
Het Czaar Peterbootje
Door Pascal Le Boucq, ontwerper van Experimenta Design, heb ík me laten overhalen om 'in het wild' een

bootje te gaan bouwen in Amsterdam. Dat moest gebeuren op een legendarische plek waar ruim zoo jaar

geleden op scheepswerven grote aantallen houten werkboten werden gebouwd, De bijltjes, zoals de boot-

bouwers uan Kattenburg werden genoemd, hebben daar in 1787 nog slag geleuerdmet de patriotten die

er toen al uan alles uernielden. Op "opgespoten" land aan het Il werd daar een "Vinexwijk" uan weleer

neergezet: Kattenburg. Daar in de Czaar Peterstraat zou ik een boot gaan bouwen met buurtbewoners op

een plek waar al jaren een huis weg was. Er is destijds gewoonweg gestopt met bouwen vanwege het'in
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Onder: De bouwruimte wordt uoorzien van een afdak.

Geheel onder links: De bouwmallen staan opgesteld. Nu

kunnen de gangen worden aangebracht.

Rechts: Er komen regelmatig kíjkers langs.

de weg staan' van een monument.

Pascal zette daar met ste)l ingpi jpen een steiger-

werk  je  op  da t  buur lbewoners  e rop  aLLenderen

moest dat er wat ging gebeuren. Het was niet het

Jangverwachte  n ieuwbouwpro iec  t  om de lege

plek te vul1en, maar het herinrichten van een

scheepswerf. Met het met steigerplanken geïm

prov iseerde a fda l<  met  daarop een Iaag ie  land

b o u w p l a s t i c  m o e s t h e t k ) a a r  z i i n .  W e  h o o p t e n

duidelijk op een mooie nazomer. Ons onderko

men \ oor de lunch had veel weg van een uitge-

l< lede r  e rs ie  van he t  c i rcu .wagent ie  van P ipo :  i k

was de Dikke Deur en Pascal was Klukl<luk.

Mammaloe, die voor de l<oífie had moeten zor-

gen.  was  in  geen ve lden o fwegen Le  z ien  evena ls

het ezeltje Nononono voor het domme werk.

Vanuit mijn werkplaats in Uitgeest had ik Pascals

werfje verder ingericht door drie heuse werkban

l < e n  a a n  t e  I e v e r e n  e n  m i l n  g r o o t s t e  s t o o m l < i s t

mee te brengen met brandergarnituur. Normaal

geef ik cursussen Traditionele Bootbouw in mijn

goed geoutilleerde werkplaats van De Bootbouw

school, maar deze keer was het werkelijk afzien!

Afzien van het gemak van een verwarmde werk

plaats met dito uitzicht op de natuur van het Uit

geestermeer, maar ool< afzien van het gemak van

een l<antine, schone toiletten, een l<oelkast en

afwasmachine.

Voor het bootbouwen zelf was het afzien van een

v a n d i  k t e b a n  k .  e e n  c  i  r k e l z a a g t a [ e l  e n  l i  n t z a a g

maar ook van een droge en windvrije werkpiek.

Gelukkig waait het in Amsterdam een stuk min-

der dan buiten in Uitgeest. Ool< i .  de regen er

anders, hij valt meer vertikaal dan horizontaal.

Het bouwen op deze mooie plek had ook voorde-

len: de Marokl<aanse bakl<er had geweldig lekker

brood, was niet duur en was ook op zondag open!

Dus ik hield de moed er in.

Blekinge Eka

We hadden gekozen voor de bouw van een

Zweedse Blekinge Eka, een eikenhouten werk

bootje uit de zuidelijkste provincie van Zweden:

B l e k i n g e .  D i c h t e r b i i P e t e r s b u r g  k o n  i k .  i n  d e

l<orte beschikbare tijd, qua modei niet komen.
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Open brief aan ile bewoners van ile Czaar Peterstrdat, ilie vortg jaar zomer werd verzonilen.

Naast het Blauwe Muurtje (tussen Czaar Peterstraat 169 en r7r) staÍten ruimteiijk ontwerper

Pascal Leboucq en botenbouwer Bert van Baar een uniek bouwproces. In een tijdelijk publiek

atel ier zul len zi i  de vele ambachten die de buurt r i jk is bi jeenbrengen.

Vanaf r 3 september zal Bert van Baar, ervaren en gepassioneerd botenbouwer, in dit open lucht

atelier in ca. 6 wêken uit een eikenboom een traditionele houten sloep vewaardigen.

Maar niel.  zonder ulWe nodigen al le enthousiaste.bouwlustigen uit  hamer en zaag te hand te

nemen en te komen helpen bouwen aan deze boot.

Aan het eind van het project, begin november, werd de sloep te water gelaten. Want een boot is

pas een boot is als zij vaartl V/e hopen dat de Czaar Peterbuurt -eevaait!
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Bootbouw proj ect Czaar Peterstraat
Het bootbouw project in de Czaar Peterstraat is een init iat iefvan Sunday Adventure club die

onderdeel uitmaakt van de architectuur biënnale, Experimenta Design, die plaatsvond in

Amsterdam. In deze tentoonstelling wilde men onderzoeken hoe je lege, onbestemde plekken,

ruimten in een stad, een nieuwe invulling kunt geven. Als wijze van experiment werd er aan

ionge ontwerpers gevraagd om op zulke (rest)plekken in Amsterdam samen met de bewoners,
verenigingen e.d. een activiteil,en programma te organiseren.

Eén van de restplekken die was uitgekozen bevond zich in de Czaar Peterstraat, een ontbrekende

schakel tussen een rij woningen in. De unieke mogelijkheden van deze locatie inspireerden mij

om een tijdelijk publieke werkruimte te instaileren tussen de andere kleine ambachtelijke ate-
liers en creatieve ondememers die de straat rijk is.

Geinspireerd door de rijke geschiedenis die deze straat heeít als bootbouw werf, waar Tsaar Peter

de Grote nog op bootbouw bezoek is geweest, leek het mij een mooie uitdaging om dit oude

ambacht, het bouwen van een boot, in deze straat nog eens te laten plaatsvinden.

De werkplaats moet een plek zijn waar iedereen het wonderlijk bouwproces van dag tot dag kan

volgen en waar iedereen welkom is om mee te komen bouwen. Het bouwen van een boot vereist

dan ook echt teamwork waar iedereen zijn steentje aan kan bijdragen, een mooie gelegenheid om

eikaar te leren kennen, om kennis uit te wisselen en om ,rrn.n ..n p"rsie te delen. Uet dit pro-

iect hebben we gepoogd om mensen weer samen op straat te brengen.

De uolgende gang kan worden pas gemaakt.

Onder: Helpers en kijkers, Het blijJi een boeiend gebeuren.

Er komt vorm in de romp.

W

\

Het is al een hele boot, nu het afuerken nog.

Waarom Petersburg? Omdat Tsaar PeteÍ daar

heeft gebivakkeerd voor het opkalefateren van
zijn marinevioot alvorens de Zweden het leven

zuur te mal<en, waarschijnlijk ook in Blekinge.

Ool< had ik het bootje al eens in een cursus

gebouwd dus het voorwerk was a1 verricht. Alles

scheen te kloppen aan de keus voor de Eka.

In  he t  beg in  b lee  I  he t  e rg  rus  t ig .  I  I<  zou h  ie r  in
principe twee dagen per week gaan bouwen en

Iangs lopende buur lbewoners .  d ie  a l  een paar

keer een flyer in hun brievenbus hadden gevon-

den, mochten mee komen bouwen. Eigenlijk was

het een kans op een gratis bootbouwcurus. Maar

dit is een rustige straat: alle mensen hebben hier

gewoon werk.

Toch kwamen langzaamaan de eerste mensen

langs ,  to t  i k  een keer  bes looL op 's  Iands  rus tdag.

zondag, te gaan werken. Eerst nog kwam er een

Hindoestaans-Surinaamse trambestuurder langs

op zijn vrije dag. Hij l<eei< wat veriegen naar mijn

eenzame pogingen om een boot te bouwen. Het

bleel< dat hi j  als kleine jongen, zi in vader vaak

moest helpen met bootbouwen op de stranden

van de Suriname Rivier in Paramaribo. Hi j  had

werl< dus kon niet helpen met meebouwen.

Als tweede kwam er een werkloze meubelmal<er

l a n g s .  R i c h a r d .  H i j  i s  t o t  h e t  e i n d  g e b l e v e n .  F i j n e

vent. Met veel enthousiasme en warme l<offie in

zijn thermoskan kwam hij elke dag naar de werf

om te leren en mee te bouwen. Ook kwam hij

wel eens als ik er nog niet was: Dan stond ik in de

file op de Ring.

Langzaamaan vorderde het werl< aan de boot en

Bert uan Baar bezig met de stoomkíst.
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dat viel meerdere mensen op. Velen maakten

even een praatje en spraken hun bewondering en

verwondering uit over de bouw en het project op

zich. Moeders en vaders met nieuwerwetse bak-

fietsen gevuld met hun kroost, maar ool< mensen

die in hun lunchpauze even kwamen aanwippen

om te kijken hoever we al waren gevorderd.

Maar niemand had de tijd om even te komen he1-

pen, tot eÍ opeens de Poftugese architectuurstu-

dente Ximena aan kwam lopen die spontaan de

mooie armen uit de mouwen stak en met onze

verfkrabbers hielp een eiken huidplank op mid-

deleeuwse wijze vlak te schrapen. Ze zou de vol-

gende dag terugkomen. Maar we hebben haar

werklust jammer genoeg verder moeten missen,
c n i e r n i i n  d e n l z  i l r

Ook kwamen nog |eroen en Marc, tv/ee'echte'

Kattenburgers. Ook zij zijn de laatste drie weken

vaak mee komen bouwen tussen hun werl<be-

drijven door. Ons Hollands werkvolkje had het

verder te drul< met werken. Net als il<.

Tijdens de bouw l<wam alles uit de kast: meten,

zagen, schaven en schrapen. Maar ook het sto-

men van de huidplanken kwam aan de beurt.

Dat is en blijft het mooiste van het bootbouwen.

Hier lcomt het eÍ op aan en merk je direct of je de

plank goed hebt vormgegeven en pasgeschaafd.

Met hier en daar een kleine afwijking heeft het

resultaat van een op straat gebouwde eiken boot

met gezaagde spanten mij steeds verbaasd. Ik

werd meer en meer trots op'mijn'straatteam.

Uiteindelijk hebben we de boot op woensdag 5
november te water gelaten aan de Levantl<ade,

een eind verderop. Dit was gelijk een excuus om

wat meer contact te maken met de mensen van

De Botenloods: een bouwplaats voor vele interes

sante schepen van heel interessante mensen.

Pascal had Champagne meegenomen. Het enige

dat nog mankeerde was een Amsterdamse maagd

om het scheepie Catharinate dopen, naar de

tweede vrouw van Tsaar PeteÍ.

De eerste was volgens Peter niet meegaand

genoeg en weÍd opgevoerd aan de wolven. Moet

ik gelijk weer denken aan drs. P.'s: 'Troikahier ...

Troika daar....'

Een langsfietsende moeder wilde de doopplech

tigheid wel voor haar rekening nemen. Haar

dochtert je kreeg de zin: ". . .  en we dopen u Catha

rina en wensen U behouden vaart!" niet over

haar lippen met zoveel volk aan haar voeten.

Met een klein plonsje gleed de Catharinahet

KNSM-eiland af in het natte Amsterdamse

havenwater. Gelijk nam ik de riemen en Pascal

het roer; hij had a1s Belg en daarbii een gebrek

aan vaarwater thuis, nagenoeg geen ervaring met

roeien. Hij had wel zijn rijbewijs dus voelde hij

zich het prettigst met een stuur in zijn handen.

Omwille van het weer en de tijd keerden we rede-
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l i jk snel weer l"erug om onder vol zei l  terug te

varen naar de kade met wachtenden. Er werden

veel foto's genomen en bewonderende l<reten

kwamen over het water naar ons toe. Het project

was volbracht en het voelde goed! Pascal en ik

keken elkaar aan en dachten beiden hetzelfde:

Nu nog'even'opruimen en op naar de Kiassieke

Schepenbeurs met C atherina.

Bedankt Pascal, Richard, Rein, Jeroen, Marc en

Ximena voor jullie welwillende en inspirerende

medewerkins.

De boot kan te uJater

Het dochtertje uan een langsfetsende moeder mocht het

scheepje dopen.

Een spannend moment. Er kan geroeid en gezeild worden.

Links: Het Czaar Peter bootje vaart door de Il-haven.

Onder: Bert Van Baar bouwde eerder hetzelfde type met

cursisten, maar maakte er een nveemastertje van

(Zie ook pag. jo).
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