Erfgoedzorgplan Immaterieel
Cultureel Erfgoed
1. Naam van uw traditie

Strontweek

2. Datum

29-5-2018

3. Contact
Naam

Eelke Boersma

e-mailadres

e.boersma8@chello.nl

4. Waarom wilt u uw traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
plaatsen? Wat zijn de voordelen en nadelen?
De Strontweek is een traditie waarbij de vakkennis van de oefening onder zeil (het varen en vissen
met zeilboten) en het zingen van liederen van groot belang zijn. De Strontweek bestaat uit de
Strontrace, de Beurtveer, de Visserijdagen en het Liereliet
Het Zeilvaart College coördineert de Strontweek, waarvan de verschillende onderdelen al sinds
lange tijd bestaan. De verschillende onderdelen zijn ontstaan vanuit de wens traditionele maritieme
ambachten/vaardigheden in ere te houden.
Het idee is dat een bijschrijving in de Inventaris tot gevolg zal hebben dat de waarde van de
maritieme ambachten/vaardigheden bij de deelnemers op een hoger plan komt te liggen en dat er
genoeg deelnemers blijven meedoen.
Wij hopen dat daardoor meer mensen het belang ervan gaan inzien, en dat men ook het unieke
beeld ervan meer zal gaan waarderen.
Daarnaast hopen wij dat er hierdoor meer aandacht voor de verschillende onderdelen komt, zodat
ook de jeugd dit ook gaat zien en nieuwsgierig wordt. Het is immers belangrijk dat de jeugd
geïnteresseerd wordt en de traditie over gaat nemen.
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5. Beschrijf hier uw traditie.

De Strontweek bestaat uit de Strontrace, de Beurtveer, de Visserijdagen en het Liereliet. De
Strontweek wordt ook wel de oefening onder zeil genoemd. De oefening onder zeil bestaat uit het
varen met schepen met behulp van de wind waarbij alleen bij uiterste noodzaak mechanische
voortstuwing gebruiken wordt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zeil, bomen (het
met stok,vaarboom, voortduwen van het schip) of jagen (het vooruit trekken van het schip vanaf
de wal) om van A naar B te komen. Het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij de navigatie is
ook niet toegestaan. De doelstelling hierachter is dat de deelnemers kennis aan elkaar
overdragen over op welke wijze je dit moet doen. Op deze manier willen wij stimuleren dat de
kennis over de traditionele wijze van varen en vissen met zeilboten blijft bestaan.
De week wordt jaarlijks in de herfstvakantie georganiseerd en wordt vooraf gegaan door de
aanbrengrace met pramen. De pramen voeren mest vanuit het Friese achterland aan die voor de
Strontrace gebruikt wordt. Ook wordt op de vrijdag voor de schooljeugd het Klompkezeilen
georganiseerd. De klompen, waar een zeiltje op zit, hebben de kinderen zelf gemaakt van een
bouw pakket. Bij het Klompkezeilen zit een wedstrijd element ingebouwd.
In het weekend vindt vervolgens het Liereliet plaats, een festival van internationale allure, waar
muzikanten en zangers uit de hele wereld zeemansliederen ten gehoren brengen.
Op zondag is een maritieme markt, waar veel maritieme ambachten worden gedemonstreerd.
Tijdens de Strontweek is het op zondag en maandag erg druk, en zijn de zalen bij Liereliet
behoorlijk gevuld.
Op maandag beginnen de zeilwedstrijden, waarbij het vooral om de oefening onder zeil gaat, om
de zeiltechnieken waarbij de mechanische voortstuwing zo weinig mogelijk gebruik wordt. Ook de
moderne navigatie methoden mogen niet gebruikt worden, men mag enkel gebruik maken van
een kaart en kompas. Het gaat er hierbij om om de ambachtelijke vaardigheden zoveel mogelijk te
gebruiken en over te dragen aan de jongeren. De winnaars ontvangen van de verschillende
wedstrijden (Strontrace, Beurtveer en Visserij) ontvangen de Zilveren Breilepel.
De strontrace komt voort uit het vervoer dat vroeger zeilend werden gedaan om Friese mest naar
de bollenstreken in Holland te brengen en voert naar Warmond. Hierbij worden nu symbolisch een
paar zakken mest mee genomen. De route loopt via IJsselmeer en Markermeer naar Amsterdam,
waar via de ringvaart naar Warmond wordt gevaren. De terugweg voert dan over Haarlem en
Noordzee kanaal. Vervolgens vaart men terug via Markermeer en IJsselmeer. De schipper mag
de route ook in omgekeerde volgorde doen. In Holland is altijd een flinke publieke belangstelling
voor de Strontrace met een grote groep vaste volgers en toevallige passanten die plots een groot
zeilend schip door hun stad of dorp zien varen. Op de terugweg worden bloembollen
meegenomen.
De beurtveer wordt met grotere schepen gedaan, die op zeil en handkracht havens in en uitvaren.
De naam is ontleent aan de oude manier van vervoer van personen rond de Zuiderzee en latere
IJsselmeer. Hierbij worden meerdere plaatsen rond het IJsselmeer aangedaan, waarbij ook
passagiers meegenomen worden die in de verschillende plaatsen van of aan boord gaan.
In Durgerdam wordt een verplichte pauze ingelast, waarna men zo snel mogelijk weer terug wil
zijn in Workum. Men is verplicht een aantal plaatsen aan te doen dit mag in een willekeurige
volgorde.
De visserij wordt beoefend met de schepen zoals botters, Staverse jollen en schouwen zoals die
vroeger ook voor de visserij werden gebruikt.
Door wetgeving mag er in deze periode niet meer op aal gevist worden, maar met staande netten
wordt op snoekbaars en baars gevist. Hierbij wordt onder zeil het net uitgebracht en ook weer
ingehaald, Ook wordt er gevist met kuilen en dwarskuilen. De vis wordt twee keer per week in
Workum aangevoerd en onder grote publieke belangstelling door een veilingmeester aan de man
gebracht.
Onderweg wordt de vloot gevolgd door veel belangstellenden. De schepen van de Beurtveer en
Strontrace kunnen gevolgd worden met een track en trace systeem, dat door veel mensen thuis
gevolgd wordt. Opvallend is dat een aantal van de schippers de ervaring die ze opdoen met
bijvoorbeeld het onder zeil in en uitvaren van de haven ook weer buiten de Strontweek toepassen.
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6. Kunt u beschrijven welke deelnemers en organisaties er bij uw traditie betrokken zijn?
Betrokken groep 1

schippers bemanningen van zowel de strontrace, de beurtveer als de visserijdagen artiesten en de
klompkeszeilers.

Betrokken groep 2

Liereliet, de organisatie die dit evenement verzorgd.
de vereniging zeilvracht, die de beurtveer en strontrace organiseert.
de Visserijvereniging Workum, die de visseirj verzorgt.
de stichting klompkezeilen, vereniging zeilvaart Warmond.
Op zondag wordt de maritieme markt georganiseerd door het ZCW.

Betrokken groep 3

Overheden zoals gemeente Sud West Fryslan, Haarlem, Teylingen, Hoorn, de Fryske marren,
Medemblik, Urk, Edam- Volendam, Flevoland, Zuid Holland, Noord Holland, RijkswaterstaatIJsselmeergebied, Noord Nederland, West nederland, incl verkeersleiders, Hoogheemraadschap
Rijjnland, Waterpolitie van de landelijke Eenheid, FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en
Omjouwing), Wetterskip Fryslan

Betrokken groep 4

Bevrachters, Culterra Workum voor de stront, Bloembollen leverancier Warmond,
Sluis wachters van gemeente provincie en gemeente, brugwachters van dezelfde organisaties,
Havenmeesters.

Betrokken groep 5

Sponsoren waarvan de samenstelling jaarlijks wisselt en langzaam groeit.
Lokale en nationale pers, radio, en de bladen die visserij en zeilvaart beschrijven.
Bij markt en start zijn ongeveer 1000 toeschouwers aanwezig, bij de verkoop van de vis op
woensdag en zaterdag zijn ongeveer 200 "kopers" aanwezig. De website wordt tijdens het
evenement door ongeveer 10.000 bezoekers bezocht www.strontweek.nl
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7. Beschrijf hier de geschiedenis van uw traditie.
Hoe is uw traditie in de loop van de tijd veranderd?

Het vervoer van vracht en personen over het water gebeurde vroeger met zeilschepen en
trekschuiten. Het zeilen en zeilend vissen is ontstaan ver voor de jaartelling, maar werd in de loop
der eeuwen steeds beter uitgevoerd. De strontvaart werd begin 20e eeuw gestart om vruchtbare
mest van Friesland naar de bollengronden te brengen. De visserij zoals die wordt beoefend is
ontstaan in de 16e-17e eeuw. Op de schepen werd het werk verlicht door gezamenlijke zang van
zeemansliederen, hiermee werd in goede samenwerking het zware werk gedaan.
De mechanisatie in de 20 eeuw leidde er toe dat alles steeds sneller moest waardoor het ambacht
van zeilen steeds meer onder druk kwam te staan. Dit speelde ook in de visserij een grote rol.
Bijkomend nadeel van de mechanisatie was ook dat door het gebruik van motoren de vervuiling
sterk toenam. Er ontstond een grote uitstoot van CO2 gassen.
Architect Reid de Jong, de grote initiatiefnemer van het evenement, zag in zijn standplaats
Rotterdam dat het gebruik van zeilschepen steeds verder afnam en dat de schepen verdwenen
naar de sloop voor hergebruik in de hoogovens. Ook nam het gebruik satellieten en navigatie
computers sterk toe en werd het gebruik van papieren kaarten en kompas minder,
Omdat hem dit aan het hart ging werd hij een van de oprichters van de Enkhuizer zeevaart school
waar schippers in de zeilerij werden opgeleid. Ook de Landelijke vereniging tot behoud van het
historisch bedrijfsvaartuig (LVBHB) werd opgericht. In 1973 werd door Reid in Workum, waar hij
inmiddels woonde, de eerste strontrace georganiseerd. Vijf schepen deden hier aan mee, met
veelal jonge bemanningen. Tijdens de strontrace werd de oefening onder zeil in ere hersteld.
Geladen met mest zeilde, boomde en jaagde men naar Warmond. Een lange reis die zoveel
mogelijk non stop gedaan werd en wordt. Na het lossen van de stront werden bloembollen mee
terug genomen naar Workum.
Een jaar later werden ook de visserij en de beurtveer aan het evenement toegevoegd.
De verschillende onderdelen groeiden hard. Ofschoon er al snel zo'n 70 tot 75 schepen aan de
beurtveer en de strontrace deel namen zijn er ook jaren geweest waarin de deelname geringer
was. Omdat er voor de visserij slechts beperkt vergunningen worden verstrekt kunnen daar niet
meer dan 29 schepen aan mee doen waardoor er voor deelname geloot moet worden.
Een paar jaar later werd ook het maritieme muziekfestival aan het evenement toegevoegd.
De liederen worden in het eerste weekend in zalen ten gehore gebracht, maar ook tijdens het
vertrek wordt er door muziekgroepen een optreden verzorgd.
Sinds een aantal jaar is ook het Klompkezeilen een vast onderdeel van de Strontweek.
Er wordt nog steeds gekeken of er ook nog andere zaken aan het evenement toegevoegd kunnen
worden.
De organisatie is er op gericht om zoveel mogelijk jongeren bij dit evenement te betrekken. In de
visserij worden daarom aan jongeren vaartuigen ter beschikking gesteld om hen zo met de
ambachtelijke kennis te laten maken. Ofschoon de doelstelling was en is om met zo weinig
mogelijk gebruik van de motor van A naar B te gaan moet er, helaas, door wettelijke
verplichtingen op een aantal plaatsen de motor gebruikt worden evenals elektronische navigatie
middelen.
Door maatregelen in verband met visstandsbeheer worden tegenwoordig eveneens beperking aan
de visserij opgelegd.
Veel van de deelnemers aan de verschillende onderdelen van de Strontweek varen beroepshalve
(met passagiers) met een zeilend beroepsvaartuig, maar er zijn ook deelnemers die uit hobby met
een zeilend schip varen.
De technieken die in de strontweek gebruikt worden worden door de schippers worden later ook
buiten de Stontweek om gebruikt zodat ook in de rest van het jaar de kennis van de oefening
onder zeil verspreid wordt. In de loop der jaren zijn er wel veranderingen doorgevoerd voor
gemakkelijker varen, zoals Lazey jack en wishbone zeilen, hier is discussie over, omdat het
originaliteit van het vaartuig aan kan tasten.
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8. Analyse van uw traditie
a. Uit welke onderdelen bestaat uw traditie?

Zang.
Zeilen, (het schip goed beheersen het zeil zetten en minderen, rekening houden met
omstandigheden).
Vissen met een zeilboot
Het navigeren met kaart en kompas
Jagen en Bomen

b. Welke onderdelen wilt u doorgeven?

Zang.
Zeilen, (het schip goed beheersen het zeil zetten en minderen, rekening houden met
omstandigheden).
Vissen met een zeilboot
Het navigeren met kaart en kompas
Jagen en Bomen

c. Wat zijn de kernwaarden van uw traditie die u wilt behouden?

Het varen op windkracht, navigeren op het kompas en het zingen van liederen, om het werk te
veraangenamen.

d. Op welke manier is de kennis van uw traditie vastgelegd?

Fries scheepvaart museum te Sneek, skûtsje museum in Earnewald, jubileum boeken, diverse
handboeken waarin het ambacht wordt omschreven, zoals het boek Puntje zeil, vissers voor een
week, diverse dvd flms,
archief van de regionale pers
Van elke reis worden de logboeken en andere bescheiden bewaard en opgeslagen in het Fries
scheepvaart museum.
Het opleidingsprogramma voor jongeren
e. Waaruit bestaat het archief / collectie? Waar wordt deze bewaard?

Logboeken van de diverse reizen, bemanningslijsten, cognossementen, wedstrijd verslagen,
vrachtbrieven
Track en Trace, website
films, onder andere oop You Tube.
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9. Betekenis van uw traditie
a. Waarom is uw traditie voor de dragers belangrijk?

De dragers zijn trots op de traditie en het vakmanschap dat zij beheersen.
Ook de waardering van diverse personen en organisaties dragen hieraan bij.
De Strontweek biedt hen de mogelijkheid om de schepen en de technieken in stand te houden, die
anders mogelijk in vergetelheid kunnen raken.

b. Waarom zouden jongere generaties uw traditie willen overnemen?

Stoer, zwaar werk, team spirit, uitdaging, kunstje flikken, strijd tegen de elementen en jezelf.
De oefening onder ziel is belangrijk, om daarmee vakmanschap op te bouwen, waar men trots op
kan zijn. Deze kennis vormt mensen en geeft ze zelf vertrouwen, leert men rekening te houden met
de ander, maar ook met omstandigheden die men niet in de hand heeft (weer).Belangrijk is ook,
dat men in groepen de taak moet vervullen, teamvorming is een belangrijk vervolg, maar ook wordt
de persoonlijkheid gevoerd door de problemen die men moet overwinnen.

c. Hoe wordt uw traditie nu doorgegeven naar volgende generaties?

Omdat de schepen vaak familie bezit zijn wordt het ambacht al van ouder op kind over gedragen.
Ook wordt er PR gevoerd om jongeren bij het evenement te betrekken,
Er is een opleidingsprogramma voor jonge geïnteresseerden. Jongeren die geen connecties
hebben zij kunnen via de organisatie kennis maken met schippers.
Vanuit de visserij worden jongeren opgeleid, en krijgen de mogelijkheid schepen te restaureren die
tijdens het evenement gebruikt kunnen worden. Daarnaast worden er ook lezingen verzorgd.

d. Welke stappen zijn er in het verleden ondernomen om de problemen hierbij op te lossen?

Door de organisatie wordt via korte lijnen met de overheid contact gehouden in verband met de
regel en wetgeving en voor de organisatie van de het beurtveer, de strontrace en het vissen.
Korte lijnen met deelnemers, publiciteit zoeken en bestuurders bij het evenement bepalen.
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10. Sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen van uw traditie
a. Wat zijn sterkte punten van uw traditie?

Het leren samen werken onder moeilijke situaties, karaktervormend voor vooral jongeren
grote belangstelling van publiek, en media.
De Strontweek wordt sinds 1973 met veel succes georganiseerd.
Er is een sterke organisatie, die financieel gezond is. Kennis opgedaan tijdens de week wordt ook
in de rest van het jaar opnieuw toegepast. Bij de deelnemers is een sterk besef van de traditie.
Deze wordt door lezingen weer doorgegeven.
Er wordt met meerdere organisaties nauw samengewerkt.
b. Wat zijn zwakke punten?

Het betrekken van jonge mensen bij het in leven houden van de traditie.
Gestage afname van deelnemers bij beurtveer en Strontrace en publieke belangstelling bij het
Liereliet

c. Wat zijn kansen?

Het breed verspreiden van kennis onder jongeren van de traditionele ambachten met betrekking tot
zeilen en vissen.

d. Wat zijn bedreigingen?

De wet en regelgeving heeft een nadelige invloed op het in stand houden van de schepen en ze
beperken de de mogelijkheden voor traditioneel varen.
Veel jongeren zitten meer in mechanische sporten of achter internet.
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11. Wat zijn problemen / aandachtspunten in het levend houden en doorgeven van uw traditie
waaraan u de komende jaren wilt werken?
1.

Zorgen dat de verschillende overheden aangehaakt blijven zodat ze het evenement blijven
ondersteunen.

2.

Op dit ogenblik lijkt het aantal deelnemers bij stront en beurtveer af te nemen.

3.

Het aantal jongeren dat deelneemt verhogen.

4.

Onbekendheid met de oefening onder zeil, waardoor mensen er soms ten onrechte enige angst
(weerstand) tegen hebben.

5.

Schippers varen door het jaar vaak op commerciële basis waardoor de mogelijkheden om de
oefening onder zeil uit te voeren gering tot onmogelijk is
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12. Welke acties gaat u concreet de komende jaren uitvoeren om uw traditie levend te houden
en door te geven aan volgende generaties?
1.

Regelmatig contact houden met de verschillende overheden, er worden lezingen in het land
gegeven om de inhoud van het evenement te verspreiden.
Daarnaast werken aan het up to date houden van de website en de bereikbaarheid daarvan.

2.

Door werving bij skûtsje verenigingen en de BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart) wordt
geprobeerd het evenement bekend te maken bij potentiële deelnemers en willen we mensen
enthousiasmeren. Er worden filmpjes gemaakt en lezingen gehouden.
Door middel van artikelen in relevante bladen en aanwezigheid bij andere evenementen.
Een betere website.

3.

Door het mee laten meevaren van jongeren en de regels aan te passen zodat het gemakkelijker
wordt jongeren deel te nemen. Bij deelname is de bemanning aan een maximum gesteld, door
jongeren als 1/2 of 1/3 deelnemer te laten tellen wordt het makkelijker om jongeren deel te laten
nemen. Het ter beschikking stellen van een vissersvaartuig en te promoten dat schippers jongeren
mee nemen.

4.

Het houden van voordrachten en presentaties. Via de web-site gaan we de Strontweek beter
promoten en het ambacht van visser en zeiler beter in beeld brengen.

5.

Door jaarlijks de strontweek te organiseren kunnen de schippers hun kennis en vaardigheden op
het gebied van de oefening onder zeil op pijl houden.
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13. Bijlagen

x

Tien goede rechtenvrije foto’s van de huidige traditie (minimaal 1 MB in jpg)

Korte film maximaal 5 minuten

x

Literatuurlijst

Anders
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