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Zo doe ik dat  
Onder dit motto vertellen  leden hoe zij bepaalde zaken aanpakken 
 
Een verhaal over takelgaren. 
Henk Bos  
 
In mijn jeugd heb ik de mogelijkheid gehad het ambachtelijke principe op te pikken bij de plaatselijke 
vakmensen. Daarbij kijk je in de toekomst en denk je bij alles wat je maakt van: wat gaat het eerste stuk 
en wat kun je er aan doen om het te voorkomen. 
Wil je dit goed doen dan is er veel informatie nodig over het materiaal wat je gebruikt en het verloop van 
verouderingsprocessen. Als voorbeeld gebruik ik het aanbrengen van de lopers naar de gewichten bij een 
oud torenuurwerk. Het tweede deel gaat over naar de moderne materialen. 
 
Het uurwerk 

Lamberschaag is een dorp in de gemeente 
Noorderkoggenland en ligt op 8 km ten 
zuidoosten van Medemblik. In het “Groene 
Kerkje” bevindt zich een groot smeedijzeren 
torenuurwerk wat gedateerd is rond 1480 en 
mogelijk nog ouder is. 
De stichting “Tot behoud van het Torenuurwerk” 
werd gevraagd om een automatisch opwindwerk 
voor het uurwerk te construeren. Voor de 
realisering ervan moesten diverse onderdelen 
nieuw gesmeed worden met de criteria die bij de 
Bokkepoot lezers bekend voor zullen komen nl: 
reversibel zijn en met een authentiek uiterlijk. De 
lopers van de gewichten moeten hier ook aan 
voldoen. Na het smeden van de stroppen om de 

stenen gewichten werden er gesmede kousen 
opgezocht uit de voorraad om in de lopers 
gesplitst te worden. De lopers zijn gemaakt van 
een moderne polypropyleen met een authentiek 
uiterlijk. Lekker vocht bestendig en omdat het in 
een donkere toren hangt verwacht ik een zeer 
lange levensduur. Om de lopers lang heel te 
houden zijn de groeven (sporen) van de blokken 
(in dit geval katrollen daar er geen wangen 
aanwezig zijn) uitgedraaid en gepolijst. De 
schijfdiameter is 17 keer de loperdiameter. 
 

 
Schiemannen   
Het werkwoord schiemannen komt van een niet 
meer bestaande onderofficiersrang uit de zeiltijd 
die volgde op die van bootsman. De schieman 
was belast met het tuig van de fokkemast, de 
schiemansmaat met dat van de boegspriet, de 
bootsman met dat van de grote mast en de 
bootsmansmaat met dat van de bezaansmast. De 
matrozen die ondergeschikt waren aan de 
schieman, werden schiemansgasten genoemd. 



 

 
 

 1 

Schiemansgaren 

 
 
Om te zorgen dat een splits er goed uitziet en 
niet los kan raken, kunnen we een bindsel of 
takeling aanbrengen. Dit wordt ook wel het 
“bezetten” of “bekleden” van de splits genoemd. 
Meestal wordt hiervoor speciaal bindselgaren 
(schiemansgaren, huizing of takelgaren) 
gebruikt. Schiemansgaren is tweedraads hennep, 
manilla of sisaltouw. Takelgaren of stiklijn is 
driedraads hennep vergelijkbaar met paktouw. 
De geteerde versie heet “marlijn” (niet te 
verwarren met marllijn), de ongeteerde 
“lording”. Althans volgens de Maritieme 
Encyclopedie. Winschootens Seeman [1681] 
schreef echter over lording: “een touw hebbende 
de dikte van een duim, daar meede Kaabels en 
andere touwen versorgt werden voor het 
inwaateren: en is der halven seer swaar geteerd”. 
 
Het teren 
Niet iedereen zal geteerd garen hebben liggen. 
Gelukkig kun je het op een eenvoudige manier 
zelf maken. Sisaltouw en vliegergaren is nog 
steeds algemeen verkrijgbaar in diverse 
diameters. Het is nog goedkoop ook om het zelf 
te doen. Hennepgaren van 1,5 mm kost 4,50 
Euro per 90 meter en geteerd 16,50 Euro (2005). 
Om het te teren neem ik bruine teer 
(Stockholmse teer) van de firma Touwen wat in 
een groter blik aangelengd met 25 % petroleum 
op de kachel gaat. Daar wordt het lekker dun van 
en als het voldoende warm is gaat het bolletje 
garen er in. Na een paar uur is het er flink 
ingetrokken en wordt het aan een fietsspaak 
boven het blik gehangen om uit te druipen. Na 
een paar dagen hebben we een bruikbaar garen 
met het juiste uiterlijk. 
 
 

Bruine teer. 
Is een middel voor het conserveren van hout, 
touw of staal. Ook wel STOCKHOLMER TEER, 
karlteer, carlteer, karrelteer, holzteer, 
wurzelteer genoemd en is een uit destillaat van 
beuken of berkenhout gewonnen product. Van  
ZWEEDSE TEER beweert men dat dit bruine teer 
was waaraan lijnolie toegevoegd werd. Deze was 
dan vloeibaarder en lichter van kleur dan de 
echte bruine teer.  
We zijn al enige tijd met pensioen wat de 
gelegenheid geeft om elk jaar een reis te maken. 
Zo kwamen we in Finland terecht in Lentiira 
waar vanouds veel  teer gemaakt wordt. In 
Zweden wordt het "Peasant Tar" genoemd of het 
wordt genoemd naar de plaats waar het vandaan 
komt, zoals Lukea Teer of Umea Teer. 
De stobben en dennenhout wordt in 70 cm lange 
delen gehakt met de hand gerangschikt in een 
soort van trechter. Het rangschikken moet 
nauwkeurig gebeuren zodat er zo weinig 
mogelijk tussenruimte is. De teer ontstaat tijdens 
het carbonisatieproces waarbij de gassen 
condenseren tot teer. Er ontstaat maar weinig 
teer, ongeveer 25 a 35 kg per ton droog hout. 

 
 
De afvoergoot naar het vat is met metaal bekleed 
om het condenseren te vergemakkelijken. 
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De bruine teer wordt van ouds gebruikt voor het 
conserveren van hout. Na verloop van jaren 
ontstaat een geel bruine sponsachtige laag. 
 

 
 
Met dit soort bootjes werd de teer in vaatjes naar 
de markt vervoerd. 
 
Constrictorknoop 
Meestal wordt een eind van een lijn voorzien van 
een bezetting om uitrafelen tegen te gaan. Voor 
het splitsen is dit te veel moeite daar de kardelen 
na het splitsen op de juiste lengte worden 
afgesneden. Daarom gebruiken wij een andere 
knoop. 

De constrictorknoop hoort bij de groep 
wurgknopen en is zeer moeilijk los te maken. Op 
het internet is hij wel te vinden maar dan om een 
stok getekend. De vorm die wij nodig hebben 
wordt in de lijn gemaakt en dan om het vast te 
zetten deel gelegd en stevig aangetrokken. 

Maak een lus in de lijn en draai de rechterhand 
linksom. Draai dan de lus aan de kant van de 
linker hand onder het lusje van de rechterhand.  

 

Oogsplits.  
Op een afstand van circa 15 centimeter wordt een 
constrictor knoop gelegd van een stukje gewast 
polyester garen van circa 1 mm dik. Dit garen is 
doordrenkt met was waardoor het een beetje 
plakt. Vervolgens worden de kardelen aan het 
eind voorzien van een constrictorknoop. 
Wikkel de kardelen daarna  de 15 centimeter uit 
elkaar tot aan de contrictorknoop. Buig dit tot er 
een oog ontstaat van de vereiste grootte. De drie 
kardelen moeten netjes naast elkaar liggen.  

 
Steek het middelste losse kardeel (b) onder het 
juiste kardeel door (tek. A).  
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Kardeel c gaat onder het volgende kardeel door 
(tek. B).  
 

 
Let nu goed op: Draai de hele splits om zodat de 
losse kardelen b en c onder liggen. Neem het 
overblijvende kardeel a en steek hem onder het 
nog niet gebruikte kardeel (tek. C).  

 
Bekijken we nu het resultaat dan zijn de drie 
kardelen netjes rondom verdeeld. Steek nu de 
kous in het oog en trek de kardelen aan zodat het 
touw strak om de kous zit.  
 

De splits nu verder afwerken door de losse 
kardelen verder door te steken (over een, onder de 
daarnaast liggende volgende).  
Voor kunststof (polypropyleen) in ieder geval 
driemaal doorsteken. Voor de gewichten hebben 
we in totaal 5 keer doorgestoken waarbij we de 
laatste 2 keer steeds 3 garens hebben 
weggenomen zodat de splits mooi dun uit loopt. 
 
Kleden 

 
 
Kleden is het omwoelen van touw met 
schiemansgaren. Om het strak aan te kunnen 
trekken wordt een kleedkuil, kleedspaan of 
kleedlat gebruikt. 

 
Bij het kleden van een splits aan de dunne kant 
beginnen dan gaan de rondtorns vanzelf dicht 
tegen elkaar liggen. 
 
Gereedschap 
1 = Holle marlspijker voor het doorsteken van de 
kardelen bij het splitsen. 
2 = Rubber hamer om splitsen en takelingen 
(bindsels) aan te kloppen. 
3 = Kleermakersschaar. 
4 = Kleedlat. Een eenvoudige oplossing om 
spanning op het schiemansgaren te kunnen zetten 
tijdens het kleden van een touw. 
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5 = Kleedspaan van pokhout. Door de groef aan 
de zijkant is een splits tot aan de kous goed te 
kleden. 
6 = Kleedkuil. Wordt gebruikt als er veel te 
kleden is en de houten gereedschappen te veel 
zouden slijten. 
7 = Polyester takelgaren in diverse kleuren en 
diktes.  
8 =  Schiemansgaren gedrenkt in “Stokholmer 
teer” om het garen te conserveren. 
9 = Tangetje met afgeronde bekken om een 
zeilnaald uit het werk te kunnen trekken. 
10 = “Heet mes” voor het snijden van kunststof 
touw en zeildoek. 
11 =  Snijplankje als onderlegger tijdens het 
snijden met het “hete mes”. 
12 = Zeilmakershandje wordt gebruikt om de 
zeilmakersnaald door het werk te duwen. Heeft 
de zelfde functie als een vingerhoed. 
13 Diverse zeil- zak-, en paknaalden. 
14 Rolmaat. 
15 Zeer scherp zakmes. Voorzien van een “end” 
(touwtje) om te zorgen dat het niet kan vallen 
(Arbo). 
 

 


