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Schepen bij
de Museumhaven
In het najaar van 1978 zijn er· behalve de toen
terugkerende blazer· nog twee schepen uit
hot museumbezit verplaatst naar de Markerhaven op het Buitenmuseum.
De houten bons 'Jonge Pleter', een vissersschip met een rechte steven, dot zich jaren
heeft opgehouden In de opslagloods van het
Buitenmuseum, Is naar de helling gebracht.
Met een botenwagen en gedeeltelijk met een
drijvende bok is het schip naast de helling
neergezet, wachtend op goede restauratie,
zodat het vaartuig kan worden opgenomen In
de uitbreiding van de botenhal. die gepland is.
Door het vertrek van de 'Jonge Plet er' kon de
overvolle opslagloods ook beter In gebruik
worden genomen.
Eon van de andere schepen uit de verzameling van het museum kon de reis naar de
nieuwe museumhaven door het water aanvaarden. De hektjalk die tijdelijk te Zwartsluis
had vertoefd, werd met een sleepboot naar
Enkhuizen terug gebracht. Op 12 september
om 11 uur werd het unieke schip te water
gelaten biJ de werf ven Geertmen te Zwartsluis. Daar heeft men het vlak van hal schip,
geheel op de oude manlar mot klinknagels
geklonken. Dat vlak was aan vernieuwing toe
want het oude Ijzer vertoonde vele putten en
was op enkele plaatsen nog maar enkele
strepen dik, zodat dit schip alleen door
restauratie weer in oude staat zou kunnen
worden gebracht. Hopelijk Is het mogelijk het
weer van zeilwerk te voorzien, zodat er dan
weer een origineel schip te bewonderen zal
zijn In de museumhaven. Op een vroegere
vergadering van de Vereniging 'Vrienden' Is
al wel eens gevraagd het schip - toen nog In
de Oosterhaven gelegen ·weer van mast en
zeilwerk te voorzien, wattoen niet verantwoord werd geacht Nu zal getracht
worden dit te realiseren.

'Jonge Pieter', de bons bij de helling van Marken.

