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Now available again! A full description of the construction of wooden vessels in all aspects, parts
and components, by two skillful builders of wooden ships in the first part of the 20th century:

CORNELIS BRINKMAN & JAN LIENOS

HANDBOEK VOOR DE HOUTSCHEEPMAKER
BEWERKT DOOR J .  P .  PUYPE

Het ‘Handboek voor de Houtscheepmaker’, uitgegeven naar een manuscript van omstreeks
1960, is geen theoretisch scheepsbouwboek zonder meer. Het is een van de zeldzame
voorbeelden van een stap-voor-stap beschrijving van de bouw van een houten schip en van
alle verschillende onderdelen: romp, dekken, dekhuizen en andere constructies, en van het
maken van een houten helling.

Hoewel geen leerboek, worden er toch een aantal basisvaardigheden beschreven, zoals
het afschrijven, het buigen van hout en het breeuwen. Daarbij worden de gereedschappen
opgesomd en hun gebruik behandeld.

Er zijn ruim 100 duidelijke instructieve tekeningen en schetsen, plus nog ruim 100
diagrammen en détail-afbeeldingen. Alleen al hierom verdient dit boek een eerste plaats in
de – overigens schaarse – literatuur over het houtscheepmaken. Vele tekeningen zijn
esthetisch zo geslaagd dat zij het handboek tot een aantrekkelijk geheel maken. Het
merendeel is ruimtelijk en in perspectief opgezet. Daardoor krijgt men gemakkelijk inzicht
in de soms gecompliceerde scheepsconstructies.

Het Handboek is geschreven door twee ‘houtscheepmakers’ die tot in de jaren vijftig van
de vorige eeuw aan de Rijkswerf te Den Helder hebben gewerkt. Daar zij de houten
scheepsbouw tot op het laatst hebben meegemaakt en vastbesloten waren om wat verloren
dreigde te gaan voor het nageslacht te bewaren, ontstond een doordachte verhandeling en
handleiding met een hoge mate van authenticiteit.

Alhoewel de beschrijving uitgaat van de situatie op de Rijkswerf en de bouw derhalve op
kleine zeeschepen, sloepen, patrouillevaartuigen e.d. wordt bedreven, is daarvan in het
Handboek nauwelijks iets te merken. Dat komt door het fundamentele karakter en de
universele opzet van de inhoud. Van kiel tot dekhuis wordt alles systematisch in een voor
iedereen duidelijke taal uiteengezet.

Zowel de kenner als de liefhebber, zowel de amateur scheepsbouwer als de restaurateur,
de modelbouwer, de scheepshistoricus en elke geïnteresseerde leek zal in dit boek aan zijn
trekken kunnen komen. Velen zullen het onder voordurend handbereik houden om het
steeds weer te kunnen raadplegen.

Onder de bezielende drijfkracht van J. P. Puype, bibliothecaris van het Rijksmuseum
‘Nederlandsch Scheepvaart Museum’, Amsterdam, die tijd noch moeite spaarde om het
manuscript te bewerken en voor druk gereed te maken, verschijnt het boek bij uitgeverij
APA-Fontes Pers te Amsterdam & Utrecht.
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Eveneens leverbaar / Also available / Ebenfalls lieferbar:

J .  G .  F E N N I S, Un manuel de construction des galères, 1691. 
Édition annotée des mss SH  132 à 134 du Service Historique de la Marine, Vincennes.
Avec introduction, index des termes techniques et reproduction des planches.
449 pp, 46 planches. Broché, 23x15. (I S B N  90 302 1280 2)  40,=

J .  G .  FENNIS , La Stolonomie, 1547-1550, et son vocabulaire maritime marseillais.
Édition critique d’un manuscrit du 16e siècle et étude historique, philologique et
étymologique des termes de marine levan- tins… Avec bibliographie et index.
595 pp, 9 planches. Relié toile, 23x16. (ISBN  90 302 1210 1) 52,=

F.  L .  MIDDENDORF , Bemastung und Takelung der Schiffe. Mit Zusatz eines deutsch-
englischen und englisch-deutschen Glossars.
With an English translation of the preface and of the detailed table of contents.
Erweiterter Nachdruck der Ausgabe Berlin 1903.
(4), X, 426 Seiten, mit Frontispiz, 172 Figuren, davon 12 gefalten, 2 Falztafeln, Porträt
und zahlreichen Tabellen.
Leinen, Schutzumschlag, 26x18 cm (ISBN  90 302 9654 2) 85,=
Augmented reprint edition of a reknown major standard work on the masting and rigging of
sailing and steamships, large and small. Part one deals with the theoretical principles
necessary for a shipbuilder to independently develop the design of a vessel. In part two the rigs
of a number of German sailing and steam vessels are illustrated and analysed together with the
necessary calculations. Part three illustrates with plans and sketches the various types of
blocks, metal fittings etc., tables and formulae to determine sizes and scantlings, etc.

G.  P .  J .  MOSSEL, Handleiding tot de kennis van bet schip.
Herdruk van de uitgave Amsterdam 1859.
504 pp, 11 gevouwen platen. Linnen, 23x16. (I S B N  90 302 9602 X) 60,=
(= Monumenta Nautica Historica Selecta / Fontes Nauticae Rariores, 3/II)
J. C. Pilaar, Handleiding tot de kennis van het tuig... uitverkocht

H.  P .  H .  NUSTELING , De rijnvaart in bet tijdperk van stoom en steenkool, 1831-1914.
Een studie van het goederenverkeer en de verkeerspolitiek in de Rijndelta... en het
achterland… Met bijlagen, bronnen, register, English summary, deutscher Zusammen-
fassung… 559 pp, frontispice, 63 tabellen, 18 diagrammen. 
Ingenaaid, 23x15. (ISBN  90 302 1101 6) 46,=

Prijzen / Prices / Preise in ,
excl. BTW  / VAT  / MWS  in EU

Middendorf, Bemastung… Fig. 110 (stark verkleinert)



W. C .  H .  ROBERT (ed/tr), The Dutch explorations, 1605-1756, of … Australia. Extracts
from journals, log-books and other documents… Dutch texts, edited and translated, with
introduction, notes, appen- dixes, bibliography, indexes.
212 pp, 6 fold. maps. Clothbound, 23x16. (ISBN  90 6022 502 3) 24,=
(= Robert, Contributions to a bibliography of Australia…, suppl. 2)

W. C .  H .  ROBERT  (ed/tr), Voyage to Cathay, Tartary and the gold- and silver-rich islands 
East of Japan, 1643. The Journal of C.  J .  COEN  of the voyage of M. G. Fries to the North
and East of Japan. Dutch texts, edited, translated, with introduction, documents, notes,
bibliography, index.
310 pp, 11 plates, fold. map. Clothbound, 23x16. (ISBN  90 6022 504 X) 38,=
(= Robert, Contributions to a bibliography of Australia…, suppl. 4)

J .  H .  RÖDING , Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen [9] europäischen Seespra-
chen, nebst vollständigen Erklärungen / General naval dictionary in nine languages...
Mit einer Einleitung und Bibliographie der Literatur der Marine, 1484-1793, und einem
Bilderatlas.
Nachdruck der Ausgabe Hamburg 1793-1798, mit einem Vorwort von C. A. H. Kruys-
kamp. 4 Bände. 1896 Seiten, 3 Tabellen, Tafelband mit 115 Tafeln (796 Abb.).
Leinen, 21x21 cm (Band I-III), 26x21 (Tafelband IV). (I S B N  90 6039 504 2) 300,=
(= Monumenta Nautica Historica Selecta / Fontes Nauticae Rariores, I; uitgegeven
onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis)
A polyglot dictionary in nine languages of the marine, nautics and shipbuilding, still unique of
its kind, with a complete descriptive historical and chronological bibliography of the whole
marine literature, followed by the encyclopaedia in which every separate article is treated with
great completeness, followed by the dictionary in Dutch, Danish, Swedish, English, French,
Italian, Spanish and Portuguese, concluded with a separate volume of plates containing nearly
800 diagrams, drawings, figures and illustrations of which nine folding. A standard work
indispensable to the connoisseur and the historian of shipping and shipbuilding, the restorer of
old vessels as well as the model maker.
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