
Over drie jaar bestaat Vereniging Zeilvracht 50 jaar. Daarom zijn ze op zoek naar een student die 
historisch onderzoek kan doen.  
 

De lustrum commissie van Vereniging Zeilvracht wil historisch materiaal (met name beeldmateriaal, 
maar ook verslagen van reizen) verzamelen die aantoont dat er jaarlijks transport met skûtsjes plaats 
vond van koeienstront uit Friesland naar de geestgronden in de bollenstreek (omgeving Warmond) 
met een retourvracht van bloembollen als koeienvoer.  

  
Van het jaarlijks transport van stront van Friesland naar Zuid-Holland heeft de vereniging amper 
historisch materiaal. Wel zijn er een paar documenten en nazaten van schippers die hierover 
spreken. Via dit onderzoek hoopt de vereniging in haar 50ste lustrum het verhaal achter de 
strontrace te versterken met de historische beelden. 
  
Het is een stage van ongeveer 3 maanden (20 uur per week), maar langer mag ook. 
  
Het resultaat wordt opgenomen in de communicatie middelen rond het 50 jarig lustrum en 
opgenomen in het beeldarchief op de website van de vereniging. De vorm zal afhangen van de 
onderzoeksresultaten en de zaken die rond ons lustrum ontwikkeld worden (bijvoorbeeld een boek). 
  
Voor het onderzoek heeft de vereniging een subsidie van de RCE ontvangen. Daardoor kunnen we de 
student een vergoeding geven voor te maken kosten. Het is een vast bedrag, onafhankelijk van de 
duur van het onderzoek (gerekend wordt op een stage vergoeding van 3 maanden 20 uur per week, 
volgens de Rijks CAO). 
  
Vanuit de RCE worden de volgende voorwaarden mee gegeven: 
 
Onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op het Symposium voor Vrijwilligers in de 
Onderwaterarcheologie 2021. Indien dit geen doorgang kan vinden in verband met mogelijke 
maatregelen wordt een andere (digitale) mogelijkheid gezocht. Rapportages of artikelen hoeven dan 
nog niet definitief te zijn. Vanuit de RCE bieden we overigens in beperkte mate ondersteuning bij het 
schrijven van rapportages. 
  
Afgeronde rapportages en/of artikelen worden door de RCE gebundeld en uitgegeven. Over de 
communicatie van deze onderzoeksresultaten worden per project nadere afspraken gemaakt onder 
regie van de RCE. 
  
Daarnaast heeft het 13 Provinciën project 2021 een voorstel is ingediend door de Leo Kaan, docent 
geschiedenis Meander College (Zwolle).  
Het voorstel betreft een ander onderzoek maar heeft mogelijk wel raakvlakken, die misschien 
interessant zijn. Korte samenvatting van het onderzoek: 
 
“Het onderzoek richt zich op de scheepvaart op de Zuiderzee, zoals deze door tjalken werd verzorgd 
in de 18e en 19e eeuw. Tjalken verzorgden het vervoer over de Zuiderzee tussen verschillende 
provincies. Veel landbouwproducten werden vanuit Friesland en Overijssel naar Holland vervoerd. 
Speciale aandacht wil ik geven aan het vervoer van mest en terpaarde van afgegraven terpen uit 
Friesland naar Holland. Een van de onderzoeksvragen luidt: Welke rol speelden tjalken bij het 
vervoer van diverse handelswaar (onder andere mest, terpaarde, landbouwproducten) over de 
Zuiderzee tussen 1700 – 1900?” 
  



Studenten die belangstelling hebben om een dergelijk onderzoek uit te voeren kunnen hun 
motivatiebrief e-mailen. Op basis van deze brieven worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor 
een selectiegesprek. 
 


