
De grootste collectie Varend Erfgoed van de wereld.

Scheepstype Groninger Boltjalk

Scheepswerf Bijlholt te Foxholsterbosch

Bouwjaar 1922

Eigenaar Frits Veldmeijer en Thecla
Goossens, Leeuwarden

Lengte 23 m. 27 cm.

Breedte 4 m. 85 cm.

Diepgang 0 m. 90 cm.

Tonnage 23 ton

Motor DAF 475

Bouwjaar motor 1960

Vermogen 90 PK

Vaargebied Vooral Noord Nederland, vanaf
begin jaren '50 ook daarbuiten en
tot in Duitsland.

Zeiloppervlak 135,00 m2

De Goede Verwachting

De boltjalk behoort tot de familie van de Groninger bollen, gebouwd voor de vaart in de Veenkoloniën. Licht,
met ronde (weke) kimmen, ruime boegen en weinig zeeg en holte. Gebouwd voor schipper Gerrit de Koe uit
Groningen. Het Kadastrale dagregister van 6 januari 1922: het ijzeren tjalkschip genaamd De goede
Verwachting, groot 83.092 ton, hebbende één dek en één mast, gebouwd te Foxholsterbosch en gevoerd
wordende door den ondergetekende als schipper. De Koe verkoopt het schip, voor 6.450 gulden, een jaar
later aan Klaas Jonker uit het Friese Midlum. Die vaart er negen jaar mee. De volgende eigenaar, Jochem
Jager uit Leeuwarden, handelt zelf in turf, mest en compost. Na de oorlog vaart hij met een opduwer. In 1948
is zijn neef, Auke Feenstra, net getrouwd met Antje en het jonge stel koopt schip en opduwer van hun oom.
Ook zij hebben de eerste jaren een eigen turfhandel. Ze motoriseren het schip (met een Lister), zetten er een
stuurhuis op en verhogen de den. Zo wordt het schip in de jaren 50 gefotografeerd op het Van
Starkenborghkanaal, met een lading bieten voor de suikerfabrieken in Groningen. In de zestiger jaren is het
schip te klein geworden voor de vrachtvaart en wordt woonschip. In Groningen, dat wel. Tot het in 79 wordt
gekocht door Hans van Langelaar en Marjolein Adriaanse, uit Haarlem. Zij maken van De Goede Verwachting
stukje bij beetje weer een zeilschip. En als fraai gerestaureerd zeilend woonschip komt De Goede
Verwachting in 2002 terug naar Leeuwarden.
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