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Als de nachten lengen en de vorsten strengen, liggen enkele Monnickendammers onrustig in 
hun bed te woelen, er zullen er ook zijn die hun echtgenote of vriendin wakker maken met 
de vraag “Zou het al dik genoeg zijn?” 
Een beetje merkwaardige opening, maar het gaat over de stichting IJsschuiten Gouwzee van 
Monnickendam. Voor enkele stuurlui wordt het namelijk erg spannend als de winter van 
‘97/98’doorzet. Ze zijn aan de late kant met het zeilklaar maken van de boten.  
Was het nu nog maar een detail van de boot dan was er nog geen man over boord. Maar het 
ergste wat je als ijszeiler kan overkomen is een gebroken mast. Niet één boot maar twéé 
boten zijn de klos. Het zal je maar gebeuren als je door de wind gaat en de hele zaak komt 
naar beneden. Je gaat strijdend met de ijsschuit ten onder, een mooier einde kan er toch 
niet zijn. De elementen hebben het bevel van de schipper overgenomen en de natuur doet 
trefzeker haar werk. 
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Helaas ik moet de 
lezer teleurstellen, 
niks winter, niks 
natuurelementen. Het 
was hoog zomer toen 
deze catastrofe zich 
over de “Prins 
Hendrik”en de 
“Oranje”voltrok. 
Wat was de oorzaak? 
Monnickendam 
moest weer verkocht 
worden aan de rest 
van ons land. Er was 
een historische 
schependag in Den 
Helder. Twee 

ijsschuiten werden opgeladen en men ging op weg. Het bezoek aan de historische 
schependag was een succes, de terugtocht naar \Monnickendam was minder succesvol zoals 
u uit het bovenstaande al heeft begrepen. 
Begin december werden er bij de zaagmolen aan de Kloosterdijk voorbereidingen getroffen 
om nieuwe masten te maken. In nauw overleg met vakmensen aldaar werd besloten tot 
aanschaf van twee stammetjes, waaruit vervolgens twee nieuwe masten (8,45 m lang!) 
moesten worden getoverd. 
 

Vroeger was dat niet zo;n probleem, men 
maakte niet anders, nu komt er veel 
denken kijkwerk aan te pas voordat de 
nieuwe mast in de ijszeiler kan worden 
geplaatst. Bij de zaagmolen aan de 
Kloosterdijk werd de mast in de hoofdvorm 
gemaakt (en dat kan daar allemaal zomaar) 
wat op zich al een hele klus is. Ga er maar 
aanstaan, van vierkant naar rond en dan 
tevens nog rekening houden met dikte en 
verdunning (verjonging) naar de top, dit 
moet om het een slank geheel te geven, 
maar ook weer niet te slank want anders 
sta je volgend jaar weer bij de zaagmolen 
te zweten. 
Vervolgens naar de werkplaats van de 
firma van Waveren (het was koud op 

woensdag 17 december 1997) daar konden de masten binnen worden afgemaakt. Het oude 
ijzerwerk werd overgezet, vergeet het maar, de diktes op de nieuwe mast waren natuurlijk 
van een andere maat, het blijft mensenwerk! Was de maat wel dezelfde geweest en kon het 
ijzerwerk er zo op worden gezet, dan hadden we te maken gehad met een paar 
wonderkinderen. Gelukkig was dat niet het geval, mastenmakers geloven niet in wonderen. 
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Er werd in goed overleg besloten om richting industrieterrein te gaan naar de firma van der 
Lingen om daar het ijzerwerk aan te passen of te vernieuwen. 

 
 
Een nieuw oog voor de lummel, nieuwe bevestiging voor de hannepoten en een nieuw ring 
met ogen voor de verstaging. Deze ring voor de verstaging moest weer boven de hommer 
worden bevestigd omhem op z’n plaats te houden. (Wat is in hemelsnaam een hommer). 
Het zal u duidelijk zijn dat restaurateurs het werk serieus en degelijk aanpakken. 
Nu nog een voorbeeld wat echte niets met de mast te maken heeft, alleen dat hij er op 
staat. In een ijsschuit zit ook een bodem, hoeft niet water docht, maar moet wel sterk zijn. In 
de gerestaureerde boten zijn de nieuwe bodems geschroefd en gelijmd. Op de zolder van de 
Firma Leguit en Roos werd deze winter een bodem gemaakt op de originele wijze namelijk 
met houten pennen en keerpennen (zie het jaarverslag van de Stichting IJsschuiten 
Gouwzee). 
Het gaat u als lezer een beetje duizelen, mocht het bovenstaande vragen bij u hebben 
opgeroepen dan zullen de schippers van de ijsschuiten u deze winter, als het allemaal moet 
gaan zoals het moet gaan voor de ijszeilerij, u daar zeker bij de boten antwoord op kunnen 
geven. 


