Twee ~"riese tjalken
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Een .••/k,utsje en een. jacht
Zoals de lezers weten, is het Stamboek
Ronde en Platbodem-jachten
bezig een
documentatie te verzarnelen van jachten
van het oud-Neder landse soort. De
resultaten van verschillende opmetingen
van schepen, voor dit doe I gernaakt,
mochten wij reeds publiceren. AIs deel
van deze documentatie
werd ook een
Fries skutsje opgerneten
en wel het
schip van de Grouwster commissie voor
het skutsje
silen. Weliswaar
is dit,
althans uiterlijk nog, een bedrijfsvaartuig,
maar het feit, dat vele van deze schepen
tegenwoordig, min of me er verbouwd,
als jacht worden gebruikt, rechtvaardigde
zeker deze opmeting van een origin eel
rjalkje van dit soort.
Het is verheugend, dat de eigenaar van
de tot jacht verbouwde tjalk I s a bell a
het goede voorbeeld volgde en zijn schip
ook liet opmeten en in tekening brengen.
20 zijn wij in de gelegenheid deze twee
schepen naast elkaar in beeld te brengen
en de gelegenheid te geven tot het maken
van interessante vergelijkingen.
Het Grouwster
skutsje werd opgemeten door de heer L. Stelwagen, die zijn
tekening, zoals voor een bedrijfsschip
past, strikt zakelijk hield. De I s a bell a is
door de heer Lunstroo in tekening gebracht en deze wist het karakter van
jacht in zijn tekening tot uitdrukking te
brengen.
De he er Stelwagen verschaft bij zijn
tekeningen de volgende beschouwingen
en gegevens over het Friese skutsie in het
algemeen en over het opgemeten schip:
"Skutsje"
is de algemene benaming
voor de beurt-, vracht- en
z.g. boterschepen, waarvan er in vroeger jaren
zeer vele werden gebouwd
en gebruikt in de noordelijke provincien. De oorspronkelijke houtbouw kon
zich niet hand haven tegenover de late re ijzerbouw,
hoewel de leerschool, voor
wat betreft het originele model, natuurlijk
bij deze houten schepen ontwikkeld is.
Van wedstrijden onder deze schepen,
zoals het populaire ,,skutsje silen" van
tegenwoordig, was oorspronkelijk
geen
sprake. Toch is het voor de ontwikkeling
van het goede schip van groot belang
geweest, dat de vroegere beurt- en boterschippers
elkaar stiekem
bekampten,
bijv, om hun waar als eerste in de stad
aan de markt te hebben. Van motorische
kracht was in die tijd natuurlijk geen
sprake,
Deze mensen uit de praktijk verstrekten
dan voor het bouwen van hun nieuwe
schip waardevolle gegevens aan de bouwer.
Het hier getekende schip is gebouwd
door de scheepsbouwer
Roorda van
Drachten, het staat geregistreerd
voor
36 ton laadvermogen
en is nu het eigendam van een Grouwster commissie voor
het "skutsje silen", Het wordt nu alleen
maar gebruikt voor de jaarlijkse wedstriidenreeks in. verschillende
watersportcentra III Friesland. Dit schip werd in

1958 door genoemde Grouwster cornmissie
aangekocht van J. Stienstra uit Lutjegast
in de provincie Groningen, die het nog
in bedrijf heeft gehad, maar die het de
laatste jaren als woonschip gebruikte.
Door het steeds intensiever wordende
wegverkeer is dit soort schepen de laatste
jaren brodeloos geworden; het Iigt dus
voor de hand dat het niet moeilijk is een
"skutsje" te kopen, maar het is daarbij
wel zaak goed uit te kijken welk schip
men koopt. Dat betreft niet in de laatste
plaats de "lijnen
of het model van het
schip, aangezien er veel variatie is, niet
tt

De zeiJtekeningcn van het
Hrouwster skutsje en het tJalkjacht Is"
bel I" ter vergelijkill~, schaul 1 : ] ;>0.
Zclloppervla.k
skiltsj"
]02
m', grnotzett 72 m', fok 30 m'.
;f,ciloppervlak
tjalkjacht /
'l
2
• (~
6~.60
1lI,
grootzotl • ;19.oU
m, 2 .,
lok 23.10 Ill'..""
I

,
/
f"

/

\.,

//
</

"

"-"--"-"t--"-f~*~~"i'"

"-

--.:::-..::-

-

-'.'

"""-

-- -r s:

-=

=:.-_-c;s

_-

-= -::.;:.::.

-_-:

-_-_-_-

=_-~-_- __ -_-..:: -=--_-~

.-_-_-.=

_-.:=::::J-_-:'"

,,

'''--

er

B

o

0

Grouwster skutsje, bouw Roorda, to Drachten. Lljnentckeulng
Lengte

alleen in atrnetmgen, maar zeer zeker ook
in model.
Genoemde scheepsbouwer Roorda had
in dit opzicht een goede naam en het
afgebeelde scheepje is wel een van z'n
best geslaagde scheppingen. Men dient
wel te bedenken, dat deze bouwers niet
volgens "ontwerp"
werkten," do eh uitsluitend beschikten over wat rnallen en
gegevens van hun voorgangers uit het
hout-tijdperk,
De voornaamste
dingen
werden "op het oog" bepaald.
Dat het hier op de tekeningen we ergegeven schip, of "skutsje"
inderdaad
van "ade1" is onder z'n soortgenoten,
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moge blijken uit het feit, dat er in de
jaren 1958 en 1959 de kampioenstite1 mee
werd behaald, al komt dat natuurlijk voor
een belangrijk deel op rekening van
"skipper" Ulbe Zwaga en z'n mannen.
Hoewel het uit de aard der zaak bij
dergelijke schepen noodzakelijk is, dat
aan schip en tuig vee1 vernieuwd of
veranderd moet worden, is door een
centrale commissie voor het skutsje silen
in Friesland bepaald, dat deze schepen
niet tot mod erne wedstrijdjachten mogen
worden verbouwd en, dat ze hun originaliteit moeten behouden en elkaar dus
in hun oorspronkelijke gedaante zullen

bekampen.
Roefopbouw,
luiken enz.
blijven bijvoorbeeld gehandhaafd.
Ten slotte moet erop gewezen word en,
dat deze schepen zeker niet als "jacht"
gebouwd werden, maar voor het vrachtvervoer, waarbij een zo klein mogelijk
deel van het schip als woning (de roef)
moest worden ingericht. De gehele uitvoering is zwaar en sterk.
De wedstrijdenreeks voor deze schepen,
die elk jaar op verscheidene plaatsen in
Friesland wordt gehouden, geniet niet
alleen bij de schippers, maar ook bij de
watersporters een grote populariteit. Er
wordt door een tiental vaartuigen aan
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deelgenornen, die op een enkel particulier
schip na, alle het. eigendorn zijn van een
plaatselijke comrnissie.
Van eenheid is bij deze schepen echter

geen sprake, de schepen varieren van 30
tot 60 ton. Dit schip kan gevoeglijk als
tot de rniddenrnoot behorende word en
beschouwd.

De heer Stelwagen verschafte nog de
volgende technische gegevens:
Hoofdafrnetingen:
lengte 17.40 m",
breedte 3.60 rn, diepgang 0.40 m.

boeier-tjalk wordt genoernd, zou zijn
gebouwd naar het model van een houten
boeier. Voordien bouwde de werf Crolis
uitsluitend houten sehepen. Zeker zijn er
in de Iijnen versehillende punten van
overeenstemming
met een boeier te
vinden en het lijkt dus wel waarsehijnlijk
dat dit jaehttype de bouwer heeft bemvloed, vooral bij het maken van voor- en
aehtersehip.
Onder de naam H 0 0 pop
Z e gen
voer dit sehip van 1895 tot 1942 als turftjalk, daarna diende het tot 1947 als
vraehtsehip onder de naam Fry s 1 n.
Eigenaar was toen de heer T. Cazernier.
In 1947 werd er een jaeht van gemaakt en
in 1952 verwierf de he er Andringa dit
sehip, die het de naam I sa bell a gaf.
Naar alle waarsehijnlijkheid
bouwde
de werf in 1896 een soortgelijk sehip van
16 meter lengte, maar dit is thans onvindbaar. In 1898 werd een derde sehip met
12 meter lengte gebouwd onder de naam
J 0 n geM
e n z 0, dat thans eigendom
is van de he er Franken en dat nu de
naam H 0 0 pop
Z e g e n draagt, In
1904 bouwde de werf Crolis de Lernsteraak Rom mer s w a a 1.
Van de I s a bell a kan nog worden
vermeld, dat het sehip vrij zwaar is gegebouwd. De zwaarden van 6 tot 7 cm
dik eikenhout zijn afkomstig van een
Hollandse tjalk. De mast is hol gelijmd van
Amerikaans grenen, de giek is massief en
de gaffe 1 is van essenhout. Roer en helmstok zijn van eiken. Het sehip is voorzien
van een 30 tot 40 pk Morris Commodore
hulpmotor. De eigenaar berieht, dat dit
tjalkjacht een prima zeiler is en zich bij
ruw we er een waakzaarn schip toont.
Op de inrichtingstekening
van de
I s a bell a is te zien welk een prachtige ruimte deze toch betrekkelijk kleine
tjalk biedt. Als farnilie-schip kan men
zich niet veel beters wensen. In het jaarverslag van het Stamboek wordt vermeld,
dat reeds een veertigtal tjalken en beurtschepen zijn ingeschreven. Aan belangstelling ontbreekt het dus niet voor dit
ype en dat is zeker terecht.
J. L.
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Skfitsjo in aanbouw hl] J. O. van der "Verff en Zonen te Bultenstverlant bii Draehten
omstrceks 1930
(Folo Ir. J. Loeff)

De meest gebezigde plaatdikte van het
cas eo is 5 mm, terwijl meestal de kirnplaten in 6 mm zijn uitgevoerd.
De berghouten
zijn alleen voor en
aehter toegepast, dus niet zoals bij een
boeier rondom het gehele sehip: in de
zijkanten van het sehip zijn ze vervangen
door een zware iizeren strip van 20 cm
breedte en 8 mm dikte. De genoemde
berghouten, uitgevoerd in ijzer, voor en
aehter lopen naar de zijkanten toe geleidelijk over in deze zware strip.
De spanten van 50x 50x 5 mm hoekijzer zitten dieht bij elkaar, nl. 33 cm
hart op hart. Dit is ook het geval met de
dekbalken, die van hetzelfde materiaal zijn.
Het ijzeren dek is 4 mm dik, en is
z.g. verzonken. De rnastkoker, evenals
de roef word en in ijzer uitgevoerd.
De beide zijzwaarden zijn van eikenhout, 6.5 cm dik, op de kap binnen en
buiten met een zware ijzeren plaat
versterkt. Roer en helmhout zijn even-

eens van eikenhout; het roer is 5 cm dik.
De wegneembare luiken van het laadruim zijn van vurenhout 3 cm dik. Ook de
vloeren zijn van vuren.
De mast is veelal van Amerikaans
grenenhout en de giek van vuren (spar),
terwijl de gaffel van essenhout is.
Het tuig, van het bezaantype, is niet
hoog. Voor het hijsen van de zeilen
worden nu liertjes gebruikt, terwijl dan
de vallen in staaldraad zijn uitgevoerd en
de houten jaehtblokken vervangen zijn
door stalen. Zeil- en fokkesehoot word en
nog als voorheen met de hand bediend
en lop en over meer-schijfs houten jachtblokken. Zeil en fok zijn meestal bruin
getaand.
Over de I s a bell a van de heer
A. Andringa ontvingen wij de volgende
gegevens. Dit tjalkje werd in 1895 door
de werf Crolis te IJlst van ijzer gebouwd.
Dit schip, waarvoor als type de naam

