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Colofoon 

• dit boekje is een uitgave van de Arie Kreuk Stichting (www.kreuk-zand.nl) 
en is uitgebracht ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de  
ijsselaak “Door Gunst Verkregen” 

• redactie en samenstelling: Ko Blok en Annetschka Teeuwen 
• foto’s: Ko Blok, Annetschka Teeuwen, Ciska de Ruiter, Evert Bruinekool en Fotostudio Geinoord 
• 2e druk juni 2013 
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Inleiding 

Nederland is een binnenvaartland. Al eeuwen worden schepen gebruikt voor het transport van goederen. Ten 
tijde van de industriële revolutie nam de binnenvaart een grote vlucht. Vanaf ca. 1880 werden binnenschepen 
van staal gebouwd, veelal zeilschepen van verschillende typen zoals aken, tjalken en klippers. Deze schepen 
werden in de loop van de tijd gemotoriseerd en ontdaan van het zeiltuig. Dit type schepen is tot in de jaren zestig 
van de 20e eeuw actief geweest in de binnenvaart. 
Veel van deze schepen zijn behouden gebleven. Sommige zijn verbouwd tot woonschip, andere zijn weer onder 
zeil gebracht, waaronder een aantal charterschepen, die met passagiers varen op o.a. het IJsselmeer en de 
Wadden. Een enkel schip is behouden of gerestaureerd als oorspronkelijk vrachtschip. Een voorbeeld daarvan is 
de in 1910 gebouwde ijsselaak “Door Gunst Verkregen”. 
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1953 De “Door Gunst Verkregen”  bij de steenfabriek in  Nieuwerkerk aan de IJssel 
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Het schip 

De ijsselaak “Door Gunst Verkregen” is in 1910 gebouwd bij de werf Van Limborgh te Lekkerkerk. Het schip is 
gebouwd in opdracht van een Ouderkerker schipper ten behoeve van het baggeren (beugelen) en transport van 
zand. Veel schippers van de Hollandse IJssel waren actief in de zandvaart. Het stalen schip was geklonken en 
uitgerust met een zeiltuig.  
In de jaren twintig is de ijsselaak uitgerust met een door een 1 cilinder Claeys motor aangedreven zijschroef- en 
zelflosinstallatie. In de jaren dertig is het schip voorzien van een stuurhut en in de jaren veertig zijn er 
kalffdekken aangebracht. Ook werd het uitgerust met een knijperinstallatie ter vervangen van de handbeugel. 
De “Door Gunst Verkregen” baggerde zand op de Lek, de Merwede en de Amer. Het zand werd vervoerd naar 
zandhandelaren in Nieuwerkerk a/d IJssel en Rotterdam. In de crisistijd van de jaren dertig in de 20e eeuw is het 
schip ingezet voor het dempen van de Coolsingel.  
Vlak voor de oorlog is het schip gevorderd door de Nederlandse overheid en werd het met een groot aantal 
schepen afgezonken op de Merwede bij Gorinchem om daarmee een eventuele inval van de Duitsers over water 
te blokkeren. In de oorlog is het schip gelicht en hersteld. Aan het einde van de oorlog werd het in de kont 
getroffen door een granaatscherf tijdens de Engelse aanval op de spoorbrug in Nieuwerkerk a/d IJssel. 
De “Door Gunst Verkregen” is tot 1953 in de vaart geweest. Daarna werd het schip tot 1973 bewoond door de 
oorspronkelijke schipper en zijn vrouw; de familie Nobel. 
In 2000 is het zwaar verwaarloosde schip gekocht door Ko Blok met als doel de aak te restaureren als 
bedrijfsvaartuig en om met dit unieke industriële erfgoed zandlosdemonstraties te geven. 
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Het echtpaar L. Nobel 

De “Door Gunst Verkregen” op de Hollandse IJssel bij 
Nieuwerkerk 
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De “Door Gunst Verkregen” in mei 2000 in  Nieuwerkerk aan de IJssel 



10 

	  

  

Een met zand geladen ijsselaak op 
de Lek bij Lekkerkerk + 1930 
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De ijsselaak 

De ijsselaak is hèt scheepstype van de Hollandse IJssel en werd vooral gebruikt voor het winnen en vervoer van 
zand. Tientallen ijsselaken voeren met schippers van Gouderak, Ouderkerk, Nieuwerkerk en Krimpen. Veel 
ijsselaken zijn omgebouwd tot jacht, enkele schepen zijn gerestaureerd naar hun oorspronkelijke bouw, d.w.z. 
met zeiltuig. De “Door Gunst Verkregen” is een van de weinige tot bedrijfsvaartuig gerestaureerde ijsselaken. 

  

De scheepswerf Van Limborgh te Lekkerkerk +1920 
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Zandbeugelen 

Zandknijperen 



13 

	  

Zandwinnen 

Het winnen van zand gebeurde lange tijd handmatig met behulp van lange stokken met daaraan een smeedstalen 
beugel met juten zak, het zogenaamde beugelen. Later werd dit handbeugelen gecombineerd met een hijslier en 
na de 2e wereldoorlog verschenen de eerste knijpers. Het beugelen was zeer zwaar werk. Men was uren bezig 
het schip vol te baggeren. Bovendien vergde het een behoorlijke techniek. Vooral het in één vloeiende beweging 
legen van de beugelzak boven de laadruimte was een kunst. 
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Het lossen van zand met behulp van kruiwagens  + 1910 
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Zandlossen 

Het zandlossen geschiedde lange tijd handmatig met schop en kruiwagen. Om dit werk te vergemakkelijken 
waren er wegneembare delen in de den (de opstaande rand rond het laadruim) aangebracht. 
 
Rond 1915 begon de zandschipper Arie Kreuk uit Nieuwerkerk aan de IJssel te experimenteren met het 
overzetten van zand met mast en giek waaraan geladen kruiwagens en manden werden gehangen.  

In 1916 vond Kreuk de losbak met pal uit; de basis van de zelflosinstallatie. Naar horen zeggen is Kreuk 
geïnspireerd door het lossen van schepen bij de Delftse Beendermeelfabriek, waarbij gebruik werd gemaakt van 
een grote losbak met pal. Voor de zelflosinstallatie werd aanvankelijk gebruik gemaakt van de mast en giek van 
het zeiltuig. De mast werd in schuine stand boven de wal gepositioneerd. Van het laadruim naar de top van de 
giek werd de zogenaamde rijdraad gespannen. Over de rijdraad liep een driehoekig of vierkant rijblok, met daar-
aan een bakkenblok en de losbak. Op het voordek bevond zich de door een motor aangedreven hijslier bediend 
door de lierman of liervrouw. In het ruim was een bakloper die de lege bak in het zand zette, waarna deze zich 
vulde en vervolgens langs de rijdraad tot boven de wal kwam. Daarna trok de lierman aan de pallijn, waarna de 
bank zijn lading kiepte. 
De zelflosinstallatie werd in de loop der tijd geperfectioneerd. Deze wijze van lossen leverde een enorme 
tijdsbesparing op in vergelijking met het lossen met schop en kruiwagen. 
 
Honderden schepen hebben tot de jaren zeventig met een zelflosinstallatie gevaren. Daarna werden ze vervangen 
door walkranen en kraanschepen.  
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Twee zeilende vrachtschepen met zelflosser + 1930 



17 

	  

  

IJsselaken lossen met behulp van zelflosinstallaties + 1930 
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Zijschroef 
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Voortstuwing 

Veel zandschepen waren zeilschepen. 
Toen de zelflosinstallatie met losmotor haar intrede deed, werd nagedacht over het gebruik van de losmotor voor 
de voortstuwing van schepen. Zo  werd de zelflosinstallatie gecombineerd met de zijschroefinstallatie. Met de 
zijschroef en een motor op of onder het voordek hoefde geen laadruimte te worden opgeofferd. Met een 
zijschroefinstallatie kan alleen vooruit worden gevaren, daarom werd hij ook wel “lamme arm” genoemd.  

 

  

Zijschroef 
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De “Door Gunst Verkregen” in 2000 varend op de Lek bij Streefkerk op weg naar Bergambacht 
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De restauratie 

Nadat Ko Blok de “ Door Gunst Verkregen” in mei 2000 had gekocht, werd het schip van Nieuwerkerk a/d 
IJssel naar Bergambacht gebracht. Een hachelijke onderneming, daar het schip in slechte staat verkeerde, maar 
het schip arriveerde langszij een sleepboot ongeschonden in Bergambacht. 

Daar is het op de wal gezet op het terrein van Materieeldienst Bergambacht. Er is vijf jaar aan de restauratie 
gewerkt. Het kreeg een nieuw onderwaterschip, een nieuwe steven en nieuwe dekken. Daarnaast is het schip 
voorzien van een schroefas en hoofdmotor. De zijschroef en zelflosinstallatie zijn gerestaureerd. De 
oorspronkelijke motor - een Claeys 1 cilinder - is vanwege de slechte staat waarin hij verkeerde vervangen door 
een Samofa 1 cilinder (type 1-S-108) uit 1949. De roef en het vooronder zijn nieuw ingetimmerd. Daarnaast is er 
een generator set, cv-ketel en boiler voor warmwater geïnstalleerd. In de zij onder de gangboorden zijn gasolie, 
drinkwater- en vuilwatertanks geplaatst. Deze ruimten zijn afgezet met schotten, t.b.v. het laadruim. 

In de roef bevindt zich, evenals in het vooronder, een tweepersoonskooi, een verblijfsruimte, keuken en douche 
met toilet. Het schip is in september 2004 door toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat drs. Karla Peijs in 
de Rotterdamse Oude Haven te water gelaten. 

De restauratie van het schip is bekostigd door de familie Blok en de restauratie van de zelf los- en 
zijschroefinstallatie is mogelijk gemaakt door sponsoren van de Arie Kreuk Stichting, welke stichting zich inzet 
voor het behoud van industrieel maritiem erfgoed. De stichting is de ruim vijftig sponsoren zeer erkentelijk voor 
hun bijdrage, zonder welke dit belangrijke onderdeel van de restauratie nooit had kunnen worden gerealiseerd. 
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De “Door Gunst Verkregen” wordt op de wal gehesen (Bergambacht juni 2000) 
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Restauratie 2000 - 2004 
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Restauratie 2000 - 2004 
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Restauratie 2000 - 2004 
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Restauratie 2000 - 2004 
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De “Door Gunst Verkregen”  klaar om weer te water te gaan (Bergambacht augustus 2004) 
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De officiële tewaterlating Rotterdam (Oude Haven 3 september 2004) 
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	  Doop van de “Door Gunst Verkregen” door toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat drs. Karla Peijs 
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De “Door Gunst Verkregen” verlaat na een losdemonstratie de haven van Harlingen (juni 2008) 



31 

	  

Het nieuwe leven van de “Door Gunst Verkregen” 

Met de “Door Gunst Verkregen” worden in samenwerking met Het Havenmuseum Rotterdam regelmatig 
zandlosdemonstraties gegeven. Daartoe beschikt de Arie Kreuk Stichting naast het schip, over een replica van 
een zandtrechter uit de jaren 50 en een GMC (type CCKW 353) uit 1942 voorzien van een driezijdige BAVO 
kipper. Bij deze losdemonstraties zijn vele vrijwilligers betrokken, waaronder oud schippers, een 
transportondernemer/garagist en een kraanmachinist. De bedoeling is de kennis van het zandwinnen en het 
zelflossen door te geven aan jongere generaties. De losdemonstraties, die in het hele land worden gegeven, 
mogen zich verheugen in een enorme belangstelling. 
 
Ook in de toekomst zullen door het hele land losdemonstraties worden gegeven om de werking van dit unieke 
erfgoed door te geven aan volgende generaties. 

Door particulier initiatief ondersteund door een fiks aantal sponsoren is uniek industrieel erfgoed behouden en is 
er een nieuw leven ontstaan voor de 100 jarige ijsselaak  “Door Gunst Verkregen”! 
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Losdemonstraties 
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Losdemonstraties 
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Losdemonstraties 
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Losdemonstraties 
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	  Losdemonstratie in de oude sluis van Vreeswijk tijdens het bezoek van koning Willem Alexander en koningin Maxima op 30 mei 2013 




	omslag_
	2e Druk_v3 Jubileumboekje 100 jaar DGV
	omslag2_

