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vroeger’ (Bokkepoot 174)).
Het roefje heeft een vloeroppervlak
van vijf vierkante meter. Onder de
gangboorden is kastruimte gemaakt en
het keukentje is in de kop met een gra-
nieten aanrechtje. Stahoogte is 1,80
meter, dus niet geschikt voor lange
mensen. Bezoekers zeggen dan ook
dat het binnen net een museumpje is.
Het is nog steeds leven zoals vroeger
zonder douche. Het grootste gedeelte
van het schip wordt in beslag geno-
men door de machinekamer. Die stond
vroeger vol met motor, een MAN van
100 pk, ingebouwd in 1955. De
motor is een verhaal apart. Leenman
heeft hem teruggevorderd uit een zie-
kenhuis in Keulen, maar toen de motor
bij de fabriek (werf?) kwam, waren ze
het vliegwiel vergeten, dus weer terug
om dat op te halen. Nu staat er een
DAF 1160 in sinds 1988. Die motor
staat meer naar achteren, dus nu is er
in de machinekamer een zee van ruim-
te om te klussen en te hobbyen (zoals
het maken van modelschepen).
Het achteronder heeft een stahoogte
(dat mag het woord ‘stahoogte’ eigen-
lijk niet hebben) van 1,62 meter.
Vroeger was dat de plek voor de
matroos, nu is het extra bergruimte
voor bijvoorbeeld pompen, kleden,

Om de geschiedenis van de sleepboot
Legionnaire enigszins te bewaren hier
mijn verhaal uit overleveringen.
De Legionnaire is een binnenvaartsleep-
boot met een beruchte naam.
Legionnaire staat voor het
Vreemdelingenlegioen, wat in het alge-
meen een slechte naam heeft, vandaar
‘berucht’. Mijn man zaliger heeft er
negen jaar gediend. 
De boot is gebouwd in 1924 met het
doel de Wadden te bevaren en melk-
bussen te vervoeren tussen de eilanden,
dus eigenlijk als vrachtschip van onge-
veer 75 ton. Uit die tijd zijn helaas
geen foto’s bewaard gebleven. De vo-
rtstuwing was toen een Kromhout één
cilinder van 28 pk.
In de oorlogsjaren werd het schip door
de Duitsers gevorderd, in 1943, om tor-
pedo’s te vervoeren, omdat ze één ruim
had. Natuurlijk vonden de Engelsen dat
maar niks en het schip werd in de ‘val
van Urk’ getorpedeerd. In 1950 werd
het gelicht en naar Leenman in Zwolle
gebracht, waar er tien meter tussenuit
werd gehaald. De Legionnaire werd zo
tot sleepboot omgebouwd. Er was grote
vraag naar sleepboten in die jaren voor
de wederopbouw van Nederland. De
roef stamt ook uit die tijd en is daarna
niet veranderd. (Lees ook ‘Varen als

touwwerk en dergelijke.
Er zijn 60 centimeter brede gangboor-
den om te werken, alleen bij de roef
zijn de gangboorden wat smaller en
maar 40 centimeter.
De boot is aangekocht in 1966 door
mijn man zaliger, Jos Boll, die er tot
1979 zijn brood mee heeft verdien.
Hij is daarna met pensioen gegaan en
de boot ook.
In de loop der jaren is er toch veel
aan veranderd. Zo stond de voorkant
van de stuurhut schuin naar achteren
en dat is veranderd in een rechte voor-
kant (naar een uitspraak in een
Waterkampioen: ‘de stuurhut van een
sleepboot moet recht en van hout
zijn’).
De kop was vrij laag: er kwam veel
water over. De kop is verhoogd en
niet alleen komt er minder water over,
maar de aanblik is ook beter, stoerder,
geworden.
Een deel van de machinekamer is ver-
hoogd om er een houtkacheltje (lekker
‘s zomers buiten koken) en een was-
machine in te bergen, twee uitersten,
die prima samen gaan.
Nu varen ‘we’ alleen nog voor ons
plezier en onderhouden we de boot
goed om dit varend erfgoed in ere te
houden.

De Leg ionna i re
Van vrachtschip tot sleepboot Petra Boll

Legionnaire op de helling rond1980, nog met lage
kop en schuine stuurhut. Foto’s collectie Petra Boll

schaalmodel gemaakt door de auteur
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In het weekeinde van 26 en 27 augustus
waren de weergoden de organisatie van
de Turfdagen in Appelscha meer dan goed
gezind. 
Op een klein ochtendbuitje op zondag-
morgen na was het een stralend zonnig
gebeuren.
Een tiental oude schepen, waaronder een
aantal leden van de LVBHB, zorgde voor
een nautisch tintje aan het evenement,
dat dit jaar als thema ‘stoom’ had. Dit
kwam tot uiting door het tentoonstellen
van een oude stoomtramlocomotief en
een aantal andere stoommachines die
alle in volle werking te zien waren. Ook
aan oude ambachten en klederdracht
was geen gebrek.
Op één van de skûtsjes en op een paar
opduwers kon het publiek zelfs een rond-
vaart maken. Jammer was alleen dat niet
de hele kade bezet was met schepen.
De ruimte is er. De locatie is perfect. En
ook aan belangstelling heeft men niet te
klagen. Er kwamen duizenden bezoekers
uit heel Nederland.
Misschien dat de tijd (het waren maar
twee dagen en je moet toch met al die
sluizen een hele tocht maken) wat kort
was. Kan de organisatie, die overigens
perfect was, hier niet iets aan doen?
Als het enigszins mogelijk is, zijn we vol-
gend jaar zeker weer van de partij.

Tur fdagen in  Appe lscha  
Henk Seinen

De Legionnaire is als volgt ingeschreven bij de
VDMS en de FONV:
Lengte 16,35 meter, breedte 3,85 meter, diep-
gang 1,80 meter en een kruiphoogte van 3,85
meter. Het schip is in 1924 gebouwd bij
Weltevreden in Leeuwaren. Verbouwd tot sleep-
boot in ongeveer 1955 door Leenman in Zwolle.
Brandmerk 1340B Zwolle 1955. Motor DAF
1160 DS 185 pk met een twin-disk koppeling
4,5:1. De schroef is een vierblads gietstalen
schroef van 1,20 meter diameter.

Op een van de foto’s ligt de Legionnaire samen
met het opduwertje Josephus B. Dit opduwertje
is uit 1930, werf onbekend. Het had geen roef-
je en de motor stond op tweederde naar achter,
wat origineel zo gebouwd is. Het is een steil-
steven met een geveegd kontje. Het vlak is
gedeeltelijk gedubbeld. Het scheepje is 6 meter
lang, 1,65 meter breed en steekt 60 centimeter
diep. Er staat een spindelmotor in van 9 pk,
waarschijnlijk uit 1955 of zelfs eerder.

Legionnaire met opdrukker Josephus B
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