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Door het gebruik van elektronische navigatiehulpmidde-
len als satellietplaatsbepaling (GPS) neemt de betekenis
van vuurtorens sterk af.  Steeds vaker worden er daarom
kustlichten gedoofd. Lichtschepen worden helemaal niet
meer gebruikt voor navigatiedoeleinden en kapen, herken-
ningspunten bij daglicht, hebben hun functie grotendeels
verloren. Deze objecten hebben nog wel een belangrijke
landschappelijke, recreatieve en historische waarde. Ze
vertegenwoordigen een rijk maritiem verleden. We besef-
fen dat we zuinig moeten zijn op ons nautisch erfgoed.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de bebakening van
vaarwegen en de kustverlichting in Nederland, vanuit het
perspectief van waterbeheer, handel en scheepvaart en 
ontwikkelingen in de techniek rond bouwconstructies en
verlichting. Vrijwel alle nog bestaande nautische objecten
met enige historische betekenis komen uitgebreid aan de
orde. Het geheel is rijk geïllustreerd met recente foto’s,
oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten.
Het verleden komt weer tot leven, waardoor de interesse
in het nautisch erfgoed van Nederland hopelijk nog verder
toeneemt.
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ressanter om steenkool te winnen. In Engeland
was het houttekort het meest nijpend, waardoor
daar de steenkoolwinning al vroeg in de zestiende
eeuw werd uitgebreid.
Steenkool had grote voordelen voor de kustver-
lichting. Een kolenvuur was veel helderder dan
een houtvuur en brandde veel gelijkmatiger. Dit
gaf een grote en constante lichtbron met een ge-
middeld zicht van 10 à 12 kilometer, terwijl dat
voorheen hoogstens 5 kilometer was. Kolen zijn
relatief zwaar, maar per eenheid gewicht branden
ze langer dan hout. Dit maakte het nadeel van het
zwaardere sjouwwerk ruimschoots goed. Brielle
kreeg in 1545, waarschijnlijk als eerste in West-
Europa, twee kolenvuren. Een houten baak en een
stenen baak waren beiden voorzien van een leien
dak en twee blaasbalgen, om het vuur constant
van zuurstof te voorzien om het feller te laten
branden.
Open kolenvuren produceren niet alleen vlammen,
maar ook rook. De temperatuur wordt niet hoog
genoeg om een schonere verbranding te geven. De
rookontwikkeling was soms zodanig dat het vuur
op zee niet goed zichtbaar was. Er werd daarom
een huisje om de vuurplaats gebouwd, met glazen
vensters en een schoorsteen. Gecombineerd met de
blaasbalgen verbeterde dit de ‘trek’ aanzienlijk,
zodat er een helder vuur mogelijk was.
Het ‘vuren’ was in die tijd een arbeidsintensieve
bezigheid. Elke vuurboet gaf werk aan twee wach-
ters. Altijd was er wat te doen: kolen sjouwen, as
verwijderen, ruiten reinigen, roosters repareren
en de administratie bijhouden. Het baken stoken
werd daarmee een echt beroep.
Na Brielle werden steeds meer vuurboeten van
een kolenvuur voorzien. Ruim tweeënhalve eeuw
speelden kolen een dominante rol in de kustver-
lichting. Maar de betekenis van kolen ging veel
verder. Kolen waren de drijvende kracht achter de
industrialisatie van Europa. In de achttiende
eeuw werden de mogelijkheden van steenkool
voor de ijzerindustrie ontdekt, waarmee de basis
werd gelegd voor de machinebouw. In 1769 vond
James Watt de stoommachine uit. De brandstof
daarvoor was steenkool. Zowel de ijzerindustrie
als de stoommachine hebben grote invloed gehad
op de ontwikkeling van de scheepvaart en de
daarmee samenhangende ontwikkeling van de
kustverlichting, zoals verderop in dit boek wordt
besproken.

Colleges van pilotage
De Zuiderzee was in de zeventiende en achttiende
eeuw een van de drukst bevaren zeeën ter wereld.
Er werden steeds hogere eisen gesteld aan de be-
bakening van vaarwegen. De behoefte aan een
meer centrale aansturing van het beheer werd
groter. Niet alleen handelsbelangen, maar ook mi-

litaire belangen speelden daarbij een rol. De oor-
logsvloot moest verzekerd zijn van een betrouw-
bare bebakening. In 1615 besloten de Staten van
Holland en West-Friesland daarom een eigen stel-
sel van vuren te gaan onderhouden. De staten
stelden ‘colleges van pilotage’ in, die zich bezig-
hielden met het toezicht op de vuren en belood-
sing van schepen. Het College van Pilotage
benoorden de Maze (Maas) bestond uit vier leden:
de burgemeesters van Amsterdam, Hoorn, Enk-
huizen en Medemblik. Een dergelijk college had
men ook in het gebied van de Maas en het Goe-
reese Gat. Hierin waren de steden Delft, Rotter-
dam, Schiedam en Brielle vertegenwoordigd. Een
van de leden van het college werd ontvangergene-
raal van het vuurgeld en kreeg de supervisie over
de kustverlichting. Het college verordonneerde
hoe en wanneer de vuren moesten branden. Voor
de meeste vuren was dat van 1 september tot 

Vaarwegbeheer door Harlingen en 
Enkhuizen
Amsterdam had halverwege de zestiende eeuw de
hegemonie over de bebakening van de Zuiderzee.
Harlingen en andere Friese havensteden hadden
hier moeite mee en kwamen in opstand tegen het
betalen van paalgeld aan Amsterdam. De Staten
van Friesland, die geen hegemonie van de Hollan-
ders in Fries territorium duldden, steunden dit
verzet. Hoe dit conflict is beslecht is niet precies
bekend, maar feit is dat Harlingen vanaf om-
streeks 1559 de bebakening van de Jetting, de
verbinding tussen deze stad en het Vlie, voor zijn
rekening mocht nemen. Harlingen sloot vervol-
gens een overeenkomst met het bestuur van de
Armenkamer over het beheer van de tonnen. In
eerste instantie leverde dit de Armenkamer nau-
welijks extra inkomsten op. Er waren zelfs jaren

dat de onkosten hoger waren dan de inkomsten.
Daarom werd het stadsbestuur gevraagd de beba-
keningstaken weer over te nemen. Harlingen wei-
gerde dit, maar heeft wel van alles geprobeerd om
de inkomsten te verhogen. Op een gegeven mo-
ment keerden de Staten van Friesland zelfs subsi-
die uit. Het ging financieel pas beter toen de
Armenkamer ook het Amelander Gat mocht be-
tonnen. Het onderhoud van de tonnen in dit las-
tige vaarwater was duur, maar daar stond tegen-
over dat het tarief van het tonnengeld hoog was.
Tot het begin van de negentiende eeuw heeft de
Armenkamer van Harlingen de bebakening van
deze vaarwegen verzorgd.
Nadat Amsterdam in 1527 de paalkistrechten van
Kampen geheel had overgenomen, heeft het
slechts een halve eeuw kunnen profiteren van dit
privilege. In 1573 raakte de stad al haar rechten
weer kwijt. De Watergeuzen bevochten de macht
op de Zuiderzee, maar Amsterdam hield zich afzij-
dig in de opstand tegen de Spanjaarden. De Prins
van Oranje droeg de rechten daarom over aan
Enkhuizen, dat hem wel trouw was gebleven. Net
als de Armenkamer heeft Enkhuizen de vaarweg-
markering meer dan drie eeuwen onder zijn be-
heer gehad.

Kolenvuren
Al vanaf de dertiende eeuw werd er in Nederland
en andere Europese landen steenkool gedolven.
Dit gebeurde slechts op kleine schaal, want hout
en turf waren nog volop beschikbaar en relatief
makkelijk te exploiteren. In de zestiende eeuw
begon de houtvoorraad in Europa echter sterk te
verminderen. Het werd daardoor economisch inte-
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Gezicht op Enkhuizen, opgenomen in
‘Thoneel der Steden ende Sterckten van
‘t Vereenight Nederlandt’ uit 1675, van
Gaspar Bouttats.

De betonning van de Jetting, het vaar-
water van Harlingen naar het Vlie, werd
eeuwenlang verzorgd door de Armen-
kamer van Harlingen. Fragment van de
kaart ‘Comitatus Hollandia’ van Willem
Blaeu, uit 1608.

De Stenen Baak met de lantaarn waarin
een kolenvuur werd gestookt. Vrije
weergave naar een gravure van A. Ra-
demaker, uit 1749.
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name door de handel met de Oostzeelanden en de
visserij. In 1632 werd in Workum een houten baak
opgericht. In 1708 werd deze vervangen door een
vierkante, stenen baak. Deze baak was van belang
voor de scheepvaart via de Vliestroom naar het
Vlie. De vuurbaak die nu nog in Workum staat is
gebouwd in 1778, op de fundering van zijn voor-

ganger uit 1708. In 1639 kreeg de Hanzestad Har-
derwijk zijn eerste lantaarn met olielamp, op een
van de poorten van de stad. Het licht dat we nu
nog kennen is van latere datum en is bevestigd op
een andere poort. In 1731 kreeg ook de Hanzestad
Elburg een lantaarn op een stadspoort. Deze lan-
taarn is er ook nog.

Kaart van Noord-Holland uit 1785, met
daarop de vaarroutes van Amsterdam
naar het Marsdiep en het Vlie. Gete-
kend door Reinier en Josua Ottens, naar
de ‘Peil Kaart der Pilotagie’.

Gezicht op Marken in 1741, met op de
achtergrond de in 1700 gebouwde
vuurtoren. Sepiatekening van P. Idserts.
Bij Enkhuizen (De Ven) en Durgerdam
waren identieke vuurtorens gebouwd.

1 april, de periode dat de vissers actief waren.
Nederland had zijn prominente plaats in de we-
reldhandel onmiskenbaar te danken aan de gun-
stige geografische positie. Maar de geografische
gesteldheid van de kust, gekenmerkt door ondiep-
ten en constant veranderende vaargeulen, was
een handicap. Om die vooraanstaande handelspo-
sitie te behouden was het nodig loodsen beschik-
baar te stellen aan de schippers die niet bekend
waren met de gesteldheid van onze kustwateren.
De belanghebbende steden richtten aan het begin
van de zeventiende eeuw loodsdiensten op, die
onder toezicht kwamen van de colleges van pilo-
tage. De colleges stelden de eisen op waaraan de
loodsen moesten voldoen en structureerden de ta-
rieven. Er werd onderscheid gemaakt tussen ‘bui-
tenloodsen’ en ‘binnenloodsen’. De buitenloodsen
hadden tot taak de schepen vanaf volle zee naar
de zeegaten van de kust te brengen of andersom.
De binnenloodsen begeleidden de schepen tussen
de zeegaten en de havens. De loodsen moesten
zich strikt aan deze taakverdeling houden. De
binnenloodsen van Amsterdam verzorgden een
groot deel van de loodsactiviteiten op de Zuider-
zee. Vele duizenden koopvaardijschepen, kostbare

retourschepen van de VOC, of de zware liniesche-
pen van de Admiraliteit brachten zij van Amster-
dam veilig naar de rede van Texel of het Vlie.
Het College van Pilotage benoorden de Maze heeft
zich zeer actief bezig gehouden met de verbete-
ring van de kustverlichting. Drijvende kracht
hierachter was de burgemeester van Amsterdam,
Nicolaas Witsen. In 1617 werd er een baak met
kolenvuur opgericht op Urk. Vanwege het grote
belang voor de scheepvaart, met name voor Am-
sterdam, moest het vuur het gehele jaar branden.
De hogere onderhoudskosten die dit met zich mee-
bracht waren gerechtvaardigd. Later moesten
meer vuren het hele jaar branden, waaronder Eg-
mond aan Zee, Scheveningen en Huisduinen.
In 1700 werden bij De Ven (bij Enkhuizen), Mar-
ken en Durgerdam drie identieke vierkante ba-
kens opgericht, ter markering van de vaarroute
naar het IJ. De Ven en Durgerdam hadden een
lantaarn, Marken een kolenvuur. Voor deze drie
‘Suyderzeese Vuur Bakens’ waren zogenoemde
vuurloodjes in omloop, die als bewijsstuk dienden
voor het betalen van de jaarlijkse belasting, ge-
richt op het onderhoud van de ‘binnenvuren’. In
eerste instantie had Amsterdam kwitanties laten
drukken als bewijsstuk, zoals gebruikelijk was
voor de ‘buitenvuren’. De Zuiderzeeschippers wil-
den echter loodjes, aangezien die, in tegenstelling
tot papier, watervast waren.
Het gebruik van loodjes was in die tijd wijd ver-
breid. Naast vuurloodjes waren er ook tonnenlood-
jes, bakenloodjes en lantaarnloodjes. Elke stad of
instelling die taken had op het gebied van de be-
bakening had zijn eigen loodjes met kenmerkende
inscripties en een jaartal. Wanneer de geldig-
heidsduur verstreken was, moesten de schippers
de loodjes weer inleveren. 
Hoewel de Hollandse steden dominant waren,
speelden de oude steden aan de oostkust van de
Zuiderzee nog steeds een rol van betekenis, met
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Bakenloodje van de ‘Suyderzeese Vuur
Bakens’ uit 1714. De middelste toren
op de afbeelding is De Ven, met een
lantaarn. De overige torens hebben een
kolenvuur. Zo was het de bedoeling in
1700, maar om kosten te sparen heeft
ook Durgerdam vanaf het begin een
lantaarn gekregen. Het ontwerp voor
de bakenloodjes was echter al gemaakt
voordat de torens voltooid waren en is
nooit meer aangepast, ondanks de fou-
tieve afbeelding.
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stroomgeleidende dammen langs het Krabbersgat 
helemaal klaar. De stroming hield het vaarwater
toen zelf op diepte.

Vuurtoren De Ven
Enkhuizen had al voor 1700 een vuurtoren, welke
aan de Noorder Dijk, bij de Ven Hoek stond. Het is
niet bekend wanneer deze is gebouwd. In 1700
begon men aan de bouw van een nieuwe vuurto-
ren bij ‘De Ven’: een van de drie ‘Suyderzeese
Vuur Bakens’ die op last van de Staten van Hol-
land en West-Friesland werden opgericht. De eer-
ste steen werd gelegd op 1 juli 1700, zoals blijkt
uit het opschrift op een marmeren gedenksteen
met fraaie decoraties, boven de ingang van de
toren. De opdracht is gegeven door de burgemees-
ters van Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Me-
demblik, ofwel het College van Pilotage. 
De vuurtoren is opgebouwd uit baksteen en heeft
een vierkante grondslag. In 1702 is de bouw vol-
tooid. De toren had toen een lantaarn met olie-
lampen. Op een oude tekening is te zien dat er in
die tijd een lichtwachterswoning aan de zuidoost-
kant tegen de toren aan was gebouwd.
In 1819 brandde de vuurtoren van binnen geheel
uit. Door de houten betimmering was het een

makkelijke prooi voor de vlammen. Ook de lan-
taarn en de lichtwachterswoning zijn verbrand.
Omdat de muren van de vuurtoren nog groten-
deels overeind stonden, kon hij alweer snel dienst
doen, zij het met een noodverlichting. In 1820
werden tuitlampen geleverd voor De Ven. Er moet
toen dus ook een nieuwe, tijdelijke lantaarn heb-
ben gestaan op de toren.
Pas in 1834 heeft een verbouwing plaatsgevonden
waarbij de muren en het binnenwerk van de vuur-
toren zijn hersteld. Er is toen ook een nieuwe, veel
grotere lichtwachterswoning gebouwd, aan de

Een stadsplattegrond van Enkhuizen,
opgenomen in ‘Toonneel der Steden’,
1652, van Johannes Blaeu.

Het dorp Enkhuizen is ergens in de elfde of
twaalfde eeuw ontstaan. In 1355 kreeg het stads-
rechten van Graaf Willem V en groeide het uit tot
een belangrijke vissers- en handelshaven. De
bloeiperiode van Enkhuizen begon na de opstand
tegen de Spanjaarden in 1572. Er werd een
Kamer van de VOC gevestigd en ook de West-Indi-
sche Compagnie en de Noordsche-Groenlandse

Compagnie hadden er bedrijfskantoren. Begin ze-
ventiende eeuw had Enkhuizen de grootste ha-
ringvloot in Nederland, met 400 tot 500 schepen.
Maar de voorspoed hield niet zo heel lang aan. In
1625 werd de complete haringvloot vernietigd
door kapers uit de Spaanse Nederlanden. De pest-
epidemie van 1636 gaf nog meer ellende. Ook de
Eerste Engelse Oorlog van 1652 tot 1654 eiste een
flinke tol van Enkhuizen. Het gevolg van deze oor-
log was dat vele schepen werden gekaapt, andere
de havens niet uitkonden en vissersvloten niet
meer voor de Engelse kust konden varen. De weer
opgekrabbelde haringvisserij kreeg een nieuwe
klap. En ook de daarmee verbonden bedrijven als
kuiperijen, touwslagerijen en scheepswerven kre-
gen het zwaar te verduren. De glorietijd kwam
niet meer terug, maar Enkhuizen is altijd een le-
vendige stad gebleven.
Meer dan andere steden langs de Zuiderzee had
Enkhuizen last van verzanding van de havens en
het vaarwater. Vlak voor de kust lag het Enkhui-
zerzand, een complex van ondiepten en vaargeu-
len. Alleen schippers die goed bekend waren kon-
den hier makkelijk doorvaren. Dat had strategische
waarde: de vijand kon de stad moeilijk bereiken.
Maar het nadeel was groot: de geulen moesten con-
stant op diepte worden gehouden, wat de stad ka-
pitalen kostte. Het verzandingsprobleem was pas
eind negentiende eeuw opgelost. Toen waren de 

120

Enkhuizen

Plaats:
Enkhuizen
Type object:
vuurtoren
Naam:
De Ven, Geldersche Hoek
Positie:
52o44.520’N/5o16.933’E
Bouwjaar:
1700/hersteld 1834
Ontwerper:
onbekend
Lichtkarakter:
LFlW10s
Rijksmonument:
sinds 1966

Vuurtoren De Ven in 1909. De licht-
wachterswoning is hoog tegen de vuur-
toren aangebouwd.



123

grote onderhoudsbeurt gehad. De binnenkant is
geheel nieuw opgemetseld en met beton versterkt.
De buitenkant is gepleisterd en wit geschilderd.
De marmeren gedenksteen boven de ingang aan
de dijkkant is gepolychromeerd.
Het pleisterwerk was blijkbaar niet zo deugdelijk,
want in 1963 werd gemeld dat de buitenkant van
de vuurtoren in zeer vervallen staat verkeerde. Er
was een groot brok muur naar beneden gevallen.
Het Loodswezen had al overwogen De Ven te slo-
pen en een ijzeren lichtopstand op de dijk te bou-
wen. Monumentenzorg heeft zich hier echter
tegen verweerd en heeft het Loodswezen ervan
kunnen overtuigen dat dit karakteristieke bouw-
werk beslist niet gemist kon worden in het land-
schap. De restauratie werd ter hand genomen en
is in 1966 afgerond. Sinds dat jaar is De Ven rijks-
monument.
De laatste jaren werd het elektrische licht van De
Ven bediend vanuit Lelystad: een lichtwachter
was niet meer nodig. Op 16 april 2009 werd het
licht gedoofd, omdat de sectoren de vaargeul
vanaf Lemmer niet goed meer konden markeren.
Na protest is het licht op 21 oktober 2009 toch
weer ontstoken. De rode sectoren zijn verwijderd.

Havenlicht
Vanaf 1859 loodste een lichtenlijn de schepen de
haven van Enkhuizen binnen. Twee witte lichten
op de havendammen markeerden het vaarwater
Krabbersgat. Het Grote Licht stond op de weste-
lijke havendam, het Kleine Licht stond 200 meter
verderop, op de oostelijke havendam. De op hou-
ten palen bevestigde lantaarns waren met spiegel-
apparaten uitgerust.
In 1888 werd het Grote Licht vervangen door een
ijzeren opengewerkte lichtopstand. Dit havenlicht
staat er nu nog. Het is gebouwd door De Vries
Robbé & Co. uit Gorinchem. Het had een vast wit
licht. In de volksmond werd dit havenlicht ‘t Vuur-
tje genoemd. Door de afsluiting van de Zuiderzee

had het licht nog maar weinig nut en is het
daarom in 1932 gedoofd. De recreatievaart had
echter nog wel behoefte aan een oriëntatiepunt.
Daarom is er toen aan de zijkant van de toren een
rood licht aangebracht.
Lange tijd is de ijzeren toren geel geweest, een
kleur die vaker werd gebruikt bij lichtopstanden.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de kleur veran-
derd in zwart met geel en later in zwart met wit.
In januari 2009 is ‘t Vuurtje voor restauratie naar
Amsterdam gebracht. In juli 2009 was het terug
op zijn oude plek. Sindsdien wordt de toren 
‘s nachts door amberkleurige LED-lampen aange-
licht en brandt er op de top blauw licht. Het rode
licht staat nu op een paal naast ’t Vuurtje.

Ingang van de haven van Enkhuizen,
met het van 1859 daterende hoge licht
Gravure van M. Sallieth, 1879. 

noorwestkant tegen de toren aan. De toren kreeg
een nieuw lichthuis en een vaste Fresneloptiek
van de vierde grootte, geleverd door Rijksgeschut-
gieter Maritz. Het nieuwe licht is in 1839 voor het
eerst ontstoken.
In 1881 kreeg het vaste witte licht een rode sector
voor dekking van het Hopzand. In 1883 werd op
vuurtoren De Ven weer een nieuwe optiek ge-
plaatst, ditmaal geleverd door Chance Brothers
uit Birmingham. Deze vaste optiek is er nu nog
steeds.
Eind negentiende eeuw heeft er wederom een ver-

bouwing plaats gevonden, waarbij de toren een
halve meter hoger is gemaakt. Verbetering van de
zichtbaarheid van het licht zal daarvoor de reden
zijn geweest.
In 1914 is de aan de toren vastgebouwde licht-
wachterswoning afgebroken. Door beweging van
de hoge vuurtoren in de wind, waren scheuren
ontstaan in de woning, met lekkage als gevolg. Er
is toen een nieuwe, losstaande lichtwachterswo-
ning gebouwd vlak naast de vuurtoren. Tussen de
woning en de vuurtoren was een loopbrug aanwe-
zig. De lichtwachterswoning is er nu nog, de loop-
brug niet meer.
In 1918 is de weg op de kruin van de dijk verwij-
derd en aan de landzijde, onderaan de dijk op-
nieuw aangelegd. De hoofdingang van de vuur-
toren kwam daarmee aan de achterzijde van het
gebouw te liggen.
In de twintigste eeuw is er een aantal veranderin-
gen aangebracht aan het licht. In 1923 is er een
tweede rode sector geplaatst voor de Kreupel. In
1926 is er een gasgloeilicht in gebruik genomen
en is het karakter van het licht veranderd. Vanaf
dat moment was De Ven te herkennen aan een
lange schitter, elke tien seconden. Het gloeilicht
werd aanvankelijk gevoed met petroleum. Bene-
den in de toren is nog een groot ijzeren vat aan-
wezig, waarin destijds de petroleum werd bewaard.
Later is Blaugas gebruikt en in de jaren vijftig
propaangas. 
Voor de Tweede Wereldoorlog heeft De Ven een
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Het huidige beeld van de Buitenhaven,
met het ijzeren havenlicht.

Plaats:
Enkhuizen
Type object:
lichtopstand
Naam:
‘t Vuurtje
Positie:
52o42.000’N/5o17.700’E
Bouwjaar:
1888
Ontwerper:
onbekend
Lichtkarakter:
gedoofd 1932
Rijksmonument:
sinds 1997
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Door het gebruik van elektronische navigatiehulpmidde-
len als satellietplaatsbepaling (GPS) neemt de betekenis
van vuurtorens sterk af.  Steeds vaker worden er daarom
kustlichten gedoofd. Lichtschepen worden helemaal niet
meer gebruikt voor navigatiedoeleinden en kapen, herken-
ningspunten bij daglicht, hebben hun functie grotendeels
verloren. Deze objecten hebben nog wel een belangrijke
landschappelijke, recreatieve en historische waarde. Ze
vertegenwoordigen een rijk maritiem verleden. We besef-
fen dat we zuinig moeten zijn op ons nautisch erfgoed.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de bebakening van
vaarwegen en de kustverlichting in Nederland, vanuit het
perspectief van waterbeheer, handel en scheepvaart en 
ontwikkelingen in de techniek rond bouwconstructies en
verlichting. Vrijwel alle nog bestaande nautische objecten
met enige historische betekenis komen uitgebreid aan de
orde. Het geheel is rijk geïllustreerd met recente foto’s,
oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten.
Het verleden komt weer tot leven, waardoor de interesse
in het nautisch erfgoed van Nederland hopelijk nog verder
toeneemt.
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