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Voorwoord
Voor U ligt een boekje dat is gemaakt ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de Sneeker Jachthaven. Het geeft de sfeer
van de haven weer aan de hand van persoonlijke belevenissen,
bijzondere documenten en foto’s.
Toen op 13 december 1910 zestien heren uit Sneek, ’s avonds om
halfnegen bijeen kwamen in de bovenzaal van het toenmalige café
Onder de Linden voor de oprichting van de NV Sneeker jachthaven,
konden zij niet vermoeden welk een ontwikkeling de jachthaven door
zou maken. De jachthaven was noodzakelijk omdat er, door de groei
van het aantal pleziervaartuigen, te weinig ligplaatsen aanwezig waren.
Er is de afgelopen 100 jaar veel gebeurd zoals in dit boekje te zien en te
lezen valt.
Velen hebben zich ingespannen voor de uitbreiding en het onderhoud
van de haven, die destijds de grootste overdekte jachthaven van
Europa was. Nog steeds kunnen we met trots spreken van een mooi
geoutilleerde sfeervolle jachthaven vlak bij het centrum van Sneek, waar
het goed toeven is. Sedert haar bestaan is het eveneens een geliefde
aanlegplaats voor watersporters uit zowel binnen- als buitenland. De
haven heeft ook altijd een nauwe band gehouden met zeilers van de
Sneekweek.
Ik hoop en verwacht dat toekomstige generaties watersporters dit
unieke plekje zullen weten te waarderen en er met plezier zullen
verblijven.
Niet eerder werd de beleving van onze haven zo in woord en beeld
vastgelegd. Ik bedank allen die een bijdrage hebben geleverd aan het
tot stand komen van dit boekwerkje.
Elzo van der Zijpp, Voorzitter Raad van Beheer.

Hans Visser (1931-2010)
Oud-aandeelhouder van de Sneeker Jachthaven
“Ik kom al in de Sneeker Jachthaven van mijn derde jaar af.
Het ligt er nu vol met motorboten, maar vroeger lagen er
eigenlijk alleen zeilboten. Prachtig was dat. Wij voeren altijd
mee met Klaas Vrolijk...”

“...‘Oom Klaas’ was bakker in de Kruizebroederstraat, en hij had een
‘D-er’; dat was een hele schuit hoor. Je had een stuk of zes D-ers hier in
Sneek, maar Klaas Vrolijk was de enige met een toiletje aan boord. In de
kajuit zat aan stuurboord een deurtje, en daarachter stond ... een ton. En
af en toe dan ging oom Klaas met die ton op zijn schouder een rietkraag
in, en daar kieperde hij de boel om. Toen had je nog geen vuilwatertank
op de haven.
Mijn vader zei ’s ochtends: ga eens kijken of ’ie al opgetuigd is. Wij
woonden op de hoek van de Jollenstraat, dus als ik naar de Oudvaart
liep dan kon ik zo de haven inkijken. En als ik zag dat dat grote tuig al
gehesen was – D40 stond erop – rende ik gauw weer naar huis. Vader
nam de koffer met eten en drinken mee, en daar gingen we. En in de
Sijbesloot legden we dan aan – het was altijd éérst koffiedrinken in de
Sijbesloot.
In de oorlog werd er weinig gezeild. De benzine was allemaal voor de
Wehrmacht, dus motorboten zag je helemaal niet. Maar de Duitsers
pikten wel allemaal Regenbogen in. Daar gingen ze mee varen. Op een
keer waren ze met de nummer 14 aan het zeilen. Die was van bakker
Hendriks. Een Regenboog van heel licht hout was dat. Bij het Paviljoen
was het lager wal, maar daar wilden ze toch even zitten. Toen voeren ze
met een enorme klap op die steiger. De mast voorover, alles stuk. Nou,
dat waren apen hoor.
Mijn vader kocht in de oorlog een kano voor ons, Winnetou heette die.
Bertus Blom – dat was een bekende voetballer van LSC – had er een
roertje en een vaste kiel aangemaakt. Een stelt diende als mast, en mijn
moeder maakte van een groot beddenlaken een spriettuig. Meestal
was het in de wind naar de meer, dus peddelen, en terug zeilen.

Na de oorlog hebben we hem verkocht. Toen kregen we een rode kano
-dat was een echte peddelkano.
Ik ben tweeënhalf jaar bij de marine geweest. Toen ik afzwaaide had ik
veel geld bijelkaar gespaard: wel tweeduizend gulden. Daarmee ben ik
naar Ids Hospes gegaan voor een boot. In het werkplaatsje bij de
tweede kolk is toen mijn Vrijheid gebouwd, de 145. Mijn bootje kwam in
het kleinste jachthuis van de haven te liggen, daar bij de werkplaats.
Daar lag de Zomerweelde van mijn oom Joop in, en daarboven hing
mijn Vrijheid. Ids had er een takel op gemaakt, en daarmee kon ‘ie zo
het water uit, zo van ‘tikke tikke tikke’. En mooi glad van onder! En dat
zeilde zó mooi, zó snel. Daar hebben we heel wat wedstrijden mee
gewonnen. En Ids trots natuurlijk als we prijzen wonnen. Och, dan
glúnderde hij. Bovenop de takel bij Klaas Hospes, de zoon van Ids, staat
een metalen vaantje, en daar is dat bootje in uitgesneden. Er staat zelfs
‘145’ op!
Klaas Hospes was toen havenmeester – zijn kleinzoon Klaas heeft nou die
werf. Met de Sneekweek was er een keer een mooie klucht. Hospes liep
over de haven met een lantaarn aan een lange stok. En op het hoekje,
tussen de eerste en tweede kolk, timmerde hij die lat vast. Dus ik vroeg:
wat bent u aan het doen Hospes? Ja, zei hij, dat is vanwege de
Sneekweek. Tegen de zedenverwildering. Dan kunnen er geen rare
dingen gebeuren. Ja, dat dàcht ’ie.
Het was klasse hoor, die ouwe Hospes. Die stond voor iedereen klaar. Als
iemand een sleutel in het water had laten vallen, dan stond hij te
dreggen tot ’ie hem weer had. Na Klaas Hospes kreeg je Douma als
havenmeester. Dat was ook een goeie. ’s Winters veegde Douma voor
de kinderen een baan op het ijs, helemaal rond. Schitterend!

Met de Sneekweek was het altijd vol in de jachthaven, met tentjes en zo.
Door Minkema was er een geluidsinstallatie opgehangen, en als de
bakker en de melkboer langskwamen riep vrouw Douma door de
microfoon van: ‘Hallo, hallo, de bakker staat vooraan bij de jachthaven.
Herhaling: vooraan aan de jachthaven staat de bakker.’
Ze woonden hier in een woonark, een opgebouwde zeetjalk. Die is later
vervangen door de ark die er nu nog ligt. En daarna kwam Joesje van
Delden, die heeft ook altijd op die ark gewoond.
We hebben lang met onze boten in de haven gelegen. Eerst met een
Rivierklasse, en daarna met een Volksboot. Onze laatste boot werd te
groot voor de haven. Maar vanuit mijn achtertuin kan ik zo de haven
zien liggen. We hebben hier een prachtig mooi plekje. Nu zijn ze aan het
baggeren, en dan denk ik: oei, ze moeten die walkant niet ondergraven.
Daarom zijn ze ook palen aan het slaan, anders glijdt dat hele spulletje
het water in. Dat moet natuurlijk niet. Daar is het een veel te mooie
haven voor!”

Klaas Hospes (1954)
Buurman van de Sneeker Jachthaven (Jachtwerf Hospes)
“Mijn vader is met de werf begonnen in de jaren dertig. De
oude loods staat er nog, die is het eerst gebouwd. Na de
oorlog kwam de grote loods erbij. Het is een unieke lokatie,
je bent zo in en uit de stad, naar het Sneekermeer heb je
open vaarwater: mooier kan niet. We zitten hier prima. En de
jachthaven dus ook...”

“Mijn pake Klaas Hospes was de eerste havenmeester van de Sneeker
Jachthaven. De lui die met zo’n boot voeren hadden wel eens iets dat
even hersteld moest worden. Dan zeiden ze: Hospes, hoe liekt dit? En die
zei dan: ik bekiek het wel even. Zijn zoon Ids, mijn vader dus, hielp hem
daar vaak bij. Op een gegeven moment nam hij die reparaties
helemaal van mijn grootvader over. Zo is de scheepswerf begonnen. In
het begin gebruikte mijn vader nog de helling van Kuipers. Maar op een
gegeven moment kwam er zoveel werk dat Kuipers zei: Ids, nou moet je
maar eens om je heen zien of je ook ergens een stekje kunt vinden. En zo
is hij hier terechtgekomen.
Qua watersport moest het aan de Geeuw toen nog beginnen, en op
het Ges zat ook nog niks. De hausse kwam twintig jaar geleden. Vanaf
toen zijn de boten ook steeds groter geworden. Er kwam hier van de
week één binnen, ik dacht: die is verkeerd. Het leek wel een vistrawler.
Maar hij draaide keurig achteruit de kom in -een dikke klant van de
haven. Maar als je er wat gieken opzette, en wat netten, dan kon je er
zo mee gaan vissen…
We hebben een hoop vaste klanten uit de haven, voornamelijk voor
onderhoud. Vroeger bouwden we ook wel boten: Zestienkwadraten,
Valkjes, Schakels en Vrijheidjes. Maar na de oliecrisis werd alles duurder,
dus ook handenarbeid. Wij zijn toen op de verhuur overgegaan –
knippen en scheren. Dat loopt als spoor, en voor de rest doen we klein
onderhoudswerk.
Er waren vroeger veel meer zeilboten in de haven, en dat was allemaal
hout. Je had de Centerboards: heel oude, authentieke, brede schepen.
En je had de Draak van de familie Zweep, die stond hier altijd in de
berging. Tegenwoordig gebruiken ze epoxy, maar wij breeuwden die

schepen. Die moesten weer dichttrekken als ze het water ingingen. Maar
bij zo’n Draak kwam het achterschip pas in het water als je ging zeilen,
of als je de motor erachter hing. Dan kwam de familie Zweep hier wel
langsvaren, en dan vroeg mijn vader of hij al een beetje dicht was.
Hospes, zei Zweep dan, als we zeilen gaat het prima, maar nu met de
motor sta ik tot mijn enkels in het water.
Het is altijd perfect verlopen met de jachthaven als buur. Met alle
havenmeesters ook. De eerste was dus mijn pake Klaas. Dat was maar
een klein mantsje. Die bezag de boel eerst eens rustig, dan dacht ‘ie
nog eens even: dat mut mar op die manier, en dan redde het zich wel.
Vroeger belde de eigenaar van een schip, en die zei: Hospes, dan en
dan wil ik varen, leg je hem even klaar? Dan werd de boot uit het
schiphuis gehaald en voor de wal gelegd. De eigenaar kwam en ging te
varen. En aan het eind van het weekend werd de boot weer
geparkeerd, en legde de havenmeester hem netjes binnen. Nu komen
ze meestal met de motorboot –ik zie ze hier natuurlijk langsvaren - en
doen ze zelf het mastje keurig naar beneden. Meestal. Maar vroeger
deed de havenmeester dat.
Na mijn pake kwam Douwe Douma. In formaat was hij flink groter: het
was een imposante kerel. Douma die had weer zijn eigen spelregels. Die
zei: daar en daar en zo en zo leggen we het spul neer. En zo gebeurde
het dan. Na Douma kwam Joes van Delden, ook een prima vent. Joes
behandelde hier op onze werf de boten van Fijn Jachtcharter. Toen ze
op de haven een nieuwe havenmeester zochten had Joes daar wel
oren naar. Die heeft hier ook wel dertig jaar rondgespaand. Niet dat we
de deur bij elkaar platliepen, maar we hadden vaak even een
babbeltje.

We konden goed met elkaar opschieten. En met Frank nu ook. We
overleggen altijd even als er eens wat is.
Als havenmeester van de Sneeker Jachthaven ben je altijd gastheer.
Ikzelf doe om een uur of zes, half zeven het hek dicht -morgen ben je de
eerste! Maar iedereen weet de havenmeester te vinden. Die is er altijd.
Zomer èn winter. Nou, ’s winters ben ik hier natuurlijk ook, maar dan is er
werkelijk weinig aan. Je ziet helemaal niemand. En als je zo’n winter hebt
als afgelopen jaar, met al die sneeuw – echt unheimisch – dan moet je
jezelf toch zien te vermaken. Frank heeft een motorbootje, en daar klust
hij wat aan. En er blijft natuurlijk het onderhoud van de haven – er is
ontzettend veel onderhoudswerk. En als er een pak sneeuw ligt: even
een paadje maken. Want de klanten van de haven worden er ook niet
jonger op. Dan kunnen ze bij hun schiphuizen komen zonder hun benen
te breken.
Over het algemeen is het rustig in de haven. De Sneekweek is natuurlijk
een verhaal apart. Dan is het één week feest, en zo hoort het ook. De
jeugd moet immers met de watersport verder. Zo’n dertig jaar geleden
bivakkeerden veel zeilers met de Sneekweek nog op de haven.
’s Ochtends werd er gedoucht in de wasbak -wat vocht onder de
armen en een washandje over het gezicht- en dan gingen ze naar het
Sneekermeer, voor de wedstrijden. ‘s Avonds kwamen ze allemaal weer
terug, en lag het hier vol met Regenbogen en andere boten. De laatste
jaren kampeerde de jeugd vooral op de Domp. Maar nu Frank
havenmeester is staan er weer overal tentjes. Zo blijft het leven in de
haven. En dat moet ook, want de Sneeker Jachthaven is natuurlijk
uniek.”

Frank Segveld (1968)
Havenmeester van de Sneeker Jachthaven
“Ik ben eigenlijk altijd met boten bezig geweest. Mijn ouders
hadden vroeger een jachtwerf, en zelf heb ik een tijd
gewerkt als scheepstimmerman. Maar voor ik hier in Sneek
terechtkwam werkte ik in Rotterdam in de huizenbouw...”

“...Mijn vrouw Paula komt oorspronkelijk uit Drachten, en zelf kom ik uit
Wolvega. Eigenlijk wilden we allebei graag weer terug naar Friesland.
Toen las mijn vader in de krant dat ze in Sneek een havenmeester
zochten, en daar heb ik op gereageerd. Dat ik affiniteit had met bootjes
was natuurlijk het belangrijkste, maar mijn werkervaring in de bouw heeft
mede de doorslag gegeven: er is hier natuurlijk altijd wel een klusje. En zo
ben ik in 2000 havenmeester van de Sneeker Jachthaven geworden.
Iedere dag op de haven is anders; je weet nooit wat je gaat
tegenkomen. Er is altijd wel wat te doen. Elke dag maak ik een lijstje van
klusjes die gedaan moeten worden. Als ik er ’s avonds vier heb gedaan,
dan zijn er alweer zes nieuwe bijgekomen. Of een slot werkt niet goed, of
een lamp is kapot. Die lijst is niet weg te werken. Maar dat vind ik niet
erg. Het is leuk werk, en dat straal je uit. De mensen merken dat ook.
Wel is het soms lastig van de haven weg te komen: je wordt zo vaak
aangesproken op weg naar de uitgang. Die wil de sleutel even hebben,
een ander weer een tankje gas. Maar dat hoort erbij. We zijn erg blij met
het nieuwe kantoortje, al is dat voor veel mensen nog een beetje
wennen. Die gingen er vanuit: Frank is er altijd. En we hadden sowieso
jaarlijks drieduizend mensen in ons huis staan – de passanten. Nu kunnen
we de boel nu en dan afsluiten. Dat is voor ons veel fijner.
Mensen kunnen heel wat kanten met me op, als ze maar met me
overleggen. De havenmeester is toch het boegbeeld van de haven. Er
zijn veel mensen die als ze langskomen zeggen: goh, we zijn weer thuis.
Dat is het mooiste compliment natuurlijk. Wel tachtig procent van de
passanten zijn vaste gasten, met een eigen bootje.

Die zijn voor de haven heel belangrijk. De laatste twee jaar is de verhuur
van boten toch teruggelopen. Dan is het fijn dat je kunt terugvallen op
die vaste gasten. Die moet je koesteren. Door het kleine stukje dat je
extra kunt geven lukt dat ook.
Ook jonge mensen met valkjes zijn hier van harte welkom –als ze zich een
beetje aan de regels houden. Misschien denk ik daar als ik dadelijk 65
ben misschien wel iets anders over, maar je moet wel jeugd hebben. Ten
eerste zijn het de watersporters van de toekomst, en ten tweede word ik
zelf snel oud als er alleen maar oudere mensen in de haven liggen. Er
mag wel wat leven in de brouwerij zijn. Als het maar wel gewoon rustig
blijft ’s nachts natuurlijk.
Het mooiste vind ik het als de hele haven vol ligt. Ik beschouw het als
een sport om te kijken of er nog wat bij kan. Dan liggen er al vijfenveertig
boten, en denk ik: daar kunnen er nog wel vijf bij. Dat is altijd weer een
uitdaging. In de eerste jaren lagen er zelfs bootjes in de kolk voor anker.
Maar dat ging eigenlijk een beetje ver.
Je moet als havenmeester één lijn trekken. Het is heel belangrijk dat je
iedereen gelijk behandelt. In mijn eerste jaar belde een toerist die in
Lemmer lag, en die ‘s avonds wilde komen. Of ik even een plekje voor
hem vrijhield. Dat kan niet, zei ik. Dan moet ik er op een stoeltje bij gaan
zitten, en ik heb wel meer te doen. Bovendien is het niet eerlijk tegenover
de anderen die op tijd vertrekken voor een plekje. Maar hij was al dertig
jaar een vaste gast, en daarom was hij een beetje meer dan de
anderen, vond hij. Dat was ik niet met hem eens. Ik zei: die man die nu
op uw plekje ligt, die komt – als het hem hier bevalt – straks misschien
ook wel dertig jaar.

Iedere klant brengt geld in het laatje, en we behandelen iedereen gelijk.
Daar moest hij even aan wennen, maar hij komt nog steeds drie of vier
keer per jaar. Nu zonder eerst te bellen…
Het is mooi dat het soosgebouwtje weer is opgeknapt. Dat zorgt ervoor
dat mensen gezellig bij elkaar gaan zitten. Na afloop van de
bestuursvergaderingen wordt nu weer nageborreld, dat is hartstikke leuk.
En een paar jaar geleden zijn we met de jaarlijkse barbecue begonnen,
prachtig zoveel mensen als daar op afkomen. En je merkt dat door dat
stukje gezelligheid te kweken, de mensen meer naar elkaar toegroeien.
Er zijn mensen die al tien jaar naast elkaar in het schiphuis liggen, en die
dan zeggen: oh bent u mijn buurman? Het wordt steeds gezelliger, en
dat werkt heel prettig. Een bestuurslid heeft eens gezegd: de haven is
van de aandeelhouders, van ons allemaal. Dus moeten we er ook met
z’n allen wat van maken. En zo is het ook.”

Havenmeesters van de Sneeker Jachthaven vanaf 1927

Klaas Hospes 1927-1953

Douwe Douma 1953-1974

Joes van Delden 1974-2001

Frank Segveld 2002-

Marion Radsma-Kuipers (1925)
Vroeger buurmeisje van de Sneeker Jachthaven
“In 1932 zijn wij naast de Sneeker Jachthaven komen wonen.
Mijn vader is op die plek, waar nu het pand van Boersma
staat, in 1930 met zijn jachtwerf begonnen. Het
Burgemeester de Hooppark was toen nog helemaal land,
met een grote appelhof erin...”

“...Er liep een heel smal klinkerpaadje om ons erf, dat voerde
klein stenen bruggetje over een slootje. Aan dat slootje zaten
boerderijen, en die hadden hun land op het Eiland. En
bruggetje kwam je op de jachthaven. Wij lagen daar met de
en zo konden we altijd precies zien wie er naartoe ging.

naar een
toen nog
over dat
woonark,

Vroeger kwamen er alleen de mensen die een boot hadden. De rijke
mensen kun je wel zeggen. Je had er regenbogen liggen, en je had een
paar kajuitboten. De beide bakkers Vrolijk hadden allebei een grote ‘Der’, en Sevensma had zo’n grote ‘C-klasse’. Dat waren knotsen van
zeilboten. Toen mijn zusje en ik nog kind waren gingen we op
woensdagmiddag wel met ‘Oom Klaas’ Vrolijk mee naar de meer. Nou
ja, dan kon je maar varen hè. Als er een stuk of zeven, acht boten op de
meer waren dan vonden we het druk. Moet je nagaan.
Sevensma zeilde altijd alleen in zijn C-klasse. Klaas Hospes, de
havenmeester toen, tuigde hem altijd op. Zijn zoon Ids hielp hem dan
vaak. Op een keer stond ik met mijn vader achter bij de werf. Er stond
een harde, valse wind, precies op de kolk. Ik hoorde dat Ids tegen
Sevensma zei dat ‘ie goed op moest passen. Maar Sevensma ging toch
van wal af en ... die man had die hele boot niet in de macht! Nou het
was raak hoor! Hij voer in volle vaart zo in de jachthuizen, tot de mast toe
erin. Goddank lag er geen boot in dat jachthuis, want de hele boel was
kapot. Mast overboord, dak kapot. Het was een mannetje hè, niet
benauwd. Maar een beetje tè eigenwijs hè.

Het was altijd gezellig druk in de haven. Je had ook voor de oorlog al vrij
veel vakantiegangers, met eigen boten en met huurboten. Het
toeristengebeuren was nog lang niet zo massaal als nu, maar het kwam
al wel een beetje op gang. Moedt had toen al een behoorlijke
verhuurvloot, en mijn vader had er later ook een verhuurvloot bij. Die
mensen bleven toch altijd wel een beetje rondom Sneek hangen. Als ze
dan boodschappen moesten doen kwamen ze steevast terug in de
jachthaven. En in de Sneekweek was altijd erg gezellig. Op de landpunt
bij de tweede kolk stond het vol met tenten, en ook het terrein waar nu
het toiletgebouw staat stond vol. Al die jongens sliepen daar.
Luchtbedden had je toen niet, dus haalden ze stro bij de boer om op te
slapen. Ids Hospes hield ’s nachts de wacht; er moest immers geen
rotzooi komen.
In de oorlog is er een keer een beschieting geweest. Vlak voor ons
jachthuis, nummer 67, lag een klein woonarkje in de Oudvaart van een
knaap die Auke van der Zee heette. Die was pas getrouwd en woonde
daar met zijn vrouw. Dat arkje was een keer niet goed verduisterd, en
toen kwam er net een Duitse jager over. Plotseling trok ’ie de mitrailleur
open, en het rátelde! De volgende morgen kwamen ze mijn vader
zeggen dat hij naar zijn schip moest gaan, want dat was geraakt. We
hadden een Zomerweelde en die lag te zink. En in onze kajuitboot
hadden we een mooi souvenir: bij de cockpit miste een heel stuk: dat
was eraf geschoten. De woonark is niet geraakt, maar die mensen zijn
zich natuurlijk doodgeschrokken.
Je kon gewoon zeilen in die tijd. Er waren twee Duitse patrouilleboten
hier in Sneek, die lagen meestal aan de Oosterkade. Maar ja, die
jongens deden je niks hoor. Die hadden een mooi leven hier.

Je mocht overal komen, alleen de laatste jaren niet meer. Toen was het
afgelopen. Er was ook haast geen benzine meer te krijgen. Maar soms
gingen alle motorboten van de Sneeker Jachthaven met een sleep naar
de meer. Er voer een oud stoombootje voor, en die gooide ze in het
Kruiswater los, of waar dan ook. En zo konden de mensen toch naar het
Sneekermeer toe.
Na september 1944 sloegen de Duitsers V2-raketten op in het De
Hooppark, stijf tegen de jachthaven aan. Wij kregen er twee bij ons voor,
waar nu het parkeerterrein is. ’s Nachts werden ze naar Gaasterland
gebracht, een stuk of twee, drie elke keer. Er kwam toen niemand meer
naar de jachthaven, de mensen durfden het niet meer.
Op een gegeven moment kwam een Engelse jager overvliegen, héél
laag. Dat was een verkenner die foto’s kwam maken. Een paar nachten
later maakte mijn zusje me wakker: moet je eens horen wat een lawaai!
Die nacht werden alle raketten weggehaald. Bij ons voor en uit het park
-alles ging weg. De volgende avond is het station hier gebombardeerd.
Je moet er niet aan denken dat er toen bij ons wat was neergegooid.
Dan was de hele jachthaven in vlammen opgegaan. Dan was er niks
overgebleven.
Na Klaas Hospes werd Douwe Douma havenmeester. Oude Hospes was
een beetje een ‘gemoedig mantsje’. Hij sprak altijd fries. Douma was wat
kortaf’er. Hij was goed voor de haven, maar hij had zo zijn humeuren. Zijn
vrouw was een geweldig mens. De Douma’s woonden op een skûtsje in
de Oudvaart. Later werd die vervangen door een woonark, en die is
door de jachthaven overgenomen. Daar woont Frank nu ook weer op.

In 1957 hebben we een brand gehad op de haven, daar ben ik nog bij
betrokken geweest. Mijn Zestienkwadraat lag op de balken, en ik lag er
met een roeibootje onder. En terwijl ik met mijn bootje bezig was
ontplofte in het schiphuis naast mij de motorboot van Albert Tromp. Ik
werd een heel eind uit het water getild, met roeiboot en al. Toen heb ik
een jongetje van Tromp uit die boot gehaald. Douma kwam al snel en
heeft die motorboot naar buiten geduwd. Het schiphuis brandde al, dat
hebben ze met putsen uitgegooid. Je moet er niet aan denken dat het
verder was gegaan. De boot is finaal uitgebrand. Er was niks van over.
In de tijd dat mijn vader nog met een bootje in de haven lag, vlak na de
oorlog, kwam iedere zondagmorgen een stel van die ouwe
aandeelhouders naar de sociëteit. Daar begonnen ze om een uur of
tien te kaarten. Rond een uur of twaalf stapten ze weer op. Alle
zondagmorgens deden ze dat. Later is dat allemaal voorbijgegaan.
Jammer is dat. Maar ze proberen het nu weer een beetje terug te
krijgen. Dat vind ik toch wel erg mooi.”

Hans Tromp (1941)
Vroegere ligplaatshouder van de Sneeker Jachthaven
“Als kind kwam ik al veel in de Sneeker Jachthaven. We
hadden toen zelf geen schip, en ik was ontzettend jaloers op
al die jongens –zoals onze buurjongens- die wel een schip
hadden...”

“...We hebben wel eens aan ‘joyriding’ gedaan. Dan pikten we een
roeibootje uit een jachthuis, en gingen daar mee spelevaren in de
jachthaven. Tot Klaas Hospes, de havenmeester toen, ontdekte wat we
aan het doen waren. Voor de ouderen was het wel dat ‘gemoedelijke
mantsje’, maar wij waren toch wel wat bang voor Hospes. Zo’n
havenmeester met een snor en zo’n pet op; ik vond het een imposante
verschijning. Die moest je, zeker als kind, wel te vriend houden…
In 1957 kocht mijn vader de Bestevaer – dat was de koosnaam van
vlootvoogd Tromp. Het schip werd in de Sneeker Jachthaven als een
sieraad beschouwd, al riep havenmeester Douma: ‘Daar heb je weer
zo’n groot kreng!’. Het was voor die tijd inderdaad een groot schip, iets
van tien meter. Er zat een 60 pk Chris Craft benzinemotor in. Ik weet nog
dat we er mee op het Sneekermeer voeren en dat mijn vader zei: zo’n
benzinemotor loopt zo mooi, je kunt er een theekopje met een lepeltje
opzetten, en dan gebeurt er met het lepeltje niks. Binnen zes weken na
de aankoop is het schip ontploft.
De avond ervoor had mijn vader nog getankt: 200 liter benzine. Op
zaterdagmorgen ben ik met hem en mijn drie broers aan boord gegaan.
We lagen nog in in het jachthuis – de deuren waren al open – en we
stonden allemaal bij de lijnen. Op de voorplecht stond mijn broer Hylke,
achter stond Albert, en mijn vader stond bij het stuur. Mijn broertje
Maarten, die was toen zes jaar, stond achter tegen de slaaphut aan. Ik
stond naast mijn vader, om het schip vast te houden bij de loopplank.
Mijn vader deed het contact aan, en toen ... ontplofte het schip. Met
een enorme klap. En een enorme steekvlam.

Maarten kreeg de volle laag van die vlammen. Die had brandwonden
op zijn gezicht en op zijn armen en benen – we hadden korte broekjes
aan natuurlijk. Mijn benen waren ook verbrand, en mijn gezicht enigszins.
Mijn vader had ook verbrande benen. Albert was verbrand aan zijn
been en zijn hand. Hylke, die op de voorplecht stond, is gelukkig niet
gewond geraakt. Mijn moeder was thuisgebleven – we woonden op de
Leeuwarderweg. Die hoorde de brandweer komen en dacht: goh, zou
er brand in de jachthaven zijn? Nooit gedacht dat om haar eigen man
en kinderen ging. Wij zijn toen naar het ziekenhuis gegaan. Maarten
werd opgenomen en heeft vier weken in het ziekenhuis gelegen. Wij zijn
poliklinisch behandeld.
De brandweer kon er in de jachthaven niet bijkomen. Toen hebben ze
de Bestevaer met een roeibootje aan de ankerketting naar het Eiland
gesleept. Dat was destijds nog grotendeels wildernis. De brandweer
moest helemaal omrijden, en toen ze bij de boot aankwamen was deze
al helemaal uitgebrand. Nadat we uit het ziekenhuis kwamen zijn we
naar het schip gaan kijken. Ik heb er toen nog een bord uitgehaald en
zo’n groen limonadeflesje met een bolle buik en een klein flessehalsje – ik
dacht dat het Sisi was. Dat hebben we nog opgedronken. Verder was
het één grote bende van water en zwarte rommel.
Nooit meer een boot! zeiden we de dag na de ontploffing. Nooit meer
een boot. We hadden het er helemaal mee gehad. Tot mijn vader op
dag twee zei: nou, misschien een kajuitjacht, zonder motor. Op dag drie
zeiden we: als we nou op het achterdek van het kajuitjacht een lange
plank maken waar we een motortje aanhangen, dan hebben we er niet
zo’n last van, en dan kunnen we bij windstil weer toch varen. En op de
vierde dag kwam er iemand op bezoek, en die had het ei van
Columbus: een diesel. Een diesel!

Gelukkig, we konden weer varen! In de tweede Bestevaer zat dus een
diesel.
We zijn daarna altijd in de haven blijven liggen. Aanvankelijk met de
eerste Bestevaer aan de linkerkant van de grote kolk, en daarna aan de
overkant, met de zeilboten van mijn broer en mij erbij. Het staat me bij
dat mijn vader vertelde dat hij tweehonderd gulden per jaar betaalde.
Dat is toch niet veel, hè?
Ook als we niet gingen varen waren we vaak op de haven. Even klooien
met de bootjes, even ‘omtute’, dat vonden we heerlijk. Je had toen ook
nog die leugenbankjes, bij de grote kolk. Daar zaten de heren de hele
dag te ‘wiispraten’. Het was eigenlijk een soort sociëteitsgebeuren.
Inclusief sociëteitsgebouwtje – dat nu weer mooi is opgeknapt.
Een leuke bijkomstigheid is dat ik in 1972 als kandidaat-notaris op het
kantoor van de legendarische Eesge Hoekstra de omvorming van de NV
Sneeker Jachthaven naar de BV Sneeker Jachthaven heb mogen doen.
Ik heb dat dossier helemaal voorbereid; het was eigenlijk een beetje mijn
kindje. De jachthaven is kortom altijd erg belangrijk voor me geweest. Ik
ben er dan ook nog altijd trots op dat ik aandeelhouder van de Sneeker
Jachthaven ben.”

Jubileumviering 100-jarig bestaan
Heropening van de gerenoveerde
soos en vlootschouw Oude Glorie
17-19 september 2010

Bestuursleden van de Sneeker Jachthaven 1910-2010
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J Hofstra

1910 1920

P O Revet

1963 1999

F de Jong

1910 1919

H A J Heldoorn

1964 1966

A ten Cate

1910 1913

E Wierstra

1965 1966

H van der Zee

1910 1944

E R Zweep

1966 1982

J Volkers

1913 1930

Th Wieringa

1966 1982

J Heringa

1914 1919

P S Kroon

1966 1982

M Oppenhuizen

1919 1940

G W Goodijk

1966 1999

S J Olij

1919 1940

G Flach

1981 2000

T Ferwerda

1920 1951

K van der Meer

1981 1985

E Hazelhoff

1939 1951

T J Radsma

1981 2003

Tj Visser

1940 1953

J Westers

1985 1999

A Goodijk

1944 1952

H M Oost

1998 2009

H A Tromp

1947 1957

R T Genee

1999 2009

H S Groenhout

1951 1961

S R van der Berg

1999 2009

J van der Horst

1952 1961

E J Guichard

2000 2007

K R Sevensma

1953 1963

S R Rienksma

2002

J D van der Molen

1953 1966

L Metz

2007

J Lassette

1957 1963

B de Haan

2009

T H van der Werf

1961 1965

C Overdijk

2009

G G Ruiter

1961 1965

E van der Zijpp

2009

R Dijkstra

1963 1964

J de Bruin

2009
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