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Historie skûtsje Dankbaarheid  
 

Dit document is een uitgebreide beschrijving van de bekende historie van 

het skûtsje Dankbaarheid door Johannes Hobma.  
Zie www.skutsjedankbaarheid.nl voor contactinformatie. 
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1. Werf en eigenaren 

 
Het skûtsje Dankbaarheid is gebouwd in Sneek op de werf Barkmeijer aan de 
Woudvaart, volgens de meetbrief is het jaar van tewaterlating 1909. Hier is meteen 

al een vraagteken over de werkelijke bouwer van het schip omdat volgens de 
werfgegevens de scheepswerf in 1906 overgegaan is in handen van de Fa. van der 

Werf. 
De afmetingen van het schip zijn volgens de eerste meetbrief, 

lang 16,81 m breed 3,62 m diepgang 42 cm.  
Het schip kreeg de naam Twee Gebroeders en de eerste eigenaar was Dijkstra uit 

Grouw. 
In volgorde de eigenaars en naam van het schip voor zover nu bekend. 

 
Jaartal Naam   Eigenaar  Woonplaats Gebruik 

 

1909  Twee Gebroeders  Gerben Dijkstra  Grouw  vracht 
1939  Dankbaarheid  Y(ke?) Koenen Sneek  vracht? 

   
1950? Dankbaarheid  J. Wiersma  Den Haag  woonschip? 

1953  Dankbaarheid  Jan Tienstra Haskerdijken woonschip 
 

1976  Dankbaarheid  Bouke Hobma Blauwhuis  woonschip 
1978  Dankbaarheid  gebr. Bouke Blauwhuis /  zeilschip 

                                                  en Joh.Hobma Nijland 
1990  Dankbaarheid  Johannes Hobma Nijesyl  zeilschip 

 
Helaas is over de eerste vijftig jaar van het schip niet zoveel bekend. Vrijwel zeker is 

dat Gerben P. Dijkstra uit Grouw vracht gevaren heeft tot in de jaren ’30. De 
meetbriefgegevens uit 1939 toont Y. Koenen uit Sneek als eigenaar. Vermoedelijk 

betreft het hier Yke Koenen, die volgens het huwelijksregister in 1931 schipper te 

Sneek was, net als zijn vader. 
 

 
Fam. Dijkstra in 1928 of 1929 op de ‘Twee Gebroeders’. 
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Daarna is de geschiedenis onzeker tot in 1953 is het schip door J. Tienstra werd 
gekocht en werd het gebruikt als woonark. Het schip lag toen in Haskerdijken bij een 

werf waar Tienstra werkte. Over het ruim was een houten hok gebouwd om 
stahoogte en meer wooncomfort te creëren (zie foto).  

 

 
                   Dankbaarheid op dwarshelling in Haskerdijken jaren vijftig 

2. Restauratie naar zeilschip 

 
In 1976 is de Dankbaarheid verkocht aan Bouke Hobma uit Blauwhuis. 

Deze schipperszoon wilde graag weer een skûtsje hebben nadat zijn vader in 1965 
het familieschip (De Jonge Sjoerd, S 1100 N) verkocht had. 

Bouke wilde het schip weer in originele staat terugbrengen en er weer mee zeilen. 
Voor de grote restauratie is de Dankbaarheid nog van juni 1977 tot december 1977 

gebruikt als woonschip in Blauwhuis. De bewoners waren Johannes Hobma en 
Gooitske Jacobi, welke in 1978 samen met Bouke eigenaar werden van het schip. 

 

 
Dankbaarheid in de Sylroede te Blauwhuis, 1977 
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                                    Tijdelijke woonschip voor Johannes en Gooitske 
 

Na de winter van 1977/1978 is begonnen met de restauratie. Eerst is het schip van 

binnen gesloopt en voor zover mogelijk het vlak en de zijkanten schoongemaakt. 
Er is voor tientallen jaren vet, teer en dergelijke conserveermiddelen afgeschraapt en 

gebikt. 
Daarna is de houten opbouw verwijderd en is er een motor Samofa S4E bij Boomsma 

in Sneek ingebouwd. De motor staat voor de roef in het ruim (en loopt nog altijd 
fantastisch). Deze plaats is gekozen om de roef origineel te kunnen houden. De oude 

roefbetimmering is voorzichtig gesloopt en in tekening gebracht, hout wat nog goed 
was is later weer gebruikt bij het opnieuw betimmeren van de roef. 

 

 
Daarna is bij Hylke Wildschut in Gaastmeer de roef, welke totaal verrot was, eraf 

gesloopt en is de nieuwe roef in oude vorm en afmetingen op exact dezelfde plaats 
geplaatst. 

Het ijzerwerk is zo gemaakt dat het lijkt alsof de roef op het dek geklonken is, dit is 
niet het geval, al het ijzerwerk is gelast. Als de restauratie nu uitgevoerd zou worden, 

zou de roef waarschijnlijk niet gelast maar geklonken zijn. Inzichten en 
mogelijkheden veranderen… 

 

 
Oude roef en den vervangen bij werf Wildschut te Gaastmeer 
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Ook is de den aangepakt, deze was op plaatsen behoorlijk ingekankerd of verrot. 

Om toch wat meer hoogte onder de luikenkap te krijgen is de den met tien cm. 
verhoogd. Dit is enige grote aanpassing aan het casco. 

In de den zijn een aantal patrijspoorten gemaakt 
om toch wat daglicht onder de houten luikenkap 

te krijgen. Ook dit is een concessie qua 
originaliteit. Het is eventueel vrij simpel te 

herstellen en als de houten settelboorden op het 
potdek staan, zie je de patrijspoorten niet. 

De mastkoker stond nog op zijn plaats, de 
kistluiken en het durksluik eveneens. 

Deze moesten hier en daar wel aangepakt 
worden maar dit waren geen grote klussen. 

Zelfs de zeillier stond nog op het dek en is na 
restauratie tot op heden nog in gebruik. 

Na voltooiing van het ijzerwerk is het schip naar 

Blauwhuis gebracht waar aan de opslag verder 
gewerkt werd met het opnieuw onder zeil 

brengen. 
Mast, zwaarden, roer, luikenkap en al het 

benodigde ijzerwerk is gemaakt door Bouke en 
Johannes Hobma. Ook hun broers Folkert en 

Simme hebben regelmatig meegeholpen met 
diverse werkzaamheden. 

Den is verhoogd met tien cm  bij Wildschut  
Gaastmeer, 1978 
Adviezen over hoe details uitgevoerd moesten worden kwamen van mijn vader 
Thewis Hobma, schipper en tot 1964 gevaren met het skûtsje de Jonge Sjoerd, en 

van zijn neef de welbekende Sietse Hobma, schipper van de Zorg en Vlijt en het 
Lemster skûtsje.  

 
Krantenknipsel uit 1979 over restauratie dankbaarheid toentertijd nog een bijzonderheid 
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De zomer van 1979  en winter van 1979/1980 is er hard gewerkt om het schip  

vaar- en zeilklaar te krijgen voor de zomer van 1980. De mast is van Pitch pine uit 
Nicaragua en, evenals de giek, gemaakt uit één balk. 

De zwaarden en het roer werden gemaakt van Amerikaans grenen net als de luiken 
en de vloerplanken. De giek is tot op heden nog in gebruik en in perfecte staat. Het 

roer en de zwaarden zijn inmiddels vervangen door nieuwe, nu gemaakt van bilinga 
hout. De oude zwaarden hebben nu een nieuwe functie, als tafel in het 

Skûtsjemuseum van Eernewoude en in de kantine van de watersportvereniging van 
Makkum. Het grenen hout verbroeide tussen de stalen kopplaten, een nadeel van 

grenenhout. 
De mast is in 2008 vervangen door een oude mast afkomstig van d’ Halve Maen en 

daarvoor de Sneeker Pan. De nieuwe mast is stijver en dus vertrouwder dan de 
steeds slapper wordende oude mast. 

 
Bouke en Johannes bezig de mast te maken, 1979 

 

 
De grenen zwaarden komen uit het brandstofhok om op het schip geplaatst te worden, 1980  
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Op werf ‘De Hoop’ te Workum, 1979 

 
In het voorjaar van 1980 was het schip zover klaar dat het nieuwe zeil, gemaakt bij 

Zwaan uit Stavoren, gehesen kon worden en we voor het eerst konden zeilen met de 
Dankbaarheid. De afmetingen van het zeil en fok waren bepaald aan de hand van 

oude foto’s en informatie van oud-schippers. Achteraf bleek dat het zeiloppervlak wat 

te klein was om goed met het schip te kunnen zeilen. Dit is later verbeterd en 
aangepast binnen de normen van de originaliteit. Het zeil was gemaakt van halfom-

doek katoen met polyester. 

 
Dankbaarheid aan de opslag te Blauwhuis zeilklaar mei 1980 

 

Zaterdag 14 juni 1980 is de familie Hobma vertrokken vanuit Blauwhuis richting 
Heegermeer om voor de eerste keer te zeilen met de Dankbaarheid, de volgende dag 

is op de Oudegaaster Brekken gezeild met mijn vader Thewis Hobma. Volgens hem 
zeilde zijn eigen schip, De Jonge Sjoerd, beter dan ons skûtsje. 

De eerste zomer is er behoorlijk veel met het schip gevaren om ervaring op te doen, 
zo is Sail 1980 bezocht en zijn er tochten gemaakt op het IJsselmeer en de 

Waddenzee.  
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De eerste twee jaar is er gevaren met een kale roef en ruim. In de winter van 

1981/82 is de roef weer betimmerd naar de oude 
situatie. De deurtjes van de oude roef konden na 

restauratie weer gebruikt worden. Na het 
timmerwerk is de roef weer “gehout” geschilderd 

door Simme Hobma uit Blauwhuis en Gerrit Abma 
uit Nijland.  

 

Dankbaarheid weer onder zeil 14-6-1980 

 
 

 
Foto eerste dag Dankbaarheid weer onder zeil 14-6-1980 
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3.  Vervolgwerkzaamheden na 1980 
 

Omdat Bouke nog een schip te restaureren had en het vrij druk had met zijn werk is  
zijn deel van de Dankbaarheid  in 1990 overgenomen door Johannes en Gooitske 

Hobma. 
Het schip kreeg een vaste ligplaats in Nijesyl, de nieuwe woonplaats van Johannes en 

Gooitske.  
 

In de jaren na 1980 is er rustig 

verder gewerkt aan de 
restauratie van de Dankbaarheid. 

Een grote klus was het 
gedeeltelijk vernieuwen van de 

berghouten in voor- en 
achterschip. Ook is in die periode 

het potdek totaal vernieuwd. 
Dit is weer exact zo gemaakt als 

de oude situatie, weliswaar 
gelast, maar wel zijn de 

kliknagels weer teruggeplaatst in 
de boorden. 

Het halfrond is in de lengte van 
IJzerwerk  winter 1990/91             

                

50 mm, versmald naar 45 mm om toch weer een platte kant in het binnenboord 
terug te krijgen. 

Al deze werkzaamheden werden op het ijs in de winters van 1990/1991 en 
1993/1994 op de vaste ligplaats in Nijesyl uitgevoerd. Dit scheelde hellingkosten, 

maar het was soms verrekte koud. Met gebruik van de apparatuur van de plaatselijke 
smid Pier Hemstra kon deze klus mooi in een winter uitgevoerd worden.  

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe potdeksel en stukken uit het boord en het opnieuw plaatsen van bolders 
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Berghouten, slemphout, en potdeksel vernieuwen winter 1990/1991 te Nijesyl  

 
Op de foto is ook nog de oude opsteker te zien, deze is in 1992 iets naar beneden 

gebogen en verlengd om een grotere fok te kunnen zetten. Dit heeft de 
zeileigenschappen aanmerkelijk verbeterd. Ook is toen de mast een meter omhoog 

gebracht door deze in een stalen voet, gevuld met lood, te zetten. Hierdoor kon er 
een zeil met iets meer hijshoogte gezet worden. Ook werd daardoor de kruiphoogte 

lager omdat er minder wegerij-platen voorop de mast nodig zijn. Het totaal gewicht 
voor de wegerij is ongeveer 1 ton. 

Het strijken van de mast is sindsdien erg gemakkelijk, de mast ligt perfect in balans. 
In 1992 is er een nieuwe dacron fok gekocht. In 1997 is er een nieuw grootzeil van 

B.N.B.halfom doek gemaakt door Zwaan uit Stavoren. In 2006 is het grootzeil 
verkocht aan de eigenaar van een Friese aak. De fok is later verkocht aan Alewijn 

Bogaard voor zijn skûtsje ‘Twee Gezusters’. 
Een fok van hetzelfde materiaal is gemaakt door Johannes Hobma en Jan de Vries, 

met de hand genaaid. Een project van de zeilmakersclub uit Blauwhuis. 
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Winter 1991/92 –1993/94  restauratieklussen op het ijs te Nijesyl 

    

 
Halfrond van berghouten uitbikken en vollassen winter 1993/94 uitgevoerd door johannes hobma 

 

 
raampjes achteronder vernieuwen met stukken van de gangen, totaal verrot 1993/94  nijesyl op ijs 

 

Na het grote herstelwerk aan het ijzerwerk van het schip in de winter van 1990/91 

en 1993/94 was het casco weer in perfecte staat. Hierna werd er voorzichtig 
nagedacht om het schip te laten stralen. Daarna zou dan een goed verfsysteem 

aangebracht kunnen worden, en dus minder onderhoudswerk in de toekomst. 
Een andere reden om te stralen waren de veranderde milieuregels  en het verbod op 

gebruik van teer in de toekomst. 
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Midden jaren ’90 moesten de zwaarden en het roer vernieuwd worden omdat deze 

aan vervanging toe waren.  

 
Bouke aan het schaven aan een nieuw zwaard 

 
Omdat de prijs van eikenhout te 

hoog was is er besloten om Bilinga  
hout te gebruiken een houtsoort 

die toen nog niet gebruikt werd 
voor zwaarden enz. 

Het bleek in de praktijk uitstekend 
te bevallen en is nu een veel  

gebruikte houtsoort voor zwaarden 
en roeren.  

 

 
 

 
 

 
Houtwerk zwaarden klaar. Het rvs beslag moet nog gemonteerd 

  

 
nieuw roer van bilinga 
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Casco stralen 

 
Het schip is in februari van 1999 in Uitwellingerga gestraald. Zowel het vlak, de 

zijden en het dek met de roef zijn gestraald en in een tweecomponenten verfsysteem 
gezet. Dit was een behoorlijk ingrijpende klus met veel gritstof in het schip ondanks 

dat alles goed afgedicht was. Maar het resultaat was het meer dan waard, het 
onderhoud is hierna een stuk makkelijker geworden en het casco is perfect 

geconserveerd. In de winters hierna is het vlak binnen en de kop blank gebikt, 
geslepen en in een verfsysteem gezet. Onder de mast en achter in het ruim waren 

een paar stukken van het vlak wat pokdalig maar nog wel dik genoeg voor de 
verzekering (3,5 à 4 mm). Toch zijn er nieuwe stukken plaat in het vlak gezet omdat 

wij vonden dat het schip dit meer dan waard was en alles nu weer strak en sterk is. 
   

 
Gestraald en in de eerste laag primer 

 

 
Kop aan de binnenkant in de eerst laag verf na schoonmaken 
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Kont na stralen en eerste laag primer 

 
In 2001 is de durk weer helemaal origineel betimmerd. Nu zijn er weer 2 kooien 

voor vier kinderen, zoals het was.   
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4. Evenementen 
De Dankbaarheid heeft aan diverse evenementen meegedaan. 
Eén hiervan was het Monument van de Maand te Balk in 1993. 

Hiervoor werd er een deklast van stro geladen waarmee gezeild is. 
Dit was een fantastische ervaring. Ook de manifestatie in Balk was geweldig 

georganiseerd. Er zijn veel mensen aan boord geweest om te zien hoe er vroeger 
geleefd werd op een skûtsje. 

Ook zijn er televisieopnames gemaakt van de Dankbaarheid met een Fries paard 

ervoor in een jaaglijn.    
 

Dankbaarheid geladen met deklast stro zeilend in de Wijmerts (1993) t.b.v. Monument van de Maand te Balk 

 

 
Geladen met deklast hout van houtzaagmolen De Rat uit IJlst. Achter de Dankbaarheid de opdrukker van 
Cees Zijsliing IJlst, dit voor de manifestatie 60 jaar Fries Scheepvaartmuseum in 1998 
 

Met het zestigjarig bestaan van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek werd er een 
vlootschouw georganiseerd voor historische schepen. Ook hier was de Dankbaarheid 

aanwezig, geladen met een deklading hout van houtzaagmolen de Rat uit IJlst. 
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Het skûtsje werd door een opdrukker met een-cilinder Kromhout van Cees Zijsling uit 

IJlst voortgeduwd, het was leerzaam om zo te varen. 
 

 
 Aan de wind met deklading stro, 1993    In de jaaglijn met fries paard te balk, 1993 

 
Elk jaar met de nationale molendagen, het tweede weekend van Mei ,is de 

Dankbaarheid aanwezig bij houtzaagmolen de Rat in IJlst. Er is dan gelegenheid om 
zeiltochtjes te maken en te zien hoe er aan boord van een skûtsje geleefd werd. 
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5. Wedstrijden  
 

De Dankbaarheid heeft vanaf 1982 zeer regelmatig deelgenomen aan de strontrace. 

In de eerste jaren waren de resultaten niet geweldig, maar dit werd steeds beter. 
Deze zwaarste zeilwedstrijd voor traditionele schepen vraagt om een goede 

bemanning en een schip wat perfect uitgerust is om deze race te volbrengen. 
Het is de totale schipperskunst die je moet beheersen om de strontrace tot een goed 

einde te brengen. 

De jarenlange ervaring, maar ook het hele seizoen proberen zoveel mogelijk onder 
zeil te manoeuvreren, helpt hierbij om een goed resultaat te behalen. 

De tot nu toe beste resultaten waren eerste in Warmond in 1993, en vanaf 2005 
enkele malen tweede en derde. Met zware omstandigheden is de Dankbaarheid 

aardig in staat met sommige wedstrijdskûtsjes mee te strijden, omdat deze eerder 
moeten reven. Omdat het schip nog redelijk origineel getuigd is, is het een handzaam 

schip met manoeuvres als maststrijken, zeil zetten, bomen en jagen. Hiermee is het 
verlies in de verloren zeiltijd op het IJsselmeer gedeeltelijk te compenseren.  

Bij de Mattenschippersrace van Blokzijl is de Dankbaarheid ook regelmatig aanwezig 
en ook hier zijn we meestal in de kopgroep terug te vinden. En sinds kort wordt ook 

meegedaan aan het SLAK, een lange-afstand-zeilwedstrijd voor studenten. 
In 2005 is na lang overwegen besloten een nieuw zeil te laten maken van dacron. Het 

oude zeil werd te zwaar en te stug. In overleg met Jaap Jongsma van Molenaar uit 
Grouw is er een grootzeil en fok gemaakt. Het is niet alleen een prachtig gezicht, het 

zeilt ook nog fantastisch. Het is een geweldig verschil ten opzichte van het oude zeil. 

Het is met name veel handzamer, waardoor met zijn tweeën zeilen weer te doen is.  
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Start strontrace 1995 bij workum 

 
Dankbaarheid, strontrace 2006 in westelijke ringvaart bij Lisse met nieuwe tuig 

 
 

 
Jagen in de lijn, Durk Hibma, Douwe Hibma, Thewis Hobma en Sjoerd Hobma tijdens strontrace 2007 bij Lisse 

 



 19 

6. Nawoord 

 

Hopelijk kunnen we nog jaren van de Dankbaarheid genieten en er zo goed mogelijk 
voor zorgen. Op deze manier proberen we een stukje Friese Cultuur te bewaren, het 

schip en de bouwers van voorheen hebben dit verdiend en wij doen het met veel 
plezier. 

 
Johannes Hobma 

 
 
 
 

 
vakantie 2006 drooggevallen op het uithuizerwad  
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7. bijlage                    
 
kopie uit meetbrief uit 1939 – eigenaar Y. Koenen 
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bijlage                    kopie uit meetbrief 1 
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Bijlage kopie uit meetbrief 1994 – Eigenaar J. Hobma 
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bijlage                    kopie uit meetbrief 2 

 

 
 

 


