Restauratie kerkscheepje (2012)
Na een onderzoek naar de geschiedenis van de Nieuwe Kerk in Wormer wilden Frank en
Paul Tjeertes ook meer weten over het kerkscheepje. Bij dat onderzoek kwamen zij er achter
dat het scheepje zeker ouder is dan de in 1809 ingewijde Nieuwe Kerk. Het zou dus
gehangen kunnen hebben in de gesloopte Oude Kerk.
Wat bij het bekijken van het scheepje opviel was de zeer slechte staat waarin het zich
bevond. Restauratie was meer dan gewenst. Contact werd gezocht met Elisabeth Spits,
conservator bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ze beklom op 16 februari 2011 met
enige scepsis een laddertje naar het model, maar kwam haast huppelend weer naar
beneden. Onder het resultaat van meerdere ‘restauraties’ herkende zij wel degelijk een
origineel 17e eeuws model van een fluitschip.
De erbarmelijke staat van het model was de aanzet tot de oprichting van onze stichting, toen
nog onder de naam Stichting Behoud Roerend Cultureel Erfgoed Wormer.
Frank en Paul Tjeertes namen zitting in het bestuur en penningmeester werd Jos Blokker.
De stichting ging, onafhankelijk van de kerk, op zoek naar fondsen voor de broodnodige
restauratie. Ook moest gezocht worden naar een geschikte restaurator. Na diverse
‘sollicitatiegesprekken’, en mede op advies van Elisabeth Spits, werd de restauratie gegund
aan Yolan Brantjes uit Harlingen. Op 16 december 2011 werd het model van zijn haak in de
kerk afgenomen en overgebracht naar het restauratieatelier. Yolan Brantjes zou er
uiteindelijk ruim vierhonderd uur mee bezig zijn.
Tijdens de restauratie bleek dat de 22 kanons die het toen voerde niet origineel waren, maar
dat deze pas veel later waren aangebracht. Het waren slechts koperen pijpjes, vastgezet met
grote draadnagels. Het waren er bovendien wel erg veel voor een koopvaardijschip. Onder
de vele oude verflagen bleek dan ook dat er oorspronkelijk slechts vier kanons waren
geplaatst, aan beide zijden twee. Dit aantal was heel gebruikelijk op een fluitschip. Na lang
wikken en wegen werd er voor gekozen te restaureren naar de meest oorspronkelijke staat
van het model. Daarbij werd ook de tuigage aangepast. Voor de restauratie was het getuigd
als een fregat, nu heeft het weer een tuigage die past bij een fluitschip uit de 17e eeuw.
Op 12 mei 2012 werd het scheepje tijdens een feestelijke middag weer in de Nieuwe Kerk
opgehangen. Het kan er weer vele jaren tegen.

De restauratie van het kerkscheepje werd mede
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:
Coöperatiefonds Rabobank Zaanstreek;
Gerrit Blaauwfonds;
kerkbestuur protestantse kerk;
Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen;
particulieren;
Stichting Bijdragen Doelen in Wormer en
Oostknollendam;
Stichting Ir. P.M. Duijvis;
Stichting Honig-Laanfonds;
Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland;
Wormerwonen.

Hieronder een foto-impressie van de restauratie.

Het kerkscheepje in de Nieuwe Kerk
voor de restauratie.

De nog aanwezige jufferblokken zaten
met draadnagels vast op de huid.
De meeste blokken waren gescheurd en
stuk. Een aantal was nog bruikbaar.

4 januari 2012
Na inspectie wordt het
scheepje door restaurator
Yolan Brantjes gedemonteerd.

Kanons van koperen pijp met
een draadnagel vast gezet.

Het hakkebord was niet origineel; het was voorzien van de naam ‘Zaanstroom’. Rond het hennegat met
het jaartal 1673 was nog een restant van het originele snijwerk aanwezig.

Het restauratieproces werd op film vastgelegd. We zien hier aan het werk (v.l.n.r.): Cor Gerssen (camera),
Paul Tjeertes (regie) en Henk Renaud (belichting, camera en montage).

Als de oude verflagen worden verwijderd komen de originele kleuren tevoorschijn (boven).
Ook de oorspronkelijke waterlijn is teruggevonden en vastgelegd (onder).

Ongewenste bemanning is verdelgd.

Het loszittende deel van de boeg aan
bakboordzijde is met beenderlijm
vastgezet. In de stuurboordboeg werd
een keg in de krimpscheur gezet.

Onder de oude verf komen
de vier oorspronkelijke
geschutsluiken en zes kleine
raampjes tevoorschijn. Ze
waren dichtgesmeerd met
plamuur.

Na vaststelling van het
kleurschema kan het
herstel beginnen.

Voor en na restauratie.
Allemaal handwerk….

De twee nieuwe ankers werden gemaakt door Driek Hartman, voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk.

Op 12 mei 2012 werd het scheepje tijdens een druk
bezochte bijeenkomst weer aan zijn haak opgehangen.

Het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek organiseerde van 28 juni t/m/ 31 augustus 2014 een
fototentoonstelling over modelschepen en de mensen die daarbij betrokken zijn.
Ook een foto van het Wormer kerkscheepje en het verhaal van de restauratie werd aan de
bezoekers getoond. Op de foto van Freerk Bokma staat een trots stichtingsbestuur.
V.l.n.r.: Paul Tjeertes, Jos Blokker en Frank Tjeertes.

