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Verder kijken dan...
De artikelen in dit blad die doordesemd zijn met geu-
ren van hars en hout, lijm en lak, taan en touw, betref-
fen meestal kleinere schepen. Of het nu gaat over
tjotters of hoogaarzen, zalmschouwen of Lemsteraken,
zelden komen ze voorbij de i6-metergrens. Hoe anders
is dat bij de artikelen waarin het ritselen van papieren
tijgers de overhand heeft. Die gaan bijna altijd over
meer dan 20 meter lengte. Van tjalk tot bark, van klip-
per tot schoenerbrik: eigenaren van grotere schepen
hebben doorlopend te maken met nationale en Euro-
pese regels die het voortbestaan bedreigen.
Het lijkt er dus op dat er voor kleinere schepen nau-
welijks belangrijk (overheids-)beleid wordt gemaakt,
terwijl voor de grotere schepen de ene na de andere
oekaze wordt uitgevaardigd. En dat fenomeen zorgt er,
niet geheel onbegrijpelijk, voor dat de maritieme erf-
goedorganisaties grofweg zijn te verdelen in redelijk
geprofessionaliseerd en volstrekt amateuristisch.

Van solidariteit is bij het varend
erfgoed dus geen sprake - en de

overheid vindt dat prachtig

Clubs als de LVBHB en de BBZ, die de belangen van
de grotere schepen behartigen, houden zich noodge-
dwongen intensief bezig met allerlei beleid dat door
overheden op ze wordt afgevuurd. Aan de andere kant
van het spectrum neemt een twaalftal verenigingen
alle ruimte om zich enkel met de eigen hobby bezig
te houden. Of het nu een botter, een bakdekker of een
wherry betreft; de neiging om ook eens óver de eigen
reling heen te kijken lijkt bij de bestuurders tamelijk
gering.

Solidariteit

Toch zijn al die clubs en clubjes verenigd: in de Federa-
tie Varend Erfgoed Nederland, de FVEN. Je zou denken
dat daar het besef dat toekomstig overheidsbeleid
voor iederéén bedreigend kan worden wel is doorge-
drongen, met de nodige aandacht en expertise op dat
gebied tot gevolg. Maar niets is minder waar. De FVEN
beschikt niet over een centraal bekostigd bureau met
gestaalde lobbyisten, wetenschappers en beleidstij-
gers. Integendeel, de clubs van kleinere bootjes zien
zo'n bureau voornamelijk als concurrent van hun
eigen registerhobby en dus zijn ze er faliekant tegen.
Professionele belangenbehartiging? Ammenooitniet!
De LVBHB en de BBZ zijn daardoor vooral op zichzelf
aangewezen, wat de eigen leden op hogere kosten
jaagt en de slagkracht niet bevordert: met minder geld
kun je minder gestaalde krachten betalen. Van enige
solidariteit binnen de wereld van het varend erfgoed

is dus geen sprake en dat is jammer, want zo schiet de
belangenbehartiging natuurlijk niet op. De overheid
vindt dat ondertussen prachtig. Op OC&W beginnen
ze heftig te zweten bij de gedachte dat het veld wel
eens één front zou kunnen vormen en net zo sterk zou
worden als de monumentenwereld aan de wal, die op
tal van schitterende subsidieregelingen aanspraak kan
maken, dankzij een solide netwerk van professionele
belangenbehartigers.
Bij I&M, het oude Verkeer & Waterstaat, is ondertus-
sen alle deskundigheid wegbezuinigd. Wat er nog zit
worstelt zich zwetend door de simpelste vraagstuk-
ken, met hemeltergende vertragingen en flinke blun-
ders tot gevolg, altijd ten koste van het veld. Als dat
met één mond zou spreken, zou het nog moeilijker
voor ze worden en moet er misschien zelfs weer wat
deskundigheid bijkomen. Maar nee.
Nou, en? hoor ik de bestuurders van de kleinere clubs
al vragen: dat gaat toch niet over ons?

Schikken of sneven

Nog niet nee. Maar volgens LVBHB-voorzitter Rolf
van der Mark, die een scherpe kijk heeft op overheids-
machinaties aangaande de erfgoedvloot en andere
wringende schoenen, zijn er ontwikkelingen die dat
binnen afzienbare termijn fors op zijn kop kunnen
zetten. Het meest in het oog springt het gegeven dat
de verbrandingsmotor in hoog tempo wordt uitgefa-
seerd. Amsterdam dwingt nu al tot het vervangen van
dieseltjes door emissievrije alternatieven; binnenkort
zal dat landelijk beleid zijn. En denk niet dat er met je
erfgoedstatus wel tussendoor zult zwijnen; dat geldt
hooguit voor een paar schepen met een iconische en
dus op zich al erfgoedwaardige voortstuwing. En of die
ooit nog van wal mogen steken blijft de vraag.
Voor alle overige is het: schikken of sneven.
Nou kun je redeneren dat er in de komende tien jaar
nog enorm geïnnoveerd zal worden, wat de stand van
techniek en beprijzing zeker positief zal beïnvloeden,
en dat je dus beter nog maar even kunt afwachten.
Klinkt logisch, maar dat neemt de noodzaak van een
goede voorbereiding niet weg. En zo zijn er meerdere
dossiers die de héle erfgoedvloot van de kook kunnen
brengen. Als je die niet gezamenlijk en professioneel
aanpakt, word je straks uit elkaar gespeeld en is de
overheid de lachende derde, die rücksichtlos oekazes
kan uitdelen zonder zich nog om enige erfgoedwaarde
te bekommeren.
Hoog tijd dus om de kortzichtigheidskramp die kenne-
lijk bij hobbyisme hoort af te leggen, en eindelijk eens
solidair en professioneel te gaan opereren

In elk nummer van de Spiegel laat onze columnist Pharos
zijn licht schijnen op actuele en minder actuele kwesties.

Tegendraads en soms ook tegen de stroom in roeiend...
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