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Sneek groeide in de loop der eeuwen uit van een modderige bult naar een bruisende waterstad. 

Het welslagen van het succesverhaal van Sneek berust op twee grondslagen, die weer alles 

met elkaar te maken hebben: water en handelsgeest. Sneker Gerard Jansen brengt die twee 

componenten samen in zijn antieke sloep, de Venezuela. Met deze meer dan honderd jaar oude 

reddingsboot is het heerlijk vintage varen.

 Productie: Wim Bras, fotografie: Jurjen Drenth
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Als de eerste Snekers uit de 

historie ooit hadden kunnen bevroeden dat 

hun terpophogingen zouden uitgroeien tot 

een trotse Friese stad, dan hadden zij vast 

en zeker niet zo’n onmogelijke plek geko-

zen. Ga maar na: een nauwelijks noemens-

waardige landtong omgeven door water en 

zompig veenmoeras, wat valt daar nou van 

te maken? Beetje vissen, wat kleinvee om 

het erf, en vooral hopen dat de elementen 

zich genadig gedragen – veel meer zal het  

leven in die vroegste tijd niet om het lijf 

hebben gehad. Over de vestigingmotie-

ven van de pioniers tasten we dan ook 

voornamelijk in het duister. Echter in een 

betrekkelijk kort tijdsbestek bouwden hun 

nazaten de modderige bult uit tot hét stede-

lijke knooppunt van middeleeuws Zuid-

west-Friesland, in omvang alleen nog door 

Leeuwarden naar de kroon gestoken. 

Dat Gerard Jansen tot een van die typische 

nazaten behoort, is wat kort door de bocht. 

Feit is dat hij al zijn leven lang in de Water-

stad woont en nergens anders zou kunnen 

aarden. Nou ja, misschien in zeewaterstad 

Harlingen, maar dat blijft een ‘wat als vraag’ 

zolang Sneek bestaat. Want op de zee na 

heeft zijn geboorteplaats gewoon alles, 

maar dan op de menselijke maat. Historie, 

drukte, bedrijvigheid, en dat allemaal in het 

decor van die gezellige oude stad. Als je dan 

ook nog gek bent van water en een fraaie 

antieke sloep bezit om zo nu en dan de 

levendigheid vanaf het water gade te slaan, 

wat wil je dan nog meer? Kijk, en dan komt 

toch een vleugje van de Sneker handelsgeest 

bovendrijven: want waarom zou je niet 

andere mensen laten meegenieten?

Zoektocht
Aan het idee van een eigen rondvaart-

bedrijfje ging de aankoop van een schip-

perswoning vooraf, enkele jaren geleden. 

Naast de eeuwenoude herberg aan de  

Oosterkade – een gewild plekje in Sneek, 

de drukte van het verkeer wordt op afstand 

gehouden door de havenkom voor de deur 

– en vanaf hun bankje voor het huis kijken 

Gerard en zijn vrouw Conny zo langs de 



	 zomer	2012		Noorderland	 �

sen liefdevol had gerestaureerd, wilde er wel 

van af. Zijn hartstocht lag niet bij het varen 

maar in het herscheppen en die taak was 

voltooid. ‘Zo vonden we elkaar.’ De enige 

ingreep die Gerard zelf heeft hoeven uit-

voeren, was de vervanging van de antieke 

Volvo plofmotor door een zacht ruisend 

exemplaar van moderne makelij. ‘Man, wat 

maakte dat ding een lawaai, Conny hoorde 

me al vanaf het Snekermeer aankomen.’

Hoe meer Gerard zich verdiepte in de  

historie van de Venezuela, hoe meer het 

besef echter daagde dat ze het unieke schip 

niet slechts voor zichzelf konden houden. 

Het verhaal over de Venezuela moest hij 

kwijt en zo rijpte het idee om met anderen 

vaartripjes te maken, en passant kon hij 

dan ook wat vertellen over de stad waarin 

hij opgroeide. Voor zo’n twaalf tochtjes per 

seizoen moest wel animo bestaan, schatte 

Gerard vooraf in, een leuke manier om de 

onderhoudskosten een beetje te drukken. 

Inmiddels, aan het begin van het vierde 

seizoen, heeft de schipper met rondvaart-

bedrijf Allure al meer dan dertienhonderd 

passagiers vermaakt. ‘We hebben kennelijk 

een markt aangeboord. Mensen willen 

onderweg ook wel wat eten en drinken 

en zo kwam de buurman, tapasrestaurant 

Cook&Ny erbij. En weer wat later het 

Scheepvaartmuseum, waarmee we ook een 

arrangement hebben bedacht.  

Het groeit eigenlijk vanzelf, en het einde 

lijkt nog niet in zicht.’

Maar genoeg gepraat, eerst moeten nu de 

trossen los. Vanmiddag ligt een tochtje in 

het verschiet met de medewerkers van  

de kraamafdeling van het plaatselijke  

Anthonius Ziekenhuis, Gerard pikt de 

dames onderweg op. Op de steiger van het 

restaurant, waar vanavond het vaartripje 

zijn vervolg krijgt, staat de club kraam- 

verpleegsters al klaar. Zij zijn met meer dan 

de toegestane twaalf personen, dus Gerard 

heeft kompaan Gerrit Hofstra ingeseind. 

De scheeptimmerman uit Oppenhuizen 

bezit ook een vintage reddingssloep. ‘Ik 

kwam Gerrit toevallig tegen op het water en 

na een praatje bleek dat we allebei hetzelfde 

doen. Nu vangen we elkaar wat op als de 

groepen te groot zijn.’ Galant helpt Gerard 

zijn uitgelaten passagiers aan boord, Rineke 

hoeft geen hand, ze is een ervaren zeiler: 

‘Zal ik zo voor even losgooien?’.

De Venezuela
Wietske en Carla werken beiden vijfentwin-

tig jaar op de kraamafdeling en hebben het 

boottochtje bedacht om hun jubileum te 

vieren. Voor een geijkte receptie voelden ze 

niet zoveel, dit is veel leuker. Beetje kletsen 

en lekker varen door de natuur. Ze hebben 

een keur aan lekkere hapjes klaargemaakt 

en in de koelboxen liggen de flessen rosé en 

chardonnay klaar om ontkurkt te worden. 

Normaal gesproken is het niet de bedoeling 

dat de gasten zelf hun versnaperingen mee-

brengen, maar ach, het is een ons-kent-ons-

clubje, legt Gerard uit, en dan doet hij niet 

moeilijk. Toch wil hij voor de afvaart nog 

wel iets over het schip vertellen. De dames 

zijn een en al oor. 

De Venezuela was een van de twaalf red-

dingsboten op de Adolph Woermann, een 

passagiersstomer die in 1906 in Hamburg 

van de werf liep. Erg lang hebben de 

gracht van het Kleinzand de binnenstad in. 

Het enige wat nog ontbrak, was een eigen 

bootje aan de kade. Liefst een open sloep 

om even met de kop in de wind op het  

buitenwater uit te waaien, of om met een 

flesje wijn op zomeravonden een ommetje 

Sneek te maken. Maar dan niet zomaar een 

willekeurige boot: Gerard, behept met in-

teresse voor alles wat vaart – ‘Dat hou je nu 

eenmaal als je hier bent opgegroeid’ – ging 

op zoek naar een sloep met stijl, eentje die 

paste bij de sfeer van Sneek, een exemplaar 

dat hijzelf ook zou nastaren in het voorbij-

gaan.

Hij heeft wel driehonderd schepen bekeken  

voordat hij stuitte op de ‘Venezuela’, een 

teakhouten reddingsloep uit 1906 van het  

type dat de meesten van ons zullen herken-

nen uit de film Titanic. Een sierlijk gevaarte 

van wel achteneenhalve meter lang dat door 

zijn massieve houtconstructie met gemak 

een ruige golfslag trotseert.  

De Venezuela overtrof al zijn verwachtin-

gen: ‘Ik was meteen verkocht’. De timmer-

man die het schip aan de Vinkeveense Plas-

De Adolph Woerman (foto boven) is in 1906 

in Hamburg gebouwd. Het had twaalf  

reddingsloepen. Negen jaar lang voer het 

onder Duitse vlag. In 1918 werd het schip 

na de Eerste Wereldoorlog overgedragen 

aan Engeland en kreeg de naam Westmin-

ster Abbey. In februari 1927 wordt het schip 

aangekocht door de Koninklijke Nederlandse 

Stoombootmaatschappij. Het schip krijgt 

de naam s.s. Venezuela en onderhield een 

lijndienst tussen Amsterdam en Venezuela. 

De Venezuela vaart vervolgens nog elf jaar 

onder de vlag van de KNSM om in 1938 in 

Hendrik Ido Ambacht gesloopt te worden.  

De sloep van Gerard is een voormalige  

reddingsboot van dit ‘moeder’schip.
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Duitsers niet van het pracht-en-praalschip 

kunnen genieten, want na de Eerste Wereld-

oorlog moesten zij het schip overdragen aan 

de Engelsen als genoegdoening voor de  

geleden oorlogsschade. Onder Britse vlag 

heeft het tot Westminster Abbey omgedoop-

te schip nog een jaar of tien de oceanen 

gekruist, en daarna was het stoomtijdperk 

ten einde. De luxe stomer lag al jaren ‘weg 

te roesten’ toen, vlak voor de volgende 

oorlog, een hoogleraar van de TU in Delft 

de Venezuela op de kop tikte. De sloep 

had als enige de tand des tijds doorstaan 

en kreeg een tweede leven als omgebouwd 

zeiljacht: de Moby Dick. Gerard weet uit 

logboekverslagen dat de professor en zijn 

studenten zeiltrips hebben gemaakt over de 

Wadden tot aan de Duitse Bocht. ‘Het waait 

vandaag wel flink, maar jullie hoeven je 

dus niet druk te maken over de stabiliteit.’ 

Dankzij de timmerman uit Vinkeveen, die 

de Moby Dick weer in oorspronkelijke staat 

terugbracht, en Gerard zelf, die de sloep 

weer in gebruik heeft genomen en de oude 

naam opduikelde, vaart de Venezuela nu 

in haar derde leven. Zijn vrouwelijk gehoor 

laat in bewondering even de vingertoppen 

over de chique mahoniehouten binnen-

betimmering glijden, maar dan willen ze er 

ook op uit.

Vaarroutes
In feite ligt heel Friesland open voor de  

Venezuela, maar de schipper heeft een 

selectie aan vaarroutes gemaakt die in een 

dagdeel te doen zijn, en waar hij ook wat 

over de historie van Sneek en omgeving 

kwijt kan. Een populaire tocht is die door de 

stad, langs monument de Waterpoort, over 

de Geeuw naar het schilderachtige IJlst. 

Ook bevaart Gerard de Middelsee-route, die 

in de middeleeuwen de handelsschepen op 

weg naar de Oostzee buitengaats voerde. 

Tegenwoordig beter bekend als de Zwette, 

een roemrucht traject van de Elfstedentocht 

omdat er in de vroege donkerte de nodige 

valpartijen plaatsvinden. 

Met de Middelsee in het noorden en de 

Geeuw en de Woudvaart in het zuiden ont-

popte Sneek zich van terpnederzetting tot 

een handelsknooppunt. De rap toenemende 

welvaart leidde in de late middeleeuwen tot 

grootse bouwwerken zoals de Martinikerk, 

nieuwe uitgegraven grachten om de heren-

huizen plaats te bieden en het ommuurde 

bolwerk van de stad, enig in Friesland. 

Onderdeel van de verdedigingsmuur waren 

de verstevigde landpoorten en de water-

poorten, de zogenaamde pijpen. De huidige 

Waterpoort over de Hoogendsterpijp is de 

enige die daarvan resteert. De stad bouwde 

het kroonjuweel uit de renaissance in 1613 

op de fundamenten van een eerdere poort. 

Vanwege de onderhoudskosten wilde het 

stadsbestuur in de achttiende eeuw het  

monument afbreken, maar massaal 

protest van de bevolking voorkwam die on-

bezonnenheid. En zo loopt de klok van de 

Waterpoort nog immer vijf minuten voor, 

zo hadden de vroege schippers namelijk 

speling om op tijd binnen te komen.

Moeraslanden
De Venezuela vaart inmiddels door de 

Houkesloot, de vaarroute gaat vanmiddag 

door het natuurgebied aan de zuidkant van 

Sneek en de aanpalende waterdorpjes,  

van oudsher met de stad verbonden.  



	 zomer	2012		Noorderland	 �

Bootland

De Houkesloot is vandaag de dag de belang-

rijkste verkeersader op het water tussen stad 

en Snekermeer. Tijdens de Sneekweek is het 

hier een pandemonium aan vaartuigen,  

af en aan pendelend tussen het vertier in  

de binnenstad en de zeilwedstrijden.  

Het meer en het starteiland laat schipper  

Gerard ditmaal links liggen: er staan kop-

pen op de golven. Tussen de eilanden van 

het veenmoeras is het veel aangenamer.  

Hij draait de Venezuela het Jouster Feartje 

in: rust. Zijn vrouwelijke vaargenoten, 

tot dan toe vooral met elkaar in de weer, 

staren dromerig in de verte van de riet-

landen. Kieviten en grutto’s vliegen op, 

grauwe ganzen doen zich tegoed aan het 

grasland, een scholekster scheert luid tette-

rend over. Onland, wijst Gerard naar de 

drijvende veenpakketten, waarop hooguit 

een paar schapen kunnen worden geweid. 

Uit deze natuur heeft Sneek zich omhoog 

geworsteld. Een ouderwetse Amerikaanse 

windmolen maalt onverstoorbaar om het 

overtollige water uit de polder te lozen.  

De schipper steekt de Holle Gracht in, langs 

het kettingpontje waarmee de boer zijn 

vee over kan zetten, aan de horizon doemt 

een kerktorentje op. Top en Twel, weten de 

dames, zij komen tenslotte uit de buurt; de 

lokale benaming voor tweelingdorp  

Uitwellingerga en Oppenhuizen. ‘Wat leuk’, 

roept een van de verpleegsters. ‘Hier heb ik 

van de winter nog geschaatst.’ 

Ooievaarsnest
‘Moeten jullie even opletten’, wijst Gerard 

naar een boomgaard middenin het dorp.  

De eigenaresse heeft hem een mailtje 

gestuurd omdat ze het zo aardig vindt dat 

haar tuin aan de vaarroute ligt: in een van 

de oude afgestorven knotwilgen nestelt een 

ooievaar. ‘Ik zie hem’, fluistert Wietske naar 

de anderen. Op ooghoogte tuffen de kraam-

verpleegsters langs het pril geluk – ach, ze 

weten er alles van. Het scheidingsbruggetje 

tussen de twee dorpen doemt op: ‘Even het 

hoofd tussen de knieën’, maant de schipper  

en de Venezuela vervolgt haar weg door 

Oppenhuizen, langs een prachtig gerestau-

reerde kop-hals-rompboerderij en het hout-

bouwwerfje van Gerrit. Die komt langszij 

varen voor overleg: hij heeft straks nog een 

groep en de tijd loopt een beetje uit.  

De schippers besluiten om nog even rustig 

door te varen tot aan de jachthavens aan de 

buitenrand van Sneek, dan neemt Gerard 

alle passagiers over voor het laatste eindje. 

Niet geheel volgens de regels maar alla, 

nood breekt wet dit keer. Bij het brandstof-

station aan de Houkesloot leggen de beide 

sloepen aan. De wind staat ongunstig maar 

Gerard krijgt hulp van Rineke, routineus 

legt ze alvast de stootkussens uit en stapt 

precies op het juiste moment van het voor-

dek en slaat het landvast om een paal.  

De schipper werpt haar de achterlijn toe en 

de Venezuela ligt vast, Gerard knikt goed-

keurend. Een goed moment voor een plas-

pauze, besluiten de dames. Bij terugkomst 

moeten ze een beetje inschikken, geen 

probleem, zij blijven wel zitten en Rineke 

zorgt weer voor een probleemloze afvaart. 

Met de afgeladen sloep komt plots de water-

politie langs varen, niet voor een berisping 

maar om hun collega even gedag te zeggen. 

Gerard werkt namelijk in het dagelijks leven 

als coördinator bij de politiemeldkamer 

in Drachten, de mannen kennen elkaar. 

Hoe het hem toch lukt om op een doorde-

weekse dag met een boot vol vrouwelijk 

schoon op stap te gaan, dat moet toch 

welhaast aan de boot liggen? En weg spui-

ten ze, Gerard grijnst en de vrouwen joelen 

hen na. Nog een klein stukje varen en dan 

meert de Venezuela weer af bij het restau-

rant waar het feest voor het gezelschap 

vanavond verder gaat. Maar nu nog even 

niet. Ze zitten eigenlijk wel lekker zo in het 

avondzonnetje, de schipper vindt het vast 

niet erg als zij nog een glas wijn aan boord 

drinken? Dat vindt de schipper niet erg, het 

geeft hem de gelegenheid om nog eens even 

met Rineke te praten. Hij heeft haar verrich-

tingen vandaag gadegeslagen en Allure kan 

wel een tweede schipper gebruiken. Rineke 

voelt er wel wat voor, ze houden contact. ●

Gerard Jansen doorkruist met zijn 

reddingssloep de Venezuela de wateren 

in en rond Sneek. De passagiers kunnen 

dan genieten van het bruisende 

historische centrum van de Waterpoort-

stad en de rust in de natuur net buiten 

de stad.
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Ga mee!
Zin in een vintage vaartochtje met de Venezuela 

door Sneek of daarbuiten? Stuur of mail dan voor  

23 augustus 2012 onder vermelding van Boot een 

kaartje met een boot naar Redactie Noorderland,  

Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden of 

redactie@noorderland.nl. De zes mooiste kaarten  

worden beloond met twee plaatsen in de Venezuela.


