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Stichting Historische Schepen Arnhem 
 

Bijeenkomst/feest op de Zeester  
Op 25 oktober komt de Zeester weer aan de kade in 
Arnhem. Het programma ziet er als volgt uit: 
Van 20 tot 21 uur: Steven zal iets vertellen over de 
kadedagen 2009, Casper over de voortgang van het 
ASM-boek (er zijn weer enkele opmerkelijke 
vondsten!), Kees kan ons vertellen of er weer een 
historische kraan op de kade komt en Annelinde zal 
iets vertellen over de Stichting Er-varen.  
Om 21 uur heeft Kees een band georganiseerd zodat 
we nog tot in de late uurtjes door kunnen swingen (of 
was het nou salsa?). Tot de 25e!! 
 
Onzekere berichten uit de Nieuwe Haven 
In de Gelderlander van 30 september j.l. stond een 
verontrustend bericht dat 20 schepen uit de haven 
worden verwijderd. Wanneer dit speelt is onduidelijk. 
Het ging dan voornamelijk om “recreatieve” schepen. 
Een aantal van deze schepen kunnen we beschouwen 
als historisch erfgoed. De eigenaren besteden veel tijd 
en geld om dit erfgoed te behouden. De enige plek 
waar deze schepen terecht kunnen is aan de kades van 
havens. Ze zijn te groot voor een jachthaven. Het zijn 
ook geen woonschepen met vaste ligplek. Er is in 
Nederland straks geen plaats meer voor onbewoonde 
recreatieve schepen van boven de 15 meter. Het 
grootste deel van de historische schepen valt hier 
onder!! Waar moeten die heen? Graag uw reaktie op 
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de Nieuwe Haven: broedplaats voor historisch erfgoed! 
 
Nieuwe vondsten over de ASM 
De werkgroep ASM-boek heeft weer enkele 
opmerkelijke vondsten gedaan. Een catalogus uit 1911 

met fantastische foto’s van schepen en vooral van 
stoommachines die op de werf gebouwd werden.  
 

 
Fragment van een weekbriefje uit 1888 
 
De eerste weekbriefjes uit 1888 en 1889 met 
opmerkelijke data en in een kantoor in Arnhem hangt 
een meer dan 2 meter breed schilderij uit 1929 met 
zicht op de werf. Daar staat ook nog een 1,5 meter 
lang model van de Lauro Sodré uit 1955. Unieke 
vondsten waar we op 25 oktober ook wat van zullen 
laten zien. 
 
Stichting Er-varen. 
Als voortvloeisel uit de Schepencarroussel is de 
stichting Er-varen opgericht. Deze stichting  is bedoeld 
als werk-apparaat voor het idee schepencarroussel. De 
stichting Er-varen probeert in samenspraak met de 
gemeentes, provincie en geïnteresseerde schippers 
konkrete afspraken te maken over ligplaatsen, de 
voorwaarden, maximale tijdsduur, selektie, 
financiering, ed. Vooral door de ontwikkelingen in de 
Nieuwe Haven blijkt maar weer de noodzaak van 
konkrete en direkte aktie om ligplekken te creëren 
voor ons historisch erfgoed.  De stichting 
Schepencarroussel is verder flink aan het lobbyen bij 
gemeenten en er wordt een symposium over “blauw 
erfgoed” georganiseerd. 
 
Kranen op de kade 
Dat er op diverse plekken verschillende kranen op de 
kade hebben gestaan is al langer bekend. Er duiken 
echter steeds meer foto’s op van de verschillende 
kranen. De laatste heeft gestaan bij de oude brug, zeg 
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De Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van de Arnhemse kade te vergroten 
en de binding van de stad met de rivier te versterken. De SHSA doet dit door te bevorderen dat aan de kade van Arnhem historische 
schepen te zien zijn. en door periodiek activiteiten te organiseren met en over Arnhem en de rivier, in  heden en  verleden. 
Voor nadere informatie kijk op: www.shsa.nl 
 

maar voor het provinciehuis. Deze is in de oorlog 
verwoest.  
 

 
Arnhem 1945: op de voorgrond de verwoeste kadekraan.  
 
Op het terrein van Helldörfer Lasbedrijf staat sinds +/- 
1950 een kraan die grote gelijkenis vertoont met deze 
kraan. De kraan bij Casper is onlangs tot monument 
gepromoveerd maar kan op de huidige plek, door de 
ontwikkelingen en vernieuwingen in de Nieuwe 
Haven, niet blijven staan. Casper Helldörfer en Kees 
van‘t Hoff hebben een gesprek gehad met de 
monumentencommissie om te onderzoeken of de 
kraan op de kade voor de stad geplaatst kan worden. 
Dit zou een grote aanwinst zijn voor de kade. Samen 
met de historische schepen kan er weer een 
daadwerkelijke beleving zijn van de (voormalige) 
funktie van de kade. Een grote aanwinst voor de stad!  
 

Kadedagen:  Pasen 12 en 13 april 2009 
Reserveer deze data vast in uw agenda! 
De organisatie van de kadedagen is weer gestart. De 
kade is gereserveerd, de subsidies zij aangevraagd. Bij 
de Goudse havendagen is kontakt gelegd met enkele 
laad- en losschepen. Deze schepen geven 
demonstraties laden en lossen en worden veel 
gevraagd bij kade- en havendagen. We hopen dat ze 
dit jaar ook in Arnhem kunnen komen. We proberen 
de sterke punten van de kadedagen, nl de 
demonstraties scheepsbouw en scheepvaart verder uit 
te bouwen. Er is straks weer veel te zien op de kade. 
 

 
De kadekraan met een poot op onder- en op de bovenkade. 
 
Weer unieke vondsten over de ASM: hieronder een 
groot exemplaar van de uitvinding van de oprichter 
van de ASM J.J.Prins:  
de diagonale triple-expansiemachine
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