
 

DE  BOLLEDOMUS IS JARIG: 

100 JAAR!!! 
OP 

Koningsdag! 
AL RUIM 40 JAAR ZIJN WIJ DE TROTSE 
SCHIPPPERS VAN DE BOLLEDOMUS EN 

SINDSDIEN HOUDEN WIJ HET SCHIP, MET 
VÉÉL ONDERHOUD, ZO GOED EN KLEURIG 

MOGELIJK IN DE VAART. 

DIT NOODZAKELIJKE ONDERHOUD IS ERG 
KOSTBAAR EN U KUNT ONS HIERBIJ 

HELPEN DOOR ALS 

Verjaardagskado 

(AL OF NIET IN EEN ENVELOPPE) EEN 
FINANCIËLE BIJDRAGE IN DE BRIEVENBUS 

TE DEPONEREN, OF EEN GIFT OVER TE 
MAKEN OP BANKREKENING                                        

NL 10 INGB 0670 4201 90 

Herman en Géa Boiten 

 

De Historie 

27 april 1914 -27 april 2014 

Drie maanden voor het uitbreken van de 1e 
Wereldoorlog, te weten op Maandag  27 April 
1914, werd de Bolledomus, een Groninger 
Boltjalk, bij de werf De Boer in Oude Pekela te 
water gelaten en gedoopt met de naam 
“HOOP OP ZEGEN”. De eerste eigenaren 
waren Jan en Bonje Duursma. Tot 1927 voer 
het schip als zeil/vrachtschip door de Noord 
Nederlandse wateren. In 1927 werd er een 
Deutz dieselmotor ingebouwd en voer  het 
schip verder onder de naam AMBULANT 
onder het nummer 27B WINSCH 1927. 

 
Sindsdien voer het schip tot 1972 met 
verschillende schippers en onder verschillende 
namen. 

 

In 1972 kochten Géa en Herman Boiten op 
een werf in Coevorden  het schip van schipper  
Febe van der Werf. 

.  



Trots  voeren wij met ons schip, met hulp van 
een meer ervaren schipper, naar Groningen.

 
Na in Groningen een eerste ligplaats te 
hebben gevonden aan de toen nog lege 
Noorderhaven, voeren we na een paar weken 
voor een weekend de stad uit naar de 
Hoornsedijk ten Zuiden van de stad. 

 

Het werd een “lang weekend” van 4 prachtige 
jaren, die helaas in 1976 werden  verstoord 
door grenzeloze obstructie van het toenmalige 
Waterschap. We waren de vernielingen en het 
prikkeldraad om ons schip beu en vertrokken 
naar Leek, waar we in het Leekster Hoofddiep 
bij landgoed Nienoord ligplaats vonden. 

Hier kreeg de Bolledomus ook haar eerste 
kleurige jas in Havannabruin, Oranje en Rood. 

Helaas bleef van de kleuren niet veel over 
toen in 1978 bij een werfbeurt bij werf  
Wolthuis in Sappemeer, door een slordigheid 
met het lassen, het hele schip uitbrandde.

Ook van het interieur was niets meer over…. 

 

 



 
Na het opruimen van de puinhopen laten we 
ons naar het Oude Winschoterdiep  slepen om 
toen, met de beperkte middelen die we nog  
hadden, het schip weer “in te richten”. Het 
was de Hippie-tijd en dus voelden we ons  
hiermee best “senang”.

 Hier werd ook  de oude Bussing-motor 
vervangen door een 2e hands Daf motor en 
varen we  in 1979 naar  De Punt, waar bij de 
werf Beuving een nieuwe schroef werd 
gemonteerd. Ook kochten we in deze tijd  een 
nieuwe houtkachel.  De oude was inmiddels 
“doorgebrand”.Maar we voelden ons de 
koning te rijk met deze prachtige nieuwe 
kachel en onze sfeervolle petroleumlampen.               
Na een heerlijk schaatswinter in De Punt 
meren we in 1980 af aan het Winschoterdiep 
in Groningen. 

 
Ook de buitenkant kreeg een “face lift” in de 
kleuren Ivoorwit en Aquamarijn. 

We zijn in deze tijd druk met opleidingen, o.a. 
Gestalttherapie. Hierdoor komt van  werken 
aan het schip niet al te veel meer. Tot we in 
1986 besluiten om te gaan trouwen en komen 
na een huwelijksreis van 3 maanden terug in 
Groningen.  We beginnen onze praktijk voor 
Gestalttherapie: GESTALT GRONINGEN aan de 
Ubbo Emmiussingel in Groningen.

 
Dan wordt de primitieve Hippie-cultuur ons 
toch wel wat te veel en besluiten we om ons 
interieur aan wat moderne eisen aan te 
passen. 

En we varen ook weer, hier in de Oude Gracht 
in Utrecht. 



In de dan komende 10 jaren werken we hard 
in onze praktijk én aan het schip en varen 
zomers regelmatig door Friesland, Drenthe, 
het Opsterland, de Achterhoek, de IJssel, 
de Vecht, de Randmeren enzovoort. 

De wat sobere kleuren wit en blauw  zijn ons 
inmiddels toch weer wat gaan vervelen en het 
nieuwe jasje wordt Rood, Roze en Blauw. 
Hetgeen ons schip in de Groninger 
schipperswereld de bijnaam: MS. Zuurstok 
oplevert……… 

 

In 1995 volgt dan de reconstructie van de weg 
door de Oosterpoort en komen we door de 
nieuwe brug wel erg geïsoleerd te liggen. 
Bezwaarschriften aan de gemeente Groningen 
leveren niets op en we gaan eerst  wat varen 
door Nederland.Na een zomer heerlijk varen, 
meren we  dan af aan de Trompkade in 
Groningen. 

Daar de DAF motor het inmiddels ook heeft 
begeven, laten we hier een nieuwe Solé motor 
installeren. In deze tijd begint dan de strijd 
met de gemeente Groningen over deze 
ligplaats. Vergunningen aanvragen, gevolgd 
door gemeentelijke dreigbrieven, 
dwangsommen (met elkaar fl.3.000,-) en 
dwangbevelen volgen elkaar snel op. 



Tot we in Augustus 1996 tenslotte een 
ligplaats kunnen krijgen aan de Hoornsedijk…..

Dit is sindsdien onze vast ligplaats, al wisselen 
de kleuren ook hier weer en voeren nu Rood 
en Paars op het vrijboord de boventoon.

Maar ook deze keer niet voor lang, want dan 
schilderen we de vrijboorden: GOUD! en 
verder Paars en Rood . 

Het wordt de opmaat voor onze oude 
droomwens: DE GROTE REIS NAAR FRANKRIJK. 
Eerst nog een grondige werfbeurt in 
Leeuwarden, een nieuwe schroef,  dubbele 
ramen, waterzuiveringsinstallatie en nog veel 
meer….. 

en dan  op 14  juni 2004 gooien we de trossen 
los……

 Uitgezwaaid door zo’n 100 man/vrouw 
familie en vrienden en gaat de GROTE REIS 
beginnen. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na een lange reis over de Ijssel, de Waal,  de 
Maas ,het  Canal de L’est, de Saône, de Rhone  
de Camarque, het Canal du Midi. 

meren we voor de winter af in Villeneuve- les- 
Bézier. 

 

 

 

 

 

Dat betekent natuurlijk ook in Zuid Frankrijk 
zorgen dat de kachel blijft branden…..gelukkig 
met de hulp van Victor!

 Na de winter  varen we verder door het Canal 
du Midi. 

 



 

 

 

Prachtige kanaaltjes, lage bruggetjes, 
ontelbaar veel sluizen, gezellig klein en 
griezelig hoog en dan na Toulouse door door 
het Canal Lateral de Garnonne.

 

 

 Wonen, zwemmen, eten en drinken bij en 
met een gezellige zigeunerfamilie 

 



Na nog een paar weken in Castelsarrasin 
besluiten we  te keren en weer terug naar het 
Noorden te varen, weer door het Canal du 
Midi, de Camaraque, de Rhone en zovoort.

 

 

 

 

 

 

Noodweer en overstroming in de Camarque.

Dan kunnen we de Rhône weer op, maar 
kampen al snel met de volgende 
pech,verstopte gasoliefilters, die eerst uit 
Nederland moeten komen…14 dagen later 
dus! 



Dan verder  over het brede water, langs hoge 
rotsen en peilloze sluizen.

 

 

 Via de Saône, dan linksaf door het Canal du 
Centre……

 

 

 

.

 Tot we niet verder kunnen omdat men 
kanaalvakken voor onderhoud droog legt 



 Dus meren we af in Blanzy

Eerst maar even op afhouders.

De voorbereiding voor de winter…

 en dat blijkt hier ook wel  nodig!!!!        

 

 

 De Franse (Kerst-) Verlichting is uitbundig…

…en wij doen maar vrolijk mee!                            



 Maar dan wordt het weer voorjaar …

 

 En met een aangepast stuurwiel en de 
stuurhut er weer af kunnen we verder. 

 

 

 

 In het Canal du Nivernais meren we af in het 
haventje van Panneçot om de 70e verjaardag 
van Herman te vieren. 

 Still going strong!

Met diner à la campagne et beaucoup d’VIN! 



….et beaucoup d’boue……

En dan weer verder….!!!!

…vaak op handkracht! 

 

En zo naderen we dan “het Paradis”……. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 Dan wacht het werk weer. 
 

 

 

 

 

 Auxerre tegenover de Cathedrale. 



 Met ‘s avonds het vuurwerk!

 Binnenkomst in Parijs.

 

 Onze eerste ligplaats in Parijs. 

 En na een verfrissend bad…..

 Op naar het Canal St. Martin.

 In de tunnel van het Canal St. Martin.

 Nog 3 twee-traps sluizen….  



En dan meren we af in het Bassin de la 
Villette.

Het is er een gezellige boel…

Tout Paris est là…..

Jeu de boules….

Les discussions dans de soleil couchant….  

 Na een paar heerlijke weken, weer door de 
tunnel, Adieu Paris, à  la prochaine……

 Weer rustig in de campagne. 

 Maaltijd aan de Marne.

De Marne. 



 In Reims een toast op de prachtige reis.

 En een mooi plaatje van Géa

Charleville.

 Charleville-Mézière la nuit. 

 

 

 

 

 La Meusse en aval. 



 

 Nog wat grote sluizen…

 De Waal en amont, le courant formidable!

 En de Ijssel (natuurlijk) en aval. 

 Maar dan is het ook weer vertrouwd in het 
haventje van Blokzijl.

“Onze”ligplaats in de Weerribben.    

 Natuurlijk een laatste stop bij Hammingh in 
Garnwerd.

et alors, de retour en Ville….. 

 



Aankomst na 4500 kilometer varen met  zo’n 
900 sluizen!!!

 Met Hartelijk ontvangst!

 en Hoog bezoek! 

Ook de trouwe reiger, onze beschermengel op 
onze reis, heeft nu even rust.     

Wij niet  en goede hulp is dichtbij.

Evenals deWinter.

En Kerst.

 En dan het nieuwe voorjaar 



Het nieuwe terras.

 

De vertrouwde zons-ondergang…

 Het wordt weer  tijd voor Weer nieuwe 
kleuren, nu  Groen, Paars en Oranje.

 Een bruidspaar aan boord, ditmaal uit Japan.

 Het leven blijft een feest.

 Dat ook wel weer wat warmte kan 
gebruiken…

 Da’s duidelijk! 



Maar wij varen nog steeds, nu in onze nieuwe 
kleuren:  Groen, Paars en Oranje.

Garnwerd.

 

Weerribben. 

 Weerribben.

Regenboog.

Leeuwarden.

Oldeboarn.



Drentsche Hoofdvaart

Ontmoeting met oude bekenden.

 

Harrie

 en Tineke Oudekerk, geboren op dit schip.

Een borreltje met Fré Meis…

Musselkanaal.



Sans paroles…

Het Koning Willem Alexander Kanaal: (KWAK) 

Prachtig!!!!!

Ruiten A kanaal

Bij de Zuidveldsluis.

“Ons” dierbaar plekje.

“Frankrijk”in Sellingen.



Et parfois le diner mouillé…..

De Zuidveldsluis.

Scheepsmaten en “sluiswachters”genoeg.

Op de thuisvaart.

En dan weer aan de Hoornsedijk met de oogst.

 

De winter komt.



En dus tijd voor cocooning?

De werfbeurt in 2013, totaalkosten €.7.000,- 
inclusief nieuwe accu’s.  Nieuwe watertanks  
€. 3000,- en het eind is nog lang niet in zicht!!! 

 

En wil je meer foto’s en 
verhalen van de Bolledomus in 
Frankrijk, ga dan naar:  
www.bolledomus.com 

 

Zo zijn we weer in het hier en nu en is  de  
BOLLEDOMUS JARIG: 

100 JAAR!!! 

OP       Koningsdag! 

27 april 1914 – 27 april 2014 

EN AL RUIM 40 JAAR ZIJN WIJ DE TROTSE 
SCHIPPPERS VAN DE BOLLEDOMUS EN SINDSDIEN 
HOUDEN WIJ ONS SCHIP, MET VÉÉL ONDERHOUD,  

ZO GOED EN KLEURIG MOGELIJK IN DE VAART. 

DIT NOODZAKELIJKE ONDERHOUD IS ERG 
KOSTBAAR EN U KUNT ONS HIERBIJ HELPEN 

DOOR ALS     Verjaardagskado 

(AL OF NIET IN EEN ENVELOPPE) EEN FINANCIËLE 
BIJDRAGE IN DE BRIEVENBUS TE DEPONEREN, OF 

EEN GIFT OVER TE MAKEN OP BANKREKENING                                          
NL 10 INGB 0670 4201 90 

Herman en Géa Boiten 

ALLES IS WELKOM!!!!  


