schouten te

Diemen

Foto: Mastkoker Merlijn (Adelaar)



Hoewel op de tekening en

de foto van de eerste vaart

te zien is dat de voorste

knecht naast de koker is

geplaatst, schijnt dit al snel

te zijn veranderd in een op

de koker verwijderbare

variant.

In detail is niet exact te

bepalen hoe de knechten er

uit hebben gezien. In het

restauratieplan is voor een

vorm gekozen die

gebaseerd is op de

verschillende tekeningen.

Mastdek

In het grootspant staat het mastdek duidelijk getekend. Zelfs de hoeklijnen zijn 

ingetekend. In het algemeen

plan is de lengte van het dek

ook goed te bepalen.

3,03 X 5,12 meter en een

Radius van 22,8 meter ofwel

dekrondte van 143mm.

Of de platen stuik of overnaads

gelegd zijn is niet te zien maar

omdat de dekken van de Terra

Nova stuikend zijn is deze

bouwwijze de meest

waarschijnlijke. 

Foto: Knecht van onbekend schip.



Ingangsluik

Op het algemeen plan

staat het ingangsluik

met de opening naar

voren. Op de oude

foto's is goed te zien

dat deze met de

opening naar achter is

geplaatst.

Foto's: Vooronderingang Bona Spes (Jaqueline)

Op meerdere tekeningen staat een 

dergelijk luik met telkens ongeveer 

dezelfde afmetingen. Boot heeft lange 

tijd zo gebouwd, ik ken zelfs 2 schepen 

van voor 1900 met hetzelfde 

ingangsluikje.

De Bona Spes heeft naar het vooronder zowel in vorm als in afmetingen een zeer 

gelijkend ingangsluik.

Dit luik is een prachtig voorbeeld voor het ingangsluik naar de motorkamer van 

de Terra Nova.

Koekoek

Op dit moment is helaas niets meer bekend van het machinekamerlicht dan wat 

globaal op het algemeen plan staat.



Lier

De hijslier staat alleen schematisch op tekening. Op de foto's is ook niet te zien 

hoe de lier er uit zag.

Wel is er in het archief van het Maritiem Museum een technische tekening 

gevonden van een lier uit 1929 van de Fa. v.d. Ree te Rotterdam die op één van de

door Boot gebouwde schepen is geplaatst. Mogelijkerwijs is dit de lier van de 

Terra Nova, maar daar is geen bewijs voor.



Schalkdekjes

Op meerdere foto's is goed te zien dat er op de schilden van het mastdek 

schalkdekjes zaten. 

Ook is de zien dat deze in de

richting van het mastdek iets

overstaken. Tussen de schalkogen

zijn sjorogen geplaatst. 

Rondom het herft vóór op de

Terra Nova zijn de schalkdekjes

nog aanwezig en dienen als

voorbeeld.

Den

Omdat het

mastdek

verzonken

is gebouwd

loopt aan

weerszijden

de

denneboom

door. Op de

foto's is te

zien dat er op de den bij wijze van potdeksel een zwaar hoeklijn is geplaatst.



De exacte afmetingen hiervan zijn niet bekend maar voor het plan is een maat 

hoeklijn gekozen die aannemelijk is.

Puttingen en ander smeedwerk

Voor de wantputtingen is als voorbeeld de Bona Spes gebruikt.

Ook de kikkers op de Bona Spes zijn typerend voor het smeedwerk van Boot 

Leiderdorp en kunnen zeker als voorbeeld gebruikt worden.



Mast en gieken

De rekening vermeldt “mast en spruiten van Mannesmann Pijp”. De mast heeft op 

de foto duidelijk zichtbaar verjongingen maar bij de gieken is dat niet het geval. 

Wellicht waren de gieken in één stuk verjongd geleverd.

De mastvoet is vierkant en steekt ongeveer 40 cm boven de koker uit.



Verantwoording

Dit restauratieplan is gemaakt met de bronnen die mij op dit moment ter 

beschikking staan en pretendeert niet volledig te zijn. Het valt niet uit te sluiten 

en is zelfs te hopen dat na voltooiing van dit plan er nieuwe bronnen opduiken die

weer tot andere inzichten kunnen leiden.

Met dank aan Kees v Putten (Maritiem Museum Rotterdam) en Jan Lock (Terra 

Nova).
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Bijlagen:

hijsinstallatie 1.5 algemeen plan

hijsinstallatie 2.5 kokerfundatie 

hijsinstallatie 3.5 wantputting 

hijsinstallatie 4.5 mast en gieken

hijsinstallatie 5.5 kikker












