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Schippers van weleer

De Friese 
maatkast Luctor 
waarop Jenny en 
Herman begon-
nen. Let op het 
stokanker, dat nu 
als onveilig zou 
worden aan-
gemerkt. (Foto 
familie Zwiers)

Door Corine Nijenhuis

Jenny Zwiers-De Jonge (80)
Schipperse 1959-1975

Luctor, Friese maatkast, 1920, 228 ton
Luctor, Kempenaar, 1930, 560 ton
Luctor, Kempenaar, 1963, 662 ton
Grouw, rondvaartboot, 1917, 28 meter, 
150 passagiers

Jenny’s vroegste ervaring 
met het water is verdrietig. 
Ze was anderhalf toen haar 

vader stierf, aan boord van zijn 
tjalk. Hij voer stenen naar de 
Zuiderzeewerken, zeilend op 
het wad kreeg hij een hartstil-
stand. Een neefje dat meevoer 
liet direct het zeil vallen, arbei-
ders op de zandplaten schoten  
te hulp. Maar ze konden niets 
meer doen voor Jenny’s vader: 
‘Hij lag in één keer dood op de 
luiken.’

Haar moeder kon weinig anders 
dan aan de wal gaan. Ze kreeg een 
kleine uitkering om voor haar 
vier kinderen te zorgen. Tot groot 
geluk leerde ze een weduwnaar 
kennen. Die schipperde met twee 
dochters op zijn klipperaak. Een-
maal getrouwd hadden ze samen 
zes kinderen en al spoedig kregen 
ze er nog eentje bij. En hoewel 
een deel naar school ging in 
Sneek, was het steevast vol in de 
roef van de klipperaak. ‘En toch 
kon er altijd meer bij, ik snap het 
nog niet.’
Na haar schooltijd in Sneek 
vertrok Jenny naar Dordt ‘om t 

naaien te leren’ en vervolgens 
naar Den Haag, waar ze werkte 
bij de post-, cheque- en girodienst. 
Tot ze haar vroegere schoolvriend-
je tegenkwam. Herman had de 
Friese maatkast van zijn ouders 
overgenomen. Het schip heette 
Luctor. Hermans moeder had 
hetzelfde meegemaakt als Jenny’s 
moeder; een plotseling verlies van 
haar echtgenoot. De worsteling 
die de weduwe doormaakte met 
acht vaderloze kinderen had haar 
doen besluiten het schip, dat van 
oorsprong Rival heette, om te 
dopen. Herman en Jenny hielden 
de naam in ere: al hun schepen 
noemden ze Luctor.

Fijne tijd
Hun huwelijk sloten ze op een 
rondvaartboot. Daarna moes-
ten ze direct aan de reis. ‘Naar 
Maashees. Dat was meteen mijn 
huwelijksreis.’
Het viel niet mee. ‘Thuis waren 
twee broers aan boord, daar 
heb ik nooit wat meegemaakt.’ 
Voor Jenny was alles nieuw. Het 
zelfstandig varen, maar ook het 
draaien van de huishouding. ‘Ik 
snap nog niet hoe het allemaal 
goed gekomen is, maar ‘t kwam 
toch klaar.’ In 1965 kochten ze 
een Kempenaar. ‘Groter. Het 
moest steeds vooruit, dat is het 
streven als je jong bent.’
Maar de laadruimte was dan 
groot, de woning werd al snel te 
klein voor het groeiende gezin. 
Op de ‘nieuwere Kempenaar’ 
werd het derde kind geboren. Ze 
voeren voor een vast kantoor, veel 

in Duitsland, een fijne tijd. Maar 
Jenny wist wat zou volgen. Gaf ze 
haar kinderen eerst zelf les; na 
verloop van tijd was het internaat 
onvermijdelijk. De oudste twee 
gingen naar Vreeswijk. ‘Toen 
begon het gesleep in de weeken-
den.’ Het leverde stress op, al op 
maandag begon het gereken om 
op vrijdag in Vreeswijk te zijn. 
Toen de derde op internaat-leef-
tijd kwam, werd het verlangen 
aan wal te gaan dwingender. Als 
ze in de vaart bleven, was een gro-
ter schip onvermijdelijk. En door 
de grotere vaarroutes die daarbij 
kwamen, zouden ze de kinderen 
nog minder zien. 
Jenny en Herman kozen voor een 
nieuwe carrière. Maar wel op het 
water. Ze kochten een rondvaart-
bootbedrijf in Friesland. Een com-
pleet ander leven: ‘Ik was thuis en 

hij voer.’
Jenny regelde de boekingen, de 
catering, smeerde broodjes indien 
nodig. En zag haar kinderen op-
groeien. Behalve haar oudste. Zij 
verongelukte in het Friese dorpje 
waar het, in de winter, altijd zo 
stil is. Het heeft hen niet wegge-
jaagd. ‘Mijn man zegt altijd: je 
begint iets en dat maak je af.’
Ze hébben het afgemaakt. Tot 
hun pensioen hielden ze hun 
rondvaartbedrijf. Met veel plezier. 
Nu wonen ze in Dordrecht. Maar 
varen met de rondvaart doen ze 
nog. Als passagiers. Op cruises. 
Volgende maand varen ze als 
vanouds de Rijn op.

Kent u iemand die beslist niet in deze 
serie mag ontbreken? Neem dan con-
tact op met de redactie, of mail naar 
corine.nijenhuis@planet.nl

Schrijfster en beeldend 
kunstenares Corine Nijenhuis 
schreef onder meer de non-
fictie roman ‘Een vrouw van 
staal’, waarin zij niet alleen de 
geschiedenis van haar eigen 
varende woonschip, maar 
ook die van de Nederlandse 
binnenvaart van 1901 tot nu 
vastlegde. Ontmoetingen met 
oud-schippers tijdens lezingen 
naar aanleiding van dit boek, 
leverden een serie nieuwe 
verhalen op, die tweewekelijks 
in Schuttevaer verschijnen.

www.corinenijenhuis.com

Door Gijs van Hesteren

‘Dit is de grootste attractie van de Friese Noordwesthoek 
aan het worden’, zegt projectleider Gerald de Weerdt trots 
over de replica van het schip waarmee Willem Barentsz 
eind 16de eeuw de route om de Noord naar het Verre Oosten 
verkende. De romp is bijna klaar. Midden volgend jaar gaat 
het schip te water en daarna is het tijd voor de afbouw.

Zo moet het eindresultaat er uit gaan zien. De Weerdt: ‘Willem Barentsz ging 
met een gewoon koopvaardertje naar de Poolzee, type jacht, opdat het goed 
zou zeilen. Speciale expeditieschepen bestonden nog niet. Een extra huidlaag, 
dat was het wel.’ (Artist’s impression Project Willem Barentsz) 

Romp Willem Barentsz bijna klaar dankzij ellebogenstoom en donaties 

24.000 manuren verder, nog 6000 te gaan

‘We leggen nu de laatste hand 
aan de scheepshuid. Het onderwa-
terdeel is klaar, het dek is dicht. 
We hebben berekend dat we er nu 
24.000 manuren in hebben zitten.’

De Weerdt wandelt over het 
schip, dicht onder het dak van de 

bouwloods. Dat dak gaat er ko-
mend voorjaar af, want ergens be-
gin juni 2018 takelt KTF het schip 
het water in. 

‘40 ton weegt het casco dan. 
Eenmaal in het water komt er nog 
20 ton ballast bij. Daarna komen 

‘Het schip gaat zeilen,
dat spreekt vanzelf’

de afbouw en het tuigen. Als we 
klaar zijn zal het aantal werkuren 
zijn gestegen tot ongeveer 30.000. 
Dat klopt aardig met de tijd die 
de vroegere scheepsbouwers no-
dig hadden.’ Het moeilijkste werk 
aan de romp zit er nu op. ‘Het 
rondbranden en pasmaken van de 
boegdelen kostte veel moeite. Een-
maal klaar gaat de rest snel. Toch, 
het schip is nét niet op tijd vaar-
klaar voor de Tall Ships Race 2018. 
De masten zitten er dan nog niet 
op. We moeten onszelf niet gaan 
opjagen. We werken met vrijwilli-
gers. Er gaat heus wel iets gebeu-
ren tijdens dat evenement. Wat 
weten we nu nog niet.’

Veel bezoekers
‘Dit is heel erg leuk werk’, zegt 

receptievrijwilligster Marjet Ko-
ning. ‘Je ontmoet steeds nieuwe 
mensen en alle vrijwilligers zijn 
zó enthousiast! Wessel, onze jong-
ste medewerker, is pas 12 jaar 
oud. Hij leidt al groepen rond. Het 
zijn vooral de mannen die met de 
bouw bezig zijn. Wij vrouwen be-
moeien ons meer met het verhaal.’

Momenteel komen er volgens 
Koning zo'n 40 tot 50 bezoe-
kers per dag af op de Willem Ba-
rentsz-replica. ‘En dan nog de 
groepen die met de bus komen. 
We trekken steeds meer de aan-
dacht. Onlangs kwam de Duitse te-
levisie langs. Zij vonden het uniek 
en prachtig allemaal.’ 

Cruciale industrie
Het Willem Barentsz-project 

werkt zonder subsidie. De bezoe-
kers - zo'n 10.000 per jaar - betalen 
geen entree, maar gemiddeld laten 
zij per persoon zeven euro achter 

in de donatiepot. Vele bedrijven 
en instellingen in en buiten Har-
lingen ondersteunen de bouw met 
materialen, tijd of kennis.

Als het schip af is gaat het varen, 
dat spreekt vanzelf. De kunst van 
het zeilen en manoeuvreren met 
dergelijke antieke schepen moet 
ontwikkeld en bewaard blijven. 

De Weerdt: ‘Harlingen was ooit 
een knooppunt in de handel met 
de Hanze. De Harlingers kunnen 
hier een stukje identiteit aan ont-
lenen. Het was door de eeuwen 
heen de essentie van deze stad: 
scheepsbouw en scheepvaart.’

Ook projectleider Gerald de Weerdt werkt met zijn handen aan de replica. De 
romp is bijna klaar. (Foto Joachim de Ruijter)


