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Het is mqondogothtend, kworl voor zes.
Arie siqof in het ruim von hel schip de'Greetie'.
"Arie, zef de krqÍten goed vost!" roepl voder. "OveÍ
een kwortier verlrekken we nqqr Leiden. Mel een
gunsfige wind ziin we er legen de ovond. We vqren

viq de Gouwe over de Oude Riin."
Vqnochlend hebben Arie en vqder l5OO kqzen voor
koopmsn den Hollonder uit ziin pokhuis in Goudo
gehoold. De kqqs is één voor één, viq een houten glii'
boqn von boven qon de wql, noor beneden in het
ruim geloden. Arie heeft ze in krqtten gedoon. Hef
schip is nu voor de helft geloden. ln leiden hqlen ze
morgen iuten zokken voor een oordoppelhondel in
Delft. Als ze morgenqvond in Delft oonkomen, vertrek'
ken ze woensdog nqqr Mqossluis. Dqor wordt de koqs
op een zeeschip noor Engelond geloden. Arie trekt de
louwen om de krotlen goed oon, zodol de Ioding nier
kon schuiven.
Arie woont met ziin fomilie op het schip 'de Greetie'. /vlet
het schip veryoeren ze dikwiiis mossogoederen zools biivoorbeeld groon, stenen en hout. Doornoost verYoeren ze
ook vook etenswqor, zools dit keer de kozen. Door verdient het schippersgezin ziin geld mee. De komende poor
dogen voort het schip de 'Greetie' over de woteren von
Zuid-Hollond. Het schippersgezin heeft weer voor een
poor dogen werk.
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ln hel Nederlond von l9OO wonen ongeveer
5,1 milioen mensen, ter vergeliiking: nu ziin dot er
ongeveer Ió,2 milioen.
Er lig geen uitgebreid netwerk von snelwegen. Wel
ligt er een redeliik verspreid nefwerk von spoorwegen. De molor is nog nief zo lcng geleden uifgevonden. De eGrsfe cuto's beginnen nef fe riiden. Er ziin
nog geen vliegtuigen in de luchl. Verhorde wegen
bestqqn uif keien die'kinderhoofdies' heten. §oms
Iiggen er gebqkken slenen. De snelste weg om ie te
verploolsen is met de *ein. Doqrnq komt de posfkoels of diligence. Zo'n koets wordt getrokken door
twee of vier poorden. Vio hel wqler gool de *ekschuif hef snelsf. De trekschuit wordt gelrokken
door één pcord.
Binnenvqorl
De zeilschepen von

DelÍtsche veersrhuil: potloodtekening von A. Vroliik (Den Hoog 1834-18ó2)
(olleclie: §emeentelilke Arthiefdienst 0en lloog

ln de lrekschuil von Amslerdom noor Hoorlem: potloodtekening von S. [okke

I900 voren op de meren, rivieren

(ollerlie: Eemeentelilke Àrchiefdienst

Amsïerdom

en konolen von Nederlond. Deze voort wordt 'de binnenvoorí genoemd. De schepen uit de binnenvoort ziln
niet gemookt voor het woeste woter von de wereldzeeën. Sommige schepen voldoen notuurliik wel oon
bepoolde eisen: biivoorbeeld de schepen die de
Zuiderz* moesten kunnen trotseren.
Nederlond bestoot uit provincién. De londschoppen in
de provinciën verschillen. Zuid-Hollond bestoot uit duinen, delto (getiidennotuur), londeriien en veengebieden. ln Limburg bepolen heuvels, kronkelweggeties,
kobbelende rivierties, bossen en weiden het londschop.
De rivieren in Nederlond possen zich oon het londschop oon. Vook vormt een rivier een notuurliike grens
tussen de regiot.
De inwoners von Nederlond rond 1900 en 2005.

Hef Zuid-Hollonds londschop
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Voste brug
Ecr oÍbeclding von cen
Hollonds poldcrlondrthop op
cen oud blikie von 'toison

Krul'uil

Den Hoog.
De brug hecÍt een

doorvoarïhoogle von 1.55 m.
er een brccdle von 3.90 m.
Hel YooÍwoleÍ is 80 tm. dieP

§[uis
De l{lollegotsluis in Goudo

hoogte: onbeperkl,
breedte: ó.50 meter,
dieple: 3.50 meler

i;lr: 0ertlierx!iei
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De'Greetle'vqqrï over de rivieren en wqleren vqn
Zuid-Hollqnd. Dqor ziin de voqru/egen en konolen
meestql door mensen gegroYen of oongepo§l voor
de scheepvoort. Kqnolen ziln vook recht. Een rechte
liin is immers de korfste weg. §oms bestonden de
vqorwegen ol en ziin ze lofer qongepqsl qon de
behoefte vqn de scheepvqort. Zuid'Hollond heefi
veel voqrwegen en ksnolen met bruggen en sluizen.
Die bruggen en sluizen worden in de scheepvoorl
'kunslwerken' genoemd. De ofmeting vqn de'kunst'
werken'en de diepte von het vqqrwqter bepolen de
ofmetingen von het schiP.
Beweegbore brug

Spoorbrug
De llloolbrug

De 'oude' Rotterdommerpoortbrtg

bii Niimegen.

doorvoorthoogtà:
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Dellt.

Hoogle: onheperkt, hreeite: 5.8í xeter. Het voorwoter
Fotoreprodurtie 6emeenle0r(hieÍ Delfl

meter bii een middelbore rivierstond in de zoner
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Het londsthqp vqn midden Nederlond
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2.50 m. diep

De'Greeiie', een Zuid-Hollondse Aok wqor Arie en
ziin fomilie op vsren, kon proktisch elke locotie in
Zuid-Hollond bereiken. Hel is een typisch ZuidHollonds scheepie. Het schip is licht gebouwd en
heeft een loge kruiphoogte. D<rqrdoor is hel hee!
geschikt om in verhouding veel loding over smalle
binnenwqteren en onder loge bruggen door le vervoeren.

l. Heveloqk
'De tiid zol het leren'is een zusie von de'Greetie'. Dit stheepie uit
behouden gebleven en worhl op ÍeltouÍolie in Hel Hovenmuseum in

l9l4

is

Rotterdom.

lengte:19.00 meter, breedle:3.85 meter en de ongeloden diepgong

is

0.35 meter. De kruiphoogle von hel geloden stheepie is I.35 meler.
Foto: Sophie Meion

2. logger
Dit visserssthip werd gebruikt om horing le vissen in de l{oordzee. Het seiroen begon in iuni en eindigde in november. De horing werd gevongen, getonserveerd en bewoord oon boord. §omr bleel het srhip wel meer don 50 dogen
op zee. Dit sthip voer lwee y0sle m0slen y0[ wel l7 meter long en wos 25
meler long, ó meler breed en 2,80 diep. Tiidens een voort gingen er l4 mcnnen en iongens mee

3. lJsseltiolk
tiolk voer in het gebied von de Hollondse lJsiel. lJsseltiolken werden
meestol gebruikt voor het boggeren en hel vervoer von zond.
lengte: 20.00 meler, breedle: 4.25 meter en de, ongeloden, diepgong is
0.55 meler. De kruiphoogte von het geloden stheepie is 2.10 meter.
Deze
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Welke rchcpen kunnen de kunslwerken posseren?
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Her londschqp von midden Nederlond iot Limburg
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uil lgOO hebben nog geen
met zeilen. Bii een zeil'
olleen
vqren
mqqr
mofor,
de zeilen goed stoon' De
dot
betongriik
is
het
schip
qfhonkeliik
von de windrichis
zeilen
vqn
de
stond
de wind om
vqn
gebruik
moqkt
De
schipper
ting.
is, wordl
wind
geen
er
ots
Soms,
komen.
le
vooruit
De meeste zeilschepen

het schip vEneif de wol voorlgetrokken. Longs sommige konolen loopi een speciool pod, het iqqgPtrd'
Vqnof dof pod kon het schip worden 'geiqqgd" Het
schip'
iogen gebeurl meestol door de vrlouw von de
touw
een
moqkl
De
schipper
zoon.
oudste
per of de
dqt
zeel,
een
zit
touw
het
Aon
mqsl.
de
vqst osn
doet ziin vrouw om hqqr borst ols ze goot iogen'
Het schip koml longzoqm oP gong. Gelukkig kriigt
het no een tiidie meer Yoqrt, don goot hei iogen wot

mokkeliiker.
Als de schipper veel geld heeft verdiend huurt hii een
poord om het schip te iogen. Bii het monoeuvreren ot
bor"n oebruikt de schipper een voorboom. Dot is een
lono" oàol die hii op de'bodem von het voorwoïer zet
or"h"ischip in de goede richting te duwen.
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Zools de noom eigenliik ol voorspelf, voren zeeschepen op zee. Op zee vqren grote schepen. De schepen
veryoeren possogiers en vrqchl noqr verre lsnden.
Noor Engelond, Azië oÍ Ameriko!
Arie ziet de schepen soms bii Mosssluis nsqr zee
goon. Hii zou best eens mee willen. Op zoek noor
het qvonfuur!
Rond I900 worden veel grote schepen gebruikt om
possogiers te vervoeren. Dot is niet hetzelfde ols bii de
binnenvoort. De zee is nomeliik veel groter don een
rivier. De yorm yon een zeeschip wordt don ook niet
bepoold door de diepte of breedte von een rivier. Op
zee ziin notuurliik ook geen kunstwerken. Bii zeeschepen bepoolt de loding voor een groot deel hoe het
schip eruit ziet. Doornoost ziin er nog twee zoken
belongriik bii de bouw yon een zeeschip: de hoven
woor de goederen worden geloden of gelost en het
gebied woqr het schip voort. Doorbii moet het schip
notuurliik bestond ziin tegen olle gevoren von de zee.
Het kon er vreseliik stormen!
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De vqder

vsn Arie is de schipper.

De schipper is de b<ros op her schip. Hii zorgf ervoor

dot her schip er goed uitzier en neties wordf onderhouden. 's Ochlends boent hii het schip met buitenboord wqler omdqt de douw erqf moet. Hef wqter
hoclt hii mel de puls omhoog.
De schipper weet precies hoe hil met ziin schip moet
zeilen en hoe hil hoor door de Nederlondse woteren
kon monoeuvreren. Het voren doet hii somen met ziin
gezin.Ze ziin goed op elkoor ingespeeld.
Soms striikt de schipper de most omdot de 'Greetie'
onder een voste brug door moet. Tiidens het loden en
lossen houdt de schipper in de goten dot het open- en
dichtleggen von de luiken goed verloopt. De luiken worden op de luikenkop gestopeld. Als de luiken no het
loden von het schip nief goed worden teruggeplootst,
kunnen er tiidens de voort nore ongelukken gebeuren.

Moeder
De moeder vqn Arie heeft vele fqken qqn boord vnn

het schip. Ze zorgt voor de kinderen en doef hel
huishouden. Zonder hulp von qppsrqten is dot erg
yeel werk! Ze doeï de wos, verstelt de kleren, doel
de boodschoppen, mookf het eten en houdt het schip
schoon.
Ondertussen let ze goed op hoor kinderen. Doornoost
helpt ze ols het nodig is mee met voren. Soms ioogt ze
het schip vqnof het ioogpod. 's Avonds brengt ze de kinderen noor bed, en kruipt don zelÍ ook snel onder de

wol.
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"Vtle ziia er iongens." roepl
vqder. "Arie en Cornelis, leggen
iullie her schip moor vqst qsn de

bolders op de kode. Morgen
loden we de iuten zqkken vqn
koopmon Aqrt§." Moeder is ol
bezig met hei koken vqn de
moolriid. Vcrnqvond eten ze brui'
ne bonenslqmppot. Doorno goot
Arie nqqr bed. Morgen moet hii
hqrd oqn hef werk.
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Hel eten oon boord is meestol
sober. 's Ochtends eten ze pop of
brood. Soms met reuzel of een
beetie koos. Als er wot geld is,
doet moeder extro boodschoppen.
Don koopt ze eieren en melk bii de
boer en een sluk spek voor in de
soep. Dot is een echle troktotiel
Meestol eet Arie stomppot. Moeder
kookt op de kochel. De kochel
wordt gestookt met turÍ. Op winter-

ovonden steekt voder soms
's ovonds de olielomp oon. Die
lomo honot met een hook oon het
plofond vJn het roefie zodot hil, ols
het hord wooit en er veel golven
ziin, niet volt. Zo heeft het gezin
's ovonds toch wot licht.
Vers drinkwoter wordl bii een sluis
oon boord von het schip gebrocht.
Het wordt in een wotertonk
bewoord en met een hondpomp
omhoog gehoold. Soms wordl er
buitenboordwoter gebruikt. Als het
nodig is wordt het eerst gekookt.
De rivieren ziin in 1900 nog niet
zo vervuild ols nu.

tlet

beste adres voor

Kruitteniers-, Grutte'rs- en
Yleesohwaren

Geld

Met '1500 kozen is het ruim von de

I
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Voor RIJ!Ë en MAA§}IAVEN

'Greetie' holfuol. De kozen zitten in
kleine krotten. Koopmon den
Hollonder heeft von tevoren een
priis met de schipper oÍgesproken.
Voor 25 gulden neemt de schipper
de kozen mee Yon Goudo noor
Moossluis. Veel geld hebben de

trltstrrtrÍend

Breede ltillediik No.

fffiffiffi . kislofi'§$ii§lial,

waar ook de meeste
hskboudcliikc Àrllleleo, Trbek en §lgama
r: ziin ts vsrtrriissl.

meeste schippersgezinnen niet.
Arie kriigt ols enige soms een nieu-

we broek. De broek post niet wont
hi1 is veel te groot! "Zo kon hii
mooi een poor ioor mee, " zegt
moeder don. "En doorno hebben ie
broers er ook nog wot oon." Het
iongste broertie kriigt nooit nieuwe
kleren. Hii droogt de ofdonkers von
ziin oudere broers.

55"
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§[ÀCEnlJ, Alcorstraat 23,
TuindorP'§eiiPlrat.
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De olielomp en de hondpomp von

de 'Greetie'

De besle nraar. - De laagsle prijs.
Dus het voordeelig§t adre§.

'W. v" OIL§T.

De volgende ochfend helpi Arie mee mef het loden
von 5OOO iulen zokken. Somen mef Cornelis legf hii
het schip open. Vcder vertell precies hoe ze de luiken moeten leggen.
"Op nummer stopelen, zodqt hel stroks bii hef
dichrleggen ollemool weer pqsl, Àrle." Het ruim
wordt nu goed zichlboor. De luten zqkken worden
keurig in het ruim geslopeld. Nu is het schip volgeloden. Door het Ioden en Iossen is de'Greefie'erg
sloffig geworden. Voder boent de'Greefie'of met
hef buitenboordwqter. Anders wordt het glod en
kon ie mokkeliik uifgliiden.

Arie en Cornelis kriigen von koopmon ,Aorts ollebei
twee knikkers.

"Hier [ongens, om wot mee te spelen oon boord. Jullie
hebben goed gewerkt," zegt hii. Blii pokken de iongens
de knikkers oon. "Bedonkt koopmon!" zegt Arie en hii
loopt noor het schip. Ziin knikkers doet hii in ziin broekzok.
Voort goot de reis. De 'Greetie' wordt losgemookt en ze
voren noor Delft. Die ovond leggen ze het schip vost
oon de kode bii de oordoppelhondel.
Wonneer ze de volgende morgen de iuten zokken bii
de oordoppelhondel hebben gelost, yoren ze noor
Moossluis. Ze komen er tegen de middog oon. Hier
worden de kozen op het zeeschip noor Engelond gezet.
Het zeeschip komt vonovond de hoven binnen. Arie
heeft nu tiid om onderhoud te plegen oon het schip.
Morgen kunnen ze de kozen pos lossen.

0[dran[t
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Zou iii een schipper willen ziin?
[eg ie ontwoord uit.

g

Arie sn ziin brsers
De kinderen werken gewoon mee oqn boord. Een
von die kinderen is Arie. Hii is in t 890 geboren. Arie
is nu lO en heeft net vier ioor bii ziin tonte qqn de
wol gewoond. Dot kwam omdot hil noor school
moesf. De leerplichlwet zegt nomeliik, dol kinderen
lussen de ó en de 12 ioor nqqr school moeten. Arie
vond het er best leuk, mqcr nu is de beurt oon ziin
broeriie Koos. Eigenliik moer Arie nog fwee loor
nqqr school. Moqr voder heeft Arie hord nodig op

het schip.

Arie is blii dot hil oon boord von het schip kon werken.
Voder heeft veel werk, gelukkig hoeft hi1 niet noor een
onder schip. Arie is nu voders knecht. Een von de token
von Arie is het onderhoud von het schip. Schuren en
yerven kon hi1 ol ols de beste en touwen knopen doet
hii ook vook. Arie houdt erg von de geur von vers touw
en net geteerde luiken.
zou hii loon
Als Arie op een onder schip zou werken,
,l900
betoolde ie
kriigen, ongeyeer € O,ó8 per week. ln
Yoor een brood ongeveer € 0,07 cent.
Arie mookt longe dogen op het schip. t-ti| werkt hord
mee en leert het zeilen von ziln voder. Soms droomt
Arie von een eigen schip. Moor eerst moet hii nog veel
leren over het vok.

Tekeningen:

1,2,3, 4, cn 5.
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A. Arie moel iot ziln t 2e ioor noor school.
Tot welke leeftild moet iii noor school?
B. Wot vind ie ervqn dqt Arie eerder
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Bekilk de gereedschoppen die Arie gebruikt\

\
op het schip.
A. Kies uir de ofgebeelde gereedschoppen welke
we nu nog steeds gebruiken.
B. Tegenwoordig gebruiken we elektriciteit.
Noem drie gereedschoppen die gebruik moken
vqn elektriciteit.

Arie ligr heerliik te slopen in ziin kooi.
"WHATSJHOET " niest hii ineens!
Er steekt een kriebelige hooispriet in ziin neus. Ziin
broertie Cornelis moet hord lochen en gooit de spriet
snel

íeg. "Opsloon luilokl"

zegt CorneTis. '!Ve moeten

helpen met hei legen von het ru-im. Doorno kunnen we
eindeliik knikkerenl" Het slopen oon boord yon een
schip gebeurt in een kooi. Dot is een klein hokie woor
net een molros met hooi in post. Als ie klein bent kon
ie
liggen. Moor ben ie wot groter, don moet ie holf zittend
slopen. Arie deelt een kooi met ziin broertie Cornelis.
ledereen heeft ziin eigen sloopploots oon boord.
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Tekening von een 'Hogenoor

Dit stheepstype is een groot Íornilielid von de ,Greetie,
Tekening: Burt Vermeer

Tekeningen von de indeling von een orhter- en vooronder
ïekening orhÍeronder: verslog von de rommissie binnensrhipperii; I9l2

ïekening vooronder: Borl Vermeer
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Bekiik de illustrctie von her gezin op pogino 7
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Nu het ruim leeg is kunnen Arie
en Cornelis eindeliik een pol
mqken voor hel knikkerspel.
Midden in het ruim zel Cornelis
de zelfgemookte pol neer.
"Begin moor Arie!" roepl
Cornelis. "Kiik nog mqor eens
goed noor ie knikkers, wont
silqks ben ie ze qllemqql kwiitt"
Arie neemt de eerste beur|.
No een tiidie wordt het sponnend,
er liggen ol drie knikkers in de pot.
Als Arie deze knikker ook in de pot
kriigt, wint hii ze ollemool!
Cornelis kiikt gesponnen toe...
" Gewonnen!" ioeh Arie blii. Met
gloeiende wongen neemt hii de
vier knikkers uit de pot. "Jommer
ioh," zegt Arie tegen Cornelis die
nu beteuterd stoot te kiiken. "Moor
ik weet het goed gemookt. Je kriigt
von mii le knikkers terug ols iii
vonovond het gerief schoonmookt!"

tolo:

l(nikkeren:

Zoek in de woordenlilsr op wol een 'gerief is
Als iii Cornelis wos, zou ie don op het oonbod

vqn Arie ingoon?
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Sophie Meion
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Woordenlijst

Avegoor

Kinderhoofdles

Hondboormochine
Bolder
Een pool op de wol of een schip om het touw von of
noor een schip oon vost te moken.
Dek
Hier loop ie op ols ie op het schip komt. Soms wordl
dit ook wel het 'gongboord' genoemd, dot is het deel
tussen ochter- en voordek, longs het loodruim.
Diligence
De koets wordt gebruikt voor het vervoeren vqn possogiers. Doornoost werd ook post meegenomen.
Gebokken stenen
Strootstenen om de weg mee te verhorden.

Een vierkonte steen met een holfronde kop, bedoeld ols

Koopmon
Een hondeloor. Hii koopt spullen en verkoopt ze weer
met winst.

Kruiphoogie
Hoogte tussen woterli;n en bovenkont schip, zodot
schipper kon bepolen of hii onder de brug door kon.

Kunstwerken
De sluizen, siuwen en bruggen over het woter.

Toiletemmer met deksel. Er is geen ploots voor een WC
oon boord, dus ols ie moet, don moet ie op een emmer
goon zitten. Ze doen er ook wel eens zoogsel of turf in,
zodot het niet zo stinkt!

Loodruim

Notuurgebieden woor eb en vloed duideliik merkboor
ziin. Met vloed loopt het gebied onder woter, met eb

Gedeelte von het schip *oor de loding in goot.
Luiken
De ofdekking von het ruim. De luiken worden genummerd en hebben elk hun eigen plek.
Loon
Soloris. Er ziin doglonen, weeklonen en moondlonen.

trekt het woter weg.
Gefeerde luiken
De luiken worden ingesmeerd mel een zworte smurrie:
teer. Door deze extro loog bliiven de luiken goed
beschermd tegen weer en wind.
Gulden
Betoolmiddel in Nederlond voordot de euro werd ingevoerd. Vóór 'l ionuori 2002 betoolde men met guldens. I euro is ongeYeer 2 gulden 20

Monoeuvreren
Monier om het schip hondig oon de kode of te meren
of door het voorwoter te bewegen
Most
Longe opstoonde pool op het dek. Het zeil wordt oon
de most gehesen.
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'l poordenkrocht. De krocht von 'l poord.

Postkoets

iogen.

De koets *ordt gebruikt voor het vervoeren von de
post. Doornoost werden meestol ook possogiers meegenomen.

Joogpod

Pr,rfs

Pod longs een konool of trekvoort woor de mensen
en/of poorden lopen. Ze trekken het schip voort.

Scheepsemmer met touw, woormee ie buitenboordwoter ophoolt. De emmer is von zink.
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Reuzel
Uitgebokken vet.
Roef
Kleine woon- en sloopkomer op een schip. Vook kookt,
eet en sloopt hier de hele fomilie. Alles is er erg klein,
wont de meeste ruimte wordt gereserveerd voor de
vrocht.
Ruim
Die moet notuurliik zo groot mogeliik ziln, zodot de
schipper en ziin gezin in hun onderhoud kunnen voorzien. Ze verdienen eigenliik net genoeg om in leven te
bliiven; het is zeker geen vetpot. Loodruimte binnen in
een schip.

Leren ioogtuig doi poorden drogen om het schip te

Het tuig dot mensen gebruiken om hei schip te iogen.
Het ioogtuig werd wel gemookt von een oud stuk zeil
of iute. Voor poorden is er een leren tuig, het hoom.

Jcgen
Het schip trekken. Dit gebeurt door iedereen oon
boord. De schippersvrou\M, kinderen, de schipper zelÍ,
iedereen die moor beschikboor is. Als er genoeg geld
wos, kon er een poord met een scheepsioger of een
sleepboof worden gehuurd.
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Sloopploots op een schip.

Gerief
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besiroting.

Knecht
Hulpie (von de schipper in dit gevol).
Kooi

Zok von een sterke stof. Jute wordt gemookt von de
hennepvezel.
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De mosl loten zokken.

Trekschuit
Een binnenvoortschip dot wordt voortgetrokken door
een poord. Het schip vervoert loding en mensen. Door
de voste vertrek- en oonkomsttiiden liikt heï op ons huidige openboor Yeryoer.

Colofon

Íen MonumenÍ von een Schip werd ontwikkeld in
opdrorht von het IrÍgoedhuis Zuid-Hollond.

Het [rlgoedhuis Zuid-Hollond is een provinriool

experlise-, inÍormotie- en servitetenlrum dol in 1999

TrekvqqrÍ
Alle schepen die ols trekschuif worden gebruikt. Ook
soms het woter woor de trekvoort plootsvond.
Biivoorbeeld de Hoogse trekvoort noor Den Hoog.

is opgeritht. Sindsdien is het IrÍgoedhuis gegroeid lol

Turf
Gedroogd veen dd wordt gebruikt ols brondstoÍ. Met
turf kun ie een kochel of fornuis stoken.

verenigingen, overheden, srholen en porliculieren.

Veen

door finonciële sleun von de Provintie Zuid-Hollond.

Grond die uit veenoorde bestoot. De grondsoort bestoot
grotendeels uit plontenreslen. De grond komt meestol uit
het moeros. Het is een grondstof voor turf.

een breed, dienslverlenend experlisetenlrum, dot in
heel Zuid-Hollond professionele produclen lcverl oon
museo, orrhieven, rultuurhislorische slichlingen en

Wii helpen erfgoed in Zuid-[iollond hehouden, benullen en heleven.
Het werk von het [rÍgoedhuis wordl mede mogeliik gemookl

Bosissrholen kunnen

zichoonmeldenbii [rÍgoedhuisZuid-Hollond,oÍdelingErÍgoededucotie
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Setreloriool: Greet Bokkunr

Het voste lond.

e-moil: bokkum@erÍgoedhuis-zh.nl

Zeel

tel: 015 215 43 59

Brede bond von stof woormee het schip geioogd kon
worden. De bond wordt meestqlvoorlongs de borst
gehouden. Aon de bond zit een touw noor het schip.
Omdot de bond zo breed is, doet hii geen piin wonneer ie hem om hebt. Poorden hebben een leren hoom.

Zie ook: ioogïuig.
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