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5-meter PCii
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TEKST JAN BRIEK | FOTO’S RICHARD DE JONGE

“Toen we hem zagen staan, waren we er meteen allebei verliefd op.” 
Thijs zegt het eigenlijk zonder aanleiding, maar het raakt precies de 
kern van dit verhaal. Met minutieuze aandacht, veel geduld en nog 
meer passie restaureerden Thijs de Jong en z’n vrouw Hesther Pots 
de vijfmeter met de wonderlijke naam: PCii. Zes jaar deden ze over 
de klus en de staat waarin het schip zich nu bevindt, onderstreept wat 
Thijs zegt: dit kan alleen als je allebei verliefd bent op een boot.
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V
aren moet je het misschien niet noemen. We zweven min of meer over het 
Sneekermeer. De delicate helmstok lichtjes tussen duim en wijsvinger, af 
en toe een kleine correctie. Want eigenlijk doet PCii het allemaal zelf. In 
een vlaagje wat verder op z’n zij, soepel, vloeiend, volledig in z’n element. 
Het klinkt misschien een beetje gek, maar bijna als een levend wezen. 
Varen met deze boot is alleen maar genieten en niet alleen omdat hij zo 

fi jn vaart. Ook omdat je simpelweg aan boord bent van zoiets moois. Een boot waarbij je 
jezelf een hele grote schoorsteenmantel wenst. Om hem na gedane zaken mee naar huis 
te kunnen nemen, erop te zetten en de hele avond naar te kijken. 

Bootjes kijken
Iedereen zal echter begrijpen dat er heel wat moest gebeuren vóór PCii in ‘schoorsteen-
mantelstaat’ verkeerde. Voor Thijs en Hesther begint het verhaal ruim zeven jaar geleden, 
tijdens een regenachtige vakantie in Friesland. En wat doe je in zo’n geval? Bootjes kijken. 
Omdat je er allebei gek van bent, maar ook beroepsmatig. Thijs is scheepstimmerman, 
Hesther (scheeps)schilder. Inmiddels hebben ze hun krachten gebundeld in een eigen be-
drijf. Bootjes kijken zou je in hun geval misschien kunnen vertalen in ‘ziekenbezoek’. Aan 
een zieltogende Scherenkruiser bijvoorbeeld (“Heel slecht”, aldus Thijs) én een vijfmeter 
(“Ietsje minder slecht”, zegt Hesther, “maar niet veel.”). Met dus één verschil: toen ze in 
de schuur kwamen waar het schip stond, waren ze eigenlijk meteen allebei verkocht.
Na wat wikken en wegen waagden ze de stap. “Het was een hobbyproject”, zegt Thijs. 
“Maar natuurlijk leer je er beroepsmatig ook heel veel van. Ik werkte toen nog voor een 
baas, maar inmiddels kun je de boot ook beschouwen als een visitekaartje van ons bedrijf.” 
Thijs en Hesther kochten het schip bij Heerlien Klassieke Jachten, dat het op zijn beurt 
had gekocht van de zoon van de eerste eigenaar, Henk Jesse.

Heksenjacht
Die Henk Jesse werd om een heel andere reden bekend dan deze vijfmeter. Jesse, zoon 
van de architect H.J. Jesse en zelf ook architect, was een talentvolle zendamateur die 
pionierde met van alles en nog wat. Met succes ook: in 1923 slaagde hij erin om met z’n 
zelfgebouwde zender - op de zolder van z’n ouderlijk huis aan de Rijsburgerweg in Leiden 
- de eerste transatlantische radioverbinding met Amerika te maken. De zender was door 
Jesse PCii gedoopt, en daar ligt direct de link met z’n vijfmeter die hij later liet bouwen. 
Jesses pionierwerk was namelijk volledig illegaal. De Nederlandse overheid kreeg hem 
in de smiezen, wat resulteerde in een soort heksenjacht tegen hem. In 1925 werd hij 
veroordeeld en mocht hij de naam PCii niet meer voeren. Pas 58 (!) jaar later kreeg Jesse 
eerherstel en toestemming om zijn hobby als zendamateur opnieuw op te pakken.
De naam PCii voor het jacht dat Jesse in 1944 liet bouwen, mag je dan ook gerust als een 
daad van stil protest tegen de Nederlandse overheid zien. De vijfmeter werd ontworpen 
door W.H.R. van Dam en gebouwd door Werf De Watersport Mulder in Voorschoten. De 
werf bestaat nog altijd en bouwt de bekende Super Van Craft-motorjachten. Van Dam is 

Hoeveel uren de restauratie heeft gekost? Thijs en Hesther 
hebben geen idee. “Drieduizend?”, zegt Thijs. “Vierdui-
zend?” 

Varen met deze 
boot is genieten. 
Ook omdat je 
simpelweg aan 
boord bent van 
zoiets moois 
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heden ten dage een relatief onbekende naam, maar was een jachtarchitect die in die tijd 
behoorlijk aan de weg timmerde.

Volledig in teak
Toen PCii in het bezit van Hesther en Thijs kwam, stond het schip inmiddels een kwart 
eeuw op de wal. Niet best voor een houten boot. Maar hij had één ding mee: de romp 
van het schip is volledig in teak gebouwd. Goede kwaliteit teak van één lengte (kom daar 
vandaan nog maar eens om!), en dat kan wel wat hebben. 
Hoeveel bleek in 2001, toen Thijs en Hesther besloten om het jacht helemaal te strippen. 
En dat is sneller opgeschreven dan gedaan. Ter illustratie: er moesten bijvoorbeeld vierdui-
zend (!) bronzen schroeven worden verwijderd. Daarna begon het grote restaureren. Het 
enige dat daarbij origineel bleef, is de teakhouten huid van het schip. Wel werd de romp 
eerst opnieuw in de juiste vorm gebracht met hulpschotten, -spanten en -mallen. Van de 
complete stuurboordkant werd een mal gemaakt, die aan bakboord werd gekopieerd om 
de symmetrie van de romp te waarborgen. Daarna moest de romp met de schuurplank 
(voor de onervaren mens hét martelwerktuig uit de timmerwerkplaats) weer strak worden 
gemaakt; een klus die Thijs en z’n broer drie volle dagen kostte. Waar mogelijk werd alle 
houtwerk dat uit het schip kwam, opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld om alle doppen en 
proppen te maken die de nieuwe schroefgaten moesten dichten. Door daarvoor het oude 
hout, onder meer van de doft, te gebruiken, ontstond er zo min mogelijk kleurverschil.
Alle eiken wrangen en spanten - 102 stuks, om precies te zijn - werden vervangen. De 
romp werd ‘gespleend’, waarbij de ruimte tussen twee gangen wordt ingefreesd en er een lat 
inkomt. Alle dekbalken werden vernieuwd en Thijs maakte een nieuwe kuip. Wat breder 
en wat hoger in de boot, zodat hij nu zelfl ozend is. Opbouw en dek zijn ook compleet 
nieuw, maar wel geheel volgens tekening. De zijden van de teakhouten opbouw werden 
op ambachtelijke wijze in de juiste vorm gebrand. Alleen het nieuwe voorluik is ietsje 
anders dan het was: vroeger kon het helemaal open, nu maar voor een deel.
PCii werd niet gebruikt als wedstrijdboot, hoewel dat in het geval van een vijfmeter mis-

Het gehele interieur zit met slechts vier schroeven vast. In 
geval van onderhoud kan het er in zijn geheel uit. Leuk de-
tail is het gemarmerde vloertje.
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“Het moet wel mooi 
en praktisch zijn”

090304_BB_Vijfmeter   60 28-01-2009   16:25:23



61WWW.WATERKAMPIOEN.NL | 2009 | 03/04

Willem Hector Rudolf van Dam, geboren 
in 1906 en overleden in 1974, was niet 
een van de bekendste ontwerpers van z’n 
tijd. Elisabeth Spits van het Nederlands 
Scheepvaartmuseum in Amsterdam kent 
z’n naam echter wel. “Een scharrelaar”, 
omschrijft ze hem enigszins oneerbiedig 
misschien, maar wel treffend. Spits: “Van 
Dam was autodidact, die is begonnen met 
ontwerpen kort voor de Tweede Wereld-
oorlog. Hij ontwierp in opdracht en werkte 
voornamelijk voor Mulder in Voorschoten. 
Hij tekende in die beginperiode vooral 
zeiljachten; zelf was hij een sharpie-zeiler. 
Later ging hij zich richten op het ontwer-
pen van motorjachten voor Amerikaanse 
opdrachtgevers.” Het bekendst is Van Dam 
echter misschien wel door zijn ontwerp van 
kleine boten: de Dubdam-bijbootjes. En-
kele voorbeelden van zijn ontwerpen uit de 
archieven van de Waterkampioen:

1939: “Een standaardkruisertje van 7,20 
meter.” Een ontwerp voor werf De Wa-
tersport Mulder in Voorschoten. Geschikt 

voor de binnenwateren, maar ook het IJs-
selmeer, de Zeeuwse wateren en zelfs de 
Noordzee, al zet de toenmalige hoofdre-
dacteur bij dat laatste zo z’n vraagtekens. 
De boot meet 7,20 meter over alles, 5 me-
ter op de waterlijn en is 1,80 meter breed 
bij een diepgang van 1,05 meter. 
De link tussen Mulder en Van Dam wordt 
een jaar na het bovenstaande ontwerp nog 
duidelijker met het DiMu (inderdaad: Dick 
Mulder) jachtje. Een ontwerp waarover de 
Waterkampioen, opnieuw in de persoon 
van hoofdredacteur H.C.A. van Kampen, 
niet echt positief is. Vooral de beperkte 
diepgang van 0,90 meter moet het ontgel-
den. En inderdaad: op een jacht van 7,70 
meter houdt dat ook niet echt over. Toch 
had Van Dam op deze boot een ingeving die 
nu heel normaal lijkt, maar vroeger alles-
behalve normaal was: twee eenpersoons 
kooien voorin in de vorm van een V-bed. 
Het zou echter te ver gaan om hem hier-
mee te bestempelen als de ‘uitvinder’ van 
dit slaapsysyteem aan boord. Minder han-
dig - naar huidige maatstaven: er is geen 

ruimte in de voorpiek om je om te kleden. 
En zo’n grote butagasfl es in je slaapverblijf 
zou tegenwoordig de toets der kritiek ook 
niet meer kunnen doorstaan…
Na de Tweede Wereldoorlog richt Van Dam 
zich steeds meer op de markt voor – snelle 
– motorboten, met name in de Verenigde 
Staten. Een van zijn wonderlijkste ontwer-
pen uit die tijd vinden we in de Waterkam-
pioen van 1948. Een snelle, zeegaande 
motorboot voorzien van twee 200 pk sterke 
Fageol-motoren die het schip een topsnel-
heid geven van 42 knopen en een kruis-
snelheid van 34 knopen. Opmerkelijk is 
de manier waarop het ontwerp tot stand 
kwam. Van Dam kreeg van een groepje 
hem totaal onbekende Amerikanen een 
cheque van 250 dollar opgestuurd met het 
verzoek een studieontwerp te maken. De 
Amerikanen zochten namelijk een nieuwe, 
zeegaande visboot en stuurden deze uitno-
diging (vergezeld van geld) naar verschil-
lende ontwerpers over de hele wereld. Van 
Dam zou de opdracht overigens ook daad-
werkelijk krijgen. 

JACHTBOUWDYNASTIE IN VOORSCHOTEN

Rechts: Standaardkruisertje van 7.20 meter.

Het DiMu- (Dick Mulder) 
jacht uit 1940.

Rechts: Ontwerp uit 1948 voor een 
snelle motorkruiser.
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Het is toch ook 
niet meer van 
deze tijd om er 
een authentiek 
dek op te leggen?

schien wel voor de hand zou liggen. Een bewijs daarvan was de mast die van origine op 
het schip stond: een niet-doorgestoken exemplaar, voorzien van een strijkwant. Die ging 
er dan ook af en samen met het bedrijf Mastenenzo maakte Thijs een nieuw tuigplan én 
een nieuwe doorgestoken mast. De zeilen - van Van Vliet uit Middelharnis - had hij al. 
De mast maakte hij op maat voor de zeilgarderobe. Niet minder dan 10,50 meter lang, 
gemaakt van 11,50 meter lange delen Sitka Spruce. “Niet goedkoop”, zegt Thijs. “Zeker 
als je bedenkt dat je ongeveer driekwart van wat je inkoopt, niet gebruikt. Maar beter 
duur dan niet te koop, denk ik dan maar.”

Mooi en praktisch
De PCii mag er dan op het eerste gezicht honderd procent authentiek uitzien, wat betreft 
uitrusting is het wel degelijk een modern schip. Zo zit er tegenwoordig een elektromotor 
in. Maar ook wat betreft beslagen en andere hardware is het een jacht van deze tijd. 
Thijs is wat dat betreft heel duidelijk: “Het gaat er mij vooral om of ik iets mooi vind en 
praktisch, niet of het er wel ‘klassiek verantwoord’ uitziet. We hebben bijvoorbeeld veel 
roestvast stalen beslag gebruikt. En dan kan iemand wel zeggen dat dat niet hoort, maar 
dan denk ik: hoezo niet? Omdat dat materiaal er in die tijd niet was? Het is mooier en 
beter. Als er toen rvs was, hadden ze het ook gebruikt.” Datzelfde zie je aan het nieuwe 
dek van het schip: 6 millimeter multiplex dat aan de onderzijde is ingefreesd zodat het er 
binnen uitziet als losse delen, met daarop 9 millimeter teak. Het is toch ook niet meer van 
deze tijd om er een authentiek dek op te leggen: 15 millimeter grenen delen bespannen 
met linnen dat dankzij de verf waterdicht moet zijn?
Natuurlijk kwam er ook een nieuw binnenwerk in de PCii. Thijs en Hesther besloten 
daarbij om de boot wat geschikter te maken voor langere tochten. Al is het begrip ‘ruimte’ 
op een boot als dit natuurlijk erg relatief. Een groot bed voorin, twee zitjes ter weerszijden 
van de kajuitingang, slimme berglades die onder de kuipbank verdwijnen en waar mogelijk 
kastjes om alles wat je nodig hebt op vakantie kwijt te kunnen. Al met al is het gezien 
de zeer beperkte ruimte een heel bruikbaar interieur(tje) geworden. Ook bijzonder: het 
hele binnenwerk zit met maar vier schroeven vast zodat het er relatief makkelijk weer 
uit kan. Wel zo handig, omdat goed onderhoud voor een boot als deze staat of valt met 
de bereikbaarheid van het houtwerk.
En hoeveel uren de restauratie van PCii alles bij elkaar heeft gekost? Thijs en Hesther 
hebben geen idee. “Drieduizend?”, zegt Thijs. “Vierduizend? Ik zou het echt niet weten. 
Het doet er ook helemaal niks toe. We hoeven onze uren die we in deze boot steken toch 
niet te rekenen.” Datzelfde geldt voor de huidige waarde van de boot. De verzekering 
sloeg er een slag naar en ook Thijs moet het antwoord schuldig blijven. Ik heb wel een 
idee: onbetaalbaar is volgens mij de schatting die het dichtst in de buurt komt… 

Wie meer informatie zoekt over deze vijfmeter of over andere projecten, kan kijken op 
www.vaart.nu

DE VIJFMETERKLASSE
De vijfmeter was bedoeld als even-
tuele vervanging van de Olympi-
sche zesmeter. Zo ver is het echter 
nooit gekomen. De regel kwam tot 
stand aan het eind van de jaren 
twintig van de vorige eeuw en de 
meeste boten werden gebouwd 
in de jaren dertig, met name in 
Zweden en in wat mindere mate 
in Finland. Het voordeel van de 
klasse was dat hij aanmerkelijk 
goedkoper te bouwen was dan de 
grotere meterklassen, zoals de 
zesmeter, achtmeter en twaalf-
meter. Daardoor waren veel meer 
ontwerpexperimenten mogelijk. 
In de jaren veertig telde de vijf-
meter-vloot wereldwijd ongeveer 
driehonderd boten. De 5.5 meter 
leek lange tijd te zorgen voor de 
defi nitieve teloorgang van de vijf-
meter-klasse. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw was er echter 
een opmerkelijke opleving in Scan-
dinavië. Vooral dankzij de Zweedse 
vijfmeters, waarvan er nog altijd 
zo’n honderd rondvaren.
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