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Roelof van der Werff, voor velen 
van u geen onbekende in Wor-
kum, Hindeloopen en omstre-
ken, is onlangs begonnen met 
de bouw van een houten motor-
boot op de helling (scheepstim-
merwerf De Hoop) in Workum. 
Voor zij die Roelof kennen niets 
ongewoons daar Roelof al vele 
decennia lang schepen van hout 
maakt dan wel restaureert. Dit 
nu te bouwen schip is nieuw in 
zijn soort.

Waar voorheen de gangen van 
het schip werden gebrand om zo 
de vorm van het schip te krijgen, 
worden nu houten platen, op-
gebouwd uit dunne repen hout, 
gebogen op een voorgevormde 
mal. De houten plaat wordt, door 
middel van een speciaal hierop 
gericht computerprogramma, 
met tal van technieken in zijn 
vorm gebogen. Een techniek die 
al wel in de kunststof en het be-
ton is toegepast, maar nog nooit 
op/met hout. Een unieke ontdek-
king van Roelof, waarmee een 
nieuwe weg kan worden ingesla-
gen in meerdere opzichten.
Als Evert Zwolsman in 1973 

komt te overlijden laat hij de 
eens zo florerende scheepstim-
merwerf, gelegen naast de sluis 
in Workum, als een ruïne achter. 
Slopen van woonhuis en schuur, 
waarbij deze laatste op instorten 
staat, is het meest voor de hand 
liggend. Gelukkig is dat destijds 
niet zover gekomen door de to-
meloze inzet van de heren Jan 
Pastoor (burgemeester van de 
toen nog zelfstandige gemeente 
Workum) en architect Reid de 
Jong (vuurtorenwachter op ’t 
Tontsje in Workum). Zij wisten 
sloop te voorkomen en zetten de 
renovatie van loods en woning 
in gang. Met de toen in het le-
ven geroepen stichting, Stichting 
Zwolsmans Scheepstimmerwerf 
De Hoop, was er ruimte voor een 
hellingbaas, die als opdracht reeg 
de al eeuwenoude scheepshel-
ling te doen herleven. Roelof van 
der Werff, dan al werkzaam met 
nieuwbouw en restauratie van 
houten schepen, wordt de ‘nieu-
we’ hellingbaas. Roelof laat de 
werf, zíjn werf, weer bloeien als 
nooit tevoren. Vele schepen van 
zijn hand glijden in Workum van 
de helling.
Ook tal van ‘leerlingen’ leren het 
vak op de scheepswerf, of beter 
geschreven ‘op de helling’, zoals 

deze nog steeds door de oudere 
inwoners van Workum wordt ge-
noemd.

Van jongs af aan wil Roelof zo 
efficiënt en duurzaam mogelijk 
werken. Wellicht dat de woorden 
‘efficiënt’ en ‘duurzaam’ toen nog 
niet waren ingeburgerd bij ieder-
een, maar wél bij Roelof van der 
Werff. Vaak zocht hij naar tech-
nieken om eeuwenoude toepas-
singen, die overigens zeer bewer-
kelijk waren, zó aan te passen dat 
het nog steeds duurzaam en au-
thentiek was maar ook, met het 
oog op het milieu, verantwoord. 
In de jaren ‘70 verlijmde Roelof 
al spanten en andere gebogen 
delen in de scheepsconstructies 
met als doel het hout, als herwin-
bare grondstof, zo duurzaam en 
efficiënt mogelijk te gebruiken. 
Roelof van der Werff, inmiddels 
al lang geen ‘hellingbaas’ meer, 
is nog bijna dagelijks op de hel-
ling in Workum te vinden. Samen 
met Henk Bergsma (Surhuister-
veen), een onmisbare schakel in 
dit geheel. En ook met Martin 
Bekebrede (Workum), Visser 
Jachtbouw uit Workum en Curve 
Works uit Alphen aan den Rijn 
is Roelof al een tijd bezig met de 
voorbereidingen voor het ver-

vaardigen van een nieuw type 
schip, zoals dat op de foto op de 
voorpagina van deze krant is te 
zien. Een proces dat gezien de 
wijze van houtbewerking nog aan 
het begin staat, maar zeker nu al 
in staat om door te groeien in de 
scheepsbouw, maar ook in tal van 
andere objecten in bijvoorbeeld 
de architectuur en kunst.
Zo rolt er straks, om het eenvou-
dig, maar met alle respect uit te 
drukken, een plaat van de tafel 
die de vorm heeft van een schip. 
Een schip van duurzaam materi-
aal, gemaakt van natuurlijke pro-
ducten, waarbij ook de produc-
ten die worden toegevoegd, zoals 
lijm, om maar een voorbeeld te 
noemen, zoveel mogelijk uit ‘na-
tuurlijke’ grondstoffen moeten 
bestaan en uiteraard ‘uiterst’ 
duurzaam moeten zijn.

Uiteraard blijven wij dit proces, 
dit nieuwe type motorboot in 
wording die de naam Petronella 
gaat dragen, voor u volgen. En 
wensen wij Roelof van der Werff 
en Henk Bergsma alle succes toe. 
Er kan dan ook niets anders ge-
zegd en geschreven worden dan: 
“Een beter milieu begint bij je-
zelf.” Voor meer informatie kunt 
u kijken op roelofunderweis.eu. 

Roelof van der Werff: schip van de toekomst

Het schip voldoet aan alle voorwaarden die vallen onder de noemer ‘duurzaam’ en ‘efficiënt’, maar zal gezien de vorm ook een sieraad in het (Frie-
se) waterlandschap worden. Heel mooi! 


