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vormogen van de toeschouwer hun grenzen
hebbon Aan de punterbouw gaat •n de hlm
een tniE'•ding vooral. waartn we een Gteterse
punter 1.10n varen, geboomd door ondergetekende en geltlmd door cameraman Jaap
dE' Jonge. Naar behoefte hebben wij ook nog
In t975 en 1g75 nanvullende close-ups opgonomr.n . de eindmontage vond plaats 1n
t977 mot advtezen van Kees Htn
Dat de produktie zoveelliJd 10 beslag nam
vindtZIJn oorzaak 1n de verhoudtngsgew•JS
beschotden m•ddelen, waarmee de ftlm gerealiseerd moest worden Wij hopen echter
levens te beWIJZen, dat een goed document
ook op sobere WIJZe tot stand kan komen .
Zo werd voor het geluld volstaan met
commentaar: getu•dseflecten dragen hier
niet.. nieuws btJ on muziek is tn dezen een
vreemd cultuurelement De film is dus geheel
In puntersliJ I: met ocnvoudtge scheepJeS
eonvoud1g varen.

Het puntermaken
Een 16 mm zwart·wllltlm van Galt Berk, met
steun van de Vrtonden aangekocht door het
Zutdorzeemuscum
W1e ZICh 1n dtl stadturn van do ' tndustnéle
revolutie' mot volkskunde bez•g houdt. bevmdt z•ch tn een voortdurend dtlemma mzake
het onderwerp dat hij Zlll aanvatten. Terwttl
hiJ het ene bestudeert, lossen t1en andere
mogeliJkheden op en do damp van de consumptlemaatschapp•l • Wte de beschouweng
omtrent een onderwerp moot uilstellen houdt
zijn hart vast ol or ove• een paar Jaar nog wel
iets van bestaat, ol haver, hiJ zou dat bchoren
te doen, want en de regel realtseert hij zich
n•ot hoc snel do omwenteling ztch voltrekt.
Al vele jaren hap tk rond met plannon om het
bouwen van een punter op film vast te leggen.
Daar zo•al::; eon tamelijk duur en tlldrovond
werk 1s. kon mot dil protoet po'l rn 1974 oen
begtn worden gemaakt. Toon stond ik toch
nog verbaasd: onerz.jds over de hardnekkigne•d waarmee bepaalde traditles zich hand·
haven. andowjds over hottempo waarin
sommtge werkmethoden ZICh WIJZigen
Hoewel aan het pnnctpe van de punterbouw
we1n1g te veronderen valt, worden stnds kort
werkzaamheden als zagen en schoven
grotendeels met ltchto machtenttas utl·
gevoerd
In de ftlm ts geen enkele poging gedaan
' voor-oorlogse omstandigheden te ereeren
of thans gangbare moderntietten te verbloemen We hebben gezegd: dit IS 1974 en
we hebben gewoon geftlmd wat de verschiJningsvorm van do tradlitO was anno 1974.
Als gezegd, de oerprtnCipas van de punter·
bouw z1jn met of nauwelijks te veronderen en
hel gmg '" do eerste plaats om daze
pnnc1pes (Door de duurte van matertaal en
arbetd IS trouwens hel gevaar niet denk
beeldig, dat do punterbouw op zichzelf
onmogelijk wordt )
N•emond weet hoe oud de in de punterbouw
toegepaste werkmethoden precies zi jn on het
ts hier met do plaats daarover te thoorett
seren Men kan gevoegelijk aannomen dat
deze van ver voor de jaartelling stommen;
enkele wezenskonmerken van do punterbouw treil men al aan biJ de Uil cle Romomso
tijd daterende schepen, die n•ettang geleden
b•t Zwammerdam ziJn opgegraven. Niet los
tuervan staat het let\, dat de punter behoort
tot de zeer welntge scheepstypen dte nog 'tn
de zak' worden gebouwd Daar wordt mee
bedoeld, dat pas spanton wordon aangebracht nadat stevens on scheepswand ZIJn
opgertcht 011 komltn Nederland nog slechts
voor b•J enkele kletne typen bootjes

Galt L. Berk
Deze film word I op de Jaarvergadering van
de Vereniging Vrienden gedraatd.
Opomng\baold Vlln do hl m 011et het puntermaken
Gat! Berk vaart 'op do boom ' na;~r de worl van do
Gebroedera Schrour.
On<J or In de llmmt'lsc huur Oe ztsden wordan
t ondor Sf'IIOten teg en vlei< en Sl&vllnSaangobtacht

Giethoorn hoefltenmmste al gedurende
enkele eeuwen een prominente rot gespeeld
als bakermat van punters. En nog alt1jd ZtJn er
1n d1t waterrijke dorp twee werven, waar deze
scheepJeS worden gebouwd 011 betrelt dan
niet de zogenoemde boorenpunters', dte hter
vroeger als bedntfsvaartutgen werden benut,
maar de ze•tpunters voor de recrealle.
D•t soort schepen 1s gemsptreerd op de
vroegere grote punters', die in do Zuldarzeevisserij werden gebrutkl. Deze waren met
hun lengte van ru1m 7 m wel drto voet langer
dan do Gleterse punters terwijl ze ook veel
hogere boeisels hadden Daar zo zeer geschikt ZIJn voor de zeilspor1, worden ze tegenwoordig weer regelmatig afgeleverd.
Voor het filmen zijn ze echter mendor goschikt, daar ze de timmerschuur te voet
vullen. Oe cameraman heelt derhalve geen
ruimte om overzicht over de bouw te krijgen
Gelukkig worden er ook kletnere modellen
zeepunters gebouwd, zoals de zogenoemde
'Tussenpunter' die tennaastebij do almetingen heeft van de vroegere Grafhorster
punter van 6,5 m. Besloten werd het maken
van zo'n punter te lilmen en wol btJ de gebroeders Schreur tn Giethoorn-centrum
BIJ de opnamen word er naar gestreeld de
bouw zoveel mogelij I\ op de voette volgen.
In u1terste consequentte zou dat u•llopon op
een ftlm met een vertonmgsduur van ru1m
twee weken . . • Doch wiJ huldtgden n1et de
opvalhng dal montage de handehng vervalst:
veel deta•ls en de bewerkingen werden tor
verduldelijktng en close-up •ngelast. B11 de
montage pasten WIJ een nleuw•ghctd toe:
dikwiJls ziet men onmiddellijk na con bepaalde handeling het resultaat er van, zonder
dat de betrokken puntermaker eerst zijn
gereedschap moet wegleggen of utl het
beeld moet topen. Deze aanpak werkt
verhelderond on lijdbesparend
Zodoende kan in ruim vtJltig minuten eon
tamelijk volledig beeld van Het Puntermakon'
worden gegeven Absolute vollod1ghetd zal
alhtd wel een illusie blijven, terwijl zowel do
kas van de filmer als het mcassenngs-

