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De kinderen zijn zes weken vrij, het
verenigingsleven ligt op zijn gat, de
studenten gaan naar huis, politici
genieten van het reces. In de zomer
doen we met z’n allen een ’tandje
terug’. Zo ook Doerak-liefhebbers
die vakantie vieren op hun
kajuitboot.
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Doerakclub viert 50-jarig bestaan in Leiderdorp
Intussen aan
de Vliet

De Volkswagen
onder de boten
Liza Janson

stadsredactie@leidschdagblad.nl

Leiderdorp Q Het is de Volkswagen
onder de boten. Een caravan op het
water. Een degelijke, solide boot
voor de gewone man. Vraag het de
Doerak-bezitter en dit is zo ongeveer wat ’ie vertelt over de kajuitboot. Dit weekend liggen ruim
zeventig Doerakken uit het hele
land in de Leiderdorpse Doeshaven. De Doerakclub viert er zijn
vijftigjarig bestaan.
,,Hallo, zijn jullie daar eindelijk?’’,
roept penningmeester Pim Frequin
van de Doerakclub. Wuivend staat
hij op de steiger in de Doeshaven
en verwelkomt een Doerak die uit
Friesland is komen varen. ,,De
brugwachter kwam maar niet’’,
grapt de opvarende vrouw.
Gistermiddag kwamen 73 boten de
haven binnenvaren. Daar en in de
omgeving viert de club zijn tiende

’Ontwerper wilde
het varen voor
meer mensen
bereikbaar maken’
lustrum. Geestelijk vader van het
bootje is Maurits baron van Wassenaer. ,,Hij wilde dat varen voor
meer mensen bereikbaar werd’’,
weet voorzitter Jaap Boode. ,,Hij
werd gebouwd zoals je auto’s
bouwt: er was voorraad. Daardoor
kwam hij voor een betaalbare prijs
op de markt.’’ In totaal werden
tussen de jaren zestig en jaren
tachtig - toen het bedrijf failliet
ging - zo’n 2500 bootjes gemaakt.
,,Daarvan vaart nog een heel aantal.’’ De eigenaren van ruim 500
Doerakken zijn lid van de club.

De jubileumvloot is inmiddels
bijna compleet. ,,Roosje is binnen.
We krijgen alleen Remy nog, die is
nog 2,5 kilometer hiervandaan’’,
zegt Leo van der Mast uit Zoetermeer tegen zijn collega. Met een
oranje hesje aan en een walkietalkie in zijn hand haalt hij de motorbootjes binnen en wijst ze naar de
steiger die hun is toegewezen. Tot
voor kort had hij er zelf ook eentje,
zestien jaar lang. ,,Maar door medische omstandigheden kan ik het
onderhoud niet meer doen. Natuurlijk mis ik hem, mijn vrouw
nog meer. Maar het gaat gewoon
niet meer.’’
Het regent. De meeste mensen
zitten in hun boot. Boode ritst zijn
’Passe-Partout’ open om zijn kajuit
te laten zien. ,,Geen Doerak is
hetzelfde.’’ De boten verschillen in
grootte en opbouw en zijn van
binnen allemaal anders. Toch zijn
de bootjes wel als Doerak te herkennen: allemaal hebben ze afgestompte neus.

Het Nico van der Horstpark:
een nieuw buurtje aan de
Vliet met wij(k)-gevoel.
Vandaag: cultuur.

Hadden jullie ook
Romeinen? Jazeker!

Leo van der Mast haalt de Doerakken

Naam: Greet Bakker
Boot: Doerak 600, ’Aeolus’
Uit: Almere

Naam: Andrea en Ronald van der
Veeken
Boot: Doerak 850, ’Roland’
Uit: Den Haag
Ligplaats: Kaageiland

Pim Frequin en zijn vrouw in hun ’Los Hermanos’
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’Al onze vrije tijd zitten we er’
Naam: Pim Frequin en zijn vrouw
Boot: Doerak 950 pav,
’Los Hermanos’
Uit: Nieuwegein
Ligplaats: Friesland
,,We hebben deze boot in 1991 gekocht. Via mijn schoonvader ben ik
enthousiast geworden over de
Doerak. Toen ik verkering kreeg
met mijn vrouw mochten we met
zijn boot varen. Daar heb ik een
boten-tic aan overgehouden. Na
zes jaar werken in Zwitserland had
ik wat centjes verdiend en heb ik
deze boot gekocht.’’
,,Het is een heel praktische boot, er

zit een tv en toilet in en ik kan zo
mijn bed inrollen. Al onze vrije tijd
zitten we op de boot. We zijn gepensioneerd, dus we kunnen lange
weekenden weg. Als we een keer
op zondagmiddag in de zomer
thuis zijn, vervelen we ons.’’
,,Sinds 2006 zijn we lid van de
Doerakclub. We wisselen informatie uit over de boten en varen tochten samen. We hebben dezelfde
soort interesses. Een Doeraktype is
niet veeleisend. Blauwe blazers en
handschoentjes hebben we niet. Er
zijn allerlei soorten mensen lid,
van hoog tot laag. Wel zijn we
bijna allemaal boven de vijftig.’’

Ronald: ,,We hadden altijd een
sloep op de Reeuwijkse Plassen,
totdat we een keer een Doerak
huurden in Friesland. Ik was meteen verkocht. Zes jaar geleden
hebben we daarom deze boot gekocht.’’
Andrea: ,,We varen veel in de omgeving hier. We komen ook vaak in
Leiden, dan gaan we op zaterdag
even naar de markt. Het is heel fijn
dat we ruimte in de boot hebben
en dat het een lage boot is. Je vaart
bijna overal onderdoor.’’
Ronald: ,,Het is een way of life.
Ieder weekend kijken we ernaar uit
om met de boot weg te gaan.’’
Andrea: ,,Als je thuis blijft ga je
van alles doen. Als je op de boot
bent, heb je rust. Je hoeft niet je
huis te stofzuigen of je ramen te
lappen.’’
Ronald: ,,In zo’n haven heb je met
andere bootjes contact. Het is net
als kamperen. Er is een saamhorigheid in de haven, je helpt elkaar als
er iets is. We kijken ook altijd bij
elkaar op de boot, want iedere
Doerak heeft zijn eigen charme.
Deze bootjes zijn hetzelfde als de
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’Ik ben van deze boot gaan houden’

Als je op de boot
bent, heb je rust’
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binnen in de haven.

Andrea en Ronald. FOTO LEIDSCH DAGBLAD

Volkswagen: voor de gewone man
en redelijk betaalbaar.’’
Ronald: ,,De naam Roland is een
samenvoeging van onze namen. Ik
heet Ronald, zij Andrea. We hebben er een ’l’ tussengezet, anders
klonk het niet.’’

’Iedere Doerak
heeft zijn eigen
charme’

,,Dit is de mijne, de allerkleinste.
Hij is maar 6 meter lang. Iedereen
vindt zijn eigen Doerak de leukste.
Ik ook. Deze boot heb ik nu zeventien jaar, ik ben ervan gaan houden. Hij heet Aeolus, god van de
wind. Zo is ie genoemd door de
vorige eigenaar en wie ben ik om
dat te veranderen? Ik vind het
eigenlijk ook wel een mooie naam.
Het is niet mijn eerste Doerak; die
heb ik samen met mijn man in de
jaren negentig gekocht. Hij was
zeiler en op een gegeven moment
ga je meer comfort zoeken. Zeilers
kopen vaak een Doerak, hij is stabiel en betaalbaar. Door mijn scheiding raakte ik de eerste boot kwijt
en heb ik er zelf eentje gekocht.
Deze komt uit 1974. Dit is echt
míjn boot. Daarom wilde ik een
kleine, ik wilde er zelf mee kunnen
varen. Het is toch fijn, je eigen
hokkie. Lekker rommelen, ik vind
het heerlijk.’’
,,Het betekent veel voor me. Het is
echt wel mijn passie, ook al had ik
dat zelf niet door. Iemand vroeg
een keer of ik over mijn passie kon
vertellen. Zo had ik dat nooit bekeken, maar ik praat er inderdaad
wel veel over.’’
,,Het enige criterium bij het kopen

Greet Bakker: ,,Het is mijn passie.’’

van een boot is dat je er verliefd op
moet zijn. En je moet geen problemen zien. Het onderhoud is geen
drempel geweest. Met een auto of
caravan heb je ook onderhoud,

Ooit wel eens met de buren
naar het museum geweest?
Met 25 buren tegelijkertijd?
Waarschijnlijk niet. Het bezoek van ’een schoolklas vol’
buren uit het Nico van der
Horstpark aan het Rijksmuseum van Oudheden is op zijn
minst bijzonder te noemen.
Drie archeologen wonen er in
de nieuwbouwwijk aan de
Vliet: Celine, Wessel en Leon.
Het leek hen leuk om de
nieuwkomers in hun buurtje
en de autochtone Leidenaars
iets te vertellen over de geschiedenis van Nederland.
Geen betere plek om zo’n
exercitie te doen dan in het
museum aan het Rapenburg,
waar zelfs een stuk schedel
van een Neanderthaler te
vinden is, die door een schelpenzuiger uit de Noordzee is
gevist. Krijn is de naam die
deze oermens heeft gekregen.
Hij is prehistorie, en daar
heeft Nederland best veel van:
geschiedenis waar geen geschreven bronnen over bestaan, geschiedenis die alleen
door archeologie aan de vergetelheid onttrokken wordt.
Pas in 52 voor Christus, vertelt
Leon, is er voor het eerst geschreven over Nederland.
Door de Romeinen wel te
verstaan. ,,Hadden jullie ook
Romeinen’’, vraagt Wessel aan
de niet-Nederlanders in het
gezelschap. Een aantal knikt
ja. ,,Jazeker, heel veel zelfs’’,
zegt Svetla, die uit Bulgarije
komt.
Ze is heel erg geïnteresseerd
in geschiedenis en archeologie, van jongs af aan al. Als
kind verzamelde ze van alles

wat ze thuis uit de bodem
haalde. Maar de afgelopen
dertien jaar - zo lang is ze in
Nederland - stond haar honger naar kennis op een laag
pitje. ,,Ik ben hier nog nooit
naar een museum geweest,
jammer genoeg’’, zegt Svetla.
,, Ik heb dertien jaar heel hard
gewerkt. Dag en nacht, zeg
maar. Geen kans om een museum te bezoeken. Maar dat
wordt nu anders.’’
Na de kennismaking met de
Nederlandse geschiedenis
neemt Lucas van het RMO de
rondleiding over, om te vertellen over een heel oude
cultuur in het Midden-Oosten: Egypte zo’n vijfduizend
jaar geleden. Ze hadden steden, ze hadden rijkdom, ze
hadden grote monumenten,
ze hadden schrift, anders dan
de pakweg gelijktijdige
Trechterbekercultuur in Nederland.

Blootsvoets
Lucas staat lang stil bij de
beelden van het echtpaar
Maya en Merit. Ze zijn blootsvoets, maar ondanks het ontbreken van schoeisel - zegt
Lucas - is te zien dat ze van
standing waren. Hoe? Er is
veel ruimte tussen de grote
teen en de teen ernaast: de
echtelieden zijn vlak voor de
maaltijd afgebeeld, ze hebben
net hun voeten gewassen.
Maar aan de stand van hun
tenen is te zien dat ze op
andere momenten sandalen
droegen. Tijdens de rest van
het bezoek aan het RMO kijkt
iedereen veelvuldig naar de
voeten van de andere beelden.
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maar bij een auto heb je een apkkeuring. Bij een boot moet je het
gewoon goed in de gaten houden,
maar het is niet heel anders.’’

Archeologe Celine vertelt, buurvrouw Svetla luistert.

