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Het is een leuk setje; het echtpaar
Tea en Pierre Boshuizen en hun

Jacaranda. Met hun kleren uit de jaren
dertig lijken ze zo uit een Amerikaanse
film'. stapt die speelt in de tijd van de
dr g,legRing. Hun 77 jaar oude boot is

óJ.l~ i authentiek. De enige luxe .
zake later zijn ingebouwd, zijn
radi ler, een omvormer en

een marifoon.
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Twee jaar lang hebben ze elk vrij moment geschrapt, gelakt en geverfd.
En het dak van de salon werd weer voorzien van hout. Daar had een
onverlaat in het verleden polyester op geplakt en dat kan natuurlijk
niet. "Verder hebben we er niets aan gedaan", zegt Pierre Boshuizen

droogjes. Nou ja, bijna niets. Want er zat ook nog een oude benzinemotor in.
"Die zoop nog meer dan de baas", gooit Pierre een kwinkslag over tafel, "ik
was per dag zo maar een kleine honderd gulden aan brandstof kwijt. En er zat
ook nog een mechanische koppeling in. Met van die tandjes. Voor gas geven
en schakelen had je twee hendels. We hebben dat vervangen door een Volvo
Penta zescilinder van 89 pk. Veel te veel vermogen, maar wisten wij veel. We
hebben ons laten adviseren. Door iemand die zijn zakken liep te vullen. Een
beginnersfout." De boot ligt altijd buiten, in hun woonplaats Bleiswijk. "Met
de combinatie van ijzer en hout blijf je altijd bezig. Elke vier, vijf jaar moet 'ie
eruit om het onderwaterschip aan te kunnen pakken en elke winter nemen
we de deurtjes en de koekoekjes mee naar huis om te schuren en lakken.
Maar dat vind ik niet vervelend hoor. Ik ben met pensioen en ben eigenlijk
elke dag wel even op de boot." Dat 'verder niks aan gedaan' van Pierre blijkt
sowieso betrekkelijk als we door de boot lopen, want hij heeft bijvoorbeeld al
het beslag, ringetjes, haakjes, sluitingen en deurkrukken - in totaal 230 stuks
- eraf gehaald en laten verchromen.

Er loopt water door Pierres anderen. Hij heeft altijd gevaren, onder andere
op Zuid-Amerika. Later was hij werkzaam in de offshore. Lacht: "Als ik weer
geboren zou worden, kunnen ze me zo in een biezen mandje gooien. Net als
Mozes. Water heeft me altijd getrokken." Dat het echtpaar ooit een boot zou
kopen was dan ook wel duidelijk. In 1975 zagen ze een advertentie in de krant
staan. "Hij lag in de Laakhaven in Den Haag. Het was een mooie dag. En een
mooie boot. Ik heb hem binnen twintig minuten gekocht. Ik ben niet zozeer
geïnteresseerd in oude schepen, maar dit type beviel me. Bovendien was hij
authentiek, met veel leefruimte. Verder spraken de lijn, zeeg, uitstraling en
kwaliteit van de gebruikte materialen ons aan."

Geen flauwekul
De Jacaranda is een kofferbakdekkruiser, gebouwd in 1932 bij Jachtwerf van
Dam & Zoon in Oude Wetering. De werf bouwde eigenlijk schepen voor de
beroepsvaart, maar het begin van de jaren dertig was een slappe tijd, vandaar
dit 'tussendoortje'. Dat de werf erop rekende dat het bij één zou blijven, blijkt
uit het feit dat van het schip geen tekeningen zijn. De boot is sober, zonder
tierelantijntjes. Hieruit blijkt ook dat Van Dam de beroepsvaart als basis had:
geen onnodige flauwekul. Pierre: "De opdrachtgever wilde per se muziek aan
boord. Omdat de motor stoorde op de radio, werd die ontstoord door hem he-
lemaal in te pakken met benzinegaas, een heel fijnmazig materiaal van metaal.
En door het hele schip zaten elektriciteitspunten om die radio in te kunnen
pluggen." De boot is mede gebouwd door Wim van Dam, met wie de twee
in 2001, toen de man 94 jaar oud was, nog een gesprek hebben gehad. "Hij
was ook amateurfotograaf. We hebben nog een grote foto van hem gekregen.
Maar de hoeveelste eigenaar we nu precies zijn, is niet duidelijk geworden. We
denken de vierde." De boot meet 10,30 x 2,80 x 0,90 meter. Hij weegt tien ton
en heeft een kruiphoogte van 2,38 meter, waardoor Tea en Pierre een enorm
vaargebied hebben. [acaranda is trouwens de naam van een tropische boom
die veel voorkomt in Zuid-Amerika en de naam van de eerste coaster waar
Pierre als jongeman van zeventien op aanmonsterde.

De eerste overnachting in de boot zullen de twee niet snel vergeten. Pierre:
"Ik ging er 's nachts uit omdat ik moest plassen. Stond ik tet mijn enkels in het
water. We wisten niet waar het vandaan kwam. Dus de vloer open en intussen
hozen. Ik heb Tea de wal op gestuurd om Cebar (sneldrogende cement) te
halen. Kon het lek niet vinden. Ik had de hele boot open. Tot bleek dat er bij
de roerkoning een minuscuul straaltje water liep. Dat is ontstaan doordat we
er mee zijn gaan varen natuurlijk. Want toen we hem kochten, was ie onder
de luiken kurkdroog. Goed, gaatje gedicht en weer verder. De Parksluis uit
en de Waterweg op. Daar hoorden we de boot kreunen. Daar werd 'ie weer
soepel." De eerste grote tocht was de Vijfeilandentocht. Inmiddels zijn de twee
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met hun Jacaranda in België en Frankrijk geweest en kennen ze elk plekje in
Nederland. "Ik vaar ook vaak alleen, Tea verdient de kost", zegt Pierre.
Dat dat alleen varen hem prima afgaat, blijkt even later als we de trossen
losgooien. "Kijk", zegt Pierre, "dit is handig voor in de sluis." Hij laat me een
landvast zien met aan het eind een haak die bergbeklimmers gebruiken. Met
dit verschil dat hij de sluiting eraf heeft geslepen. "Ik schuif het zijraam open,
doe de landvast aan de pikhaak, maak zo de haak vast aan een trap en ik
lig." Een ander handigheidje is een luciferhoutje dat de koekoek openhoudt.
"Als het gaat regenen, wordt het houtje slap en gaat de koekoek automatisch
dicht." Slimme vent, die Pierre.

Sunlight zeep
De boot is ruim voor een tien meter motorjacht uit die tijd. Voorin het toilet
met wasbak. Met een deurtje naar de voorpiek. Hier onderdeks een tank die
is aangesloten op de kraan boven het wasbakje. Door het hoogteverschil gaat
bij het opendraaien van de kraan het water lopen. Via de handpomp in het
toilet wordt buitenwater opgezogen en kan vervolgens worden doorgespoeld.
Fraai is dat de twee aanrechtbladen nog van graniet zijn. Ook hier weer een
Jabsco-handpomp die water oppompt naar de kleine dagtank. Hierop zit een
overloop die het water afvoert als je de dagtank te vol doet. Leuk is ook dat
Tea en Pierre de boot zo hebben ingericht zoals hij er vroeger moet hebben
uitgezien. Compleet met hand-koffiemolen, oude voorraadbussen, koperen
kookgerei en zelfs nog een blok Sunlight-zeep. Tea: "We struinen veel mark-
ten en braderieën af. Altijd op zoek naar oude spullen. Zo komen we ook
aan onze kleding uit die tijd." De koelkast in de salon is een nieuwe. Nou
ja, die is 25 jaar geleden geïnstalleerd. Tea: "Er stond nog een oude in. Maar
die deed het niet goed meer. Die wilden we laten repareren, maar dat kon
niet. Toen hebben we er een met dezelfde afmetingen ingezet. Hij werkt op
elektriciteit en op gas. Dat is handig want dan hoef je in havens niet meteen
op zoek naar stroom."
Dat streven naar authenticiteit komt niet helemaal uit de lucht vallen trou-
wens. Tea heeft zeven jaar in het bestuur gezeten van de Vereniging van Boot-
eigenaren Oude Glorie, waarvan zes jaar als voorzitter. In die hoedanigheid
is bereikt dat alle schepen binnen deze vereniging een uniek OG-nummer
hebben. Dit nummer is gekoppeld aan het archief waarin de historie van het
schip staat beschreven. Via dit OG-nummer is een schip eenvoudig traceerbaar.
Erg handig voor de nieuwe eigenaar.

Wassen in de kombuis
Tussen de kombuis en de salon zitten twee schuifdeurtjes. Handig in verband
met de privacy, want gasten kunnen zich daar wassen. Dat doe je in een boot
uit 1932 dus niet onder de douche, want die is er niet, maar in de kombuis.
De salon heeft twee langsbanken van twee meter lang. De kussens hebben een
slappe vering met paardenhaar. De rugleuningen kunnen horizontaal worden
gezet en met een ketting vastgemaakt. Zo heb je in een mum van tijd vier slaap-
plaatsen. Tea: "Daar sliepen vroeger de kinderen op. En wij eronder. Zo zijn
we jaren achtereen op vakantie geweest. Veel naar Katwijk Vonden ze leuk
Hele dag op het strand, 's avonds wassen in een teiltje op het aanrecht en dan
op bed. Waren ze zo vertrokken. Omdat je de salon af kunt sluiten zaten wij
in het stuurhuis of achterin de kuip en hadden ze geen last van ons."
Onder de banken in de salon bevinden zich lades. Zwáre lades. Van 2,5 cen-
timeter massief hout. Hetzelfde geldt trouwens voor alle deuren. We stelden
het al eerder: geen tierelantijntjes zoals kraaldelen en glas-in-lood ramen,
maar no-nonsense en degelijkheid. Daarom weegt het schip ook tien ton. En,
niet onbelangrijk: overal stahoogte, zelfs in het toilet. De stuursalon heeft een
schuifdak, twee schuiframen en twee klapramen voorin. Achterin de kuip een
bank tegen de spiegel.
Leuk detail zijn de klapplankjes met 'antiglijrand' tegen de wanden in
de stuursalon en kuip. Om je borrel op te zetten. Pierre "Op de radio,
omvormer en marifoon na hebben we niets aan het schip verbouwd. Ondanks
de hoge kop die bij sterke wind snel verwaait, hebben we geen boegschroef.
Die was er vroeger ook niet en bovendien doe je daar het schip geweld mee
aan." .t
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IIII!tieke kombuis is hele-
maal historisch verantwoord in-
gericht. Stromend water i
dankzij de zwaartekracht en
zogeheten 'valtank' die je ot-
pompt en die dankzij de zw r
te kracht weer leegloopt.

e acaranda kent
inmiddels elk plekje

van Nederland
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