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Statenjacht trekker
op 135-jarige werf
OANE BORN
SNEEK Schippers, bootjesmensen

en andere waterliefhebbers kwamen zaterdagmiddag in Sneek bijeen om de 135ste verjaardag van
Jachtwerf Joh. van der Meulen mee
te vieren.
Het is kwart voor drie ’s middags.
Een grote labradoodle holt richting
de grote donkergroene scheepsloodsen, op naar de gezellig- en bedrijvigheid. Jachtwerf Joh. van der Meulen
viert zijn 135ste verjaardag en dat is
te merken.
De werkplaats is in plaats van bezaaid met houtsnippers nu versierd
met vlaggetjes. Tijdens de open dag
kunnen bezoekers onder andere
schepen bekijken, zeilen in een tjotter, een tentoonstelling over het statenjacht Friso bewonderen of struinen tussen een tiental marktkramen.
Werfbaas Henk van der Meulen
(49) geniet van alle aandacht rondom ‘zijn’ domein. Na het schudden
van zo’n vijftien handen in iets minder dan twee minuten ploft hij neer
op zijn bureaustoel. ,,Buorlju, klanten, âld-klanten, freonen; it liket wol
of elkenien der hjoed is. Hiel spesjaal!"

De kans dat er
achtste generatie
op de werf actief
wordt, is klein
In 1880 werd de werf opgericht
door Douwe Jelles van der Meulen.
Nu staat de zevende generatie aan
het roer. De kans dat er ook een achtste generatie op de werf actief wordt,
is klein.
Van der Meulen knikt. ,,Ik ha trije
soannen en in dochter. En se wolle
letter allegearre wat oars dwaan. Ik
gean ek gjin ien twingen, mar it
leafst soe ik sjen dat de werf yn de
famylje bliuwt.’’
Door het kantoorraam kijkt Van
der Meulen naar de groeiende mensenmassa buiten. Statenjacht Friso
trekt de meeste aandacht. De 121 jaar
oude boeier is al sinds 1980 in onderhoud bij Van der Meulen en vormt
het visitekaartje van de werf.
Schipper Gerhard Pietersma (49)
kijkt omhoog naar de fok waarop alle
skûtsjeschippers staan afgebeeld.
,,De fyfte rige fan ûnder en dan krekt
yn ’e midden, dêr stean ik. Wy foeren
likernôch santich kear yn’t jier, mar
de moaiste rit wie mei de Keningsfe-

art fan 2013 yn Amsterdam. Safolle
unike skippen, sa ticht by elkoar.
Prachtich.’’
Terwijl Friso ongestoord heen en
weer dobbert, zwengelt het geluid
van zagen en hamers in de werkplaats zo nu en dan aan. Tussen de
boutbakken en cirkelzagen kun je je
eigen boot in elkaar knutselen. Na
een haastige blik op de geleverde arbeid, wordt één ding snel duidelijk.
Het merendeel van de mannen
houdt zich bezig met de stabiliteit en
constructie en de vrouwen schilderen met militaire precisie alvast een
naam op de boeg.
Nelleke, Stiifkop, Juffer, Wetterwille en Pleuntje, zomaar een greep uit
de aanwezige schouwen, tjotters,
bollen, pluten, aken, jollen en hoogaarzen. Klaas Smit, schipper van De
Fleanende Fisker, een vissermanschouw, wijst naar de donkergroene
rand die op veel schepen zichtbaar
is. ,,Dat is de hantekening fan dizze
werf. Sa sjochst dat it skip hjir boud
is.’’
Naarmate het einde van de open
dag nadert en de frisse wind steeds
harder langs de masten giert, trekken de schippers zich massaal terug
op hun eigen schuit en wordt er met
de naaste buurman- of vrouw nog
een drankje genuttigd.

Menige bootbezitter bezocht de open dag van de jarige jachtwerf Van der Meulen in Sneek.
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