
REDDERS 
BERGERS 
BOUWERS 



REDDERS, BERGERS, BOUWERS 





REDDERS, BERGERS, BOUWERS 

Onder redactie van 

Tromp de Vries 

Deel XI in de serie "Urker Uitgaven" 1986 



ISBN 90-71521-02-8 

© 1986 Stichting Urker Uitgaven 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, micro
film of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 



VOORWOORD 

Door de activiteiten van de Stichting "Urker Uitgaven" is het 
visafslagbedrijf weer in de gelegenheid gesteld U een boek 
over Urk en de visserij aan te bieden. Wij hopen dat dit boek 
van U dezelfde waardering mag ontvangen als de vorige uit
gaven, het Jubileumboek en "Vissers van Urk". 
Er blijkt voldoende aan schrijverstalent en herinneringen aan
wezig te zijn om van tijd tot tijd het verleden te doen herleven. 
Een volk dat kennis neemt van en lering trekt uit zijn historie 
bezit de materialen om te bouwen aan zijn toekomst. De gene
ratie die nu in dit hoogtechnologische en gemechaniseerde 
tijdperk kennis neemt van de zeer moeilijke omstandigheden 
waaronder ons voorgeslacht moest werken om een karige bo
terham te verdienen, zal waardering op kunnen brengen voor 
de pioniers die de basis hebben gelegd voor de huidige visse
rijbedrijven. 
De elementen die zijn toegevoegd door de opbouw van de ei
gen visverwerkingsindustrie ter plaatse komen wellicht in 
een volgend boek ter sprake. Veel pagina's kunnen nog met 
deze materie gevuld worden. Het is wellicht nog mogelijk van 
een aantal markante persoonlijkheden de privé-ervaringen 
e.d. te achterhalen en hierdoor de veranderingen in en rond de 
visserijtechnieken vast te stellen. 
Ik hoop dat het in dit boek verzamelde feitenmateriaal voor de 
lezer tot ontspanning mag leiden en tot waardering voor de pi
oniers, die redders, bergers en bouwers geweest zijn en te
vens tot waardering voor hen die de vele arbeid verrichtten 
om deze uitgaven mogelijk te maken. 

T. Hoekstra. 



REDDERS-BERGERS-BOUWERS 

Reeds eeuwen heeft de Bult 

Een schone taak vervuld 

Doordat men volk in nood 

Daar hulp en bijstand bood 

En mensen in gevaren 

Redde uit de baren. 

Saevis tranquillus in undis. 

Bij ijsgang, storm en mist, 

Een koers die werd gegist, 

Raakte zo menig schip 

Gevaarlijk op een klip, 

En hoeveel 't ook mocht vergen, 

Redden werd dan bergen. 

Saevis tranquillus in undis. 

Bij wat men ondervond 

Op 't schamel stukje grond, 

Urk wilde niet vergaan, 

Wat 't ook werd aangedaan, 

En was in groot vertrouwen 

Reeds groots aan 't bouwen. 

Saevis tranquillus in undis. 



Inleiding 

Dit boek kreeg als titel mee: "Redders, Bergers en Bouwers" 
en we willen van elk van deze trefwoorden wat zeggen. 

a. Er kan veel over de bewoners van Urk gezegd worden, 
maar zeker niet dat ze niet hulpvaardig zouden zijn, "red
zaam", zoals men op het ex-eiland zelf zegt. Dat bleek al in de 
16e eeuw. 

Karel van Gelder, "de Gelderse duivel", zoals hij in Kampen 
genoemd werd, beraamde in zijn ouderdom nog een aanslag 
op de stad Enkhuizen. Met die stad als steunpunt aan de over
zijde van de Zuiderzee kon hij dit gebied gemakkelijk beheer
sen. 
In de vooravond van 21 juni 1537 verlieten vijf sterk bemande 
en ten oorlog uitgeruste schepen de haven van Harderwijk. 
Omstreeks middernacht ankerden ze bij Urk. "Enige over
sten", zo vertelt Casparus Commelin in het "Vervolg der 
beschrijving van Amsterdam", "kwamen met een deel volk 
aan land en verboden de Urkers op lijfstraf het eiland te verla
ten." Ze meenden terecht, dat op Enkhuizen varende Urkers 
het plan zouden kunnen doen mislukken, maar het middel, dat 
ze daartegen aanwendden, was niet snugger bedacht. Het 
prikkelde drie, vier flinke vissersjongens juist, om de Enkhui
zers te gaan waarschuwen. Zodra mogelijk verlieten ze waar
schijnlijk aan de noordzijde het eiland. Ze roeiden wat ze kon
den, en de zee beter kennende dan de Geldersen, kwamen ze 
ondanks de gemaakte omweg eerder dan de belagers aan de 
stad. Toen dan ook de Gelderse schepen 's morgens om drie 
uur de afsluitboom voor Enkhuizen naderden, was hun weg 
versperd door een schip, dat dwars voor de opening lag. Plot
seling kwamen toen van alle zijden in schepen en boten de 
Enkhuizers opzetten, die hun belagers dapper aanvielen. De-

7 



ze waren daardoor zo verbouwereerd, dat ze hun ankers kap
ten en op de vlucht sloegen. De ankers werden door de Enk
huizers opgevist en "ter eeuwige gedachtenis" opgehangen 
aan de Oostindische toren. 

(C. de Vries, blz. 104) 

In het hoofdstuk "Redders" komen eerst enige in breder kring 
bekend geworden reddingen aan de orde, en daarna volgt nog 
een reeks hulpverleningen van wat minder allure, maar alles
zins het lezen waard. 

b. Het eiland Urk, "in 't midden van de Zuiderzee", had in 
zijn onmiddellijke omgeving behalve diep water (het Val) ook 
zeer gevaarlijke zandbanken als het Enkhuizen zand en het 
Urker hard, met namen als Rif, Steenbanken Vormt. De zee
weg naar en van Amsterdam voerde de grotere schepen daar
bij als het ware tussen Scylla en Charybdis door, waarbij on
gevallen niet uitbleven. Wanneer een schip strandde en er 
goederen geborgen konden worden, moest er bergloon be
taald worden; een deel daarvan was voor de bergers, een an
der deel voor de schout en voor de heer van Urk in wiens 
dienst hij stond. Reeds in de middeleeuwen nam een schout 
van Urk, om aan zekere ongerechtigheden bij het bergings
werk een einde te maken, een wijze maatregel. Hij stelde vier 
"strandhelpers" aan, en dié alleen mochten aan een gestrand 
schip hulp verlenen. 
Toen Amsterdam eigenaar van het eilandje was (1660-1792) 
trad "de stad" bij bergingen regelend op. 
Het werd ingewikkelder toen de eilanders ook de kusten van 
de Noordzee gingen bevaren. Niet alleen kwamen ze zelf vaak 
in nood en leden grote verliezen, maar heel wat keren raakten 
ze niet slechts bij reddingen, maar ook bij bergingen betrok
ken. Over dat bergen, zowel vroeger als later, gaat het tweede 
hoofdstuk. 

c. Het derde hoofdstuk heet "Bouwers". Het gaat over aller
hande mensen, van hoog tot laag (voorzover je daar op Urk 
van kon spreken), die zich soms onder de meest hachelijke 
omstandigheden hebben ingezet voor het welvaren van het 
eiland en zijn bewoners, ook al vergaten ze dan hun eigen be-
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langen niet. Toch hebben grote inzet en onbaatzuchtigheid 
heel wat bouwers aan de gemeenschap gekenmerkt, als ze 
werkten aan de geestelijke en materiële weerbaarheid van 
"oenze volk". 
Zijn de beide voorgaande hoofdstukken al verre van volledig, 
bij het derde weet je haast niet waar je beginnen en eindigen 
moet, terwijl je het gevaar loopt belangrijke zaken te verge
ten. Want wie is een bouwer? De man die een nieuwe visme
thode introduceert, of ook zijn knecht die mede de tegensla
gen helpt overwinnen en loon derft? En wat hadden de man
nen moeten beginnen zonder hun bijzondere vrouwen? 
We geven de hellingbaas het woord, maar ook de loggerman, 
de "kopstukken" net zo goed als het "voetvolk". Ze hebben 
het op het afbrokkelende eiland niet gemakkelijk gehad, maar 
bleven trouw aan het steeds bedreigde stukje grond en toen 
eindelijk het breken ophield hebben ze volop de kans gegre
pen voluit bouwers te worden. 
En komen we met Redders, Bergers en Bouwers in één boek 
niet klaar, er kan later altijd nog meer volgen. 
Tenslotte: Waar het niet om gaat is het oprichten van stand
beelden, maar het is goed dat wij niet vergeten! 
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Boven: de "Zeemanshoop" en onder de "Hessel Snoek": goed 
voor moedige reddingsoperaties. 
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Vissers als redders 

Talloze malen is er door schepen van de Urker vloot hulp gebo
den als er mensen en schepen in nood waren, en vele keren 
was dit ook belangeloze hulp. Later ontvangen medailles en 
dankbetuigingen spreken daar nog van. 

1825 
Eén van de grootste reddingen door een Urker visser verricht 
vond plaats op 29 oktober 1825. Een Engelse brik, genaamd 
"Betsey" was onderweg van Londen naar Bremen, maar 
kwam door storm op de zandbanken bij Terschelling terecht. 
Toen heeft de visser Lubbert Romkes, bijgestaan door zijn 
zwager en knechts de bemanning gered. Ook de loodsschuit 
nummer 8 nam er aan deel. De Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen eerde de schipper met een gouden rijder en een zil
veren munt, de andere bemanningsleden kregen alleen de 
gouden rijder. De namen staan op een oorkonde vermeld: 
Lubbert Alberts Romkes, Jan Jacobs Wakker, Sjoerd Jans 
(Wakker), Jelle Snoek, Albert Bakker, Pieter Kramer, Pieter 
Snoek, Albert Post en Gerrit Kofman. Gered werden van de 
equipage de kapitein en zijn vrouw en zeven manschappen. 
De kapitein gaf namens hen een betuiging van achting en 
dankbaarheid af en een dramatisch verslag van het ongeluk, 
met o.m. deze zin: "Romkes gaf, met zijne open visschuit een 
bewijs van dapperheid en menschlievendheid, waarvan men 
bezwaarlijk de wederga zal vinden, en die men bijna niet voor 
Broeders, veel minder voor Vreemdelingen zoude verwach
ten, doch ons op het punt van vergaan ziende, wilde zijne ede
le Ziel, alle persoonlijke vrees, of behoud van zijn Schuit verge
tende, liever zijn eigen leven en goed opofferen ... " 
"Het onverzaagd gedrag, en manmoedige pogingen, door de
ze goede Menschen ten toon gespreid, kunnen niet hoog ge
noeg geroemd worden. En dit te meer, daar zij geen geringste 
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belooning voor hunne diensten ontvangen. Zij kleedden ons 
met warme klederen van hun zelven, en zij die geheel door de 
koude verkleumd of door de botzingen gekneusd waren, wier
den alle hulp toegebragt, terwijl zij ons verder behouden in 
Terschelling aan wal brachten, al waar wij God, en hun, met 
de warmste dankbaarheid dankten .... " 

1853 
In december 1853 raakte de beurtvaarder van Amsterdam op 
Kuinre bij Urk in het ijs bekneld en verkeerde in groot gevaar. 
Met vereende krachten trok men met een stevige kabel het 
schip de haven binnen. Later kwam er bij de burgemeester 
een brief om de bevolking van Urk te danken voor de betoonde 
sociale hulp. Er was 25 gulden bijgevoegd om onder de armen 
verdeeld te worden ..... 

1873 
Van de vele reddingen door vissers volbracht werd die van de 
"Urania" het meest bekend. Onder de titel: "De Heldendaad 
van een Urker Visscher" beschreefL. Penning dit gebeuren op 
zijn wijze in het geil.lustreerde weekblad "Timotheüs". We la
ten het verhaal hier volgen zoals E. Bakker het zelf eens vertel
de. 

"We waren met onze boot aan 't beugen om schelvis aan de 
Duitse kust, bij Norderney. We gingen dan met Mei uit de Ur
ker haven en bleven een halfjaar op de visserij. Zo om de 7 of 8 
weken kwamen we even op Urk, maar dan van 's Zaterdags 
tot uiterlijk 's Dinsdags. 
Nu gebeurde het in de nacht van 16 op 17 December, dat het 
Duitse stoomschip "Urania" met vliegend stormweer op de 
klippen van Norderney kwam. 's Morgens ontdekten mijn 
maats en ik de gevaarlijke toestand, waarin zich het schip be
vond. De bemanning had toen al een angstige nacht doorge
bracht. Aan redden viel niet te denken. Het volk liep klagend 
op de wal, denkend aan de bloedverwanten, die ze op het 
schip wisten. 
Toen kwam de reder op mij toe en vroeg mij, de bemanning 
van het schip te halen met onze botter. Na korte beraadsla
ging stemde ik met mijn maats toe, maar dan moest de reder 
ook mee, om te kunnen getuigen, dat, als wij niet slaagden, de 
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redding onmogelijk was. Alle elementen schenen samen te 
spannen om de "Urania" te verpletteren. 
We maakten dan mijn schuit gereed en gingen met 6 man de 
haven uit. Het leek ons onbegonnen werk, want toen wij bui
tengaats waren, kreeg de schuit het hard te verantwoorden. 
Ze kraakte in de rondhouten als een schuur die op invallen 
staat. De golven kwamen als mokerslagen tegen de boeg aan 
en dreigden het schip uit elkaar te slaan. Het ging de bergen 
op, de bergen af, en daar in de diepte, waar de wateren als mu
ren rondom het schip stonden, hingen de zeilen slap, om dan 
weer plotseling als vaneen gescheurd te zullen worden, als 
we rezen. Doch ik wilde van geen keren weten, hoewel de re
der aandrong, want mijn gemoed schoot vol en gaf mij weer 
kracht, als ik aan mijn medemensen dacht op de "Urania". Die 
moesten gered worden. Deze hartstocht gaf me krachten om 
door te zetten. 
We naderden het schip, of eigenlijk het wrak, want de zee had 
het achterschip reeds weggeslagen. Twaalf mensen stonden 
daar in doodsangst, bibberend van koude. Ook de kapitein 
stond daar, ontkleed, om, als het schip onder zijn voeten werd 
weggeslagen zich door zwemmen het vege lijf te redden. We 
trachtten met onze schuit langszij van het schip te komen, 
maar een golf nam ons op en gooide ons op het wrak, wat een 
angstgegil deed opgaan, want de schipbreukelingen zagen, 
dat mijn schuit zwaar was beschadigd en ze durfden niet ho
pen, dat we onze poging zouden herhalen. 
De kapitein sprak de bemanning moed in, zeggende: ,, 't Zijn 
Hollanders, onverschrokken Urkers, die liever zouden omko
men, dan zonder geredden naar de wal gaan ... " En we kwa
men terug, weer langs het schip. Mijn maats gooiden een lijn 
op de "Urania", maar de mensen waren verstijfd en lieten de 
lijn weer glippen, en we dreven voorbij. Ik schreeuwde hun 
toe, om het nog eens te proberen met Gods hulp en met de ge
dachte, zelf met de lijn op het wrak te springen. 
Toen leerde ik bidden. 
Ik liet mijn volk beloven, mij niet in de steek te laten, zolang ze 
een schuit onder zich voelden, en ze beloofden dit met een 
handdruk en een traan in 'toog. Doch deze uiterste poging 
had ik gelukkig niet te doen, want toen we met aller krachtsin
spanning weer waren bijgedraaid en het touw was opgewor
pen, had de scheepsjongen zoveel besef om het touw om den 
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maststomp te leggen. 
Wij hebben alle 12 man gered en ook de hond, en zo keerden 
wij met de Hollandse Driekleur in top in de vliegende storm te
rug naar het eiland Norderney, waar het volk ons met daver
end applaus begroette. 
Natuurlijk dankten wij onze Vader in de Hemelen, ook voor 
ons behoud ... " 
Het portret van de koene redders hing lange tijd in de raadka
mer te Urk. 

Auke Weerstand 
Auke Weerstand legde een hele verzameling reddingen aan. 
In verkorte vorm geven we er het volgende uit weer: 
Vissers zijn vaak opgetreden als redders, en menigmaal met 
haast bovenmenselijke inspanning en gevaar voor eigen le
ven. Door de jaren heen hebben verschillende instanties der
gelijke heldendaden beloond. Reeds vanaf het jaar 1825 wer
den door "Het Nut van 't Algemeen" bijzonder dappere daden 
beloond met een medaille of bedrag in geld. 
In 1855 werd een Koninklijk Besluit genomen dat inhield dat 
voor daden van menslievendheid een zilveren of bronzen me
daille kon worden uitgereikt en een bijbehorend getuigschrift. 
De medailles werden bij de Rijksmunt geslagen en via de ge
meenten uitgereikt. 
Ook het in 1912 opgerichte "Carnegie Heldenfonds" heeft 
veel redders gehuldigd, waaronder meerdere malen Urker vis
sers; in 1917 zelfs de hele ijsvletbemanning. In plaats van ge
schenken werd een geldbedrag gegeven. 
De Urker vereniging "Hulp en Steun" ging in hetzelfde spoor. 
Op 25 december 1903 probeerden verscheiden Urker vissers 
tijdens zware storm en ijsgang de haven van Urk te bereiken. 
Twee botters dreigden de haven te missen. Het was al negen 
uur in de avond. Toen gelukte het twee jongens, C. Loosman 
en T. van Slooten, springend over de schotsen op de woelige 
zee, een verbinding met de schepen tot stand te brengen, zo
dat ze de haven konden worden binnengetrokken. Burge
meester Van Suchtelen reikte hun in de jaarvergadering van 
"Hulp en Steun" een koperen tabaksdoos uit, waarop een zil
veren plaatje met inscriptie. 
In 1918 werd aan schipper Engel de Groot van een IJmuider 
zeilkotter een gouden horloge met inschrift geschonken. Hij 
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trok het lichaam van een Urker visser in zijn net, tijdens de vis
reis, en bracht het lijk aan wal. Het bleek Willem Weerstand te 
zijn. Hij werd onder grote belangstelling op het eiland ter aar
de besteld. 

We laten nu een aantal reddingen door vissers volgen, zij het 
heel kort. 

Op 30 april 1884 stootte de schokker "Op hoop van zegen" bij 
het binnenvaren van de Nieuwe Waterweg op een wrak bij 
het Noorderhoofd. In de duisternis werd de bemanning door 
de UK 165 van het zinkende schip gehaald. 

Op 27 juni 1888 kregen F.O.C. Werner en J. Romkes een me
daille plus getuigschrift, omdat ze met levensgevaar twee op
varenden van een omgeslagen vissersvaartuig wisten te red
den. 

Op 24 januari 1900 hielpen Urker vissers bij de redding en ber
ging van de "Livadia", een Deens stoomschip dat bij Terschel
ling in de gronden liep. 

Jacob van den Berg, aan boord van de UK 7, werd door een 
slag van de giek overboord geworpen. Hij kon niet zwemmen, 
maar wist een touwtje te grijpen dat uit het roer hing. Hij 
schreeuwde zo hard, dat Jan Schraal, die te kooi lag, wakker 
werd. Hij wist de schipper te redden. Het was in 1908. 

Op 9 januari 1909 dreven wel 30 Elburgers op het ijs af naar 
open water. De burgemeester van Urk werd gewaarschuwd 
en de ijslopersvereniging kwam in actie met twee vletten. De 
"Minister Havelaar", de postboot, ontdekte de mannen en 
haalde hen van het ijs en bracht ze op Urk. Ook de ijsvletten 
keerden behouden terug. 

Op 20 juni 1914 redde de UK 42 vier opvarenden van de gezon
ken tjalk "Roelofje", die in een kleine boot in de nacht ronddre
ven. 

Op 5 december 1923 redden Urker vissers enkele loodsen van 
de loodsboot "Junior", die overvaren werd. De UK 1 en de UK 7 
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Netten herstellen, in het dorp en aan de haven. 
Foto boven: Coll. G. Wakker. 
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die het ongeval zagen gebeuren wisten drie mensen te red
den. 

Op 14 juni 1928 redde de UK 262, schipper A. van Slooten, de 
bemanning van de "Onderneming", in zinkende toestand, 
niet ver van de Ven, tijdens een zware storm. 

In de nacht van 6 op 7 juni 1929 redde de UK 39 twee opvaren
den van een gezonken tjalkschip, die in een kleine sloep op de 
hoge golven ronddobberden. 

Op 20 november 1929 verloor de UK 69 tijdens zwaar weer de 
schroef. Schipper L. Kramer fakkelde om hulp. R. Hoekstra van 
de UK 96 maakte vast en nam de botter op sleeptouw. Eerst na 
26 uur zwoegen bereikte men veilig de Urker haven. 

Op 16 juni 1932 redde de UK 6 twee Duitse kanovaarders, in 
nood buiten de Ketel. 

Op 18 augustus 1934 kwam een motorjacht in grote moeilijk
heden, toen het bij de haven van Urk strandde. Enige vissers 
begaven zich te water en wisten het jacht te wenden en in een 
gunstige stand te houden. De UK 72 sleepte het daarna de ha
ven binnen. Drie dames en drie heren waren gered. 

Op 31 mei 1934 haalde de postboot "de Geusau" de opvaren
den van een gezonken klipperschip uit de mast, een vrouw 
met jong kind, de schipper en de knecht. De redding bij ruw 
weer was heel moeilijk. 

Op 3 oktober 1935 redde de UK 175, zelf haast in nood verke
rend, twee mannen van de gezonken "Nijverheid II". 

Op 12 maart 1946 redde de UK 119 12 opvarenden van het 
Noorse stoomschip "Betty", in de nacht op een mijn gelopen. 
De N.Z.H.R. schonk schipper F. Hoekstra voor zijn kordaat op
treden in het mijnenveld een binocle met inscriptie. 

Op 26 maart 1956 redde de UK 119 mensen die wilden emigre
ren, van een Duits jacht. 
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Op 20 september 1956 bracht de UK 126 bij zeer slecht weer 
en na een sleeptocht van 11 uur een Noors jacht in Enkhuizen. 
Schipper Baarnsen vroeg geen beloning. "Ik heb met mijn be
manning mijn plicht gedaan". 

Op 26 april 1962 nam de UK 235 de bemanning van een bran
dende tanker aan boord. Twee tankers waren met elkaar in 
aanvaring gekomen. 

Op 19 juli 1968 werd door Jan van Urk van de UK 172 een man 
van een baken gered. Hij was door de giek van zijn jachtje ge
slagen. 

Op 21 januari 1969 redde de UK 24 de bemanning van de zin
kende HD 17. 

Op 18 november 1970 redde de UK 156 tien opvarenden van de 
Duitse coaster "Cornelia", die bij ruw weer in een vlot rond
dreven. De bemanningsleden van de Urker kotter kregen allen 
een horloge met inscriptie. 

In september 1973 werd de bemanning van de UK 2 onder
scheiden. Toen ontving J. Romkes van de Maatschappij tot 
redding van drenkelingen een zilveren medaille voor zijn op
treden bij het zinken van zijn schip. Toen de bemanning op het 
reddingsvlot zat, waarop zij ook hun medeopvarende Lub 
Kaptein getrokken hadden, die in bewusteloze toestand ver
keerde, paste de schipper op hem een lange tijd kunstmatige 
ademhaling toe tot hij weer bijkwam. De andere leden van de 
bemanning, P. Romkes, C. Loosman, Tj. Hoekstra en P. de 
Boer kregen een waarderend schrijven voor hun aandeel in de 
redding van Kaptein. 

Het bovenstaande is allesbehalve een volledig overzicht. Inte
gendeel. Er ging haast geen jaar voorbij of zowel van Noord
als Zuiderzee en na 1932 ook van het IJsselmeer, waren wel 
grotere of kleinere reddingen te melden. 
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Redders in rampgebied 

Toen zich op 1 februari 1953 in Zeeland de grote overstro
mingsramp voltrok, lag een deel van de Urker vloot in de ha
ven van Breskens. De vissers zelf waren die zondag thuis. 
Louw Hoefnagel, die op zijn kotter gebleven was, had door het 
opvangen en doorgeven van noodseinen het eerst contacten 
met het rampgebied. Hij beloofde hulp en nog geen dag later 
was een armada van Urker schepen onderweg. De vissers op 
Urk hadden namelijk, door de geweldige storm verontrust, on
middellijk een autobus gecharterd en waren met een grote 
omweg, omdat de tunnel van Antwerpen onder water stond, 
naar hun schepen gereden. Drie van hun kotters lagen tussen 
de dakpannen op de dijk. Toen hoorden ze de eerste berichten 
van de ramp die zich voltrokken had en nog voltrok. 
Met zestien kotters, met radio aan boord, staken ze om half 
één 's nachts de kokende Westerschelde over naar Vlissingen. 
Na enige moeite kregen ze een loods die het konvooi verder 
naar het rampgebied leidde. 

We knipten uit "Het Vrije Volk" van 7 februari 1953 de volgen
de passages: 
Het konvooi kwam in Hansweert en liet er de "Neeltje" (UK 
60) achter. Die had de sterkste zender en zou het contact met 
Radio Scheveningen onderhouden. Daar was bovendien een 
bevrachtingscommissaris, die nog telefoon met Middelburg 
had. Daarop gingen de overgebleven vijftien het kanaal door 
naar Wemeldinge. Daar bleef UK 104, de "Vriendschap". De 
UK 68 "Jonge Johannes" stoomde op naar Ouddorp op Goe
ree; dat kon hij alleen wel vinden. De rest van de vloot zette 
koers naar Zierikzee, waar zij voor alle zekerheid ook wilden 
kijken. Waren zij in de Oosterschelde niet reeds lijken van die 
ren en mensen tegengekomen? Zie, de burgemeester stond 
hen dankbaar, maar vertwijfeld op te wachten. 
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Hij had tot op dat moment (het was maandagochtend negen 
uur) nog geen enkel contact met de buitenwereld gehad! Er 
bleven twee kotters achter, de "Jannie" en de "Jacob". De 
laatste is het schip, van waaruit de militaire commando via de 
aether leiding geeft aan het reddingwerk! 

Natuurlijk traden de Urkers in verbinding met de "Neeltje" te 
Hansweert en deze meldde de ramp van Schouwen-Duive
land aan Radio Scheveningen. (In overleg met de schippers 
had Scheveningen intussen een speciale noodgolf ingesteld). 
Zo kwam die dag Nederland ten minste iets te weten over het 
lot van dit eiland. 

Maar de Urker vloot was al weer verder. Bij Burghsluis bleef 
de "Vriendschap II". Schipper Jacob Brands was de eerste 
man-van-buiten, die in Schouwen-Duiveland doordrong en er 
mensen redde. Dertig in een roeibootje, die maandagmiddag! 
Voor Scherpenhoek, waar wel drie gaten in de dijk waren, 
maar geen haventje, ging de "Drie Gebroeders" voor anker. 
Dwars van Oosterland en Ouwerkerk splitste de "Lummetje" 
zich af. Bij Zijpe (Bruinisse) werd de "Sumus Umbra" achter
gelaten. "De Zeven Gebroeders" spoedde zich naar Brou
wershaven. De "Pieter" en de "Broedertrouw" gingen op ver
kenning uit bij Nieuwe Tonge en de "Vertrouwen" nam pools
hoogte voor Oude Tonge. 

Wat de bemanningen, die zich op de dijk begaven of met een 
roeiboot de gaten in de dijk binnengingen, zagen, was afschu
welijk. Zo kwamen de mannen van de "Lummetje" bijvoor
beeld voorbij een dak waarop zich een bevalling voltrok. Maar 
hun boot was al vol. 

Bij Oosterland voeren zij langs een groot kampvuur, waarbij 
zich honderden mensen warmden. Die begonnen te vechten, 
toen het bootje langs kwam. Zij wilden allen mee. Totdat een 
schipper uit Bruinisse er met een roeispaan op los sloeg en de 
jongeren plaats maakten voor de vrouwen en kinderen. 

"De Jonge Johannes" meldde al gauw, dat te Ouddorp niets 
was gebeurd, maar een half uur later, toen hij verder gekeken 
had, brulde de schipper voor zijn microfoon om hulp. 
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De botter UK 141, schipper Hessel Snoek, die, met zovele an
dere Urker schepen en hun bemanning, een belangrijke rol 
speelde bij dde reddingsoperatie's bij de watersnoodramp 
van 1953. 

Soms, maar niet altijd, worden redders in het zonnetje gezet: 
V.l.n.r. Albert Bos, Jan de Boer, Hessel Snoek, Lucas Hoek
man, Klaas Bossenbroek, dir. Van der Zweep van de 
K.N.Z.H.R.M. en Rein Bos. 
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"De Vriendschap" had ondertussen Wemeldinge, waar niet 
veel was gebeurd, verlaten en reisde Stavenisse, St. Jansland 
en Ooltgensplaat af. 
De centrale post, eerst de "Neeltje" te Hansweert, later de 
"Jacob" te Zierikzee, deed allerlei oproepen. Zelfs ging er een 
vraag om babykleertjes uit, want op een coaster, die ook al op 
verzoek van de "Neeltje" naar Zijpe gekomen was, schonk 
een geredde vrouw het leven aan een kind. Er werd drinkwa
ter gevraagd en Breskense bottertjes brachten het. De schip
pers bestelden rubber boten voor Oosterland, brood voor Brui
nisse (allebei uit de lucht), medicamenten, voedsel, enz. enz. 
Hun stemmen waren niet van de lucht. Dag en nacht gingen 
de aanwijzingen, waarschuwingen en hulpkreten door. Via 
hun radio deden zich burgemeesters en waterstaatsinge
nieurs horen, later ook de militairen. Zij zijn het grote contact 
geweest, dat zich onderscheidde door de snelheid en de 
moed, waarmee het werd gelegd. 

Prachtig besluit 
En zij vonden daarbij nog de tijd om zelf de mensen uit de bo
men en huizen te halen en de kachel van hun kajuit te stoken 
voor hen, die stijf en stom van de kou waren. 

In Urk, op die beslissende zondagmorgen, hebben de vissers 
een besluit genomen, waaraan Nederland op dat ogenblik 
schreeuwend gebrek had: het besluit om het noodgebied stel
selmatig en tot in het hart te gaan verkennen en bestrijken. 

Dat zij het zo snel hebben gedaan als hun maar mogelijk was, 
heeft ongetwijfeld de hele reddingsactie bespoedigd en hon
derden de dood bespaard. 

Later kwam de dankbaarheid en de dank, getuige de volgen
de knipsels. Dank ook voor de schippers van kleinere Urker 
schepen die in de loop van de dagen na de ramp nog te hulp 
gekomen waren. 
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Dank voor hulp in rampgebied 

Deputatie van Urker vissen in gemeentehuis door com
missaris der koningin ontvangen 

De commissaris der koningin in de provincie Overijssel, ir. 
J.B.G.M. Ridder de van der Schueren, heeft zaterdag in gezel
schap van de chef van zijn kabinet dr. C.F. Diesch, een bezoek 
gebracht aan Urk. De commissaris wilde de Urker vissers dank 
betuigen voor het belangrijke werk, verricht tijdens de eerste 
dagen van de ramp. 
Een deputatie, bestaande uit de heren H. Snoek, R. Bos, K. 
Kramer en L. Hoefnagel, is namens alle vissers, die aan het 
reddingswerk hebben deelgenomen, in het raadhuis ontvan
gen. Het was ten enenmale onmogelijk de honderden die in 't 
rampgebied werkzaam zijn geweest in het raadhuis bijeen te 
laten komen en daarom waren de vier genoemde schippers, 
die vooral de eerste dagen belangrijk werk hebben verricht, 
uitgenodigd namens hun collega's de persoonlijke dank van 
de commissaris der koningin in ontvangst te nemen. De com
missaris liet zich uitvoerig inlichten over hetgeen door de Ur
kers in de eerste dagen gedaan is. Hij verklaarde er trots op te 
zijn, dat de tot zijn provincie behorende Urkers zo krachtig 
hebben medegewerkt de gevolgen van de ramp zoveel als in 
hun vermogen lag te beperken. 
Het gezelschap maakte vervolgens met de beide wethouders 
van Urk een wandeling langs de havens. De commissaris liet 
zich verscheidene schepen aanwijzen, die in de eerste dagen 
van de ramp de radioverbindingen in stand hebben gehou
den. Door deze radioverbindingen was de regering in Den 
Haag in staat zich een beeld van de ramp te vormen. Aan de 
Verenigingen "Visserijbelangen" en "IJsselmeer" zal na
mens de commissaris een herinneringsmedaille worden uit
gereikt. 
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Oudgedienden: boven Pieter Ras en Jelle Kapitein maken een 
praatje bij de (al weer verdwenen) houten visafslag aan de 
Oosthaven (1956). 
Onder: Veteranen bezoeken het Visserijmuseum; 
v.l.n.r. Frans de Jong, Leendert van Slooten, Jan de Boer, Cor
nelis Bakker en Jan Vries. (1983) 
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De redding van Frans de Jong, 
geboren 16-2-1894 

Het was januari 1908. Al een maand lang had het hard gevro
ren, de zee zat dicht en de ijsvlet onderhield één of twee keer 
per week de verbinding tussen het geïsoleerde eiland Urk en 
"de vaste wal". Op 21 januari was de ijsvlet op de terugkeer 
van Schokland naar Urk. Nog een minuut of tien en dan zou 
men de haven binnenglijden en was de reis voorspoedig verlo
pen. Het ijs was sterk en betrouwbaar, zo leek het althans. 
Maar bij de ton van de Rotholm stortte de vlet met z'n zware 
last toch onverwachts door het ijs. De bemanning moest tob
ben om de zware ij sloper weer op het vaste ijs te krijgen, want 
de kant brak voortdurend af. Zodoende ontstond een groot 
wak in het ijs. Een wak dat in de hier volgende gebeurtenis 
een geweldige rol speelt. 

Een dag later: 22 januari 1908. Toen ik wakker werd, kon ik 
niet naar buiten kijken. Onze ramen zaten potdicht; het vroor 
weer dat het kraakte. We konden de ruiten niet open krijgen, 
hoewel we de kolomkachel opstookten tot hij roodgloeiend 
stond. Als jongen van 13 jaar verkneuterde ik mij daarin, met 
de gedachte: "Ha, vanmiddag weer lekker schaatsenrijden". 
Ik was al heel wat keren die winter op de schaats geweest, en 
dat beviel mij uitstekend. Maar eerst wachtte de plicht. Om 
negen uur haalden mijn broer en ik ieder een haringnet van de 
zolder, om er de gaten die er in zaten, te boeten. Boven in de 
vliering hingen bij ons wel tachtig haring- en evenzoveel 
ansjovisnetten en die moesten in de winter hersteld en klaar
gemaakt worden voor de teelt in het voorjaar. Alles moest 
worden nagezien, tot de ankertouwen toe, en dat was werk 
voor ons, jongens. De jeugd van toen werd echt niet in de wat
ten gelegd. Kwam de opgelegde taak overdag niet klaar, dan 
moesten wij het werk 's avonds bij petroleumlicht afmaken. 
Maar op genoemde dag was ik pas begonnen, toen mijn vader 
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over mijn schouder keek en zei: "Als je nou voor het eten (en 
dat was om twee uur) klaar bent, mag je dadelijk na de kost 
gaan schaatsenrijden". Hij en ik hadden al wel gezien, dat dit 
geen onmogelijke taak was, omdat het net niet zó gescheurd 
was dat er een hele dag werk in zat. Zo vlogen mijn dunne vin
gers met het boetnaaldje door het gaal, zodat vóór het eten 
het net weer kant en klaar op de vliering hing. Daarna ging ik 
met mijn vrienden op een drafje naar de werf van Roos en bon
den we de schaatsen onder. Op de buitenhaven was een 
prachtige rijbaan en we reden aanvankelijk over en weer de 
baan af. Maar die werd van lieverlee ingenomen door de gro
ten, zodat er voor ons kleinere jongens weinig plaats over
bleef. 
"Alles woelde en krioelde door elkaar heen. Aan lijden en ster
ven, daaraan dacht er geen". Jongens en meiden, getrouwde 
mannen met hun vrouwen, iedereen scheen op het ijs. Het 
was een prachtig gezicht, maar wij hadden er geen oog voor. 
We waren kwaad, want we moesten ons aan de kant van de 
baan behelpen op erg rimpelig ijs. Toen zei een van de kame
raden opeens: "Laten wij buiten de haven gaan, daar hebben 
wij de ruimte en er is mooi ijs". 

Buiten de haven! Maar moeder had mij, naroepende, nog ge
zegd: "Frans, voorzichtig hoor. Ga niet op zwak ijs!" 
Buiten de haven! En het was nog nevelig ook. Maar hoe gaat 
dat? In mijn jeugdige overmoed wilde ik niet voor mijn maats 
onderdoen. Ik sloeg de vermaning van mijn moeder in de wind 
en reed mee, de haven uit. 
We vonden het prachtig om Urk vanuit de bevroren zee te 
zien. "Wat een hoogte", riep er een, en wees op een berg op
geschoven ijs, "laten we daar eens naar toe rijden". En dat de
den we. Lachend en pratend zwierden we achter elkaar aan. 
Voorop reed Jacob Meun en dan kwam Fokke Wakker en daar
achter wij. Maar ineens een gekraak, en de voorsten gingen 
door het ijs en kwamen in het ijskoude water terecht. Ze wa
ren in het wak gereden dat de ijsloper de vorige dag gemaakt 
had, en dat nog maar met een dunne laag ijs bedekt was, en 
dat werd nu de vrienden noodlottig. 
Ineens een veranderende situatie! Geen vrolijk lachende jon
gens meer. We keken in de ogen van jongens die benauwd om 
hulp vroegen. Wij hadden bijtijds kunnen afremmen en bleven 
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op de kant van het ijs staan. Er moest geholpen worden, maar 
goede raad was duur. Ik trok mijn bovenbaadje uit, om dat een 
drenkeling aan te reiken en vroeg een ander om mij daarbij 
een hand te geven, maar die weigerde dat in zijn angst. Ik ging 
op mijn knieën op het gladde ijs liggen en gooide Jacob een 
mouw van het baadje toe, maar toen hij die vastgreep, trok ik 
hém niet uit het wak, maar hij mij er in! Ik ging kopje onder en 
nu waren er drie in groot doodsgevaar. 
Intussen had Hessel, de broer van Fokke, zijn schaatsen af
gedaan en ging op het ijs liggen om ons te helpen. Dat wil zeg
gen Fokke en ik staken allebei onze handen naar hem uit, 
maar hij greep die van zijn broer, maar ook met het noodlottige 
gevolg dat hij in het water getrokken werd en boven op mij te
recht kwam. Het werd mij groen en geel voor de ogen. Nu kon 
ik goed zwemmen, en ik probeerde dan ook boven water teko
men, maar stootte telkens tegen iets aan. Ik dacht nog: "Dit 
gaat niet goed". Het was het laatste dat mij door het hoofd 
ging, want verder weet ik van niets meer. Ik moet enige tijd 
mijn bewustzijn verloren hebben. Ja, achterna weet ik: "Wie 
God bewaart, is wel bewaard!" 
Ik werd wakker, toen mijn naam geschreeuwd werd: Frans! 
Dat deden twee jongens, Hendrik Gerssen en Pieter Kramer. 
Zij stonden alleen bij het wak. Fokke en Hessel waren er blijk
baar al uitgehaald en op Urk aan gegaan om niet dood te vrie
zen. Alleen ik lag nog in het wak en ook Jacob Meun klapte 
nog met zijn beide armen in het water om niet weg te zinken in 
de diepte. 

Hendrik en Piet hadden hun schaatsen afgedaan en alle ban
den aan elkaar geknoopt en riepen: "Frans, hierheen, hier
heen!" Het was nog een meter of tien, mijn gezicht zat onder 
het bloed van het scherpe ijs en ik was doodop. Toen ik langs 
Jacob zwom, hield het klappen van de handen op en zonk hij 
weg, en ik kon hem niet helpen! Als hij mij gegrepen had, was 
ik ook de diepte in gegaan, want ik kon haast niet meer. Maar 
toch kwam ik aan de kant en wierpen ze mij het touwtje toe. 
Tot twee maal toe slierde de dunne band mij door de ver
kleumde hand en viel ik weer achterover in het water. Toen 
schreeuwden ze tegen me; "Een slag om je pols, doe een slag 
om je pols! " Dat kon ik nog net doen, en zo werd ik door hen op 
het ijs getrokken. Ze deden me de schaatsen af en namen me 
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tussen hen in. Zo ging het moeizaam op de haven aan, die we 
zo kort geleden joelend waren uitgereden. 
Onderweg kwamen we mannen teg_en met ladders en piekha
ken. Maar voor Jacob kwam de hulp te laat. De mannen, waar
bij mijn buurman Hendrik van Bet, visten hem uit het wak op 
met hun haken, en toen kwam ook mijn bovenbaadje nog bo
ven water. 
Nooit vergeet ik mijn thuiskomst in de schemerige kamer. 
Toen ik nat en beschraapt en half gekleed in de deuropening 
verscheen, schreeuwden mijn ouders het uit, maar vaders pa
niek duurde niet lang. Hij nam mij mee naar de achterkamer, 
moeder pakte droge kleren en binnen tien minuten zat ik bij de 
warme kachel te vertellen wat er gebeurd was. "En ik heb je 
nog wel zó gewaarschuwd", zei mijn moeder, die doodsbleek 
was. Later heb ik pas bedacht, welk een schuld ik tegenover 
haar gemaakt had. Zes weken heeft ze op advies van de dok
ter het bed moeten houden, zó was ze geschrokken. 

Toen op die woensdagavond de klok luidde voor de avond
kerk, ging ik even in onze achterdeur staan. En wat zag ik, tot 
mijn schrik? Een stoet trok langs de woning van Pieter Hoek
stra. Zes mannen droegen op een baar het dode lichaam van 
mijn vriend. Hij werd naar het huis van zijn ouders gebracht, 
de woning die hij enige uren tevoren in jeugdige blijdschap 
had verlaten. En de klok klepte: "Memento mori! Memento 
mori! Hij was pas 16 jaar, Jacob Meun. 
Aan de ene kant dankbaar, aan de andere zijde bedroefd ging 
ik naar binnen. Ik had een zeer onrustige nacht. Door de zenu
wen geschokt, sprong ik telkens op in mijn slaap. Later heb ik 
mijn redding gezien als de leiding van God in mijn leven: 

Gods wegen zijn zeer wonderlijk: 
Hij draagt de een, dat hij niet zinkt, 
Terwijl de andere naast hem 
Zo jammerlijk verdrinkt. 

In drie gezinnen vreugde, 
Door redding zeer verblijd, 
Terwijl bij Jacob's ouders 
Men bittere tranen schreit. 
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Wie kan Gods weg doorgronden? 
Geen is daartoe in staat, 
Alleen een kinderlijk vertrouwen 
Maakt dat ik mij op Hem verlaat. 

Foto's uit de oude doos. Boven: Belangstelling voor een Urker 
visschuit aan de Amsterdamse de Ruyterkade. Onder: Haven
gezicht, Urk. 
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Mijn in het net 
(Een herinnering uit de oorlog '14-'18) 

De oorlog was uitgebroken en de vissersvloot kwam stil te lig
gen. Maar toen de eerste schrik voorbij was, begon men al 
heel gauw weer aan varen en vissen te denken. Maar toen 
bleek ook al spoedig welke grote gevaren eraan verbonden 
waren. De zee was totaal bedorven door los ronddrijvende 
mijnen. Dagen waarop je er tien tot vijftien passeerde waren 
geen zeldzaamheid. 's Avonds tegen donker praaide je dan 
wel eens een ander en dan klonk de vraag: Wat moeten we 
doen? Naar binnen gaan? Maar dat zou, goed bekeken, nog 
gevaarlijker zijn dan maar blijven vissen, en dan bleven we op 
zee. Kon je overdag door goed uitkijken de mijnen nog wel om
zeilen, 's nachts was je machteloos. Met de gedachte: We zul
len ons maar overgeven, werd dan "op hoop van zegen" de 
kor maar weer overboord gezet. Je viste, en ... de gevolgen ble
ven niet uit. Enkele schepen vergingen met man en muis, zon
der dat er een spaander van teruggevonden werd. Maar weet 
je, de financiële achterstand in sommige gezinnen was zo 
groot dat er ook grote risico's genomen werden. En ... er was 
wat te verdienen. 

Wij waren aan het vissen op de Terschellinger leg, het was 
mooi weer en we zaten in een aardig visserijtje. En hoewel we 
tegen donker worden nog een mijn hadden zien voorbijdrij
ven, bleef één man wachthouden en kropen de beide anderen 
op de welbekende haverdoppen. Het zou ook onzin zijn om al
le drie aan dek te blijven. Er viel niets meer uit te kijken en het 
leven moest doorgaan. Je moest je maar "overgeven". En zo 
kropen we achter de kooiboorden. Bij ons aan boord stond er 
niets op, maar op een andere botter viel een deel van de 
Avondzang te lezen. Op de ene kooiplank: "Behoed ons tegen 
ramp en leed, en blijf tot onze hulp gereed" en op de andere: 
"Toon ons Uw goedheid en Uw macht, door Uw bescherming 
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deze nacht". En misschien dachten zij die in de kooi schoten 
wel aan die, d.i. Gods bescherming. 

Wij lagen dus in de kooi, maar tegen de morgen werden wij 
gewekt met de mededeling: "We moesten maar gaan halen, 
want hij begint er zwaar aan te trekken". Immers, hoe meer 
vis of ongemakken er in de kor worden getrokken, hoe zwaar
der het schip moet trekken. Toen wij de kooi uit kwamen, zei 
mijn vader: "We zullen eerst maar een bakkie doen, dan wordt 
het intussen wat dag". Ik weet niet lezer, of hij ergens een 
voorgevoel van heeft gehad, of dat de Voorzienigheid hem die 
weg heeft gewezen, maar die beslissing heeft ons naar alle 
waarschijnlijkheid het leven gered. 

Toen wij na het "bakkie doen" aan dek kwamen, riepen wij al
le drie tegelijk: "Daar drijft een mijn." Het gevaarlijke voor
werp bevond zich op 50 à 60 meters dwars van ons. Een uitvin
ding van de duivel, zij het ook door mensenhanden vervaar
digd. "We zullen even wachten met halen, tot dat monster 
wat uit de buurt is", zei vader. Maar, dat monster bleef wel op 
dezelfde afstand. Het zat aan het vistuig vast. "Goede raad is 
duur". Een pracht spreuk aan de wand van een advocaten
kantoor. Maar wat hadden wij eraan? Na enige aarzeling zei 
mijn vader: "Er zal toch wat moeten gebeuren. We zullen 
maar een begin maken." Dat snapte mijn broer ook. Ik schakel 
mijzelf uit, naar de mening van een derdemannetje werd niet 
gevraagd en ik deed er het zwijgen toe. De fok ging neer en 
het spring werd losgegooid. De botter zwaaide achter de vi
slijn, maar ook achter de mijn. In de voorsteven bevond zich 
een houten rol en de lijn werd erover gelegd. Aan de mast be
vonden zich twee houten rollen, waaraan door tandwielen en 
slingers een draaiende beweging kon worden gegeven, de lier 
van die dagen. En met enkele slagen om zo'n rol werd de lijn 
langzaam naar binnen gedraaid. Mijn taak daarbij was de lijn 
vervolgens naar mij toe te halen en achter mij op te schieten. 
En daar stond ik. 

"Ga maar naar zee jongen .... allicht verdien je de huur voor 
ons ... " ruiste in mijn oren. Nog even, en de zon zou in al zijn 
glorie boven de kim verrijzen en schijnen over de golven, de 
botter, de bemanning en de mijn. Hij schijnt immers over goed 
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en kwaad. Het indraaien ging niet zo vlug als gewoonlijk, 
want met elke meter kwam de dood een stukje dichterbij. Mijn 
magere knieën knikten van de zenuwen tegen elkaar. Van tijd 
tot tijd gingen mijn vader en broer naar voren om te zien hoe 
groot (of klein) de afstand nog was tussen de botter en de 
mijn. Dan keek ik mijn broer vragend aan, alsof ik van hem een 
kloek besluit verwachtte. Op een bepaald moment werd het 
hem inderdaad te bar, en hij zei: "Ik zal een mes pakken, dan 
snij ik het hele zootje af. Liever alles weg, dan wij de lucht in!" 
Nou, dat had hij gedroomd, want vader zei: "Jij snijdt niks. Als 
er wat te snijden is, dan zal ik dat wel doen!" En daarbij dreig
de hij mijn broer een klap dwars uit te geven. Zeker ook van de 
zenuwen. Ja, het werd benauwd en thuis lagen ze nog in 
bed ... 

En hoe liep het af? We gooiden de korrelijn om de achterlier en 
draaiden het vistuig dwars naar ons toe. En toen .... eindelijk. ... 
na veel martelen en moren de stok boven kwam, zagen wij het 
anker waar de mijn aan bevestigd was, aan ons vistuig zitten. 
Goddank, het gevaar was voorbij. Het anker werd losgemaakt 
en weggeworpen en de afstand tot het duivelstuig werd weer 
groter. We lachten van opluchting en van de zenuwen. En om 
den brode bleven we, alsof er niets gebeurd was nog een 
nacht vissen. Maar wat was ik blij toen de kop van de botter 
weer in aanraking kwam met de veilige steiger. 

(Ontleend aan "Het Urkerland" van eind 1964). 
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"Drie Gebroeders" UK 22, één der eerste Urker kotters. 
Foto: call. J. Post 

Lub Kramer bij de VL 92, waarop hij ooit heeft gevaren. 
Foto: call. J. Post. 

34 



Een overzicht 

Reeds in de antieke tijd was er vaart op het Flevomeer en dat 
was later ook het geval op het Almere. Het handjevol bewo
ners van de keileembult heeft heel wat schepen "aan hun een
zaamheid voorbij" zien varen en ook heel wat strandingen 
aanschouwd. Dan kwamen de vissers in hun kleine bootjes in 
actie, niet alleen als redders, maar ook als bergers. In de tijd 
van de Hanze was er al veel verkeer, maar in de bloeitijd van 
Amsterdam nog veel meer. Toen regelden wijze regenten van 
die stad (die van 1660 tot 1792 eigenares was van Urk) de pro
cedures en vergoedingen van de hulp aan vastgeraakte sche
pen. 

Die strandingen op het Enkhuizer zand en de Urker Vormt wa
ren niet te vergelijken met de rampen die schepen voor de 
Noordzeekust troffen. Bar veel te jutten viel er op de Zuider
zee niet, al stonden de Urkers hun mannetje wel. Pas toen de 
vissers zich veel verder noordwaarts waagden, kregen ze wel 
te maken met daar gestrande schepen en driftgoederen. 

Bij een "sjouw" ging het niet zachtzinnig toe, maar de jutters
drift werd ingetoomd door de vermaningen van de kerk, die 
overtredingen van goddelijke en menselijke wetten niet door 
de vingers kon zien. In 1850 werden gemeenteleden gecensu
reerd die scheepsgoederen hadden achtergehouden en in 
1856 eveneens vissers, die rogge uit een gestrand schip ge
borgen en verkocht hadden buiten de strandvoogd om. De ar
gumenten van de overtreders waren, dat hun levensgevaarlij
ke arbeid door de wettelijke bepalingen onvoldoende beloond 
werd, dat de strandvoogden er door hun gedrag aanleiding 
toe gaven en de eigenlijke eigenaar er toch niets van kreeg. De 
kerk beriep zich op de belijdenis en de goede conscientie. 
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Door de opgemaakte protocollen werd van veel strandingen 
ook veel bekend. Van het schip "Samuël" dat in 1662 bij Urk 
aan de grond liep tot het schip met wijn dat in 1819 in het ijs 
bekneld raakte is er heel wat geborgen. De kans op een sjouw 
was betrekkelijk groot tot 1824, toen het Noordhollands ka
naal in gebruik werd genomen. Een keer of drie vier gemid
deld per jaar, vooral in de herfst of de winter, was er wel wat 
aan de hand met het vlot brengen van een schip of het redden 
uit ijsgevaar. De helpers wisten de notaris wel te vinden als 
het erom ging hun verrichtingen te laten registreren en kon
den soms schout en burgemeester wel met hun argumenten 
overtuigen als ze bijvoorbeeld met de strandvonder van Ter
schelling in conflict waren gekomen. 

Het moet gezegd, de vissers scoorden hoog als het om het red
den van mensenlevens ging en zij hebben talloze malen men
sen in nood belangeloos geholpen. Maar ze hadden er ook een 
goede neus voor als er wat te verdienen viel. Dan werden de 
beste vrienden soms bittere concurrenten. 

"Een sjouw!" dat was een magische kreet geworden. Rijk zijn 
de vissers van dit soort werk nooit geworden, maar met wat 
opgeviste latten kon het schuttinkje weer gerepareerd wor
den en je kunt toch beter een vat wijn in het net trekken dan 
een mijn. Het binnenbrengen van een schip met averij in de 
herfst kon de visser wellicht turf en aardappelen voor de win
ter opleveren, of hij kon met het gebeurde geld zijn schulden
last wat verlichten. Wat er bij Urk aanspoelde was nauwelijks 
de moeite waard. 

In hoeverre Urker vissers aan de grote vaart naar Oost- en 
West-Indië hebben deelgenomen en aan de walvisvaart is nog 
niet duidelijk geworden. Veel kan het nauwelijks geweest 
zijn, de Urker gemeenschap was toen nog heel klein. Als op
stapper, loods of reddingbootbemanningslid vonden sommi
gen een bescheiden emplooi. 

Het bergingswerk sprak wel tot de verbeelding van vriend en 
vijand, maar was, economisch gezien en vergeleken met de 
reguliere visserij maar van gering belang. Maar met z'n vuur
baak en ervaren zeelui was en bleek Urk van groot belang voor 
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de scheepvaart. De stad Amsterdam zag dit duidelijk in. Toch 
kreeg het eiland eerst omstreeks 1818 een kleine haven, die 
eerst in het midden van die eeuw aan enigszins behoorlijke 
normen voldeed. 

Het bergingswerk leverde naast een toevallige bijverdienste 
voor de reddende en bergende vissers doorgaans ook veel ju
ridische haken en ogen op. Dat leidde er toe, dat sommigen zo 
in recht en wet thuis raakten, ondanks hun korte schoolgaan, 
dat ze konden praten als advocaten. Meer dan eens is gewe
zen op het vlotte taalgebruik van veel vissers. Ze zouden ver
baal sterker staan dan mentaal. Maar dan wordt er wel gege
neraliseerd. Zeker is, dat de trouw beluisterde Woordverkon
diging in de kerk en de zo afwisselende ervaringen in het 
dagelijks werk in beide genoemde opzichten van grote in
vloed zijn geweest. 
Toch ging er wel eens wat mis. 't Zal welhaast een eeuw gele
den zijn, dat er in de winter een schip met rogge op de Vormt 
terecht kwam en dat door het ijs als verloren kon worden be
schouwd. Twee notabelen lieten, wat er van het graan nog 
geborgen kon worden, op Urk brengen en verdelen onder de 
hongerende bevolking. Deze kwam in rep en roer toen "Evert
jen" deswege met een politieboot van het eiland werd ge
haald en in Alkmaar opgesloten. Na een dag kwam hij op borg
tocht vrij. Op Urk (nog zonder telefoonverbinding) had men in 
grote ongerustheid verkeerd. Hoe de zaak zich precies heeft 
toegedragen, konden we niet meer achterhalen. 

Natuurlijk zijn er niet alleen in het verre verleden bergingen 
en "sjouwtjes" geweest. Een "sjouw" was vaak redding én 
berging tegelijk. Het woord had op Urk, zoals we zagen, een 
magische klank. Een voordeeltje was in de soms barre en boze 
wintermaanden niet te versmaden. 
Ook bergingen werden door Auke Weerstand "verzameld". 
Hier volgen enkele voorbeelden. 

Het was in het najaar van 1905 dat de Urker visser Meindert 
van Urk in de buurt van Terschelling een onbekend schip zag 
drijven. Hij ging er met zijn schuit, samen met de TS 53, op af. 
Het bleek een verlaten Engelse smak of kotter te zijn. Aan 
boord lag alles door elkaar. De gebroken achtermast lag over 
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de ~elmstok van het roer. Benedendeks spoelde het water om 
de kachel in het verblijf van de bemanning. Maar, waar was 
deze gebleven? Waren de mannen verdronken of dobberden 
ze nog ergens in een sloep rond? In de buurt van ton 2 werd 
met een korlijn aan de smak vastgemaakt. Bij Stortemelk werd 
het vistuig overboord gewerkt en werd het schip met veel 
moeite binnen gebracht. In de haven werd de smak wat opge
knapt en toen onderhands verkocht. Van Urk kocht het schip 
voor 1700 gulden. Hij sleepte het binnendoor naar Vlaardin
gen om het daar te verkopen, maar hij kon er niet meer dan 
1400 gulden voor krijgen. Er viel dus op Terschelling niet veel 
te verdelen, integendeel er moest geld bijgelegd worden. Ook 
zoiets kon gebeuren. 

Op 3 november 1927 verleende het beurtschip "Eben Ha
ëzer", op reis naar Kampen, assistentie aan schipper Weste
rink wiens met hout geladen schip in het ijs bekneld was ge
raakt. Schip en lading werden behouden het Keteldiep binnen 
gebracht. 
Ook de Urker postboten hebben op hun dagelijkse tochten 
meer dan eens hulp verleend aan binnenvaartschepen en zeil
jachten die in moeilijkheden kwamen. 

Vissers trokken vaak vreemde en zware voorwerpen in hun 
netten. Gewoonlijk leverde dat grote schade op. Een enkele 
keer was er weleens een gelukje bij, als een kist of ton nog on
bedorven waar bleek te bevatten. Ook verloren ankers wer
den wel in de netten getrokken. 

In juni 1929 trok het vissende span UK 45 en UK 164 een zwaar 
anker, vermoedelijk van een koopvaarder, in het kuilnet, er
gens tussen Wieringen en de Friese wal. Het werd op Urk ge
bracht. 

In oktober 1935 bracht de UK 185 in zware storm een losgesla
gen dekschuit binnen. Bergloon 200 gulden. 

In dezelfde maand werd het wrak van het schip "Nijverheid" 
in de haven gebracht, en later een gezonken tjalk. Bij Schok
land werd door de palingboot van Bakker en Gerssen het li
chaam van de knecht van de "Nijverheid" geborgen. De red-
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ders van de andere opvarenden, C. Visser en J. Woord, kregen 
een beloning aangeboden, maar de opvarenden van de UK 175 
wezen dit van de hand. 

Niet ver van Urk, op de Vormt of op het Enkhuizer zand, zijn in 
de loop der jaren vele schepen gestrand door het bar slechte 
weer of door onbekendheid of onervarenheid van de schip
pers. Als dat gesignaleerd werd, kwam men op Urk in actie. 
Met moed en durf zijn heel wat reddingen en bergingen vol
bracht. We ontlenen weer de gegevens aan wat A. Weerstand 
bijeenbracht. 

In de nacht van 8 oktober 1911 werd de bemanning van de 
tjalk "Ambacht" gered. Het gezonken schip werd later gelicht 
en in de haven gebracht. 

Alleen al in 1912 strandden bij Urk zeker vijf schepen. In mei 
de "Johanna". De verzekering betaalde voor de berging 700 
gulden uit. Dat moest onder 30 personen van enige kleine 
vaartuigen worden verdeeld. 

In augustus werd het wrak geborgen van een Volendammer 
botter. Het bracht 14 gulden op. De koper maakte er brand
hout van. In een portemonnee werd nog f 1,30 gevonden en 
verder een paar kruisbeeldjes. 

In november strandde de "Twee gebroeders". Het werd bin
nengebracht. In dezelfde maand nog liep de "Risico" op de 
Vormt. Ook dit schip werd geborgen. 

In december liep de "Hunze II" bij de Westton aan de grond, 
samen met de bijlegger "Hunze XV". Er moest op zee gelost 
worden: vaten "Schiedam", petroleum, olie, kisten koek, zak
ken meel. Het was moeilijk, maar het lukte schepen en lading 
te bergen. De verzekering betaalde 2700 gulden uit, maar dat 
bedrag moest over vele schepen verdeeld worden, zodat, wat 
iedere berger kreeg, bar tegenviel. 

In 1913 werd aan de "Eendracht", de "Stanfries X", de "Wac.
hington" en een Duits schip assistentie verleend. Enkele bot
ters liepen zelf averij op, één verloor het roer. De "Stanfries" 
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werd met de vereende krachten van wel honderd man de ha
ven ingetrokken. 

In 1914 zonk bij Urk de "Novalis". De schipper en zijn knecht 
bereikten na drie uur roeien op zondagavond (20 december) 
de haven. 

In 1926 werden de "Neerlandia" en de "Greta" in de haven 
gebracht, in 1928 de "Esperance", de "Groningen" en "De 
nieuwe zorg". In 1930 de "Petronella". 

Op 26 maart 1931 bevrijdde de "Geusau" drie schepen uit het 
ijs, niet ver van het Vollendammer gesteente, en bracht ze in 
Urk binnen. 

In 1932 strandden de "Narwal" en nog twee andere schepen. 
In 1935 twee tjalkschepen, dat was in september. In decem
ber begeleidde het beurtschip van Romkes een tjalk tot bij 
Urk, toen hij verder voer kwam hij toch nog op de Vormt. 
Romkes zelf was in 1934 met zijn schip in moeilijkheden geko
men. Hij raakte op 25 januari in het ijs en in de mist, en toen 
het ijs begon te kruien raakte hij in groot gevaar. Vanuit Urk 
kon gelukkig hulp worden geboden. 
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Van Redden en Sjouwen uit 
Urk's verleden 
Een onderzoek van Klaas de Vries 

Het woord sjouw zal ieder Urker en zeker de visserman be
kend in de oren klinken. Talloos zijn de verhalen en anecdotes 
die "een sjouw" op de Vormt tot onderwerp hebben. In één 
van de schetsen welke indertijd door "Dindua" werden opge
voerd, is er sprake van iemand die "mangkierige" heeft en di
verse middelen heeft aangewend ter genezing, overigens 
zonder succes. Totdat de kreet klinkt: ,,Een sjouw op de 
Vormt!" Op dat moment zijn alle kwalen vergeten en stormt 
de "zieke" de bedstee uit. Reeds in de middeleeuwen had de 
magistraat van het eiland maatregelen genomen om de 
strandvond en het bergingswerk naar goede orde te regelen. 
De schout had vier strandhelpers benoemd die tegen een 
vastgesteld loon aan een schip dat bij Urk was gestrand hulp 
mochten verlenen. De opbrengst van de geborgen of aange
spoelde goederen werden na aftrek van het bergingsloon door 
de Heer (Urk was immers een heerlijkheid waarbij de hoogste 
souverein de heer van het eiland was) en de Schout verdeeld. 
Deze regel heeft zeker tot het midden van de 17e eeuw gegol
den. 
Nadat Urk in 1660 een heerlijkheid van de stad Amsterdam 
werd blijkt de genoemde verdeling op de achtergrond te gera
ken. Zowel de Schout als de Heer van het eiland, nu een van de 
Burgemeesters van Amsterdam, hadden moeite om hun ge
zag door de bevolking van het eiland erkend te zien. Veel his
torische gegevens omtrent het bergen van schepen zijn verlo
ren gegaan, zeker is wel dat het sjouwen van de vaak kostbare 
scheepsladingen een belangrijke bijverdienste naast de vis
serij geweest is. Het eiland vormde met zijn vuurbaak een be
langrijke schakel in de vaarroute van en naar Amsterdam. In 
de 17e en 18e eeuw voeren vele met rijke ladingen bevrachte 
schepen door het Val van Urk om zo het gevaarlijke Enkhuizer 
Zand te omzeilen. Vanaf het eiland moet dit een fantastisch 
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schouwspel geweest zijn. Veel van deze schepen zijn op de 
Zuiderzee of in de gevaarlijke zeegaten bij de Waddeneilan
den vergaan. Om hoeveel schepen het in zijn totaliteit ging en 
bij welke reddingen en sjouwen Urkers betrokken waren is 
moeilijk nu nog na te gaan. Misschien dat de meterslange ar
chieven van de Oost- en West Indische Compagnie wat be
treft de 17e eeuw nog gegevens bevatten. Uit de tweede helft 
van de 18e eeuw bezitten we informatie uit de archieven 
(Rijksarchief in Haarlem) van de Pilotage. Deze was een soort 
voorloper van onze huidige Rijkswaterstaat. 

De Pilotage zorgde voor de bebakening en beloodsing van de 
Zuiderzee en de Zeegaten van de Hollandse kust. Op Urk had 
ze het toezicht op de vuurbaak en het gedeelte van de zeewe
ring dat diende ter beveiliging van de baak en de houten kaap. 

De Pilotage was tevens een soort van rechtbank waar be
schikt werd over de toewijzing van gelden bij het sjouwen van 
schepen of scheepsladingen. Enkele akten uit het Pilotage-ar
chief waar Urker vissers bij betrokken waren, geef ik hier 
weer. De eerste akte geeft een beschrijving van een sjouw in 
de januarimaand van het jaar 1794. Vanaf het eiland hadden 
drie Urkers Hendrik Riekeltsz. de Vries, Jacob Jansz. Schouten 
en Pieter Jacobsz. gezien dat er een schip vast zat op het Enk
huizer Zand: 

Voor ons ondergetekenden zijn gecompareert Hendrik Rie
keltsz. de Vries, Jacob Jansz. Schouten en Pieter Jacobsz. en 
medestanders, alle wonende op het eyland Urck, doch voor 
zoo veel kiesende hun domicilien ten huyse van C. Ponter
mans, wonende op 't Singel binnen deze stadt. Al deze ei
schers om hulploon ter somma van f 5.250. -, alsmede om loop
dagen voor twee man zedert den 24 January laatstleden. En 
zulks ten zaken dat zij Eischers zig op den 15 January laatstle
den op Urk bevindende vandaar ontdekten dat er een Schip op 
't Enkhuyser Sand vast zat, vandaar met 3 schuiten en 24 man 
door 't ijs naar 't zelve zijn gezeilt om hetzelve van dienst te 
kunnen zijn, gelijk zij ook des middags bij 't zelven aan boord 
zijn gekomen, bevonden het genaamt te zijn "Reeders Welva
ren", gevoerd door schipper Claas Molenaar, komende van 
Alicantez, beladen met zout gedesteneerd aan deze stad. 
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Zittende rondom in 't ijs bezet en reeds 't anker verlooren, 
wierden direkt met hunnen drie Schuiten en 24 man door den 
captijn aangenomen om Schip en Lading te redden, zetten -di
rekt hunne zijlen bij om het schip van die plaats te krijgen, 
doch dreven met het ijs heen naar 't Zuyd Oosten op 't Enk
huyser Sand en bleven aldaar zitten tot den 16 dito wanneer 
zij twee van hunne Schuiten met enige manschap na Urk zon
den om Water en provisie te haaien, haalden in tusschentijd 
met hunne andere Schuit het ijs voor 't schip los en raakten on
der Zijl, quamen door 't drijfijs heen tot aan Marken, gingen al
daar ten anker tot den 17 dito, wanneer de Capitein een en van 
hunne drie Schuiten met een brief naar Durgerdam sond om 
een Ligter te haaien welke met veel moeite des middags aan 
boord van 't zelve schip quamen terwijl de twee overige Schui
ten en manschap met het schip onder Zijl gingen, doch raak
ten met hetzelve weder aan de grond, doch quamen daar we
der schielijk van af, wanneer zij des avonds bij de Vuurtoren 
van 't IJ ten anker quamen, waarna des anderen daags de aan
genomen Ligter bij hun aan boord quamen, gingen met alle 
manschap aan 't lossen, doch wierden daarin door 't menig
vuldige ijs verhinderd en waren genoodzaakt dien dag zig be
zig te houden met 't breeken van het ijs, doch niettegenstaan
de alle moeiten dien zij aanwendden wierd het schip zeer lek, 
gaven den 19 dito de Ligter zijn resterende last in, waarna zij 
onder zeil gingen, quamen tot aan Nieuwendam, al waar zij 
des avonds ten anker gingen en quamen alzo vervolgens den 
20 dito des namiddags behouden voor deze Stadt waar zij door 
den Captein wierden afgedankt en alzo Eischers ten eender. 
En Capitein Claas Molenaar gevoerd hebbende 't genoemde 

schip genaamd "Reeders Welvaren" ten andere zijden. Ge
hoord het wederzijdsch bijgebrachte mitsgaders gelet heb
bende op de beyde geproduceerde verklaringen hebben wij 
ondergetekende vermogens de Ordonnantie van Hunne Edel 
Groot Mogende Heeren op 't Stuk van de Pilotage besloten en 
afgedaan in dezen voegen. Dat gedaagde (Claas Molenaar) 
aan de Eischers en hunne medestanders eens voor al zal beta
len de somma van f 2.036.-, de Loopdagen daaronder begre
pen. 

Amsterdam, 
den 20 February 1794. 

get. de Heeren van den Poll en J. Hooft. 
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De uitbetaalde bedragen aan sjouwloon waren vorstelijk te 
noemen, zeker in verhouding tot de gemiddelde weekbesom
mingen in de visserij die varieerden tussen de 10 en 20 gulden. 

De volgende akte betreft de vissers Teunis Tijmensz. Ack
voort, Jacob Pieterszn. Wakker, Klaas Jellesz., Meerten Muen, 
Klaas Dubbels, Lubbertjen Klaasz. Snoek, Willem Riekels de 
Vries, Hendrik Jacobsz., Albert Abramsz. en Teunis Gerritsz. 
Ackvoort, allen wonende op het eyland Urk. Eischers om 
f 3.000.-. 
De akte vervolgt dan: En zulks ten zaake dat wanneer het 
schip "Speculationen" gevoerd door schipper Pieter Andreas 
Habion, komende van Drontheim, beladen met koperen pla
ten, traan en stokvisch bestemd naar deze Stad, zeer gevaar
lijk was zittende op het Rif van het Eyland Urk. Zwaar stooten
de en sjouwende om hulp; weshalven vier van den Eischers 
op den 13 november laatstleden besloten met een schuit der
waarts te stevenen, welke aan boord komende van den Spe
culationen door den Schipper op goede mannen zeggen aan
genomen wierden om het gemelde schip en lading te adsiste
ren. Waartoe zij aanstonds het zwaard anker uitbrachten en 
aan 't winden gingen, doch konden niets uitrichten, bleven 
des nachts bij het schip, en terwijl het hard begon te waaijen 
en het Schip vreeselijk te stooten wierd den 14 dito in den 
vroegen morgenstond met overleg van den voorschreven 
schipper besloten een Schuit naar den wal te zenden teneinde 
nog zes man tot adsistentie te halen, welke aan boord komen
de weder op accoord wierden aangenomen. 
Gingen toen met alle vlijt aan 't werk en bragten die dag ver
scheidene keeren Ankers uit, ligten derzelven weder en conti
nueerden telkens met winden, niettegenstaande het Schip zo 
zwaar stootte dat het Roer eenige keeren uit de haken sprong. 
Terwijl het hun eindelijk den 15 dito door zwaren arbeijd en 
kragt van winden gelukte het gemelde schip van de grond en 
steenen in het Vaarwater te krijgen. Vischten toen de geslipte 
en kapotte Ankers en Touwen op en bragten dezelve aan 
boord van het gemelde schip. Waarnaa de visschers wierden 
afgedankt. 
De akte eindigt dan met het besluit dat Schipper Pieter Andre
as Habion aan de Urkers als sjouwloon moet betalen f 768.-. 
"Alsobesloten te Amsterdam den 15December 1789". 
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Haven van Lauwersoog. 
De UK 39kortna zijnkapseizing9mei 1982. Foto: Coll. J. Post. 

IJmuiden- De UK 78 gekapseisd in de haven. Foto: Coll. J. Post 
J 
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Een andere sjouw speelt zich af in het jaar 1792: 

,, Voor mij Jacob Hooft, commissaris op het stuk van de Pilota
ge, verschenen Willem Klaasz. en Jan Jacobsz. beiden wonen
de te Urk. En zulks ter zake dat zij op den 14 januari van dit jaar 
zig te Urk aan de wal bevindende van daar ontdekten een drie
master rondom in het ijs bezet was om hulp sjouwende, be
slooten met hun twee schuiten bemand met 16 man derwaar
ds te stevenen, en aldaar door het ijs heen gekomen zijnde be
vonden hetzelve genaamt te zijn: de Jonge Anthonier ge
voerd door schipper Stoffel Geertsz. Roosendaal met een la
ding coffie van Sint Hellena naar deze Stad. Wierden aangeno
men ten einde het schip uit het gevaar te redden, gingen daar
op gezamenlijk met alle mannen aan 't werk zoo met het bre
ken van het ijs, als de zijlen bij te zetten. En raakte des mid
dags door de menigte ijs agter Urk aan de grond en op den 
steenen vanwaar ze met groote moeite en gevaar het gemelde 
schip hebben af gekregen en niettegenstaande alle moeite 
vermits de ijsschotsen tegen het schip opdreven, zoo dat de
zelve het zware anker hadden meegesleept bleven zij in de
zelfde situatie liggen. Beslooten dan 18 dito agter door het ijs 
heen agter de Zuyd Oosten hoek van Urk te zijlen en zijn de 19 
den van die plaats afgezijlt en door de Urker Schuyt in het 
vaarwater gebracht en zijn des 's avonds in den Kuyl van Mar
ken te Anker gegaan". 

De Urker vissers kregen voor deze sjouw 1526 gulden door de 
Pilotage toegewezen, te betalen door de reder van bovenge
noemd schip de weduwe Jan van Wezel te Amsterdam. 

Een laatste beschreven sjouw uit het archief van de Pilotage is 
tegelijkertijd ook de meest interessante. Het geeft een conflict 
weer waarbij uiteindelijk de Heer van het eiland, de Amster
damse burgemeester Johan Huydecooper, zijn invloed moest 
aanwenden om de zaak tot een klaar einde te brengen. De 
zaak begint met de stranding van een Deens schip op de gron
den van Ameland: 

"Schout en burgemeesteren op de Vrije Erf-Heerlijkheid Ame
land doen cond en verklaren dat voor ons heden is verschenen 
Johannes Maartensz. visser van Hollum welke verklaard voor 
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de oprechte waarheid dat hij op order van de Baljuw van Ame
land en op verzoek van de Capitein Siegman Diederick Haan 
tot hulp uitgevoeren is voor de driemast Hoekerschip "De 
Vrienschap" op 20 november 1789 's nachts op de clock half 
twaalf uur op de buitengronden van Ameland verongelukt, 
geladen met grenen delen van Stockholm naar Lissabon ge
destineerd. 
Den 22 dito ben ik Johannes Maartensz. met een visserssnik 
naar het gemelde vaartuig gevaren met de stuurman van het 
gemelde verongelukte schip. Vier vaartuigen van het Eyland 
Urk lagen bij het schip ten anker welke ook goederen uit ge
melde schip hadden geborgen. Toen wij bij het schip aankwa
men werd geroepen: niet aan boord Johannes of wij gooyen je 
over boord. Waarop ik antwoorde: laat dan de stuurman maar 
aan boord dat die sien kan wat goederen gij geborgen hebt. 
Niemant overkome, antwoorden sy Urkers of wy sullen uw 
met de handspaak de kop kloven of overboord gooyen. Waar
op ik antwoorde: Gij schijnt geen Christenmenschen te we
sen maar lijken wel zeerovers en zijn daarna met onze snik 
weder weggevaren. 
Dit verklaar ik plegtig in de handen van de baljuw van Ame
land. So waarlyk helpe my God Almachtig. " 

Bovenstaand verhaal ontving Jacob Hooft commissaris van de 
Pilotage van Amsterdam in december 1789. Er was ook een 
brief bij van de Baljuw van Ameland, Jonkheer van Burmania. 
Hierin beschuldigt hij de Urkers van zeeroverij. Bij de resolutie 
van Holland van 11 augustus 1706 gegeven door de Vorstinne 
van Nassau, Vrouwe van Ameland was bepaald dat alle goe
deren geborgen op de kusten van Ameland op het eiland 
moesten worden gebracht en daar ook verkocht. De Baljuw 
vraagt aan Hooft de Urkers de goederen terug te laten bren
gen en anders te laten vervolgen; "om soo wanneer die van 
Urk de goederen van het Deensche schip kost en schadeloos 
en zonder bergloon te ontfangen en weder op Ameland wer
den besorgd deze niet te vervolgen. " 

Jacob Hooft besluit een brief naar de Urker vissers te sturen 
om een verklaring van hun kant. Enkele weken later krijgt hij 
het volgende antwoord: 
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Edelmogende Heer Wij hebben onse Oudvaaderen gevraagt 
over die Rechter van Ameland en die seiden Wij Urkers zijn 
vrije Lieden die de zee bevaren en daar geen rechten over ken
nen van Heeren of Vorstinnen. De goederen van het Deensche 
schip hebben wij op deeze wijs geborgen. Wij zijn 's morgens 
den 21 November 1789 met vier Schuyten naar het schip toe
gegaan in het er naar toe zeylen kwamen ons al enige goede
ren tegen drijvend van het schip die wij borgen. Maar daarbij 
gekomen zijnde, bevonden een grote boot aan het schip leg
gen met sommige burgers van Ameland dewelke de kajuit al 
leeg gemaakt hadden, toen zij moesten vluchten voor de hoo
ge zee zijn wij aan boord gegaan en hebben enige goederen 
geborgen. Wij hebben ene Schuyt met goederen daaraf gekre
gen zonder enig gebot of ver bot van eenig mensch. Wij moes
ten toen het schip verlaa ten door de geweldige zee daar op de 
Buytengronden. Nadat de zee weer wat gevallen was zijn wij 
weder aan boord gegaan. Toen kwam de Cappiteyn en vroeg 
waarna wij de goederen brachten. Wij antwoorden naar het 
eiland Urk en dat hij een man konde meegeven om na te sien 
hoe het met zijn goederen ging, waarop hij bewilligde. Wij wil
len het goet van het Deense Schip gaarne laaten volgen zoo de 
Schipper het eyst tegen betaling voor de bewaring en de berg
loon en. Wij wisten niet beter of wij mochten de goederen 
wel naar Urk voeren omdat het schip niet op het strand maar 
op de grond zat. 
Urk, 19 januari 1790 (Was geteekend) Jelle Lubbersz., Lubber
tje Pietersz., Evert Pietersz., Jacob Weerstand, Jelle Geertsz." 
De Baljuw van Ameland laat het er intussen niet bij zitten. Hij 
schrijft brieven naar de Staten van Holland en West-Friesland 
en naar Burgemeester Huydecooper van Amsterdam, Am
bachtsheer van Urk. In deze brieven worden de Urkers van 
zeeroverij beschuldigd en wijst hij nogmaals op de Hoge 
Rechten van Ameland ten aanzien van de Zeevond. 
Burgemeester Huydecooper ontvangt ook een brief van de Mi
nister van het Deensche Hof waarin staat dat de zeerovers 
van Urk de gewichtige goederen terug moeten geven. Op 15 
april 1790 schrijft Huydecooper een brief aan de Schout van 
Urk, Klaas Pietersz. Brands, daarin zegt hij dat de Urkers zich 
moeten houden aan de Hooge Wetten en de goederen van het 
Deense schip moeten worden teruggebracht omdat hij anders 
als Ambachtsheer tot vervolging zal overgaan. Ook vraagt hij 
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een overzicht van de goederen die tot nu toe (april) in dit jaar 
zijn geborgen. De Schout van Urk antwoordt zijn Heer als 
volgt: 

"De vissers zijn niet bereid de goederen naar Ameland te 
brengen. Laat de Amelanders het zelf maar komen halen zei
den zij. Ik kan hun niet dwingen want er zijn er ook Burge
meesters onder. Op ons Eyland is in dit jaar tot op de huidige 
dag verkogt aan geborgen goederen voor 5400 gulden waar
onder 2000 staven eyser en balen thee door onse vissers ge
borgen." 

De brief wordt Burgemeester Huydecooper gebracht door 
Hendrik Jacobszoon de Haan, één van de burgemeesters van 
Urk. Huydecooper heeft blijkbaar het goede voor met zijn Ur
ker onderdanen. Hij schrijft de betrokken vissers nogmaals 
een brief om ze te waarschuwen en geeft Jacob Hooft op
dracht Urk te bezoeken wanneer deze de Vuurbakens van de 
Pilotage inspekteert. Het is intussen mei 1790 wanneer Jacob 
Hooft met het Statenjacht als commissaris van de Pilotage op 
Urk arriveert. In gezelschap van de Schout bezoekt hij de des
betreffende vissers. 

"Zij seiden mij dat zij en hun vaderen altijd het recht van zee
vond hadden gehad en dat de Amelanders de goederen kon
den halen nadat zij het bergloon hadden betaald. Het Deen
sche schip was op de vrije zee gestrand en geborgen. Ik heb 
toen met zeer veel moeite de Urkers overtuigd de goederen 
naar Ameland te brengen mits hun Cautie (zekerheid) gesteld 
werd voor hun Bergloon en met beloften dat hun geen Actie 
aldaar werd aangedaan als strookende een zodanige schik
king volkomen met de Conventie der Heeren Staten van Hol
land en West-Friesland met de Vorstinne van Nassau als 
Vrouwe van Ameland in augustus 1706 gesloten. " 

Twee weken later delen de Urker vissers Hooft in een brief 
mee dat ze akkoord gaan met zijn voorstel. De goederen wor
den naar Ameland gebracht en de Urkers krijgen f 2.000.- als 
bergloon. 

De bovenstaande geschiedenis is tekenend voor de eiland
mentaliteit van de Urkers uit die dagen. Met het grootste ge-
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Storm in de haven van Lauwersoog .... 

.... en winkracht 11 in de Urker haven. Foto's: Call. J. Post. 
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mak werd het gezag van de hoge autoriteiten uitgedaagd, 
men voelde zich heer en meester op het eigen eiland. Opval
lend is verder nog het bedrag van 5400 gulden aan op het ei
land verkochte geborgen goederen in de eerste drie maanden 
van het jaar 1790. Er was op Urk een eigen pakhuis "'s Lands 
Packhuys", waar de goederen tot aan de verkoop werden op
geslagen. Het is moeilijk om precies aan te geven wat de fi
nanciële betekenis van de sjouwactiviteiten voor Urk in die 
dagen is geweest. Alleen van de hele grote sjouwen zijn acten 
bewaard gebleven. Gemiddeld komen we dan aan een vier à 
vijf sjouwen per jaar met een gemiddelde verdienste van 
tweeduizend gulden. Wanneer we daarbij tellen een bedrag 
van vijftienduizend gulden aan verdere aangebrachte goede
ren dan komen we uit op een bedrag van ongeveer vijfentwin
tigduizend gulden per jaar. Urk had in die dagen ongeveer 70 
visschuiten die gemiddeld 15 gulden per week besomden. Bij 
veertig visweken is dat totaal 42.000 gulden. 
Men mag dus stellen dat het sjouwen van schepen een zeer 
belangrijke bijverdienste is geweest. In de laatste periode van 
de 18e eeuw, waarin alle besproken akten werden opge
maakt, was de handelsvaart op Amsterdam nog maar een 
fractie van die van vroegere jaren. Daaruit concluderend mag 
men voorzichtig stellen dat het sjouwen van schepen voor de 
Urkers in die tijd een belang had gelijk aan de visserij. Wan
neer gedurende de Franse overheersing de handel op Amster
dam geheel weg valt, betekent dit voor de eilanders een peri
ode van verval en armoede. 

In 1798 werd de Pilotage opgeheven. De prinsgezinde regen
ten moesten met de stadhouder prins Willem de V hun biezen 
pakken. Allerlei openbare Ambten en Colleges werden bij de
ze "Fluwelen" revolutie opgeruimd. De geschillen omtrent 
sjouwlonen werden nu behandeld door het Comité van Mari
ne. Na enkele jaren werd ook dit college opgeheven en wer
den de akten opgemaakt door een notaris waarna een Maritie
me Raad van geschil uitspraak deed. Een zo'n akte vond ik in 
het archief van de Enkhuizer notaris Lambert Hunnink, die 
van 1817 tot aan 1830 schout van Urk is geweest. De akte is 
opgesteld als een notariële verklaring. Hoofdfiguur is Riekelt 
de Vries die op Urk de bijnaam had Schipper Riekelt. Hij was 
getrouwd met Hiltje Koot, uit welk huwelijk een zoon werd 
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geboren Tromp de Vries. Deze Tromp is de grootvader van de 
redacteur van dit boek de heer T. de Vries. 
Andere hoofdrolspelers zijn Jan Post, geboren in 1784. Hij 
huwde met Jannetje Jansdr. Snoek. Deze Jan verdronk bij de 
ramp van 1833. Hij was de betovergrootvader van ons huidige 
raadslid de heer Hendrik Post. De derde belanghebbende was 
Tiemen Jelleszn. Hakvoort, de grootvader van de stichter van 
de scheepswerf Hakvoort; Klaas van Tie mens Albert. 

"En hebben deze drie verklaard dat zij op den dertigsten de
cember des Jaaren 1818 des namiddags ten drie uren op het 
eiland Urk een schip in het IJs ontdekten. Overlegden toen 
met de Stuurlieden van de IJsschuiten om te beproeven of zij 
met hun medestanders hetzelve niet zouden kunnen redden. 
Maakten also des daags de IJsschuiten reisvaardig en gingen 
des anderen daags den een en dertigsten december naar het 
Schip toe met twee IJsschuiten en zestien manschappen. Bij 
het schip komende vonden hetzelve door het IJs zo omringd, 
dat het niet dan met grote moeite gered konde worden, be
vonden toen zij aan boord kwamen dat het schip al lek en met 
de pomp gehouden moest worden, zijnde hetzelve een Galjas 
Schip, genaamd de Wolverwantschap, gevoerd door kapitein 
Joan Frederik Schweegers. Het schip zijnde beladen met 723 
vaten wijn, dertig kisten pruimen en dertig manden met 
Champagnewijn. Zijn toen met de medestanders daadlijk aan 
het werk getoogen en poogden uit aanmerking van het groot 
gevaar met de beide IJsschuiten het IJs te breken met allen 
kracht. 
Arbeiden daaraan voorts den nacht over tot den eersten Janu
ari des Jaars achtienhonderdnegentien, gingen als toen met 
twee andere IJsschuiten en een gelijk aantal versche man
schappen verder met IJsbreken als met het werpanker uit en 
in te brengen, uit hoofde het gevaar nog niet verminderd was. 
Dit duurde voort tot des morgens van de tweede Januari, kre
gen na veel vlijt en arbeid het Schip uit het IJs. Ontdekten al
ras eene nieuwe groote zwarigheid, daar de kapitein verklaar
de dat zijnen voorraad van levensmiddelen voor zooveele 
manschappen niet toereikend was blijkende hetzelfde dat het 
Scheepsvolk het besluit had genoemen het Schip te verlaaten. 
Hierop werd de Kapitein geraden eene IJsschuit naar het Ei
land Urk af te zenden om levensmiddelen te halen, kregen die 
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namiddag nog eene schuit met leeftocht van het Eiland Urk en 
beslooten den reize naar Amsterdam te vervolgen; des ande
ren daags den derden dezer maand voor Zonsopgang wonden 
het anker op en trachten de reize voort te zetten met het voor
tij, kwamen al vroeg wederom in het IJs doch kwamen door 
wel overlegde pogingen, op Zeemanschap en ondervinding 
gegrond, daar gelukkig weder uit en des namiddags gelukk
kig voor het Pampus. Konden daar echter niet over dewijl het 
schip dertien voeten diep lag en hadden daar ene ligter nodig, 
namen daarop de IJsschuit en roeiden met de Kapitein naar 
Amsterdam ten einde daar een ligter te bekoomen, roeiden 
alstoen wederom naar boord. 
Alwaar omtrent middernacht aangekoomen. Den vierden Ja
nuari kwam de ligter ten twaalf ure aan boord. Togen daarop 
aan het lossen en kregen de ligter dezelven daags met avond 
werken mede nog aan de last. Gingen dienzelven nacht nog 
aan 't opzeilen, dewijl het gevaar wederom stond te vergroo
ten door de Winterkoude in het IJs, kwamen echter niet ver 
daar het Schip nog te diep belaaden was. Gingen des ander 
daags opnieuw onder Zeil uithoofde het water een weinig ge
steegen was dog bleven weer in het IJs zitten. Nemende in
middels alle mogelijke voorzorgen om het Schip voor de woe
de van het IJs te beveiligen. Konden de daaropvolgende dag 
niets uitwerken daar het water niet opkwam en het Vriezen 
zoo sterk was dat wij vreesden op die plaats winter te zullen 
moeten houden. Zoodat wij ons bezig hielden het Schip voor 
dreigende gevaren in veiligheid te stellen. Op den zevenden 
Januari begon het IJs zoo woedend te werken dat de Kapitein 
alle ogenblikken vreesde het noodzakelijk te moeten zijn van 
het Schip te moeten vluchten, dringende het IJs zoo sterk aan 
dat het niet alleen tot op maar zelfs in het wand opliep, zoodat 
wij met alle kracht aan het werk togen om het dringende ge
vaar af te wenden. 

Hoopten den achsten daaropvolgende dag nog iets verder te 
vorderen dog werden daar door de geweldige wind in belet. 
Moesten zelfs het groote anker uitbrengen om het schip voor 
omhielen zoo veel mogelijk te voorkomen. 's Morgens voor het 
invallen van de dag scheen het weer eenigzins bedaard, 
brachten toen als eerste een werpanker uit, waarbij het Groot 
Anker toen uithaalden om het werk met des te grotere kracht 
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te kunnen doorzetten. Hielden ook den tienden daaropvolgen
de dag met arbeiden aan, na het vlot worden van het schip 
konden deze in veiligheid brengen, bracht met de IJsschuit na 
veel moeiten het werpanker aan boord. Alzoo de reize naar 
Amsterdam te vervorderen. Waarna wij na aanwending van 
veel moeiten behouden arriveerden. Werden wij des andere 
daags door de Kapitein Joan Frederik Schweegers op den Elf
den Januari van onsen dienst ontslaagen en aangewende po
gingen en moeiJijken en gevaarlijken arbeid bedankt. " 

Na het opmaken van deze verklaring eindigt de geschitdenis 
van deze moeilijke sjouw. Over de verder afwikkeling en de 
gebeurde sjouwlonen wordt in de akte verder niet meer ge
sproken: Misschien dat andere archieven ons hier nog eens 
uitsluitsel over geven. Ondanks de deftige notaristaal geeft 
de verklaring een bewogen indruk van de moeite en de inzet 
van de Urker vissers in het verleden. 

Ik wil dit korte artikel eindigen met te memoreren aan een red
dingsgeschiedenis uit de Franse tijd. Een redding die reeds 
lang in het verleden lag verzonken en die ik dan ook bij geen 
enkele geschiedschrijver ben tegengekomen. De indruk die 
deze redding in den lande toendertijd maakte moet gelijk ge
weest zijn aan de redding in 1873 bij Norderney door Evert 
Bakker en zijn mannen. Het een en ander speelt zich af in het 
jaar 1807. 
Urker vissers redden met ware doodsverachting tientallen 
mensen van een door de storm tot wrak geslagen schip. 
Twaalf Urkers werpen zich in het kolkende water om de schip
breukelingen te redden. Koning Lodewijk Napoleon is hier zo 
van onder de indruk dat hij de redders beloont met twee gou
den ducaten en een koninklijke onderscheiding. 
Hun namen waren: Maarten Albertsz. Post, Luut Claasz. 
Camper, Tiemen Jellisz. Acvoort (die we ook in de eerdere ak
te tegengekomen waren), Jelle Tiemensz., Albert Abrahams 
Ras, Willem Jacobsz. Nentjes met zijn broer Pieter Nentjes de 
latere burgemeester, Jan Jansz. Post (zie eerdere akte), Maar
ten Stevensz. van den Berg, Jelle Claasz., Jacob Albertsz. Kof
feman, terwijl de twaalfde redder niet wordt genoemd omdat 
hij bij de redding verdronk. Met deze helden alsnog eer te be
wijzen wil ik eindigen. 
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De kerk en het bergingswerk 

Bij het bergen van goederen en schepen ging niet alles even 
regelmatig toe. Zowel de bergende vissers als de administre
rende beambten bleken dan wel eens meer op eigen voordeel 
bedacht dan recht en wet toestonden. De kerk van Urk komt 
de eer toe daadwerkelijk tegen misstanden niet alleen ge
waarschuwd, maar ook gehandeld te hebben. We citeren C. 
de Vries (blz. 417): 
"Gesteund door de kerkeraad trad Ds. Nentjes ook met kracht 
op tegen het achterhouden en voor eigen rekening verkopen 
van goederen, die uit gestrande schepen geborgen waren en 
niet bij de strandvoogd werden aangegeven. Dat kwaad was 
al eeuwen oud, zodat het niet meer als zodanig werd gezien. 
Vromen en onvromen, zoals het heet in de kerkeraadsnotulen, 
hadden er sedert jaren herwaarts deel aan. Ook leden van de 
Afgescheiden gemeente maakten er zich schuldig aan. Het 
geleek inderdaad op de middeleeuwse zeeroof en werd dan 
ook door sommige kranten als zodanig veroordeeld. Als ver
ontschuldiging werd vaak aangevoerd, dat de bergers of vin
ders van goederen, als deze bij de strandvoogd werden aan
gegeven, voor hun vaak zware en gevaarlijke arbeid met een 
te geringe beloning werden afgescheept, soms kleiner, dan de 
wet bepaalde. 
Soms, zo wist men verder in te brengen, werden schepen op
zettelijk op het strand gezet, omdat de eigenaars belust wa
ren op de hoge som, waartegen de schepen "verzekerd" wa
ren. Vervolgens moesten de eigenaars van schepen, die 
werkelijk bij ongeluk gestrand waren, aan de strandvonderij 
zo'n hoog "bergloon" betalen, dat het eigenlijk een terugko
pen van hun eigendom werd. 
In 1850 kwam voor het eerst een dergelijke kwestie in de Af
gescheiden kerkeraadsvergadering ter sprake. Ofschoon en
kele kerkeraadsleden het kwaad niet beslist veroordeelden 
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(onder de bedrijvers waren ditmaal zelfs een ouderling en een 
diaken), de meerderheid van de kerkeraad was er van over
tuigd, dat er tegen de overtreding v~n het achtste gebod tuch
telijke maatregelen moesten worden genomen. De schuldi
gen, zo werd besloten, hadden zich ditmaal van het Heilig 
Avondmaal te onthouden, en de twee kerkeraadsleden zou
den, tot een getuigenis tegenover de gemeente, onder den 
dienst van het Avondmaal niet in de kerkeraadsbank gaan zit
ten. 

Een tweede geval kwam in 1856 voor. Bij 't Vlie was toen een 
roggeschip gestrand. Niet minder dan 33 leden der gemeente 
hadden toen meegedaan aan het "bergen" van de lading, en 
het geborgene verkocht, zonder het bij de strandvoogd aan te 
geven. De kerkeraad besloot toen, van de kansel een stuk voor 
te lezen, om tegen het kwaad te getuigen; maar bij nadere 
overweging werd beter gevonden, ieder der schuldigen per
soonlijk te vermanen. 
Het kwaad scheen wel hardnekking; maar na die keer komen 
toch zulke kwesties niet meer in de kerkeraadsnotulen voor. 
Intussen hadden de jaren 1853 en '54 een niet onaardige te
genhanger van het kwaad der "piraterij" geleverd. 
In december van het jaar 1853 geraakte de beurtvaarder van 
Amsterdam op Kuinre bij Urk in het ijs bekneld. Op Urk zag 
men het gevaar, waarin het vaartuig verkeerde, en met ver
eende krachten trok men het met een stevige kabel de haven 
binnen en buiten het ijsgevaar. 

Als jongen heb ik zelf zoiets wel gezien. Het gebeurde, dat Ur
ker schuiten vanwege een ijsring om het eiland de haven niet 
in konden. Van de wal af wist men dan door middel van een 
zware kabel verbinding met een der schuiten te krijgen. Op de 
wal, d.w.z. bij de vuurtoren, trok men met man en macht, 
groot en klein, aan de kabel en haalde schuiten de haven in. 
Toen dat geval met die beurtman op Urk al vergeten was, 
kwam bij de Burgemeester een brief van de maatschappij, 
waarbij het schip "verzekerd" was, om de bevolking van Urk 
te bedanken voor de betoonde sociale hulp. Er was 25 gulden 
bijgevoegd, om onder de armen verdeeld te worden. Ofschoon 
het gedane werk daarmee niet betaald was, besloot de Raad, 
overeenkomstig het verzoek te handelen." 
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Nog bezorgder toonde de kerkeraad zich als de zondag in het 
gedrang kwam. We citeren uit een notulenboek (21 januari 
1876): 
Komt in de vergadering (een broeder) die zich enige tijd gele
den, zonder noodzaak, op de dag des Heeren zeewaarts had 
begeven, om een schip, dat bij hevige storm de masten had 
gekapt, doch thans voor twee ankers liggende niet het minste 
gevaar had, aan te doen, denkende dat daar wellicht een grote 
som aan zou zijn te verdienen. Dáár gekomen bleek het echter, 
dat de vlag was gehesen om slechts een telegram naar Enk
huizen over te brengen, en in stede van dadelijk naar Urk te
rug te keren, toch die boodschap had verricht, die eveneens, 
zonder het minste gevaar, tot de andere dag had kunnen wor
den uitgesteld. 
De broeder, zo lezen we dan verder, doet een openlijke belij
denis, en getuigt, dat louter winzucht hem had aangedreven. 
Hij belooft, om ergernis van de gemeente te voorkomen, dit
maal niet aan de bediening van het Avondmaal te komen. 

Dat een "sjouw", zoals een te bergen object op het eiland ge
noemd werd, wel eens in een "grijpsjouw" dreigde te ontaar
den, kwam meer dan eens voor, maar door de zorg en tuchtoe
fening van de kerk, en het toezicht dat redders en bergers 
daardoor ook onderling op elkaar hielden, werd Urk nooit het 
roversnest of pirateneiland, waar het door buitenstaanders 
graag voor gehouden werd, uit welke motieven dan ook. 
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Boven: de UK 137 in volle zee. 
De onderste foto laat de UK 165 zien van Tjalling Hoekstra, de 
latere directeur van de visafslag. 
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Berging van de eigen vloot 

Urk kwam de oorlogsjaren vrij goed door. Er gebeurden wei
nig ongelukken, maar wel ging het grootste deel van de vloot 
door vordering verloren. In 1941 werd op de eerste botter be
slag gelegd, de UK 17 van Harmen Post. Er volgden er nog 70 
voor het mei 1945 was. Intussen bleven de gedupeerde vis
sers niet met de handen in de zakken zitten. Ze speurden over
al naar scheepjes en bootjes die geschikt te maken waren voor 
de visserij op het binnenwater, al werd het nog moeilijk om 
ook die uit de handen van de bezetters te houden. Na de be
vrijding werd onmiddellijk grote activiteit ontplooid om de 
weggevoerde botters, voorzover dat mogelijk was, weer in 
bezit te krijgen. Met toestemming van het Militair Gezag be
gon een grote zoekactie, eerst in eigen land, toen ook ver daar
buiten, op plaatsen waar de houten schepen bij het mijnenve
gen waren gebruikt. 

Het werden spannende maanden. De eerste botters werden 
bij Dordrecht aangetroffen; later haalde men ze ook uit o.m. 
Embden, Kiel en Lubeck. In convooi gingen ze soms naar Ne
derland terug. Meestal moest er wel wat gebeuren om ze 
weer vaarklaar te maken, omdat de botters gestrand, half ver
brand, uitgesloopt of leeggeroofd waren. De schippers hiel
den er spannende verhalen aan over. Eén klopte (om een voor
beeld te noemen) bij een Duitse boer, ergens achter een dijk, 
om onderdak aan. Nat en verkleumd als hij was, kon hij zich 
aan diens haard warmen bij het hout van zijn eigen schuit. 
Sommigen vonden slechts de onherstelbare resten van wat 
eens hun dierbare bezit was geweest. Tien van de grootste 
botters keerden nooit in de Urker haven terug. Maar wat ge
passeerd was bleef niet zonder grote gevolgen! Het heeft de 
vissers blijkbaar nieuwe impulsen gegeven. Er zette een on
gekende vernieuwingsrace in, die voor een zeer opzienharen-

59 



de ontwikkeling heeft gezorgd. Hier volgt een kort overzicht: 

Op 7 mei 1945 begon op Urk de visserij alweer met zo'n hon
derd scheepjes van allerhande slag·; en meteen werd ook een 
zoekactie gestart naar de nog 75 vermiste schepen. Tot aan 
Delfzijl werd niets gevonden. Op 1 juni waren de UK 2, 162 en 
36 gevonden en de 243 en 61 gesignaleerd. Ze werden door de 
geallieerden als mijnenvegers gebruikt, o.a. bij Dordrecht. 
Het vermoeden bestond dat niet alleen in Duitsland, maar ook 
in België en Frankrijk zich Urker schepen zouden bevinden. 
Half juni mocht van IJmuiden uit weer tussen Egmond en Kat
wijk gevist worden en was de UK 68 weer terecht, benevens 
alle vier Urker boten. 
Eind juni kwam er toestemming om in Duitsland te zoeken. Uit 
Embden kwamen terug de UK 45, 168, 176 en 76, één was nog 
slechts een casco, dat was begin juli. Een maand later kwa
men weer in 't land de UK 39,236, 7, 85,246, 1, 9, 44, 51, 52, 53, 
79, 34 en 121, en nog weer later 6 botters. 
Toen waren er 23 gevonden van de 75 vermisten: 7 houten 
botters die er slecht aan toe waren en 16 ijzeren. De meesten 
moesten uit Delfzijl gehaald worden (met de benodigde papie
ren) en bleken deels uitgesloopt, deels leeggestolen. 

Verloren waren gegaan de UK 69, 102, 90,206 en 17, maar nog 
steeds had de zoek- en bergingsactie succes. 
In september volgden de UK 22, 126, 95, 59, 148, 28, 66, 77, 
107, 114, 119, 147, 150, 163, 266 en gevonden werden de 141, 
41 en 143 .... 
Toen ontbraken nog 20 schepen. 
In oktober verloor een sleep vaartuigen die van Delfzijl op weg 
ging naar IJmuiden, de botter van Jacob Snoek. Het schip 
kwam op een zandplaat terecht. 
Verloren blekende UK4, 96,202, 80 ennogeenpaarandere. In 
de Eems gingen twee schepen uit een konvooi verloren. In 
Brunsbüttel werden de 114 en 107 onder water aangetroffen. 
Ook in Assendorf en Apen werd gezocht en in Wilhelmshafen. 
Zelfs in maart 1946 werden nog botters gevonden, voor diver
se doeleinden door de bezetters verbouwd. Met kunst- en 
vliegwerk werden de wrakken toch naar de thuishaven ge
bracht, voor het vervoer zo veel mogelijk opgekalefaterd; de 
schippers wisten zelfs het breeuwijzer te hanteren. Maar zo 
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kwam het overgrote deel van een verloren gewaande vloot 
tóch weer thuis. Zo snel maar mogelijk was, werd er weer mee 
gevist! 

Intussen werd door aankoop en de begonnen nieuwbouw de 
vloot ook uitgebreid, maar we mogen wel zeggen, dat de ge
weldige, door Urk zélf op touw gezette bergingsactie, van gro
te betekenis is geweest voor de na-oorlogse "groei en bloei" 
van de visserij. 
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De UK63 "GrietjeLummetje", J. v.d. Berg. 
Onder: UK 226 "Prins Willem", A. van Slooten. 
Call. J. Post. 
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Twee verslagen 

Nu laten we twee verslagen van bergingen volgen van de 
hand van de heer Klaas Hoekstra. 

Het toneelstuk van de schrijver Heiermans, getiteld "Op hoop 
van zegen" is voor de ik weet niet hoeveelste maal verfilmd. In 
het verhaal wordt in feite verteld, dat hardvochtige reders vis
sersschepen in een slechte staat, maar goed verzekerd, naar 
zee laten gaan, opdat, wanneer dat schip niet terugkeert, zij 
de verzekeringspenningen opstrijken. Kniertje, als vrouw en 
moeder, treurt om het verlies van haar man en zoon. 
Het verhaal spreekt tot de verbeelding, maar het is verzonnen 
en niet waar. Verschillende personen hebben daarom tegen 
de inhoud van het boek geageerd. Zij toonden aan met repara
tiefeiten dat het een opgesmukt verhaal is, want de reders on
derhielden hun schepen goed. 
Toch doen zulke verhalen het nog steeds. De werkelijkheid is 
echter anders. Vandaar ook onderstaand verslag van een wa-

Berging van de UK 96. 
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re gebeurtenis. Een verhaal dat van de redakteur van "De Vis
serijwereld", de heer Van de Vlasakker, de volgende titel 
meekreeg: 

"Bewonderenswaardig voorbeeld van zeemanschap en 
samenwerking'' 

Inleiding: 
In "De Visserijwereld" van 8 juni 1958 stond een foto van vijf 
als het ware aaneengesmede kotters met bovenstaand op
schrift. Als men deze foto, bij dit artikel geplaatst, goed be
kijkt, dan ziet men van de voorste kotter in het midden een 
sleepdraad naar voren lopen naar een aantal andere kotters 
Hoewel dus niet zichtbaar op de foto, waren ook zij betrokken 
bij de reddingsaktie. Er is dan ook een heel verhaal van een be
wonderenswaardig voorbeeld van zeemanschap en samen
werking aan verbonden. 

Een onverwachte ontploffing: 
Het was maandagmorgen 4 juni 1958. De Urker vloot was 's 
morgens vroeg vanuit de haven van Urk vertrokken. De visse
rij werd reeds enige maanden in de buurt van de Duitse Bocht 
uitgeoefend. De boomkorvisserij had zijn intrede nog niet ged
aan. Via Terschelling door het N.O.-gaatje werd koers gezet 
naar de Duitse Bocht. 
Het was die maandag prachtig mooi weer. De UK 66 had er zin 
in. De motor draaide in een gelijkmatig ritme. Toen wij de rou
teboei ET 13 goed in zicht hadden, op 1½ mijl en één streek 
over bakboord, zagen wij een enorme waterzuil op een af
stand van ongeveer 11/4 mijl recht vooruit voor ons oprijzen. 
Binnen 10 minuten waren wij op de plaats aangekomen. 
De UK 104 en de UK 31 maakten reeds vast langszij de UK 96. 
Ondertussen vernamen wij dat de UK 96 getroffen was door 
het ontploffen van een akoestische mijn. Er waren twee ge
wonden aan boord. Twee zoons van Pieter van Urk. De oudste, 
Hendrik, stond aan het roer en werd door de stuurhut geslin
gerd met als gevolg verschillende breuken. De tweede zoon, 
Arie, was in het achterlogies bezig voor de middagmaaltijd. 
Hij werd door de enorme schok door de logies gegooid en brak 
een been. Ondanks deze beenbreuk zag hij toch kans om van
uit het logies zonder hulp in de kombuis te komen. De jongste 
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zoon, Klaas, die op het achterbordes van het zonnetje zat te 
genieten, werd door de enorme luchtdruk van het schip in zee 
geslingerd. 

Een groot geluk was het dat een reddingsvlot, hetwelk op het 
dak van de stuurhut was bevestigd, vlak bij hem in het water 
viel. Hij klauterde dan ook meteen op het vlot. 
Pieter van Urk en zijn knecht Wiechert Hoefnagel, die op het 
dek midscheeps het net aan het nakijken waren, voelden al
leen een lichte schok en zij beseften op dat moment niet welk 
een ravage er werd aangericht. De motor echter viel stil en lag 
op hetzelfde moment helemaal aan diggelen. Het water 
stroomde de machinekamer binnen. 
De UK 31, schipper Klaas Kramer, en de UK 104, schipper Lou
we de Boer, waren vlakbij toen de mijn ontplofte. De UK 104 
pikte eerst Klaas van het vlot uit het water op en manoe
uvreerde langszij de UK 96. De UK 31 lag reeds langszij en men 
kwam overeen, dat de gewonden met de UK 104 zo snel moge
lijk naar het ziekenhuis zouden worden gebracht. Deze kotter 
voer nl. een stuk sneller dan de UK 31. Via Scheveningen Radio 
werd de reddingsboot ook gealarmeerd. De UK 104 zette met 
de gewonden dan ook direkt koers naar Terschelling. 
Wij met de UK 66, met vijf broers aan boord, kwamen even
eens langszij de UK 96. Onder leiding van en in overleg met 
Klaas Kramer, welke als sleepbootkapitein bij de firma Hoek
man had gevaren en daardoor veel ervaring had in het bergen 
en slepen van schepen, werd besloten om te trachten het 
schip, de UK 96 van Pieter van Urk, te behouden. 
De dekwaspomp van de UK 66 werd door middel van een 
lange slang in de machinekamer van de UK 96 gebracht en 
startte meteen met pompen. De UK 31 en de UK 66 werden op
zij via de galg verbonden en vast gesjord aan de UK 96. 
Inmiddels waren ook de UK 162 en de UK 184 aan de achter
kant van de UK 96 vast gemaakt om te beletten dat de kotter 
verder zou weg zinken. Een grote groep Urker vissersschepen 
had intussen van voren vast gemaakt en begon het toch wel 
complexe geheel te slepen. 
De haast om de UK 96 binnen te krijgen was te groot en het 
aantal schepen te veel. Verschillende keren brak de sleeptros. 
Ook werd in de haast niet op de juiste koers gelet, zodat op 
een gegeven moment, vlak voor de ingang van het N.O.-gaat-
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De aankomst in de haven van de zwaarbeschadigde UK 96 
vond plaats onder grote belangstelling van de Urker bevol
king. Foto's: coll. G. Wakker. 
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je, het hele spul, nl. de vijf kotters, aan de grond liep. Op het
zelfde moment braken de sleeptrossen en voordat weer een 
nieuwe verbinding tot stand was gekomen zaten de vijf kot
ters muurvast aan de grond. 
Een geluk echter bij een ongeluk. Doordat het water zakte 
kwam de UK 96 steeds hoger uit het water. Het water in de 
machinekamer daalde meteen. Er was nu ook voldoende tijd 
om de vier schepen, de UK 31, UK 66, UK 162 en de UK 184, be
ter aan de UK 96 vast te maken. Voorts werd afgesproken dat 
drie kotters, nl. de UK 67, UK 79 en de UK 103, voldoende wa
ren om de groep naar de sluis in Kornwerd te slepen. 
Een sleepboot van de rederij Doeksen was inmiddels ook ge
arriveerd en bood zijn diensten aan. In onderling overleg, 
waarbij vooral het inzicht van Klaas Kramer van de UK 31 do
mineerde, werd besloten geen gebruik te maken van de diens
ten van rederij Doeksen. Wij waren er toen reeds van over
tuigd dat wij met z'n allen de UK 96 in de haven van Urk zou
den afleveren. 
Het water begon weer te wassen. De vloed had een aanvang 
genomen. De verbinding met de drie kotters was weer tot 
stand gebracht en spoedig daarna waren de vijf schepen weer 
vlot en werd via het N.O.-gaatje koers gezet naar Kornwerder
zand. Tusentijds had ook de UK 104 zich weer gemeld voor 
verdere hulp. Hij had de gewonden overgezet op de reddings
boot waar een dokter aan boord was en deze zou zorgen voor 
vervoer naar het ziekenhuis in Harlingen. 
Het bleef echter bij de afspraak: vier kotters achter en opzij 
van de UK 96 en drie kotters er voor om te slepen. 
Intussen was Urk ook reeds op de hoogte gesteld van de situ
atie met de UK 96, en men besloot daar met spoed een pomp 
van de brandweer op een vrachtwagen te laden en deze naar 
de sluis van Kornwerderzand te brengen. Op het moment dat 
het reddingskonvooi de sluis van Kornwerderzand binnen 
voer arriveerde ook de brandweerpomp uit Urk. 

Omdat het inmiddels hoogwater was geworden, was het niet 
zo moeilijk om de pomp via de jumper van één van de schepen 
aan dek van de UK 96 te zetten. Bij het aanslaan van de pomp 
bleek meteen dat deze zo'n geweldige hoeveelheid water gaf, 
dat de UK 31 en de UK 66 daar verder niet nodig waren, want 
binnen enige minuten was de machinekamer leeg en bleef ook 
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verder droog door zo nu en dan even de pomp te laten pom
pen. 
Ook de UK 162 en de UK 184 hielpen niet meer mee om de UK 
96 drijvende te houden. Echter uit voorzorg, als er onverhoopt 
wat met de pomp mocht gebeuren, waardoor deze zou uitval
len, bleven zij aan de UK 96 gekluisterd zitten. 
De UK 31 en de UK 66 sloten zich aan bij de slepers. De sleep 
was nu een stuk smaller geworden, waardoor men ook sneller 
vooruit kwam. Gezamenlijk werd koers gezet naar Urk en men 
had nu goede hoop op een behouden thuiskomst. 

Tussen al deze bedrijven door was het inmiddels dinsdagmid
dag geworden toen het konvooi in Urk aan kwam. Op de oude 
werf Metz was alles in gereedheid gebracht om het schip met
een droog te zetten. Er was een enorme belangstelling. Ook 
was er veel publiciteit aan deze bewonderenswaardige aktie 
van samenwerking en zeemanschap gegeven. Een aktie en 
samenwerking, waarin Urkers met het opzij zetten van eigen 
belangen sterk kunnen zijn. Na het droogzetten bleek het vlak 
van de UK 96 onder de machinekamer helemaal ingedrukt te 
zijn. 
Het gaf dan ook wel een domper op het gemoed van de red
ders, toen de verzekeringsmaatschappij in eerste instantie 
zei; "jullie hadden het schip beter kunnen laten zinken". 

Niettegenstaande die opmerking geloof ik dat het goed is ge
weest om de UK 96 op die manier te behouden. Vermeld dient 
daarbij te worden de bewonderenswaardige bezieling en lei
ding die tijdens de gehele reddingsoperatie uitging van Klaas 
Kramer, schipper van de UK 31. Voorts de onbaatzuchtige me
dewerking en hulp van allen die tot het laatste moment aan de, 
berging en redding van de UK 96 hebben bijgedragen. 
Een marine-explosieven-deskundige verklaarde naderhand 
dat de akoestische mijn een twintigtal meters achter de UK 96 
tot ontploffing was gekomen. De ontsteking was nl. afgesteld 
op een schip met een lengte van ongeveer 100 meter. 

Tijdens het schrijven van dit artikel over een gebeurtenis wel
ke zo'n 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden, valt het mij op, 
dat zovelen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de
ze berging, reeds overleden zijn. De tijd gaat snel. Veranderin-
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gen zijn haast niet niet meer bij te houden. Daarom is het goed 
dat een dergelijk staaltje van Urker saamhorigheid uit het jaar 
1958 niet in het vergeetboek raakt. 
De schipper van de UK 66, 67, 79, 103, 162 en 184 waren re
spectievelijk Eise Hoekstra, H. en K. Kramer, Dubbele van Urk, 
Klaas Kramer, Jan Bakker en Kees Koffeman. 

Een zwaar karwei 
Het is in de nacht van vrijdag 14 maart 1959, 40 mijl Noord
west van IJmuiden, als er plotseling een roep door de ether 
schalt: "Vijf gebroeders - Vijf gebroeders - UK 66 - de Riekelt -
de UK 11 - roept - kun je me horen - over"! 
Een roep van het ene schip naar het andere, zoals er vele die 
week via de visserijgolf zijn uitgezonden. Toch is er wat met 
die roep. Die heeft iets doordringends. Het moet wel wat bij
zonders zijn .... 
Het was nog in de tijd dat de vangstgegevens vrij konden wor
den uitgewisseld. Van quotering was nog geen sprake en voor 
plotselinge controle van logboeken en vangsten behoefde 
men niet bang te zijn. De "Vijf gebroeders" antwoordt de 
"Riekelt" dat hij goed doorkomt en dat met belangstelling ge
luisterd wordt naar wat hij te vertellen heeft. 
De "Riekelt", UK 11, is eigendom van Hendrik Brands, de der
de zoon van Riekelt Brands, eens voorzitter van de Nederland
se Vissersbond. 
De "Vijf gebroeders", UK 66, is eigendom van vijf broers: Eize, 
Klaas, Willem, Fokke en Jacob, zonen van Tjeerd Hoekstra. Ei
ze was die week niet aan boord. Hij zou schipper worden van 
de in aanbouw zijnde UK 33 en volgde een cursus opleiding 
stuurman voor de zeevisvaart. 
Hendrik Brands meldde dat hij reeds donderdagmiddag met 
het net aan een onbekend obstakel op de zeebodem was blij
ven vastzitten en nog altijd geen kans had gezien los te ko
men. En ook, dat Teunis de Boer van de UK 224 al eerder aan 
datzelfde obstakel was blijven haken, maar dadelijk weer los
gekomen was, omdat de onderpees van het net gebroken 
was. 
De vissersschepen waren toen nog niet met decca uitgerust, 
zodat een nauwkeurige plaatsbepaling onmogelijk was. De 
voorhanden zijnde systemen daarvoor, zoals Consol van Sta-
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vanger en Bushmil, waren nog verre van betrouwbaar. Er was 
altijd nog kans aan een gemeld obstakel vast te raken. 
De "Riekelt" had pech gehad. Bij hun oproep waren ze al uren 
in de weer om het net los te krijgen, maar de ketting van de on
derpees wilde maar niet breken en de winch was niet bij 
machte het zware "voorwerp" van de zeebodem te hijsen. De 
aandrijvingsriem slipte steeds harder en stond op het punt te 
verbranden. Slepen over de zeebodem ging echter wel. Als de 
motor volle kracht draaide ging men met het "ding" langzaam 
vooruit, metertje voor metertje, maar, de afstand tot IJmuiden 
was zo'n veertig zeemijlen. Met zo'n slakkegang zou de tocht 
vele dagen en nachten kunnen duren, met de levensgrote mo
gelijkheid onderweg aan een veel groter obstakel vast te ra
ken. 
Vele gezonken schepen uit de eerste en tweede wereldoorlog 
lagen op de route naar IJmuiden in de weg. Nee, slepen was 
de oplossing niet. Daarom riep de UK 11 de UK 66 op, denkelijk 
omdat die het dichtst in de nabijheid was. Dit schip was van 
plan nog een paar trekken met de kor te doen, de vis in IJmui
den te veilen en via Amsterdam de thuishaven op te zoeken 
om daar de zondag door te brengen. Maar assistentie verle
nen ging voor, en we spraken af wat te doen. 
Wij (van de 66) haalden de bordenkor in (met de boomkor 
werd nog niet gevist). De UK 11 kapte intussen de vislijnen bij 
een scheidingsschalm door. Wij maakten de vislijnen van de 
borden los om beide lijnen met een werplijn over te gooien. De 
11 moest dan die lijnen op zijn beurt met een sluiting aan zijn 
eigen lijnen verbinden en dan losgooien, zodat dan de 66 aan 
het obstakel was verbonden. Zo gezegd, zo gedaan. 

Het was die nacht gelukkig prachtig weer, bijna windstil en 
maar met een klein beetje deining, zodat de omstandigheden 
voor een bergingsoperatie bijzonder gunstig waren. Zou het 
karwei geklaard kunnen worden? De spanning steeg ten top. 
Nee, de eerste meters lijn waren geen probleem, maar langza
merhand trokken de touwen strak. De "Vijf gebroeders" be
gon erg naar bakboord over te hellen. De aandrijvingsriem van 
de winch werd nog iets meer gespannen .... en, ja hoor, lang
zaam kwam het onbekende voorwerp omhoog. Eerst kwamen 
de beide borden in de galg. Het net stond strak en recht naar 
beneden. Met de jumpers werd het ding langzaam naar boven 
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getakeld. Wat zou het zijn? Het leek wel een anker, want er 
zat een grote ring aan, maar daar waar de ankerstok dan 
moest zitten zat niets. 

En verder dan een stukje boven water halen was niet moge
lijk, want er zat iets aan waardoor het geheel tegen de onder
kant van het schip kwam te zitten en door de kiel werd tegen
gehouden. 
Het karwei had tot dusver iets meer dan een uur in beslag ge
nomen, en dat was veel sneller dan we verwacht en gedacht 
hadden. Met behoorlijk wat slagzij zetten we koers naar IJ
muiden. Het in het water hangende obstakel remde de vaart 
nogal af, maar we meerden toch nog op tijd voor de afslag in 
IJmuiden af. Er was daar heel wat belangstelling voor het 
vreemd hellende schip met zijn onbekende last. Wat werd er 
gegist, maar niemand kon met zekerheid zeggen wat het was. 
Na het lossen van de vis voeren de UK 66 en de UK 11 naar de 
andere kant van de haven waar een grote hijskraan stond. 
Met een paar sterke stroppen werd het zware ding aan de 
haak van de kraan verbonden en met net en al omhoog gehe
sen. Toen het gevaarte helemaal zichtbaar werd bleek het een 
heel groot en heel oud anker te zijn, waarvan de houten stok 
vergaan en verdwenen was. Wat had het ook lang op de zee
bodem gelegen en wat hadden er al een vissers hun netten 
aan gescheurd. En nu lag het dan op de wal. ... 
De bemanning van de "Riekelt" haalde het eigen net van het 
anker en nog de restanten netwerk van andere schepen. Toen 
hees de kraan het anker aan dek van de UK 11 en werd naar 
Urk gevaren en daar is het anker aan de Gemeente Urk als ge
schenk aangeboden. De gemeente liet het schoonmaken en 
een anti-roestbehandeling geven. Voorts heeft men er naar 
het voorbeeld van andere oude ankers een grote houten stok 
of steel in gezet. Het kreeg een plaats bij de vuurtoren en trekt 
daar nog altijd veel bekijks. 

K. Hoekstra 
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De UK 56 met elf opgeviste vaten zeer giftig landbouw
bestrijdingsmiddel. 
Foto: coli. J. Post. 
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Helgoland 

Onafgebroken bestormen de golven, voortgejaagd door een 
zware Noordwesterstorm, de rode rotswanden van Helgo
land. En als ze tegen de rotsen beuken, spat het schuim toren
hoog op. Het zwart van de nacht wordt steeds dieper. Maan 
en sterren verdwijnen achter de voortjagende wolken. Het 
wordt een heksenketel bij Lange Anna, de rotspilaar die een
zaam aan de Noordwestkust van het eiland staat. De golven 
gaan hier op de droogte grondzeeën worden, die de rots doen 
dreunen onder hun gebeuk. 
In de huizen van de eilanders gaan de lampen uit, nadat ieder 
gekeken heeft of alles goed gesloten is. Ze gaan naar bed, 
maar wie zal kunnen slapen in een nacht als deze? Welke Hel
goland familie heeft geen mannen op het water, ook al varen 
de meesten van hen op grote koopvaardijschepen. De eilan
ders zijn opgegroeid bij en met de zee. Toch schrikken ze van 
elke stormvlaag op. De wind dreunt tegen muren en wanden, 
rukt aan de daken en giert fluitend rond de oude kerktoren. 
De gezusters Hennings blijven in een nacht als deze in de 
weer, alleen met hun gedachten en gevoelens. Het was pre
cies zo'n nacht als deze, toen vader Hennings met zijn beide 
jonge schoonzoons op een Bremer schoenerbrik het leven ver
loor voor Terschelling. Ze zijn nooit hertrouwd en besloten bij 
elkaar te blijven wonen. Elke stormvlaag doet de oude vrou
wen zuchten. 

Bewesten Helgoland is een vissersschip in moeilijkheden ge
raakt. Toen het begon te waaien probeerden de vissers nog 
om, bij de wind op, te gaan steken voor de geifok. Zo met z'n 
allen aan dek en het roer aan de luitouwen moet de schelvis
beuger het nog een hele poos kunnen volhouden. De houten 
schokker steigert als een paard en als de platte boeg in de gol
ven kletst vliegt het water als een waaier over de masttop. Als 
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de zee steeds grimmiger wordt valt het schip dwars. Zal het 
ondersteboven gaan? Nee, de "skeut" valt vol en schiet met
een onder de zee uit. "Zullen we proberen een puntje zeil bij te 
zetten?" vragen de angstige vissers elkaar. Ze komen er niet 
aan toe, want plotseling klimt een reusachtige golf bij de stui
ten van het schip op en stort binnen boord. De losse delen van 
de "bullestalle" spoelen weg. De zee drukt de deuren van het 
vooronder uit hun hengsels en dooft de haardstee sissend uit. 
Alles rolt ondersteboven. 
Maar dat niet alleen, het roer rijst steilrecht omhoog en schiet 
van de vingerlingen. De helmstok knapt af als was het een 
stuk talhout. "De boom!" gilt de schipper boven het gieren 
van de wind uit. "De zwaarden neer!" De vissers worstelen 
met de vaarboom om deze overboord te krijgen en op de zeil
dol te sjorren. Dan maar recht voor wind en water. Ze hozen in 
doodsangst. Nog één zo'n zet water en het bun loopt over. De 
overstortende zee heeft ook de lantaarn kapot geslagen, zo
dat de mannen elkaar niet meer kunnen zien, maar elkaar er
gens vermoeden. 
De schipper roept om het puikmannetje. Handen zoeken in 
het donker en roepen z'n naam. Hij is nog maar twaalf jaar. 
"Albert"! klinkt het boven het loeien van de wind uit. Ze zoe
ken en roepen tevergeefs. Zonder dat ze het merkten is de 
jongste met de losse delen van de "bullestalle" over boord 
gegaan. 

De schokker vliegt voort, gestuwd door wind en water. De vis
sers hozen en pompen en hebben er geen weet meer van waar 
ze zich bevinden. Hoe lang is het geleden dat ze het vuur van 
Helgoland zagen? Overleven, dat is de zorg van deze mensen. 
Bidden en roepen om uitkomst en hozen en pompen, dat is het 
laatste wat ze kunnen doen. In het donker van de nacht zien 
ze niet dat de steile rotswanden van Helgoland in hun nabij
heid oprijzen uit de kolkende zee. Slechts zichtbaar zijn de 
witte schuimkoppen van de woedende zee. En dan voltrekt 
zich het drama. Een plotseling dreun. De schokker kraakt en 
kreunt en breekt vervolgens uit elkaar. De mast tuimelt vooro
ver en het schip stort over een rotsblok heen dat in het vooron
der dwars door het vlak gaat. De zee heeft nu vrij spel en 
neemt de drie schepelingen mee. 
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Het is al tegen klokke vijf als Jenne en Mette Hennings bemer
ken dat de wind afvlaagt. Zowat een uurtje geleden moet het 
puntje hoogwater geweest zijn. En als dochters van een zee
man weten ze dat dan de wind wat van z'n kracht verliest. De 
oude Lutherbijbel wordt opgeborgen en nadat ze gebeden 
hebben, kleden ze zich uit om te proberen nog wat te slapen. 

De "vodder" van Klaas Petersen is de gezagvoerder op een 
Hamburger driemaster, en daarom neemt de kleine Klaas, als 
oudste van het gezin Petersen de plaats van zijn vader in. Elke 
morgen voordat meester Poppinga de schoolbel luidt, heeft 
Klaas de schapen al in het land gebracht. Deze dag besluit hij 
de schapen maar eens in het noordwest te brengen en als hij 
de beesten aan de pen gezet heeft, ontwaart hij zijn beide 
schoolkameraden: Johan lngversen en Ewald Groothus, die 
er ook met de dieren van hun ouders zijn. Als de schapen ver
zorgd zijn, lopen ze gedrieën naar de steile rotswand en kijken 
naar Lange Anna. Plotseling zien ze dat wat er nog over is van 
een schip, tussen de rotswand waar ze bovenop staan en de 
eenzame rotspilaar voor hen. Zonder iets te zeggen rennen ze 
verschrikt in de richting van het dorp. Als ze bij de eerste hui
zen komen beginnen ze te schreeuwen. "Modder, een schip 
bie de Hengst" roept Klaas als hij zijn moeder ziet. Ook Jens 
Tamme, de postbode, heeft het gehoord. "Waor, mien 
jung's?" vraagt Jens de kleine mannen. Ze vertellen wat ze 
gezien hebben en al gauw gaat de mare door het kleine dor
pje. 

Het duurt niet lang of er roeien Helgolander kreeftevissers 
met hun sloep naar de Hengst, zoals voorheen Lange Anna 
genoemd werd. Ondertussen is de lucht opgeklaard en ver
dwijnen de wolken. De hemel boven Helgoland wordt stra
lend blauw. "Klaar kimmen" zeggen de eilanders tegen el
kaar. En in het kleine dorpsschooltje zitten drie kleine jonge
tjes die hun gedachten niet bij de les van meester Poppinga 
kunnen houden. De Helgolanders roeien de sloep tegen de 
lange noordwesterdeining in rond het eiland. 
En als ze Lange Anna gerond hebben zien ze het wrak liggen. 
Ze hebben niet veel tijd meer, want hoewel het water nog 
valt, spoedig zal de vloed weer beginnen te lopen. Als de sloep 
vastloopt stappen enkele vissers overboord. Ze ploeteren 
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naar dat wat eens een trotse schokker was. Versplinterd hout, 
touwwerk en de afgeknapte mast maken het de vissers moei
lijk. Ze scharrelen door het wrak tot ze het levenloze lichaam 
van een zeeman vinden. Het enige. Ze dragen het voorzichtig 
naar de sloep en drukken deze weer vlot. Gelaten roeien ze te
rug. 

De deur van de kerktoren staat open. Er lopen mensen in en 
uit. Ook Jenne en Mette Hennings komen het kerkpad af en 
kijken bedrukt. "Weer één" zeggen ze tegen elkaar. Meester 
Poppinga heeft ondertussen de kleine eilandertjes laten gaan. 
Ook zij zijn nieuwsgierig als ze voorbij de toren komen en kij
ken om de hoek van de torendeur. Midden in een alsmaar gro
ter wordende plas water staat de baar, met daarop een man in 
vreemde kleding, waaruit nog steeds druppels op de vloer val
len. "'t Is een Hollander" zegt de dominee. "ja, recht" zegt 
Abel Jenssen, "ik heb zulke lui wel eens gezien in Vegesack 
als ze schelvis en kabeljauw losten". 
Angstig kijken de jongens naar het bleke gezicht van de man 
op de baar en vluchten haastig het kerkpad af naar huis. Een 
paar dagen later dragen de Helgolanders de drenkeling ten 
grave in de roodbruine rotsgrond. Heel wat eilanders zijn naar 
de kerk gekomen. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten. Ze zijn 
ook een volk van de zee. Mette en Jenne hebben in de kerk 
vooraan gezeten. "Wat een zegen, als er nog begraven kan 
worden" zuchten ze tegen elkaar. 
Van hun twee jonge mannen hebben ze nooit meer iets ge
hoord of gezien. Voordat het bericht gebracht werd op Urk, 
besloten de Helgolanders dat deze man, die in de grond van 
hun eiland is begraven, toch een grafzerk moest hebben. De 
steen kwam er, totdat het oorlogsgeweld hem versplinterde 
en de stukken en brokken na Wereldoorlog II in de kerkhof
muur gemetseld werden. 

Het is augustus 1961. De vloot ligt verwaaid in Helgoland. Ik 
slenter langs de schepenen lees de nummers: UK, IJM, HD, 0, 
Z, E, HF, DO en nog vele anderen. Op een bankje in de luwte 
zie ik ze plotseling zitten. Drie oude Helgolander zeelieden 
van om en nabij de negentig. Hun naam zijn: Klaas Petersen, 
Johan Ingversen en Ewald Groothus. Als ze geïnformeerd 
hebben wat voor landsman ik ben, dan komt het verhaal en 
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word ik meegenomen naar het jaar 1883. Als ik afscheid van 
de mannen neem, zeggen ze nog tegen me: "Klaar kimmen". 

Zondagmiddag, oktober 1986. Ik sta bij ons vissersmonument 
en lees de namen voor de zoveelste keer. Het is guur weer en 
de wind waait uit het westen. Ik tuur naar het noordwesten 
waar ik de Noordzee vermoed. Plotseling staat er een toeriste 
naast mij en zegt: "Wat vreselijk, allemaal". En haar zoontje 
roept: "Ma, dat jongetje is net zo oud als ik". Zijn vinger wijst 
naar Albert Romkes, oud 12 jaar, puikmannetje op een Urker 
schuit, die z'n graf vond tussen Helgoland en Sylt. Ik kan moei
lijk antwoord geven aan de vrouw. Mijn ogen dwalen nog 
eens over de marmeren plaat: 

Klaas Romkes Lzn. 
Lubbert Rornkes Kzn. 
Albert Romkes Kzn. 
Lubbert Romkes Szn. 
Teunis Romkes Lzn. 

40jaar 
15 jaar 
12jaar 
28jaar 
19 jaar 
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Vissersvolk rond de Zuiderzee 
(uit een lezing van J. de Veen) 

De visserij op de Zuiderzee was, vergeleken met de Noordzee
visserij, van weinig betekenis. Het waren hoofdzakelijk de ou
de vissers, die zich toelegden op een visserij in de kom en 
daarbij waren de visserijen met stalen, lijnen, ladderingnet
jes, kubben en sleepnetten te beschouwen als de belangrijks
te . Voorts werd ook, maar dit was de werkzaamheid van de 
aalvissers, een kleine groep, in het najaar met fuiken naar aal 
gevist. 

De Zuiderzee van vóór de doorbraken was te beschouwen als 
een brakwatergebied met een flora en fauna die aan zoet- en 
brakwater is aangepast. Vissen, die in zoutwater leven, zul
len, als ze niet door een instinctieve drang naar het zoete wa
ter worden geleid om er te paaien, nooit in dergelijke wateren 
voorkomen. Het waren dus maar enkele soorten die, omdat ze 
met voorliefde leven in brakwater, of het zoete water nodig 
hebben om zich te kunnen voortplanten, de Zuiderzee van 
voor de doorbraak bezochten. Dit waren zalmen, steuren, fo
rellen, spieringen, alen en botten. 
Toen de Zuiderzee verzoutte, ging de stock van deze vissoor
ten met het jaar achteruit, maar kwamen er andere soorten, 
soorten die weer pasten in dit zoutere milieu. Er kwamen ha
ringen van de soort zoals we kennen van de Oostzee, haringen 
die men in wetenschappelijke kringen brakwaterharingen 
noemt; er kwamen ansjovissen, haringachtige visjes die we in 
hoofdzaak aantreffen aan de Franse en Spaanse kusten. 
Beide soorten, en bij de visserijen uit de latere tijden zeer be
langrijke vissoorten, kozen de Zuiderzee tot paaigebied. Koos 
de haring als paaigebied de kom, met een zoutgehalte van 
plm. 8 %0, de ansjovis paaide ten Noorden van dit paaigebied 
in water met een zoutgehalte van plm. 15 - 17 %0. De haring, la
ter in de volksmond Zuiderzeeharing genoemd, kwam in het 
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vroege voorjaar via het Marsdiep naar de kom van de Zuider
zee en paaide in hoofdzaak in maart en april; de ansjovis, die 
eveneens over het Marsdiep naar de Zuiderzee kwam, trok in 
de meimaand naar binnen en paaide dan in juni en juli. Ook 
kwam de botstand, toen het oppervlak van de Zuiderzee veel 
groter en het Zuiderzeewater een mengsel van zout en zoet 
water werd waarin de bot met voorliefde leeft, op peil. 
In sommige jaargetijden trof men in het Noordelijk deel van de 
Zuiderzee zelfs echte Noordzeevissen aan, zoals gullen, wij
tingen, schollen, roggen en sprotten. Met al deze vissoorten 
kwamen tegelijkertijd ook de strandkrab {Carcinus maenas), 
de zwemkrab {Portunus holsatus). de later door de weten
schap als Zuiderzeekrab aangeduide krab {Heteropanope tri
dentata) en de gewone garnaal (Crangon vulgaris) in de Zui
derzee. Kwamen de strandkrab en zwemkrab in het Noordelij
ke deel voor, de Zuiderzeekrab en de garnaal verspreidden 
zich over de gehele Zuiderzee. 
De verandering in vissoorten bracht, zoals te begrijpen is, 
mee, dat de visserijen moesten veranderen. De specifieke 
voor de binnenvisserij ingerichte vistuigjes als kleine fuikjes, 
schakels, wargarens, vlouwen en binnenzegens moesten nu 
vervangen worden door zeevistuigen. Door de sterk doorko
mende getijstromen kwam men er al gauw toe om stalen (dit 
zijn aan palen verankerde kuilen) in de kuststrook te zetten; 
de kleine fuikjes werden vervangen door stevige kustfuiken, 
van de schakels werden scheynetten of drijfnetten gemaakt. 
En zo ontstond in een korte spanne tijds een technische om
vorming die op de duur heeft geleid tot methoden die later de 
Zuiderzeevisserij met sprongen omhoog deed gaan. De be
langrijkste visserijen vinden we later aan de Westwal, wat we 
moeten toeschrijven aan de invloed van de getijstromen, die 
hier van de meeste betekenis waren. De verandering in de vis
serij bracht ook mee, dat de visserijen aan de Zuid- en Oostwal 
in betekenis op de duur achteruitgingen. 

De vissersplaatsen Harderwijk, Elburg, Kampen en Vollenho
ve hadden in belangrijkheid sterk ingeboet. Kampen had 
daarbij, in concurrentie met Amsterdam, zijn zeegaande han
delsvloot zien verdwijnen, had moeten dulden, dat Amster
dam later het paalrecht inpikte en zich op de Zuiderzee heer 
en meester ging voelen. 
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Tot de oudste scheepstypen, die bij de Zuiderzeevisserij ge
bruikt zijn, moeten wij de platbodems rekenen, de afstamme
lingen van de door de Romeinen hier ingevoerde scuta's. Het 
platbodem-vaartuig vinden we trouwens overal in ons land in 
gebruik en overwegend als vissersvaartuig. Zijn het in de 
Zeeuwse wateren de hengst, de hoogaars en de schouw, op 
de Zuiderzee zijn het de ever, de pluit, de bons, de schokker, 
de blazer en de kwak. 
Tot de alleroudste Zuiderzeescheepjes moeten we rekenen de 
evers en pluiten. En als we dan nog verder gaan zoeken, 
wordt het ons duidelijk, dat van beide scheepjes de pluit als 
type het alleroudste vissersvaartuigje is geweest. Dit 
scheepje was trouwens het vaartuigje van de vissers van de 
Zuidwal; uit dit type is veel later de bons ontstaan, het vis
sersvaartuig dat bij de vissers van de Oostwal overwegend in 
gebruik was. 
Een modificatie van de pluit was de ever. Dit scheepje had wel
iswaar een platte bodem, maar had ook weer invloeden on
dergaan die de zeegaande schepen hadden. De huid van dit 
type was "overnaads", kwam dus overeen met de bouwwijze 
van de koggen en doghboten; het had voorts een overdekt 
voorschip, een plecht en een groot bun voor het bewaren van 
de vangst. Dit type, dat later het prototype is geworden van 
alle vissersscheepjes: de kwak, het waterschip, de snik, het 
skullerskib, de Tückerkahn en de Tagler, is tot 1880 in gebruik 
gebleven bij de vissers van de Elbe. In het visserijmuseum te 
Alto na worden modellen, van de oudste typen tot de typen die 
in 1870 werden gebruikt, bewaard. In onze musea ontbreken 
ze; slechts een grachtje te Enkhuizen, de staaleversgracht en 
de breefok van de kwak, herinneren ons nog aan het bestaan 
van deze vaartuigen. 
De ever bleek ook geschikt te zijn voor de visserij op de Noord
zee. En het is daarom, dat we vermoeden, dat de vissers van 
de Westwal, ter completering van hun bedrijf, met deze vaar
tuigen ook op de Noordzee hebben gevist. Trouwens, dit moet 
wel zo geweest zijn, want anders is het weer niet denkbaar, 
hoe we aan alle modificaties, zoals blazers, snikken en smak
ken, gekomen zijn. 
Bij de vissers van Blankenese was de ever het schip waarmee 
men met scheynetten en later met korren op de Noordzee vis
te. Aldaar is de ever ook geweest het schip waaruit in latere 
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tijden een verscheidenheid van andere vissersvaartuigen ont
stond. De Duitse evers kwamen zelfs nog in 1850 geregeld 
markten te Enkhuizen. 
De ontwikkeling in de bouw van de vissersvaartuigen - en aan 
de Westwal is deze ontwikkeling al in de 16e eeuw begonnen -
hield gelijke tred met de ontwikkeling in de bouw van de zee
gaande schepen. Met allerlei nieuwe snufjes, die voor de gro
te schepen werden uitgedokterd, werden ook de vissers
scheepjes geënt. Men kwam er zelfs toe om scheepjes te bou
wen die aangepast waren aan het gebied waar zij gebruikt 
moesten worden. Waren het waterschip en de kwak de eer
sten, daarna kwamen de botters, de motten en bollen. Eerst 
nog werden de grotere schepen overnaads gebouwd, maar 
toen Zierikzee, dit was in het midden van de 15e eeuw, het 
eerste gladbouw schip van stapel liet lopen, vond dit op de 
werven aan de Zuiderzee direct navolging. En we moeten er 
ook weer dit aan toevoegen: met het betere schip kwam ook 
de grootscheepser opgezette visserij. 

Van gelegenheidsvissers werden de meesten later beroeps
vissers. Was de visserij op de Zuiderzeeharing teneinde, men 
schakelde daarna direct over naar een andere visserij; de 
grootste vaartuigen voeren dan naar de Noordzee voor de vis
serij op platvis of rondvis. Deze snelle ontwikkeling van het 
vissersschip zagen we weer niet aan de Oost- en Zuidwal. 
Daar bleef men nog heel lang de oude vertrouwde typen ge
bruiken. En het waren ook weer de hellingbazen van de West
wal, die de oude bonzen als voorbeeld namen voor de bouw 
van de schokker, de schepen die, omdat ze waakzame sche
pen waren, in de 18e eeuw bij de Noordzeekustvisserij wer
den ingelijfd. 
In het begin van de 19e eeuw komen er kleine kwakken in ge
bruik. Werden zij eerst hoekers genoemd, later veranderde 
deze naam in botters. En er kwamen zelfs verschillende ty
pen: de Gooier botter, de Marker botter, de Hoornse botter. 

Het zou te veel tijd vorderen als we het verloop van de oude 
visserijen op de voet bleven volgen. Weliswaar zou dit wense
lijk zijn als ons doel enkel gericht was op de historische ont
wikkeling. Maar nu ons doel anders ligt, nu het een richting 
uitgaat welke beoogt de bedrijfsgewoonten van de Zuider-

82 



zeevissers te bespreken, is de omzwerving in de geschiedenis 
van de Zuiderzee al lang genoeg. Toch ook weer zij hier aan 
toegevoegd, dat ik deze geschiedenis nodig had om U er van 
op de hoogte te brengen, dat de zeden en bedrijfsgewoonten 
van de Zuiderzeevissers in menig opzicht parallel gaan met de 
zeden en bedrijfsgewoonten van onze Noordzeevissers, ja 
zelfs ook met die van de buitenlandse vissers. 
Immers, onze vissers zijn het geweest, die in oude tijden hun 
vakmanschap, en daarbij natuurlijk ook hun zeden en bedrijfs
gewoonten, op buitenlandse vissers overplantten, een kant 
van de kwestie, die door de visserijhistorici in andere landen 
volkomen wordt erkend. 
In wezen komt het er echter op neer, dat de zeevisserijen van 
het Noordwestelijk deel van Europa als druppels water op el
kaar gelijken; in wezen komt het er op neer, dat de vissers van 
het Noordwestelijk deel van Europa te beschouwen zijn als le
den van één grote familie. Het is n.l. zo: wàt we hier als oude 
doorgewinterde bedrijfsgewoonten aantreffen, treffen we 
overal elders ook aan. 
Als voorbeeld van bedrijfsgewoonten, die we vroeger bij de 
zeevissers van Engelse, Duitse en Hollandse vissersplaatsen 
aantroffen, het volgende: Gewoonte bij de zeevissers was, 
dat de schippers vóór de aanvang van een nieuwe teelt zelf, 
zoals dit weer heette, hun volk zochten. Geen der matrozen, 
die het in zijn hoofd haalde om, zoals het toen heette, zèlf een 
stee te zoeken. Welnu, van te voren was dan de toenadering 
door kennissen of familieleden in schema gezet en rekende 
enerzijds de matroos op zijn stee en anderzijds de schipper op 
zijn matroos. 
Het kon echter nog weken duren voor de officiële indienstne
ming van de matroos haar beslag kreeg, niettegenstaande 
schipper en matroos elkaar dagelijks spraken en daarbij ver
trouwelijk praatten over de wederzijdse familie-aangelegen
heden. Welnu, deze wel wat komische verhouding eindigde 
dan als de schipper, netjes opgedoft, naar de woning van zijn 
matroos ging, daar met de vereiste onderscheiding en bijzon
dere plichtplegingen in de mooie kamer werd geloodst en de 
matroos, die van te voren door de relatie van de schipper van 
het grote gebeuren op de hoogte was gesteld, de nieuwe pa
troon te verstaan gaf, dat hij genegen was om gedurende de 
teelt bij hem te varen. Deze transactie eindigde dan gewoon-
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lijk met koffie met koek, soms ook met een borrel. 
Bij de oude visserijen - en ook die van de Zuiderzee-, was de 
positie van de schipper te vergelijken met de positie van een 
patriarch. Zijn gezag, hoe ongerijmd en dom soms, werd door 
de ondergeschikten zonder verzet aanvaard. De schipper was 
nu eenmaal de hoogste functionaris aan boord, de gezagsdra
ger en dus de man die alles wist; zijn beweringen golden als 
het summum van kennis, daarvoor was hij de schipper. En zo 
zag hij zichzelf trouwens ook. Immers, op de loonbrief - en zo 
was ook weer de denkwijze van de mindere goden aan boord -
prijkte zijn naam bovenaan. 
Deze in onze tijd zeer aanvechtbare zienswijze was nog een 
overblijfsel uit de tijd toen de rederijen van de Zuiderzee hun 
haringbuizen naar de Noordzee dirigeerden, uit de tijd toen 
deftig uitgedoste burgemeesters en schepenen met een na
sleep van mindere goden, de haringschippers volstopten met 
"placcaeten, ampliatiën ende ordonnantiën". 
Immers, de "stierman" was toen de man aan boord van de 
buis, die dure eden ten overstaan van de schout zwoer en een 
acte van consent bekwam uit handen van de hoge autoritei
ten. Dat het een eenvoudige zeerob bij dit spel der ijdelheid 
naar het hoofd steeg, is hem dan ook niet kwalijk te nemen. 
Ook gold bij zijn superieuren importantie als belangrijk. Waar
om onze stierman, maar waarom ook zijn ondergeschikten, al
les deden om het de chefs naar de zin te maken. De chef was 
de heer en in de heer zagen zij nu eenmaal de grote man. En al 
was deze hoogste chef nu een onbeduidend mens, een gewe
tenloze booswicht of een man, die het met de zeden van die 
tijd niet zo nauw nam, in het oog van de stierman en de sche
pelingen bleef hij de heer die men kruiperige onderdanigheid 
bewees. 
Deze gedragslijn treffen we trouwens bij het haring-grootbe
drijf nog hier en daar aan en heeft er toe geleid, dat een deel 
der intelligentste vissers is uitgeweken naar andere bedrij
ven. 
Welnu, uit deze stierlui zijn op de duur, toen het met het ha
ring-grootbedrijf van de Zuiderzee snel bergafwaarts ging, de 
schippers-eigenaars gekomen, die met veel kleinere vaartui
gen in het gunstige jaargetijde naar de Noordzee gingen om te 
vissen. En tot mijn tijd behielden zij, niettegenstaande hun 
bestaan uiterst sober was, hun patriarchale waardigheid. 
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Denken we hierbij aan de deftige Urker schippers met hun no
gal hoge kapoetsen scheef op hun hoofden, hun zilveren rin
getjes in de oren en schoenen met grote gespen aan hun voe
ten; denken we, om maar kort bij huis te blijven, aan de Enk
huizer schippers van weleer, gekleed gaande in truien met 
kabels en kwasten, duffelse jekkers en trijpen pantoffels met 
borduursel. Het bleven de in eigen ogen uitverkorenen, al 
keek de bevolking van de plaats hunner inwoning ook laag op 
hen neer. 
En zo zagen we ook weer deze schippers "hun volk" betrek
ken uit familieleden, gelijk gezinden of mannen die ze gemak
kelijk naar hun hand konden zetten. Dat hierbij de geloofsrich
ting van de knecht een belangrijke rol speelde, behoeft wel 
geen nader betoog. 
Het ging hierbij in de eerste plaats niet om 's mans bijzondere 
capaciteiten als visser, maar om de plooibaarheid en de gods
dienstrichting. Een knecht die rooms-katholiek was, kreeg 
zelden een stee bij een schipper die de Nederlands Hervorm
de geloofsrichting was toegedaan; een man die lidmaat was 
van de Gereformeerde gemeente, o.h. kruis, kwam niet te va
ren bij een schipper, die tot de Gereformeerde richting be
hoorde. Kameraadschap tussen de Markers, die van huis uit 
Christelijk-Historisch en de Urkers, die weer overwegend ge
reformeerd waren, was er niet. De geloofsrichtingen vormden 
de kloof die belette, dat er onder de vissers meer onderling 
contact was. 

Voegen we hierbij het isolement waarin de visser leefde als de 
graadmeter bij de beoordeling van zijn mentaliteit, wij leren 
dan inzien, dat alle groepjes bij elkaar bleven hokken en er van 
een innig samengaan in het belang van het bedrijfsleven niet 
veel terecht kwam. 
Wat hierbij ook weer een bijzondere rol speelde, was het isole
ment van de vissersplaatjes en de ontwikkelingsmogelijkhe
den in die dagen van de "kleyne luyden". 
Toen er langs de Zuiderzee nog geen spoorwegen waren, ble
ven de vissersplaatsjes in hun isolement sluimeren. Men bleef 
vasthouden aan de zeden en gewoonten die de kleine ge
meenschap als de enige juiste voorstond. Scheepjes en visse
rijgereedschappen, die behoorden tot deze gemeenschap, 
werden als eigen goed beschouwd en dus ontzien, maar in zee 
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Ansjovis inleggen omstreeks 1930. 
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staande vistuigen van vissers die niet tot de kleine groep be
hoorden, vernielde men als men er last van had. Hulp bieden 
bij rampen deed men alleen als het de mensen van de eigen 
groep gold. Gold het schepelingen uit andere plaatsen, dan 
was er heel veel overredingskracht voor nodig om de redders 
in beweging te krijgen. Ik denk hierbij aan de Durgerdammer 
vissers, die op een ijsschots op drift sloegen en aan een schip
per die in het gezicht van Enkhuizen met zijn scheepje ver
ging. In beide gevallen werd toen geen hulp geboden. 

En hoe stond het er in die dagen met de ontwikkeling van de 
visserman voor? Welnu, de ontwikkeling van de jonge visser
man stond toen op een zeer laag peil. Lezen en schrijven kon
den de meesten niet. En het schoolbezoek was, toen er nog 
geen leerplichtwet de ouders verplichtte hun kinderen naar 
de scholen te sturen, slecht. De kinderen werden al heel vroeg 
voor het lichte werk bij de visserij gebruikt. Azen en spleten 
van beuglijnen, boeten en breien van netwerk, het was zo het 
werk dat men kinderen kon laten doen. En hoe lang soms? 

We willen zo gaarne, al is het ook maar een heel klein beetje, 
romantiek en poëzie zien in het leven der vissers. Zij moeten 
immers ook hun legenden hebben, zeggen we dan, legenden 
die van vader op zoon overgaan en die des winters, als allen 
gezeten zijn bij het haardvuur, door de oudsten en wijsten 
worden verteld. 
Geachte lezers, het spijt me dit te moeten zeggen, maar legen
den heb ik, die toch leefde tussen de vissers, nooit gehoord. 
De legende over de meerman van Schouwen, die het aan de 
stok kreeg met vissers, is onder de vissers van Zierikzee, Brui
nisse en Brouwershaven niet bekend; de legende van de rood
harige meerman, die in de Zuiderzee van kwaadheid in de sim
men van de netten beet en die door zeer geloofwaardige hop
mannen zou zijn gezien, is onder de Zuiderzeevissers onbe
kend; de legende van de mooie zeemeermin van Edam, die 
zelfs, naar ik meen, trouwde met een Edammer, maar later 
door heimwee gedreven, weer naar de zee vluchtte, is onder 
de Zuiderzeevissers niet bekend. Trouwens, legenden over 
meermannen en meerminnen vinden we overal, zij het dan, 
dat in de wijze waarop zij zich gedroegen, verschil was. 
Eén legende was er bij de Zuiderzeevissers bekend en dit was 
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de legende over Nagel. Beweerd werd, dat je nog altijd als het 
stormde, de klokken kon horen beieren. Maar deze legende 
leeft echter ook weer onder de vissers van Wollin. Daar hoor 
je, volgens de overlevering, bij storm de klokken van het in de 
vroege middeleeuwen door de zee verzwolgen Veneta even
eens beieren. 
Of de Hollandse vissers, die in de 1 le en 12e eeuw naar de 
Oostzeekust emigreerden, deze legende toen hier hebben in
gevoerd, weten we niet, maar het heeft er toch veel van. 

Een geloof in wonderdadige werkingen of verschijnselen, wat 
we noemen bijgeloof, troffen we bij de vissers van de Zuider
zeesteden ook aan. Trouwens, de meeste vissers zijn, ook nu 
nog, bijgelovig. 
Zo was het Sint-Elmusvuur, dit is de zwakke uitwisseling van 
aarde- en luchtelectriciteit, wat bij stormweer nu en dan ge
zien werd op de masttoppen, een verschijnsel dat rampspoe
den aankondigde. Hij, die niet door een rampspoed wenste 
bezocht te worden, werd aangeraden niet naar dit zwakke 
licht te kijken;, hij, die echter, trots alle goedgemeende raad
gevingen, wel naar dit licht bleef kijken, spotte, volgens de 
mening der visserlui, met zijn leven. 
Kraaien, die over botters of schokkers vlogen, kondigden 
sterfgevallen binnen de kring der opvarenden aan. Uitwerp
selen van zeevogels, die op het schip vielen, brachten weer 
geluk. 
De "witte engel" zien, d.w.z. in de nacht een witte gedaante 
op het voorschip zien, kondigde een ramp aan, waarbij schip 
en bemanning ten gronde gingen. 
Dolfijnen - door de Zuiderzeevissers genoemd "haalders en 
brengers" - golden als weerprofeten. 
Zag men deze komisch duikelende walvissen veel in "'t vaar
water" (het diepste deel van de Zuiderzee tussen de Kreupel 
en het Val), dan betekende dit, een periode van bestendig 
weer. 
Zeemeeuwen golden ook als weervoorspellers. Krijsende 
meeuwen boven land voorspelden slecht weer, luie meeuwen 
op het water de komst van onweer, hoog in de lucht zeilende 
meeuwen rustig weer. Zelfs haringen, spieringen en ansjovis
sen hadden een rol bij de weervoorspelling. 
Hoog zwemmende haringen en ansjovissen kondigden veran-
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dering van weer aan; spieringen vlak bij de wal eveneens. 
Alen waren zelfs bijzonder begaafde weerprofeten. Deze vis
sen, in glazen kommetjes bewaard, waren de aankondigers 
van alle weersgesteldheden. 
Zon en maan werden ook betrokken in de weervoorspelling. 
Een in wolkbanken naar de kim dalende zon voorspelde slecht 
weer uit het Zuidwesten. Het rijmpje, dat hierop van toepas
sing was, luidde zo: "De zon in een nest, morgen de wind 
Zuidwest". 
Was er een kring om de zon, dan beduidde dit, dat er slecht 
weer in aantocht was. Het rijmpje, dat dit beeld bezong, was 
zo: "Een kring om de zon, daar schreien vrouwen en kinderen 
om". 
De maan kon wel eens in een kring staan, wat dan ook gezien 
werd als gevaarlijk. Maar, zo rijmden de vissers weer: "Een 
kring om de maan, kan vergaan", waarmee men dan te ver
staan gaf, dat het aangekondigde slechte weer ook kon uitblij
ven. 
Bijzonnen waren gewoonlijk aankondigsters van harde brie
zen of stormen. 
Helder zicht in de nacht beduidde de komst van harde wind. 
De vissers rijmden hierover: "Een groot vurenzicht, pas op 
voor de komende bries en reef je zeilen dicht". 
Er waren nog meer rijmpjes, rijmpjes waarbij de natuurver
schijnselen een goede of minder goede visserij voorspelden. 
In de aanvang van het ansjovisseizoen speelden donderbuien 
weer een bijzondere rol, wat als volgt werd berijmd: "Elke 
donderslag in mei, brengt honderdduzend ansjopies met 't 
nieuwe tij". 
Een in de nacht lichtende zee was weer een aankondigster 
van een slechte vangst. Het rijmpje, dat hierop betrekking 
had, luidde aldus: "Een lichtende zee, een misse visserij en 
een lege kee". (kee = bergplaats voor vis). 

Wat we ook bij de vissers aantroffen en wat getuigde van 
vasthoudendheid aan oude gebruiken, betrof de inrichting 
van hun schepen. Het vissersschip van de kleine-visserman 
was een open schip. Een dicht schip, d.w.z. een geheel gedekt 
schip, was op de visserij, naar de mening van de meeste vis
serlui, een onbruikbaar ding. Vissersscheepjes waren in 
Schotland, in Engeland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen 
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en ons land (Vlaanderen daarbij inbegrepen) open scheepjes. 
Het waren bij de oude bedrijven slechts de schepen als bui
zen, kweeën en smakken, dus de schepen van rederijen, die 
van dekken waren voorzien. De kleine-visserman beliefde de
ze inrichtingen niet, zwoer bij het open scheepje. En hij moti
veerde zijn standpunt hierover zo: zijn schip hoefde geen la
ding te bergen welke droog moest blijven. 
Deze wel wat domme gedragslijn heeft in de loop der tijden 
vele vissers het leven gekost, maar bleef, trots alle goede 
raadgevingen, voortbestaan. Door overheidsinstanties werd 
later als eis gesteld, dat zeegaande vissersschepen geheel ge
dekt moesten zijn. En daarmee is toen een euvel, dat te wijten 
was aan een schromelijke kortzichtigheid van de visserlui, uit 
de weg geruimd. 
De visserman hield er ook van om zijn schip met een verschei
denheid van helle kleuren te beschilderen, Karmijnrood, me
nierood, oranje, citroengeel, wit, zeegroen, donkergroen, 
blauw en zwart waren de kleuren, die tot zijn verbeelding 
spraken. 
Semi-tinten, de kleurpatronen met een verfijnde nuance, la
gen buiten zijn smaak voor kleuren. En verwonderen moet ons 
dit toch ook weer, als we er aan denken, dat hij, levende in de 
vrije natuur, dagelijks werd geconfronteerd met de schoonste 
kleurenpracht. 
Vreugde en rouw stonden ook op het menu, al betrof dit dan 
niet zijn smaak voor het uiterlijk van zijn schip. 
Als één der schepelingen of een kind van de schipper in het 
huwelijksbootje stapte, bond men tijdens de bruidsdagen in 
de masttop dennetakjes, waaronder op de trouwdag de drie
kleur werd gehesen. 
Rouw werd op twee manieren zichtbaar voorgesteld. Op de 
Zuiderzee was het gewoonte om als teken van rouw een zwar
te vaan te voeren met een wit veld onder het scheerhekje 
waarin een treurwilg geborduurd was; de Noordzeevissers 
hadden de gewoonte om de steng, die gewoonlijk wit-blauw 
was, zwart te schilderen en de brede vaan te vervangen door 
een smalle vaan. 
Ook was het gewoonte om met vissersschepen te pronken. 
Dit geschiedde in het voorjaar als de schepen pas waren ge
teerd en geschilderd en, voor de teelt begon, nog enkele we
ken in de haven bleven liggen of in de duinen stonden. 
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Bij het pronken werd gebruik gemaakt van pronkvanen. Deze 
vanen, die gewoonlijk door de vrouwen van de schippers ver
vaardigd werden, hadden rode of blauwe kleuren. De lengte 
van een pronkvaan was soms zo, dat bij windstilte het einde 
van de vaan ongeveer 4 meter boven het boord hing. Begon de 
teelt, dan werd de pronkvaan vervangen door een visvaan of 
een windzakje. 
In de begin van de 19e eeuw waren de pronkvanen bij de Vo
lendammer vissers nog in gebruik; de Scheveningse vissers 
gebruikten nog pronkvanen tot 1895; de vissers van Swine
munde en Wollin hebben de pronkvanen afgeschaft tegelijk 
met de verdwijning van de Kahnen en Taglers. 

Werd vanouds in de Zuiderzee naar haring gevist met kruis
want, gaandwant, zegens en fuiken, toen de breimachine, een 
Franse vinding van plm. 1850, in gebruik kwam, veranderde er 
veel bij de haringvisserij. Het machinaal vervaardigde haring
net kwam omstreeks 1880 in gebruik en vond al gauw een gro
te aftrek. Het was veel en veel goedkoper dan het oude met de 
hand gebreide ladderingnet en stelde de visserman in staat 
om met veel groter aantallen tegelijk te vissen dan oudtijds 
met gebruikmaking van de oude netten mogelijk was. Hier
door kwamen er ook veel meer vissers. En hierdoor begonnen 
oude vissersplaatsen, die op het punt stonden hun vissersbe
volking te verliezen, weer op te leven. Ze kregen weer wat 
meer armslag, meer vertier, ze fleurden op, werden als het 
ware uit hun slaap gewekt tot nieuw leven, tot nieuwe presta
ties. 
De vishandel en visindustrie zette alles op alles om tot een ze
kere welstand te komen; de rokersbedrijven bloeiden weer 
op. Het transporteren van de vis, vroeger een werkwijze wel
ke alleen voldeed als het gold gezouten vis, werd nu ook in 
nieuwe banen geleid. Moest bij het oude bedrijf de vangst van 
de kleine-visserman nog in de vissersplaatsen onder de bur
gerij verkocht worden, na 1880 verzond men per spoortrein al 
ongeveer 60 % van de aanvoer naar steden die vroeger met 
geen mogelijkheid te bereiken waren. 
Een andere visserij, die voorheen van weinig betekenis was, 
leefde eveneens op. Dit was de visserij op ansjovis. Ook bij dit 
bedrijf kwam het machinaal aangemaakte net in gebruik; 
voorts wist de handel van de ansjovis een product te maken 
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dat waardevol was. 
Deze visserij, ho&wel zeer wisselvallig, kon in sommige jaren 
goede uitkomsten geven. 
Er veranderde dus veel, ook in de mentaliteit van de visser
man. De gewichtig doende schipper, die altijd was geweest 
een onbereikbaar mens, had afgedaan. De visserlui gingen be
grijpen, dat, door samen te werken, iets te bereiken viel wat 
ten goede zou kunnen komen aan hun bedrijf; ze kregen ook 
begrip voor het werk van anderen, hielpen anderen als die in 
de knoei zaten, zochten zelf contact met hun collega's uit an
dere vissersplaatsen. 
Ook de Noordzeekustvisserij fleurde weer op. Na de haring
en ansjovisteelt voeren de grootste vaartuigen, nu vanwege 
de betere verdiensten, beter uitgerust naar de Noordzee; vele 
knechten verhuurden zich op de loggers en hielden dus ook in 
de tweede helft van het jaar hogere gages. 

Er is vroeger wel eens gezegd: sluit de Zuiderzee, want dan 
doe je een weldaad aan de vissersbevolking, dan noodzaak je 
hen, in hun eigen belang, een ander bedrijf te beginnen dat de 
mensen een beter bestaan geeft. 
Welnu, als ik de verdiensten van de Zuiderzeevissers uit die 
tijd vergelijk met de lonen, die toen aan de vissers van Scheve
ningen, Katwijk en Vlaardingen werden uitbetaald, dan is 
mijn conclusie, dat de gemiddelde Zuiderzeevisser toen meer 
verdiende dan zijn collega, die het gehele jaar door op de 
Noordzee voer. 
Het zij verre van mij te beweren, dat de Zuiderzeevisser toen 
een man was die het geld kon laten rollen. Maar ik weet ook, 
dat de beloning van de doorgewinterde Noordzeevissers toen 
heel slecht was, dat de vrouwen dezer vissers uit werken 
moesten gaan, lange dagen, om in het onderhoud van het ge
zin te voorzien en dat daarom de kinderen dezer vissers van 
een behoorlijke opvoeding verstoken bleven. 
Dit was ook de tijd waarin Heyermans zijn "Op hoop van ze
gen" schreef. 

92 



Veranderingen in 
de visserij op Urk zoals 
beschreven door Lub Jan Kramer 

De eerste motoren 
De fam. De Vries was een uitstekend bekend staande vissers
familie op Urk. Oude Wouter had drie zoons: Willem, die de 
oudste was; Jacob en Jan Wouter, zoals hij werd genoemd. 
In 1913 hadden ze alle drie een grote botter. Willem had de UK 
64; Jacob de 46 en Jan de 47. Vooral de oudste, Willem, was 
een visserman in merg en been. Ook fortuinig met de visserij 
en met een dochter van één van de beste families van Urk ge
trouwd. Willem was analfabeet. Maar in de visserij had hij een 
zeer goed verstand. Hij ging ook wel prat op zijn visserman
schap. Wat wij nooit bij anderen hebben gezien, was bij hem 
te zien. Boven de ingang tot de voorkamer stond met sierlijke 
vergulde letters in het glas geschreven: W. de Vries, Visser
man. 
Deze De Vries had omstreekts 1890 een grote houten botter 
laten maken in Echten. Deze botter was de pronk van de Urker 
vissersvloot. Een sieraad voor het oog wat model betreft en 
met zeer goede zeileigenschappen. En Willem had hart voor 
de visserij en dus ook voor het zeilen. En omdat hij het goed 
kon doen, mankeerde er noch aan zeil of fok of bijzeilen ook 
maar iets. Deze Willem van Wouter had vier dochters en een 
zoon. De zoon heette naar grootvader, ook Wouter en deze 
Wouter had in 1913 deze botter, de 64, van vader overgeno
men en liep met plannen om in deze botter, pas door hem ge
kocht, ook meteen maar een motor te laten zetten. 
Informaties werden genomen. De Kromhoutfabriek van Goed
koop te Amsterdam had een goed type middeldruk-motor ont
worpen en dus, na overleg met de vrouw, werden zij het eens; 
er zou een motor van Kromhout inkomen. 
De verbouwing vergde niet zo heel veel tijd; al moest er wel 
heel wat aan de botter veranderd worden. Van de 4 bunnen, 
op Urk ruimen genoemd, moest er één, het achterste, worden 
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Garnalen pellen en haring inpakken: 
Hoe klein het allemaal begon! 
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opgeofferd. Een sterk achterst hoofdschot kwam in de plaats 
van het weggezaagde gedeelte. De motor kreeg dusdoende 
behoorlijk ruimte en kwam niet te achterlijk. Overigens werd 
er aan de botter nog niets veranderd. Het grote zeiltuig bleef 
en ook mast en zwaarden, de grote brede fok en de helmstok. 
Ook aan het vistuig bleef alles nog hetzelfde. De boom met ko
rijzers en hanepoten (voorlopers) en dan de vislijn. 
En zo tufte de UK 64 als eerste Urker vissersvaartuig op eigen 
kracht door het water. In de eerste tijd was men nog zeer zui
nig op het gebruik van de motor. Als er voldoende wind was 
en gunstig, ging de motor stop en de fok er bij. Het was ook 
nog met recht een hulpmotor. Die van de UK 64 was slechts 16 
PK al werd hij een twintiger genoemd. Maar het was een pri
ma werktuig, dat de eigenaars nooit in de steek heeft gelaten 
en, nadat de 64 in de loop der jaren van een 40 PK was voor
zien, bij de IJsselmeervisserij nog lang en tot volle tevreden
heid heeft dienst gedaan. De prijs van deze eerste motor voor 
Urk was f 2.500,-. Een reservetank van 275 liter kostte f 45,-. 
De betalingscondities waren ook billijk, f 500,- na proefdraai
en en f 500,- zo spoedig mogelijk en voorts f 500,- per jaar en 
als dit niet kon f 300,-. Rentevergoeding 5 %. Natuurlijk zag 
de firma Goedkoop wel in, dat het aan te bevelen was om voor 
de niet kapitaalkrachtige vissers (en dat waren zij allen) het 
laten plaatsen van een motor zo aanvaardbaar mogelijk te ma
ken. Het goede voorbeeld moest navolging vinden. En dat 
deed het! Reeds dadelijk had de 64 grote voordelen boven de 
anderen, omdat hij altijd de vrije keuze der markt had. Niet 
lang heeft het geduurd of de motor van Wouter de Vries was 
afbetaald, reeds in 1916. 

De voordelen van mechanische kracht lagen op alle manier 
voor het grijpen. Geen getob om de haven uit of in te komen. 
Het motorvaartuig was altijd het eerste buiten als de wind 
niet voordelig was voor de zeilen. Met het vissen was het 
evenzo. De bepaalde diepte kon altijd gehouden worden en zo 
kon men wel door blijven gaan. Met de markt opzoeken was 
het weer de motor die er het eerst was en de beste prijs maak
te. 
Toch regende het niet meteen bestellingen bij de Kromhout, 
die zulk een succes met de motor van de UK 64 boekte. En daar 
was het feit, dat de eigenaar van de 64 zich niet door zijn mo-
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tor liet opjagen en beheersen, niet vreemd aan. Vaak was hij 
na een zeer voorspoedige en voordelige reis, reeds des don
derdags in de haven maar dan was het uit ook. Trouwens, ze 
voeren ook slechts met drie man en kregen dus tijdens het vis
sen of naar de markt gaan niet zo heel veel gelegenheid voor 
de zo nodige rust. Maar concurrentie, in de vorm van de colle
ga, die ook nog naar zee ging, was er ook niet, dus nam men de 
tijd om alles weer goed na te lopen. Ook had men nog niet de 
ervaring om te weten tot welke prestatie de motor in staat 
was. Men meende, dat het goed was hem zoveel mogelijk te 
ontzien. 

Het behoeft verder geen betoog, dat er, na de slechts éne roep 
ten goede, die van het gebruik van de motor van de UK 64 uit
ging, er velen van onze vissers waren, die ook een dergelijke 
motor wilden aanschaffen. Maar ... en die grote "maar" was er 
toen ook bij. De oorlog kwam en daarmee het gebrek aan ma
terialen en vooral olie. De oorlogvoerende partijen hadden 
hun materialen zelf meer dan nodig en vooral Duitsland, dat 
door de blokkade gewurgd werd. En daar de materialen voor 
de motoren meest uit Duitsland moesten komen, werd het 
probleem om aan een motor te komen voortdurend groter, 
naar gelang de oorlog langer duurde. Er werd dan ook een 
wachtlijst voor de bestellingen aangelegd bij de Kromhout
motorenfabriek, want Kromhout was favoriet in die tijd, waar
mee ik geenszins wil zeggen, dat dit in deze tijd niet het geval 
kan zijn, hoewel er thans vele goede motorenmerken bij de Ur
ker vloot in gebruik zijn. 
In 1915 kwam er geen enkele motor op Urk bij. De 64 had het 
veld nog alleen. In 1916 een tweetal: de UK 114 en de 158. In 
1917 werden van motoren voorzien de UK46, 59 en 77. In 1918 
stond alles enige tijd stil vanwege de reeds genoemde oor
logsmoeilijkheden die dat jaar hun toppunt bereikten. In 1919 
kwam de eerste 26 PK in de UK 163, ook kwamen toen voor 
plaatsing in aanmerking de 161 en de 203. De 203 kreeg de 
eerste 14 PK Kromhoutmotor ingebouwd. De 203 was een klei
ne botter; en eveneens kreeg de UK 75 in mei 1919 een motor. 
Al deze motoren werden nog bij de Kromhoutfabriek in Am
sterdam ingebouwd, behalve de motor voor de UK 147, die te 
Urk werd ingebouwd door de firma Hoekman & Zonen. Er wa
ren natuurlijk onder de vissers van Urk ook velen, die het ex-
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periment nog niet goed aandurfden. Het spreekwoord: Het 
zevenjaart er nog niet, deed bij ouderen, en ook sommige jon
geren, nog opgeld. En ook de omstandigheden werden met
een na de lange oorlog veel minder goed. Zoals het altijd gaat, 
er was een vaste prijs op de schol gekomen in de oorlog, toen 
men er kapitalen voor had kunnen maken. Meteen echter na 
de oorlog liet men de vaste prijzen los en dus was er overpro
duktie en de regering trok zich van de moeilijkheden der vis
sers niets aan. 

Andere en betere vismethode 

Behalve het in-gebruik-komen langzamerhand van de motor, 
was er ook door de stoom een betere vismethode in gebruik 
gekomen. Eeuwen lang was er met de boomkor gevist. Een 
meer of minder zware en lange stok, al naar gelang de grootte 
en trekkracht van het vaartuig, die het net openhield. Naar
mate de Engelse smakken tijdens de bloeiperiode van deze 
schepen groter werden, werd ook de boom langer. Toen de 
stoom kwam, werd aanvankelijk ook nog met de boom gevist. 
Ook de eerste Hollandse stoomtrawler, de "Betsy" viste aan
vankelijk met de boom. 

Maar al spoedig werden de scheerborden uitgevonden. Een 
stel houten planken met ijzer beslagen en door beugels of ket
tingen zo ingericht, dat de één bij het te water brengen, met 
een net er tussen, links uitscheerde en de ander rechts. Door 
het aanbrengen van drijvers op de bovenpees van het net, de 
bordenkor, kon de vishoogte van het net ook belangrijk wor
den verhoogd, dus verbeterd, omdat behalve platvis, die laag 
op de zeebodem is er ook rondvis was te vangen, die soms in 
hogere waterlagen haar voedsel of prooi moet zoeken. 
Vooral voor het vangen van rondvis was het uitvinden van de 
scheerborden een geweldige verbetering. Later kwam daar 
het patent nog bij, waar wij het hier niet over zullen hebben. 
In 1908 deed een Duitser op een Scheveninger zeillogger een 
reisje mee, om een door hem uitgevonden stel visborden te 
demonstreren. Dit slaagde naar wens en de bomen werden al
gemeen door borden, ook wel deuren genoemd, vervangen. 
Toentertijd verkeerden er ook regelmatig Urker vissers in 
Scheveningen. Deze Urkers namen de netten, de bordenkor-
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ren, wel eens goed in ogenschouw en begonnen ook zulke 
netten te maken. Weldra gingen ook zij het proberen met de 
borden. De besten hadden ook de beste resultaten. Het bleek, 
dat met neergaand tij en goede wind de borden het meest vin
gen. Kracht, trekkracht was dus nodig. De ene visser, die min
der ving met zijn bordenkor dan de ander, verbeterde dan 
weer naar aanwijzing van de buurman en zo kwam men er 
langzamerhand wel in en achter. De UK 64 viste ook, nadat de 
motor was geplaatst, met de boom. Maar juist toen bleek, 
welk een omslachtige en gevaarlijke en ook tijdrovende vis
methode dit vissen naar oude manier was. 
De motor, het gebruik ervan betekende ook een volledige om
wenteling van alles wat met de uitoefening van de visserij aan 
boord te maken had. Voorheen, toen de schepen nog veel klei
ner waren, ging alles met de hand. Toen de schuiten en bot
ters groter werden gemaakt, kwam er eerst een eenvoudige 
lier achter de mast, zonder dubbel werk. Later een vaste lier 
achter de mast met meestal dubbel werk. Nog later een 
tweede liertje op het achterdek in de lengterichting van de 
schuit of botter. 
Deze lier diende om de zware zwaarden op te lieren en wat 
nog van meer belang was, om de achterste hanepoot, het deel 
van de kor met ijzers die op het achterschip terecht moest ko
men, aan boord te lieren. Toen de motor kwam, zag men het 
gebrekkige van één en ander meteen wel in. Maar het duurde 
even voor ieder van de motor een volledig en meer juist ge
bruik kon maken. 
Toen de boomkor dan ook was afgeschaft en iedereen borden 
had, werden vooreerst de borden aan staaldraden nog met de 
hand gevierd. Dubbele pennen in de voorbolder en ieder vier
de zijn eigen lijn, tot het juiste "bod" het juiste aantal lijn, er 
voor stond. 
Al gauw werd de lier, de winch, voor de motorkap geplaatst 
en door middel van een drijfriem met poelies en assen aange
dreven en zo was het zo inspannende halen met handkracht 
(elleboogstoom) voorbij. Dit was een zeer grote verbetering, 
maar het bleef niet de enige. Eerst werden er door de motor
vissers ook geen buiktouwen gebruikt. Veel gemartel om de 
kor binnen te krijgen. Toen de buiktouwen werden gebruikt, 
ging ook dit veel beter. De zwaarden en zwaardklampen van 
het zeilvaartuig, dat de omgebouwde botter altijd was ge-
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weest, vormden ook grote beletselen. Lange tijd hield men 
ook nog vast aan het gebruik van het schepnet om de vangst 
uit het aatje of de zak te scheppen. En dit grote zware schep
net, te zwaar voor een man, heeft het nog lang uitgehouden. 

De mast van de botter was, naar men meende, ook te lang. Na 
verloop van tijd werd ook deze ingekort. Er kwam, toen demo
tor in vermogen toenam, eerst een scherm voor het rad of de 
helmstok, om het buiswater enigszins te keren. Al gauw 
kwamen stuurhut en wormwiel of stuurlier. Dan de verlich
ting. In de oude tijd, vóór de petroleumlamP,; gebeurde het wel, 
dat als men aan de kor lag en er een zeilschip dreigend nabij 
kwam, de wacht naar omlaag ging en een smeulende turf tus
sen de tang nam en daarmee naar boven liep en voorop ging 
zwaaien, zodat er enig vuur te zien was. Deze "fakkel" moest 
dan het gevaar van de krakende windjammer keren. Men lag 
in die dagen vaak een voltij aan de kor, veel licht had men niet 
nodig en veel ging op het gevoel. 
Bij het gebruik maken van de motor werd dit ook heel anders. 
Petroleum-verlichting was heel gebrekkig en kostbaar en men 
had er niet veel aan. De carbid-verlichting bracht de nodige 
verbetering voor enige tijd. Deze verlichting werd weer ach
terhaald door het elektrisch licht. Eerst 12, daarna 24 en nog 
later, maar dan zijn we al in deze tijd 110 of 220 volt. 

Zo ook de visberging. Het bewaren in ijs. Met de zomer was 
het met de zeilen een ijskist op de deken. (De plaats aan beide 
kanten naast het bun.) Met de komst van de motor, toen ge
rekend werd op veel groter vangst, ging deze wijze van visbe
waren ook niet meer. Er werden vóór de deken keeën ge
bouwd. Het vooronder moest dan een stuk ingekort. Meestal 
kreeg dan ook ieder van de bemanningsleden zijn eigen kooi. 
Wat uit de aard der zaak een grote verbetering was. Tegen de 
huid en oplangers van de botter kwam ook een wegering van 
dunnere planken en al naar gelang van de holte der botter 
werd deze ruimte verdeeld met wegneembare planken, gelijk 
ook nu nog het geval is. En zo kwamen de viskeeën vlak tegen 
het vooronder en de visslijm kon gemakkelijk in het ozes lo
pen. Ideaal was deze visberging niet. Bij veel vangst ging de 
botter voorover, de belasting was te ver naar voren. Als de vis 
in de zomer enige dagen in de keeën zat, had men de lucht in 
het logies. 
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Alles wat aan verbeteringen tot stand is gekomen stond dus, 
hoe kan het ook anders, in verband met de invoering van de 
motor. 

Lub Kramer (1891-1970). 

100 



Esbjerg 
De snurrevaadvisserij 

Natuurlijk waren de Urker vissers reeds voor 1932 met deze 
wijze van vissen in aanraking gekomen. De Denen lagen op 
onze kusten te vissen, op dezelfde visplaatsen die ze ook met 
de kor afvisten. Het voorjaar van '32 was slecht geweest, de 
zomer werd zo mogelijk nog slechter. De dagen waren lang en 
de kwallen hadden niet op zich laten wachten. En als de trek 
met de kor uit was, had men slechts enkele tongetjes en hoog
uit een mand scholletjes. Bij nacht, als de Denen lekker lagen 
te rusten met de motor stop, vingen de korders enkele kilo's 
tong, die als men aan de markt kwam, weinig opbrachten, 
want het Franse contingent was net uitgeput en ging eerst de 
volgende maand weer open. 
En dit ging week aan week. Een lonende exploitatie was niet 
te maken, door niemand. De gelukkigsten, die het meeste bes
omden, leden de geringste verliezen, maar niemand verdien
de zoveel, dat hij enigszins tevreden kon zijn. En toenmaals 
markten verscheidene Deense kotters ook in IJmuiden en de 
Urker vissers, die tijdens het vissen bij deze kotters hun num
mers hadden opgenomen, konden dan lezen, wat in hetzelfde 
tijdsverloop, dat zij met de kor nog geen f 200,- hadden be
somd, deze scheepjes met hun minder motorvermogen, het 5 
à 7-voudige hadden besomd. En in de herfst gingen de Denen 
naar de Dogge~sbank en kwamen met kotters vol schar terug, 
die ook goede prijzen opbracht. 
Geen wonder, dat de vraag onderling werd besproken: zou 
deze visserij nu maar alleen een monopolie voor de Denen zijn 
of zouden wij dat ook kunnen leren? Het zou toch wel geen 
heksen zijn; al ging men er wel van uit, dat de ervaring die 
men nodig had, offers zou vragen; leergeld zou er wel betaald 
moeten worden. Maar wie zou de kat de bel aanbinden? Want 
in alle geval moest de•korlier van dek en moesten er zulke net
ten aangeschaft als ook de Denen hadden; men kwam voor 
nogal niet geringe uitgaven en dat in die slechte tijd. 
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Te1_1slotte kwamen een vijftal botter-eigenaars overeen om 
een onderling accoord aan te gaan. Een botter zou naar Esb
jerg gaan om de lier te laten plaatsen en te laten doen wat no
dig was. De andere vier botters konden doorgaan met vissen 
en de opbrengst van deze maatschap zou dan verdeeld wor
den, zodat ieder dan toch nog enige inkomsten had. 
Was de eerste dan in de vaart met de voor hen nieuwe visserij, 
dan volgden achtereenvolgens de anderen. Op papier werd 
niets vastgelegd, het was een afspraak. Wie dit samen over
eengekomen waren, waren de schippers J. Molenaar van de 
UK 1; W. Pasterkamp van de UK 52; K. Romkes van de UK 68; J. 
Snoek van de UK 91 en L. Kramer van de UK 202. De UK 68 zou 
eerst naar Denemarken vertrekken en de anderen behoefden 
dan daar niet naar toe. De Deense winchen werden voor de 
andere vier besteld en konden dan op Urk worden geplaatst. 
Op een maandag voor in augustus vertrok de 68 dan ook naar 
Esbjerg en kwam, na een goede reis over de Noordzee van 180 
mijlen, in die plaats aan. De Denen zijn joviale lui en begonnen 
meteen aan het plaatsen der lier en wat meer nodig was. 
Reeds met een goede week kon het klaar zijn. De daarop vol
gende zondag, na de aankomst, werd meest aan boord door
gebracht. Want de taal was een gevoelige hinderpaal voor 
contact, al waren er ook wel enkele Hollanders met wie ge
sproken kon worden. 
De Denen zijn in die dagen van het eerste contact goede gast
heren geweest en waren ons overal in terwille. Er werd over
legd wat gedaan moest worden als de werkzaamheden klaar 
waren en de 68 weer zee kon kiezen. Aan dit overleg konden 
alle schippers van de 5 schepen deel nemen, want allen waren 
ze meegegaan naar Esbjerg. 

De één zei dit en de ander dacht er zo over, maar allen waren 
het tenslotte er over eens, dat ze de aanstaande zondag toch 
wel graag weer thuis op Urk wilden zijn. Er werd ook over ge
sproken wat de gedragslijn voor de toekomst moest zijn inza
ke deze zo geheel andere visserij. Men wist, dat op sommige 
dagen niet kon worden gevist, omdat het dan te ruw zou zijn. 
Wel kon het dan achter het anker gehouden worden, maar van 
vissen en dus van vangen kwam dan niets. En hoe moest het 
dan als er zulke dagen in de korte visweek voorkwamen en het 
werd in de naweek mooi weer en dan vele mijlen van de wal? 
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Moeten we dan niet op zee blijven en de zondag achter het an
ker doorbrengen? 
Gelukkig was de meerderheid van de schippers de mening 
toegedaan, dat dit op zee blijven, niet en nooit in overweging 
kon worden genomen. Er werd dus besloten, als we klaar zijn 
stomen we in de richting van het Borkumer vuurschip; is er de 
gelegenheid om een paar trekken mee te nemen, dan doen we 
dit. De eventueel te vangen vis verkopen we in Harlingen en 
we zijn dan evengoed zaterdag thuis. 
Dus er werd geen ijs geladen om de zondag op zee door te 
brengen. Wel werd het nodig geoordeeld om een Deen mee te 
nemen om van deze de goede uitoefening van de visserij te le
ren. Deze Deen had zich al eerder aangemeld. Het was iemand 
die toen 46 jaar was, zelf een kotter had gehad, maar nu werk
loos was. Trouwens, er waren in die tijd in Deense vissersha
vens wel meer werkloze vissers. 
Jurgen Matthiesen, zo heette de man, kwam dus aan boord en 
bleef ook tot eind december, waarvan een enkele week op een 
andere botter, op de UK 68. 
Het was een man met een goede inborst en een goede visser. 
Maar als zovelen van zijn en onze landgenoten kon hij wel te
gen de zee, maar niet tegen het land. En vooral als er maats 
waren die ook van de natte kant waren, deden ze mee. Een 
zondag hebben we dus in Esbjerg doorgebracht en de donder
dag daarop gingen we na de middag weer naar zee. De koers 
werd op Berkum-vuurschip of liever lichtschip gezet, waar we 
de volgende morgen aankwamen. Toen we in het Z.W. onge
veer van Berkum-lichtschip, naar het oordeel van Matthiesen 
een goede visplaats hadden, zou ons eerste schot met de lij
nen beginnen. 
We prezen ons allen gelukkig, dat we maar niet op eigen hout
je waren begonnen en de ervaren Deen hadden, die de gang 
van de werkzaamheden regelde. Want al waren we allen erva
ren vissers en hadden we onderling over de nieuwe methode 
veel gepraat, van het in toepassing brengen hadden we niets 
terecht gebracht zonder de deskundige, die altijd deze visme
thode had beoefend. Het liep, al had de Deen de leiding, nog 
niet zo erg gesmeerd, dit eerste schot, want de vislijnen, die 
we op Urk aan boord genomen hadden, waren niet op de eers
te wijze aan elkaar geplitst, zodat het met uitschieten één 
en al kink was. Maar de trek kon toch ongehinderd doorgaan, 

103 



Bedrijvigheid in en langs de haven. 
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zodat ten laatste de eerste vangst aan boord kwam; een mand 
of acht schol. Niet al te groot, maar wij waren al blij, dat we 
tenminste weer vis zagen en er meteen al van konden klaar 
maken om te eten. 
Na nog een trek werd het tijd om weg te gaan, want het was 
nu vrijdag. Anker op dus en naar Harlingen waar de vis werd 
verkocht. De eerste besomming was een goede 90 gulden. Wij 
waren niet ontevreden, de proef was tot dan goed gegaan en 
we hadden alle hoop, dat het lukken zou. Toen we aan Urk 
kwamen, was er natuurlijk bekijks genoeg. De Deen bleek 
toen toch wel uit het goede hout gesneden, want zijn eerst 
verdiende geld liet hij meteen overmaken naar zijn vrouw in 
Hjerting. Wij zeiden tegen elkaar: Net als vroeger bij ons, dat 
er soms f 2,50 werd overgemaakt en de postwissel met dat 
bedrag was voor moeder de vrouw vaak een ware uitkomst. 
Om niet verder de gang van zaken op de voet te volgen zij ver
meld, dat de 68 de volgende week voor Ameland ging vissen 
en meteen de voor die tijd reusachtige besomming van f 700,
maakte, hetgeen ons natuurlijk nog meer moed gaf. 

Toch was ook die eerste herfst van de zegenvisserij (over 'tal
gemeen genomen) een grote teleurstelling. Want de herfst 
was inmiddels begonnen, toen wij alle vijf klaar waren. De 
kortere dagen met slecht weer, de weinige bekendheid, en de 
vele fouten die met de nieuwe methode nog gemaakt werden, 
waren alle factoren, die in ons nadeel waren. Het oude spreek
woord van "aldoende leert men" moest ieder ervaren die met 
snurren, zoals het op Urk genoemd werd, begon. De schrale 
troost was, dat de korders ook weinig of niets verdienden. In 
december maakten wij een enkele goede week met de schel
vis, waarvoor wij een ander net moesten hebben als voor de 
schol, maar over 't algemeen was het die eerste herfst zeer so
ber. Wij maakten dan ook dit jaar 1932 de slechtst denkbare 
besomming die we de laatste jaren gemaakt hadden, nog 
geen f 8.000,-. De periode 1932-'40 was geen beste voor heel 
het visserijbedrijf en ook voor het onze, de kleine kustvisserij. 
Weliswaar waren de volgende jaren, op '32 na, wat beter en 
kon een enigszins lonende exploitatie worden bereikt, maar 
om iets anders, iets nieuws te beginnen, daaraan kon men 
niet toekomen, omdat het niet mogelijk was een goede of re
delijke prijs voor het vaartuig, dat men in eigendom had, te be-
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Bedrijvigheid aan de Westhaven. 
De foto van de visafslag is gedateerd 1941. 

106 



komen. In 1933 maakten de snurrevaad-vissers kennis met 
meerdere visplaatsen, die zij voorheen met de kor nooit of 
slechts zelden hadden bezocht. Met een in oppervlakte 
slechts kleine visplaats, waar vaak overvloedig schol kon wor
den gevangen, het Ketelgat, en later het Westgat, waar wel in 
mindere mate kon worden gevist met de zegen dan in het 
Westgat. Mede door het vissen met de zegen zag men hoe eng 
de vis soms over de zeebodem lag. Soms lag men als het ware 
vlak bij elkaar en had de één een overvloedige vangst en de 
ander weinig of niets. Dit gaf soms aanleiding tot conflicten 
onderling doordat men te kort bij elkaar viste. 
De Denen hadden ons ook niet volledig ingelicht over het aan
tal lijnen waarmee, al naar gelang de stroomsterkte, kon wor
den gevist. Maar spoedig hadden de meesten door, dat hoe 
groter het aantal vislijnen was, hoe meer oppervlakte dus die 
man kon afvissen en hoe beter de vangst en de sortering. Toch 
heeft de snurrevaad-visserij in de Nederlandse visserijkrin
gen geen grote opgang gemaakt, behalve dan op Urk, waar 
verreweg de meeste vissers er toe overgingen. 
In België slechts enkelen, die ook al heel spoedig weer eindig
den. Een Texelaar was er ook gelijktijdig met de Urkers mee 
begonnen, maar ook deze schakelde al na een korte tijd weer 
op de korvisserij over. Voorts enkele IJmuidenaren en een Kat
wijker, maar een algemene vlucht nam het niet. 

De omstandigheden, dat 's nachts niet kon worden gevist, dat 
met zware getijstromen bij volle of nieuwe maan en bij troebel 
water ook niet veel kon worden gevangen, maar vooral het feit 
dat de dure en meest kostbare vissoorten, zoals tong en tar
bot, slechts in te verwaarlozen hoeveelheden konden worden 
gevangen, beperkten de voordelen vooral in landen als België 
en Nederland in die mate, dat deze visserij, hoe aantrekkelijk 
ook op zichzelf, na verloop van slechts een 25 jaar, ook door 
hen, die er op Urk het meest van hielden en er vertrouwd mee 
waren, tenslotte toch weer moest worden verlaten. 
Het feit, dat men de uitgaven bij deze visserij ongeveer voor
uit berekenen kon, maakte, dat men er mee doorging, on
danks de vaak slechte prijzen die men voor de kostelijke schol, 
die de snurrevaarders aanbrachten, maakten. Het voordeel 
van de zegenvisserij was, dat men overdag wel hard moest 
aanpakken, maar dat de meeste nachten, na volbrachte dag-
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visserij, de motor kon worden stopgezet en men heerlijk, zon
der rumoer, kon slapen. Doordat we nu veel meer dan voor
heen, toen we met de kor visten, grote afstanden moesten af
leggen en een botter, ook met 80 en 100 PK geen groter snel
heid kon halen dan 5 - 6 mijl, werden we ook meer bepaald bij 
het betere scheepstype dat al sedert vele jaren in de Scandi
navische landen in gebruik was, de houten kotter. Met dezelf
de PK als onze schepen konden de Denen veel meer snelheid 
halen. Dit scheelde ongeveer 1/4. 
Bovendien waren deze kotters veel doelmatiger voor het vis
sen met de zeeviszegen. Als een botter veel vis ving, werd de
ze belasting meer over het voorgedeelte van de botter ver
deeld. Bij de Denen was dit niet het geval. De lading vis deed 
de kotter geleidelijk dieper gaan en niet alleen van voren. Dit 
was natuurlijk in alle opzichten beter. Onze neus stond dan 
ook in die dagen wel naar het bezit van een dergelijke kotter. 
Alle waren wit geverfd. Dit om praktische redenen. De witte 
kleur stoot de zonnewarmte af. En dus was dit voor deze sche
pen, die altijd veel ijs meenamen, ook voordeliger. Bovendien 
is in een donkere nacht een wit schip beter te zien dan een ge
teerd vaartuig. Maar daar konden wij over denken en soms 
over spreken, de mogelijkheid was voor ons en ook voor de an
dere Urker vissers, niet aanwezig. Want omdat er niet vol
doende verdiend werd, was er ook geen vraag naar schepen, 
dus geen handel in tweedehands vaartuigen. En dit was als 
regel het voornaamste bezit en soms ook nog niet onbe
zwaard. En zo bleven we dus met onze minder praktische en 
niet voldoende snelle vaartuigen doorwerken. 
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De kotter op Urk 

De afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van het oude visge
bied, de Zuiderzee, maakte het mogelijk voor hen die er niet 
meer konden en mochten vissen, dat er naar een ander type 
schip kon worden uitgekeken. De speciale omstandigheden 
van de Zuiderzee maakten het bottertype tot die tijd wel aan
vaardbaar, maar zij, die er niet visten, hadden voor de Noord
zee een beter en vooral sneller type vaartuig op het oog. 
Natuurlijk kende men op Urk het kottertype in zijn vele vari
aties wel. Vanouds was men vertrouwd met het gezicht van 
de Engelse smakken: een type met laag achterschip en diep in 
het water, gebouwd om zo lang mogelijk scherp bij de wind te 
vissen en bij storm te steken. Daar waren ook de Franse kot
ters, die men niet zo vaak te zien kreeg als de Engelse, maar 
waarvan Urkers, die voor Duitsland op de haringvisserij had
den gevaren, wel goed op de hoogte waren. Ze hadden uitste
kende zeileigenschappen. Ook de Noorse makreelkotters ken
de men wel en de reeds genoemde Deense. 
Maar Nederland had toch zo zijn eigen type nodig. En speciaal 
Urk, dat met de ondiepten van Zuiderzee en Wad had te reke
nen en met eigen ondiepe havens. Ook in andere havens had 
men dezelfde gedachten. Een niet te groot schip, dat niet te 
kostbaar in exploitatie was en toch beter dan de botter. En de 
exploitatie zou dan moeten uitgaan van de schipper-eigenaar. 
Het was de werf "'s Lands Welvaren" te Vlaardingen, die een 
dergelijk scheepje ontwierp en bouwde, voor Rotterdamse re
kening. 

"De Zeemeeuw", dit was de naam van de kotter, was 20 meter 
lang en voorzien van een 60 PK Van Berkel motor. Eerder was 
reeds in 1920 door de gebroeders Van der Windt te Vlaardin
gen "De Eersteling", RO 16 afgeleverd aan D. van Klaveren te 
Rotterdam. Dit vaartuig was 21.30 meter lang en voorzien van 
een 80 Pk Van Berkel motor. Dit is het eerste begin geweest 

109 



van een scheepstype, dat tegenwoordig zulk een voorname 
plaats inneemt bij de Nederlandse visserij. Pas in 1936-'39 
werd o.a. op Texel doorgegaan met de exploitatie van kotters. 
De tijd was er niet naar om in korte tijd over te gaan op een an
der scheepstype. Toch gebeurde het wel, maar niet in massa. 
De bekende botter UK 64, die in 1914 de eerste motor had ge
kregen, kreeg later een andere, sterkere motor, een Kromhout 
van 40 PK. Maar ook deze vermeerdering van PK was reeds ge
ruime tijd door de feiten achterhaald. In 1930 hadden de sterk
ste motoren de beste resultaten. Dus werd in 1931 de histori
sche botter UK 64 naar de Zuid verkocht. En om aan een nieuw 
schip te komen was toen ook al geen bezwaar. Er was zelfs 
keus uit meerdere kotters. En zo werd in plaats van de ver
kochte 64 een kotter gekocht, waar weinig vraag naar was, 
omdat er geen bekend merk motor in stond. 

Deze kotter, de eerste voor Urk, was lang 19.50, breed 5.45 en 
had achter een diepgang van 2.30 meter. De tonnenmaat was 
49.73. In deze kotter werd een 100 PK motor (Kromhout) ge
plaatst en hij werd meteen ingericht voor de zegenvisserij. 
De drie volgende kotters, die nog vóór de Tweede Wereldoor
log door Urkers werden gekocht, waren de UK 18, de UK 22 en 
de UK 41. Al deze kotters waren niet door deze eigenaars be
steld. Het waren alle nog nieuwe, weinig gebruikte vaartui
gen, die door de ongunst der tijden waren opgelegd omdat de 
eigenaars het niet hadden kunnen bolwerken. En omdat de 
vraag naar schepen slecht was, kwamen de nieuwe Urker ei
genaars voor een soms sterk verminderde prijs in het bezit de
zer vaartuigen. 
Ook deze aangekochte vaartuigen werden voor de snurre
vaad-visserij ingericht of waren daar reeds voor ingericht door 
de vorige eigenaar. 
Het gaf in die tijd echter niet veel of men een botter of kotter 
had, vooral niet voor de snurrevaad-visserij, want eenmaal op 
de visserij deed het er weinig toe, welk vaartuig de lijnen en 
zegen uitschoot. Bij het inwinnen der lijnen, dus bij het vissen, 
speelde de motor alleen de rol van het aandrijven der lier. 

In mei 1940, toen de Duitsers ons land binnenvielen, bestond 
de kottervloot uit 40 vaartuigen, die de zeevisserij konden uit
oefenen. Verdeeld over de volgende havens: 13 uit Texel, 7uit 
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Den Helder, 6 hadden IJmuiden als thuishaven, 6 behoorden 
aan Katwijk aan Zee, 4 te Urk (die we de revue al lieten passe
ren), 3 in Scheveningen en 1 te Rotterdam. Zo stonden de za
ken toen het onweer losbarstte dat reeds lang was voorbereid. 

111 



De UK 81 voor de zeesluis te Delfzijl. 
Foto: coll. J. Post. 
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De strijd voor een 
veilige ligplaats 

Het eiland Urk bezat vóór 1819 nog geen haven. De kleine, 
open scheepjes, zonder zwaarden en roer, waarmee al eeu
wen eerder de visserij begonnen was, konden met vereende 
krachten wel op het land getrokken worden. Later vonden de 
groter geworden boten een ligplaats in het Hop. Deze rede be
vond zich aan de zuidoostzijde van het eiland, in een flauwe 
bocht, die naar het noorden werd afgeschermd door een lange 
zandrug, de Staart. Meer naar het zuiden was een wierhoofd 
gebouwd, waar kleinere schepen konden aanleggen, en dat 
de rede iets veiliger maakte tegen zuidwestenwinden. Om 
dat hoofd te krijgen hadden de Urkers heel wat moeten soe
batten bij de stadsregering van Amsterdam, tussen 1660 en 
1792 eigenaar van het eiland. Maar echt veilig was de rede 
niet. Bij onverwachte storm uit de verkeerde hoek werd liggen 
in het Hop voor de schippers meestal een strop. 
Toen de schuiten dan ook te groot werden om op het land te 
trekken, werden ze 's winters in andere plaatsen, met name 
Enkhuizen, opgelegd. Maar welk een last was dat voor de Ur
ker vissers. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de schepen 
moest men eveneens naar "de wal", want een scheepswerf 
~a:3 er op het eiland niet. Geen wonder dat het verlangen naar 
een veilige haven op het eiland zelf sterk groeide. 
Als de schepen eenmaal opgelegd waren, bleken er immers 
nog soms geschikte dagen om te vissen te zijn, maar die moest 
men dan werkeloos laten passeren. Bovendien lag het Hop 
nog meer dan een kilometer van de dorpskom verwijderd. Al 
deze bezwaren werden weer eens ter kennis van Amsterdam 
gebracht, toen één van de burgemeesters, Mr. Munter, 
ambtshalve Heer van Urk, bij de aanvaarding van dit ambt in 
1746 een bezoek aan het eiland bracht. Hij gaf te kennen wel 
te willen meewerken aan de aanleg van een haven, maar wil
de vanwege de ontzaglijke kosten weten wat de vissers zelf 
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bereid waren er jaarlijks voor op te brengen. De schoolmees
ter antwoordde voor de vissers per brief: elke eigenaar van 
een schuit zou per jaar 8 of 10 of misschien wel 12 gulden kun
nen bijdragen. Toen droeg de Heer van Urk aan de inspecteur 
van 's lands werken te Helder en Tessel, Matthijs den Berger, 
op over deze zaak te rapporteren. Deze meende dat de Urkers 
wel 43 x 8 gulden zouden kunnen opbrengen en begrootte het 
door vreemden te betalen havengeld op 2500 x 4 stuivers of 
500 gulden. Hij verwachtte nl. een druk gebruik van de haven 
ook door anderen dan de eilanders. 
De Urkers wilden de haven graag bij het Kleine Klif hebben, te
genover het taanhuisje, maar Den Berger was een voorzichtig 
man en projecteerde de haven aan het Hop, de beste plaats te
gen storm, ijsgang en dichtslibbing. Hij begrootte de kosten 
op 24.500 gulden. Maar Mr. Willem Munter, die vanwege de 
hooglopende twisten tussen schout, schoolmeester en predi
kant droeve dingen met Urk beleefde, nam in 1749 al ontslag 
als Heer van Urk en werd opgevolgd door Mr. Willem Gideon 
Deutz. Ook hij hield zich druk bezig met de toestand van de 
zeewering en het aanwezige havenplan. Aan de zeewering 
werd gewerkt, maar een haven kwam er niet. Urk werd voor 
Amsterdam te duur, het wilde de last wel op een andere in
stantie afwentelen, nl. door de Staten te laten betalen. 
Urk en Schokland moesten voor het belang van de grote 
scheepvaart en de binnenschipperij behouden blijven als ba
ken en ankerplaats, maar wie moest de hoge onderhoudskos
ten betalen? Ook waren de Urkers de enigen die in staat wa
ren de noodseinen van op het Enkhuizer zand gestrande sche
pen te zien en hulp te bieden. In 1786 werd een noodkaap, een 
hoge houten paal met latwerk opgericht, als vervanging van 
de afgebroken kerktoren, die tevoren diende als merkteken 
voor de schippers. De toren werd spoedig weer opgebouwd, 
en die noodkaap toen afgebroken. Bij de vuurtoren stond 
reeds een andere kaap, ook voor de schipperij, die eerst in 
1923 is opgeruimd. 
De Staten hielden het voorstel van Amsterdam om Urk aan 
hen over te doen in deliberatie en stelden een beslissing 
steeds weer uit. Toen, in 1792, sloeg Amsterdam zijn slag. 
Reeds in 1 784 had de stad er over gedacht de "heerlijkheid" 
aan de Staten te cederen, en nu wilde men niet langer wach
ten. De Raad besloot de heerlijkheid Urk en Emmeloord aan de 
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leenheren terug te geven. Er werd door enige heren een soort 
afscheidsbezoek gebracht. Van dit bezoek werd een journaal 
gemaakt dat ons talrijke gegevens verschaft. Urk had toen 60 
scheepjes. 
De bezoekers meldden: "De vissers hebben ... voor hun vaar
tuigen een ankerplaats, welke voor de winden met paalwer
ken aan bijden zijden beschut worden, zig met een hoofd uit
steekende, dog de Rheede zonder dezelve zoude zeer slegt 
zijn. Hoofd of Haven is er niet, alleenig is op het paalwerk een 
plank voor het lossen en laaden van de schuijten gemaakt. De 
verminderingen van het eyland zijn zeer sterk". 
Enige weken later lieten de nieuwe heren, de Gecommitteer
de Raden van Hoorn, het eiland bezoeken, maar een haven 
kreeg Urk daarna niet. Die kwam er pas in 1819. 

Tegenover de havenmond kwam in 1840 het eerste scheeps
werfje, met drie, later vijf bedden. De schuiten lagen in deze 
havenkom wel iets veiliger dan op de rede, maar toch nog niet 
veilig genoeg. Het haventje was te klein en de dammen wer
den bij heel hoog water overstroomd, zodat de moeiten voor 
de vissers niet waren weggenomen en de strijd om een goede 
haven voortging. In 1862 kwam er een tweede werf. 
Het haventje bewees wel zijn onmisbaarheid voor alle Zuider
zeevissers. Soms hadden schippers, zoals enige Friezen in de
cember 1819, er hun behoud aan te danken, omdat ze geen en
kele andere haven konden binnenlopen door slecht weer en 
ijsgang. Maar het geval was te klein, en de dammen bleken te 
laag. De zuinigheid had de wijsheid bedrogen. 
Op 15 november 1824 was er storm en hoge vloed. De dam
men overstroomden en in de haven, vol schepen, was het 
even hol en onstuimig als in volle zee. Met man en macht werd 
gewerkt aan het behoud van 16 visschuiten en twee tjalken. 
Drie vissersschepen en een jachtschip met 150 korf aardappe
len aan boord vergingen in de haven. 
Op 20 december werd opnieuw een vloot, van nu 40 schepen, 
aan het uiterste gevaar blootgesteld. De lei- of zuiddam was 
zo goed als weggeslagen, en het was in de haven erger dan in 
volle zee; de schade voor de toch al niet rijke vissers was zeer 
aanzienlijk. De Rede leverde door het verloop van het zgn. 
Topshoofd ook geen veilige ligplaats meer op en de bevolking 
van het eiland was ten einde raad. 
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Men vreesde de geliefde geboortegrond te moeten verlaten; 
althans de best gesitueerde huisgezinnen, die met de groot
ste schepen, dachten over emigratie. Tevoren echter smeek
ten ze nog eens om verlenging van de havenhoofden en verho
ging van de dammen. Er werden adressen de betreffende ex
cellentie aangeboden, en wel werd daarop de haven gerepa
reerd, maar toen in 1826 bleek dat de havenhoofden niet ver
lengd zouden worden, verwekte dat op het eiland grote op
schudding. Als de dammen niet konden worden verlengd, 
moest men voor de andere voorzieningen maar stichtelijk be
danken; zonder geschikte haven zou Urk immers niet langer 
bewoonbaar zijn; dan had geld uitgeven voor zeeweringen 
ook geen zin meer. 

De burgemeester van Urk kreeg heel wat te verduren. Bood hij 
wel voldoende geld aan om jaarlijks terug te betalen? werd 
hem verwijtend gevraagd. Men riep om tussenkomst van Z.M. 
de Koning. 
De februari-ramp van 1825 eiste in ons land 380 mensenle
vens, waarvan alleen al in Overijssel 305, door een vreselijke 
overstroming van de Noordwesthoek. Bij Urk bereikte het wa
ter toen een hoogte van 2.80 meter boven het gemiddelde peil 
en in de haven werden 5 schuiten stukgeslagen, maar men
senlevens waren er niet te betreuren; wel was er weer grote 
schade aan de waterwerken aangericht; geen wonder dat 
men in 1826, na de ervaringen van 1824 en '25 zo ongerust 
was. 
Het moet wel in die tijd geweest zijn dat een deputatie van 
vissers bij de Koning op audiëntie ging. Er is een mondelinge 
overlevering dat een van de vissers, die zelf grote schade gele
den had, toen heel vertrouwelijk tegen Z.M. zei: "Maar Wil
lem, krijgen we nou die haven," Dit moet geweest zijn de meer 
dan zeventig jaar oude Hendrik Riekelts de Vries, die bij de 
stormramp van 1824 zijn schuit in de haven verloor, of zijn 
zoon die de bijnaam Schipper Riekelt verwierf. 
In 1834 onderging toen de haven, onder leiding van jonkheer 
J. Ort van Schonauwen een belangrijke verbetering, aldus een 
beschrijver van Urk, F. Allan, zodat zij vooral na die tijd ook 
voor een aanzienlijk getal schepen van elders als noodhaven 
gefungeerd heeft. Dit gaf op het eiland veel vertier en heeft 
het van de ondergang gered. De Urker vloot zelf bestond toen 
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uit ongeveer 130 vaartuigen bemand met ruim 380 koppen; 
het aantal inwoners van Urk bedroeg in 1850 ruim 1200. 
In 1856 werd de haven westwaarts vergroot. De aanlegkade 
werd daardoor bijna verdubbeld. Men had nu de Oude of 
Oosthaven en de Nieuwe of Westhaven. Het was wel nodig 
ook: bij storm weer werd de haven door talrijke "vreemde" 
vaartuigen opgezocht. In 1850 hadden bijna duizend schip
pers van elders havengeld betaald; gemiddeld waren het er in 
de jaren rond 1850 per jaar 646 geweest, wat het belang van 
de haven voldoende illustreert. 
Het probleem was hiermee echter nog niet opgelost, want in 
het seizoen dat er op haring en ansjovis werd gevist, bleken 
de havens toch weer te klein. Urk lag immers in het hart van de 
Zuiderzee? Een goede haven daar was voor velen een uit
komst. (Ook in de westhoek van de haven werd nu een 
scheepswerfje aangelegd, waardoor het aantal op drie kwam. 
Eén is er intussen gesloten). 
Een goede haven, ja, maar rondom Urk lagen veel stenen in 
zee, en daardoor kreeg de haven toch nog een slechte naam. 
Ook was de haveningang te nauw, zodat bij slecht weer 
vreemde schippers werden afgeschrikt om binnen te zeilen. 
De Urker vissers zelf hadden niet zulke grote schepen en wa
ren ook met de situatie vertrouwd. De haven was voor velen 
het uitgangspunt voor de "ansjovisteelt". 
Men trof wel schepen uit 50 plaatsen rond de Zuiderzee in de 
haven aan. Geen andere vissersplaats kende rond de eeuw
wisseling tussen januari en mei zulk een bedrijvigheid als Urk. 
De haven had, met de mond erbij, slechts een oppervlakte van 
2,4 ha.; daarvan had de Urker vloot beslist zelf 1,8 ha. nodig 
(behalve de 80 vaartuigen waren er ook nog veel vletten) zo
dat er voor andere schepen, als de Urker vloot thuis was, maar 
weinig ruimte overbleef. 
Bij plotseling opkomend slecht weer moest wel eens de rode 
vlag gehesen worden, of het rode licht, om te zeggen dat de 
haven vol was. 

Het teveel moest dan Schokland opzoeken of liep omhoog. 
Soms lukte het 480 vaartuigjes in haven en mond opeen te 
pakken. In 1890 verslechterde de toestand nog, omdat er van
af dat jaar ruimte moest blijven voor het in- en uitvaren van de 
postboot. Reeds vóór 1881 was de toestand soms kritiek en 
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werd door adressen van vissers op uitbreiding aangedrongen, 
en ook door "Schuttevaer" en gemeentebestuur. Een adres 
aan H.M. de Koningin had in 1900 tot gevolg dat uitbreiding 
werd beloofd. 

J.P. Wijtenhorst, die na de uitvoering hiervan in 1903 erover in 
"De Ingenieur" schreef, deelt mee, dat er met minstens 2 ha. 
vergroot moest worden. Ook een wijdere mond was nodig, 
een verlenging van de westelijke havendam met 50 meter. De 
diepte van de ten zuiden van de oude haven aangebrachte 
buitenhaven moest 2,50 meter worden. De grootste vissers
schepen van Urk hadden toen een diepgang van 1,30 meter, 
de stoomboot lag 1,50 meter diep, de stand van het water 
kwam zelden op 1 meter onder vol zee. Er moest voor de post
boot een steiger aangelegd worden en voor gevallen van heel 
laag water een los- en laadsteiger in de n.w. hoek van het 
nieuwe plan. 
A. van Doorn uit Amsterdam nam de havenwerken aan voor 
f 96.680,-. Het werk werd uitgevoerd door C. Visser onder het 
hoofdopzicht van de adjunct-opzichter van waterstaat, R. de 
Boer van der Ley. Men begon 3 februari 1902 en ruim een jaar 
later werd het werk opgeleverd. Het hout werd niet tegen 
paalworm beschermd, omdat deze sedert 1858 niet op het ei
land meer voorkwam. Met deze zogenoemde Buitenhaven 
waren de vissers en schippers van de Zuiderzee voorlopig uit 
de moeilijkheden. Maar toen ging in 1932 de Afsluitdijk dicht. 
In 1936 werd met de Zuiderzeewerken in de omgeving van 
Urk begonnen. Een Werkhaven werd toen naast de buitenha
ven aangelegd, met opslagplaats voor rijshout en steen. 

Deze werkhaven mocht lange tijd niet door vissersschepen 
gebruikt worden, maar werd later daartoe vrijgegeven. Er be
vinden zich thans een scheepswerf, een machinefabriek en 
visverwerkende bedrijven, en de nieuwbouw van de grote, 
moderne visafslag. 
Toen de Urker vloot groeide en er weer ligplaats te kort was, is 
er nog geijverd voor weer een nieuwe en grote haven. Maar in
tussen namen de schepen zo toe in grootte en motorvermogen 
dat de schippers hun kotters liever afmeerden in Delfzijl, Lau
wersoog en andere havens dan ermee naar Urk te komen over 
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een niet diep genoeg IJsselmeer. Het streven naar een vaar
geul die een deel van de moeilijkheden zou opheffen, heeft 
nog geen succes gehad. 

T. de Vries 
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De eerste zeereis van 
Jan J. Bakker (1842 - 1910) 

Het spreekwoord zegt: Wie bidden wil leren, moet op zee ver
keren. Ik wil, in verband met dit spreekwoord, iets meedelen 
van hetgeen ik in mijn jeugd heb ondervonden, n.l. in 1852. Ik 
was toen tien jaar oud en had reeds twee jaar bij mijn vader 
gevaren om het visserswerk enigszins te leren kennen. Nu 
kwam, in de winter van 1852 een schipper, een oom, mij hu
ren, om met hem en zijn knecht te varen. Ik werd verhuurd, 
voor.. .. de kost. 
Daar het nog in januari was gingen wij voorlopig alleen in de 
Zuiderzee vissen op panharing. 't Was toen een zeer schrale 
tijd en velen op ons eiland hadden nauwelijks te eten. De le
venswijze van toen zal ik maar niet schetsen. Trouwens, het 
vissersleven geeft over 't algemeen geen ruim bestaan. 't Is 
ook al niet beter als in de dagen der discipelen; die konden da
gen en nachten vissen zonder iets te vangen, en zo ging het 
ons ook wel. Het gebeurde wel, dat ons eten uit vis bestond, 
die zomaar op het vuur was gebraden, zonder olie er bij te 
doen, want die hadden wij, wegens onze armoede, niet aan 
boord. 
Ik mag daarvan met de Schrift wel zeggen: Een kolenvuur en 
vis daarop; daaruit bestond vaak ons ontbijt. Ik was kok, dus 
moest ik voor het eten zorgen. Het scheepje van mijn oom 
waarop ik voer, was bouwvallig en oud, zeker meer dan 40 jaar 
geleden gebouwd. Toen het maart werd had ik bezwaar er op 
te blijven. Op de Zuiderzee ging het nog, maar nu werd het tijd 
om naar de Noordzee te gaan. Met de haring was het niets 
meer. Toen ik moeder vertelde hoe gebrekkig ons vaartuig 
was, hoe de zeilen en touwen versleten waren, en hoe het 
vaartuig op menige plaats met zeildoek dicht gespijkerd was, 
zei ze tegen de schipper, dat ze het niet op haar verantwoor
ding durfde nemen zo een jong kind met zulk een vaartuig 
mee te geven. 
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Maar de schipper wist haar zo te bepraten, dat God ons toch 
overal moest bewaren en dat niemand voor zijn tijd zou ster
ven enz., dat moeder toch eindelijk de toestemming gaf, dat ik 
weer mee ging. Op maandag 16 maart werd ik gewekt, en na 
afscheid van mijn moeder te hebben genomen, verliet ik de 
ouderlijke woning. Enige minuten later verlieten we de haven 
van Urk. Met mooi zacht weer en Oostelijke wind voeren we 
voorbij Enkhuizen, Medemblik en Wieringen en kwamen zo in 
de haven van het Nieuwediep. De 17e maart voeren wij 's mor
gens de haven uit en liepen met Oostenwind de Noordzee in. 
Toen wij buiten de gronden waren, zetten we koers naar het 
noorden. Zes uur lang stevenden wij in die richting en wier
pen toen het net uit. Eér het avond was hadden we 400 pond 
vis gevangen. Dat we welgemoed v1aren over zo een vangst 
behoef ik niet te zeggen. Maar onze blijdschap zou spoedig 
beproefd worden, want wat gebeurde? De wind stak op en 
werd al sterker en sterker; en wij waren zo ver in zee, dat er 
geen mogelijkheid bestond om voor de dreigende storm bin
nen te komen. 
Nu herinnerde ik mij: God moest ons bewaren! Zo gingen wij 
de donkere nacht in. Wij moesten zeil minderen en reeds 's 
avonds acht uur zat het rif er in. De wind bleef nog steeds Oost 
en de zee verhief zich al meer en meer, en in de donkere nacht 
scheen het of de zee van vuur brandde. De schipper was bang 
dat het zeil het niet lang zou houden, maar zou wegslaan, en 
dan zijn we zeker verloren, voegde hij er bij. 

Golven als bergen rolden over het schip, zodat wij konden ge
tuigen: "Nu ziet men 't schip de lucht, dan weer de afgrond 
naad'ren." Ps. 107. 0, welk een angst vervulde toen mijn jeug
dig hart. Ik riep gedurig in mijn ziel, dat de Heere mij toch 
mocht bewaren. Zo duurde het tot drie uur in de morgen en ik 
hijgde naar het morgenlicht. En hoewel andere schippers van 
ons eiland het net hadden opgehaald en naar de kust terug 
keerden, durfde mijn schipper zulks nog niet ondernemen, 
ook uit vrees, dat het zeil zou scheuren tijdens het inhalen van 
de kor, want dan deed het zeil rare klappen, omdat men dan 
op de wind kwam. De schipper hoopte, dat tegen de morgen 
de wind wat zou gaan liggen en wilde dan het net scheep ha
len; hij sprak de knecht en mij goede moed in; het zou wel 
goed gaan .... 
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En daar wij 's avonds niet gegeten hadden, stelde de schipper 
voor, dat wij iets zouden gebruiken. Hoeveel behoefte mijn li
chaam ook aan voedsel had, want het was vreselijk koud, toch 
belette mij de angst en vreze waarin wij verkeerden, iets te 
gebruiken. Die angst en vreze nam nog meer toe, toen de 
knecht tot de schipper zei: "Dat zal wel de laatste keer zijn dat 
wij eten, we zullen nu wel gauw een prooi der vissen zijn." En 
de schipper antwoordde daarop even onverschillig: "Nu, dan 
zullen we maar een flink stuk boter in de rijst doen, want an
ders is het straks toch weg." 
En juist, toen die twee zich zo lieten horen, terwijl ik diepbe
droefd was, kregen wij een zo zwaar stuk water over het dek, 
dat alles kraakte. In 'teerste ogenblik dacht ik, dat we naar de 
diepte gingen en weg waren, maar spoedig bleek het tegen
deel; wel was de schuit zwaar lek en moest er met man en 
macht gepompt worden. Eindelijk brak toch de lieve dag aan! 
0, wat zag ik toen met veel dankbaarheid op de lieve zon, die 
de Heere deed opgaan over bozen en goeden! Echter, in plaats 
dat de wind minderde, stak de storm nog heviger op. Wij 
trachten toen het net binnen te krijgen en toen dat gelukt 
was, dreven wij met een weinig zeil naar de Hollandse kust. 
De schipper stond aan het roer en de knecht moest aan de 
pomp blijven. Als het schip nog meer lek wordt, riep de 
knecht, dan houden we het niet klaar; ik ga achteruit met de 
pomp! En inderdaad begon de zee nog almeer te koken, en als 
ik de elementen, en vooral dat blauwe water zag, dan werd ik 
in mijn ziel al banger en banger. Ik stelde mij enigermate voor, 
wat het zou zijn, als ik zo kwam te sterven. 
De schuit werd al sterker en sterker door de wind gebeukt, zo
dat het bij de voorsteven erg lek werd, en wij vreesden dat dit 
scheepsgedeelte zou bezwijken. Nu werd het roer vastgezet 
en de schipper en knecht gingen beiden aan de pomp, terwijl 
met de weinige middelen die we hadden de voorsteven was 
voorzien, zo goed als dat mogelijk was. Alles in de schuit en er 
op was door de woeste zee door elkander geslagen. Gelukkig 
kwam de pomp weer lens. Hoewel ons lichaam grote behoefte 
had aan eten en drinken, was dit onder deze omstandigheden 
niet te bekomen. Nu eens onder, dan weer boven water, met 
niet al te best oliegoed, hadden wij veel te doorstaan, temeer 
nog daar het sterk vroor. Door hard werken werd de koude 
enigszins getemperd naar het scheen. Onder al die ellende 
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bleef ik al zuchtende, dat God mij toch genadig mocht zijn en 
ik riep gedurig: Verschoon mij toch naar Uwe barmhartighe
den. Zo bleven wij zwalken, totdat wij donderdagmorgen land 
zagen. Het was toen twaalf uur. Nadat wij een weinig nader 
gekomen waren, ontdekten wij, dat het Katwijk was. Maar 
het ene leed scheen op het andere te volgen; daar bemerkten 
wij, dat het zeil begon te scheuren! De kust in zicht en nu nog 
weer in zee gedreven? Haastig werd het zeil neergehaald en 
zo goed mogelijk de scheur bij elkander geregen en zo kwa
men wij ook die vrees te boven. Juist toen wij met dat karwei 
bezig waren, kregen wij voor het eerst een schip in zicht, dat 
wel gezien moet hebben hoe wij het zeil streken, maar het 
maakte zich vlug uit ons gezicht. Zachtjes dreven wij intussen 
voorwaarts, maar onze hoop werd al spoedig weer zwaar be
proefd, want daar zagen wij, dat de schuit vol water liep! 
Haastig werd het roer vastgezet en de knecht ging weer zo 
hard als hij kon pompen, en de schipper zocht naar het lek. 

De schipper vond het lek, maar kon er niet bij, het zat in de lij
kim. En door het vele water in de schuit ging het dicht maken 
niet, zolang dat water aan lij was. We moesten dus voor de 
wind om, dat het lek te loevert kwam. Zo gezegd, zo gedaan. 
Voor de wind om en toen kon de schipper het zo goed mogelijk 
stoppen. Onze schipper was daar zeer bedreven in om lekken 
te stoppen, want hij had altijd al om moeten tobben met oude 
en zeer oude schuitjes. Toen het lek gestopt was, weer voor 
de wind om, het rifzeil weer gehesen, de geifok op en we gin
gen weer de goede kant op. In de namiddag waren we dwars 
van Scheveningen, maar we moesten verder, want Scheve
ningen had geen haven. Op de Maas dus aan en proberen om 
in Rotterdam te komen. 
Tegen 7 uur des avonds waren wij aan de mond van de Maas 
en omdat deze ons onbekend was, en het zeer donker was, 
gingen wij onder het eiland Rozenburg, bij Den Briel ten an
ker. Het gevaar, waarin we nu al dagen en nachten hadden 
verkeerd was, voorbij. Maar onze omstandigheden waren nog 
ver van rooskleurig. Door honger en koude was ons gehele li
chaam uitgeput. Wij gingen dus eerst op zoek naar brandstof 
en hoewel alles aan boord nat was, gelukte het ons toch nog, 
zoveel bij elkaar te scharrelen, dat wij enig vuur konden ma
ken om onze bovenkleren ontdooid te krijgen. Toen zouden 
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we droog goed aan trekken, maar het bleek dat onze plunje
zakken even nat waren als wijzelf. We moesten dus in het nat
te goed blijven zitten! 
Hoe het mogelijk is om in dergelijke omstandigheden gezond 
te blijven is een raadsel. Nadat we wat rijst gegeten hadden, 
wilden we graag slapen, maar geen deken of kussen was 
meer aan boord; alles was gebruikt om de lekken te stoppen! 
Zo zaten we op 20 maart bij zeer felle kou en in natte kleren op 
de planken. Wat te doen? Wij namen een stuk oude bezaan en 
wikkelden ons met ons drieën daarin om zo elkander te ver
warmen. Zo sleten we die nacht voor Den Briel! Reeds vroeg in 
de morgen waren wij in de weer om toch maar tijdig te Rotter
dam te zijn, ook al, omdat wij geen vuur meer konden maken. 
Eerst keken wij of de bunnen nog in orde waren, want als zul
ke oude vaartuigjes met storm weer op zee geweest waren en 
er vis in het bun zat, gingen vaak de kaarplanken er voor van
daan en was de vis vanzelf verloren. Maar gelukkig was dit 
niet het geval. De kaarplanken waren er niet voor vandaan en 
als we dus aan de markt waren, konden we onze vis verkopen, 
want één cent was er niet in de scheepskas. Spoedig was de 
dreg opgehaald en gingen wij voorbij Zwartewaal, Vlaardin
gen, tot aan Pernis. 
Maar.. .. éér we Pernis bereikten trof ons een nieuwe ramp ... 
de giek van het zeil brak. Daarom gingen we in Pernis binnen. 
Hoe stonden die medelijdende inwoners verwonderd over de 
bewarende hand des Heeren, toen zij hoorden wat wij door
worsteld hadden. Wij verkochten wat vis voor een nieuwe 
giek en wat levensbehoeften te kopen. En nadat wij ieder voor 
5 cent brandewijn hadden genomen, verlieten wij Pernis en 
kwamen 's zaterdagsmorgens te Rotterdam. 

Daar lagen al 16 van onze vissers en wij vernamen, dat één 
van de schuiten gezonken was, maar de bemanning gered. 
Telegrammen waren van het Nieuwediep naar alle Hollandse 
havens gezonden, wie behouden binnen gekomen waren. 
Mijn moeder had zich niet anders dan mijn dood voorgesteld 
en zat reeds in de rouw, met gesloten gordijnen, toen ze onze 
behouden binnenkomst vernam. Veertien dagen later trad ik 
de ouderlijke woning binnen. Wat een ontmoeting dat was, 
zal ik maar niet trachten te beschrijven en hoe ik van achteren 
de bewarende hand des Heeren in dit alles heb gezien. Meer 
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dan 40 jaar van de 53 heb ik als visser doorgebracht. Wat heb 
ik op de grote wateren zeer veel ondervonden! 
Velen van ons eiland die ik kende, hebben hun graf in de zee 
gevonden. Sommigen zag ik met eigen ogen verdrinken. Kon 
ik goed schrijven, ik zou boekdelen kunnen vullen; vooral om 
te vertellen, hoe zeker ook ik heb ondervonden, dat God ook 
een God der wateren is en dat het eens zal vervuld worden: 
En de zee gaf hare doden. Als het spreekwoord zegt: Wie bid
den wil leren, moet op zee verkeren, dan is dit zeer onjuist uit
gedrukt. Wel zet de nood tot bidden aan, maar leert geen bid
den. Leren bidden is het werk van de Geest Gods. Anders zou
den wij een hand hebben tot onze behoudenis en niet kunnen 
roemen in vrije genade, zoals Paulus uitdrukt: die niet werkt, 
maar gelooft in Hem, die goddelozen rechtvaardigt. Ik zou nog 
veel kunnen zeggen van verschillende zaken, die met de vis
serij op Urk in betrekking staan. Van hartroerende tonelen zou 
ik kunnen verhalen; van angst als vaders met kinderen op zee 
zijn met storm en als tijdingen komen, dat deze of genen hun 
graf in zee vonden. Maar ook wondervolle uitreddingen zou ik 
van kunnen vertellen en uitkomsten door Gods hand. 
Welgelukzalig, zo eindig ik, die de God Jacobs tot hun hulpe 
hebben en hun vertrouwen op de Heere mogen stellen. 

Urk, september 1895. 
(Uit een Chr. Geref. Jaarboekje) 
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De wonderbare visvangst van 
Harmen Gnodde (1894-1985) 

't Was aan boord van de logger, dat ik als jongeman voor 't 
eerst kennis maakte met Toon van den Berg en daar heb ik 
mijn hele leven wat aan gehad.'t Was op de Vlaardingen 19. 
Dat was een prachtig schip. In mijn ogen was het een plezier
jacht. Het kon wel dertig last haring dragen. Reder Parlevliet 
had door het walpersoneel het schip zeilklaar laten maken. 
Van de masten tot de kluiverpaal zat alles netjes in de verf. 
Toen we vanaf het station onze spullen aan boord hadden ge
bracht, gingen we naar het kantoor om kennis te maken met 
de reder en de schuurbazen. De reder bleef op het kantoor en 
wij gingen de schuur in. Het werk had ik gauw bekeken, om
dat ik een jaar eerder al een reis gemaakt had op de VL 142. De 
schipper van de VL 19 was Jan van der Lucht, het schip was 
drie jaar oud en zeer zeewaardig. Toen ik twaalf jaar was, had 
ik al een teelt op de Scheveningen 76 gevaren als afhoudertje. 

't Kon spoken op zo'n logger. Op zoek naar haring zeilden we 
's nachts door het donker. Het rode seinlicht straalde op de 
wegspattende golven. Was je bijgelovig, dan kon je wel eens 
spoken zien. Je mocht om 12 uur bij de stuurman een oorlam 
halen, een half uur later ging het luikje dicht. Je wachtte bij 
het foksel elkaar op en ging in ganzepas achter elkaar naar de 
kajuit. Daar was het de plicht van de stuurman de fles te ont
sluiten en te zorgen dat ieder zijn oorlam kreeg. 

Maar terzake. De VL 142 was in het schot gegaan op de Dog
gersbank. De matrozen mopperden. Ze zeiden dat het al te 
laat was om de vleet kwijt te raken voor het doorbreken van de 
dageraad en dan zou er voor niks gewerkt zijn. De schipper zei 
niets, maar gooide het roer om. De helft ging maar in zee. 

De wacht is al twee keer vernieuwd. Het is vier uur later. En-
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kelen zien het goudglazuur van de aanbrekende dag. Ik hoef
de vanwege mijn leeftijd nog geen wacht te lopen. 't Viel me 
wel op dat er zoveel "gespuis" om de logger was, toen ik 's 
avonds over de verschansing had gekeken en ik droomde er
over in mijn kooi. Het achternet had ik "op hoop van zegen" 
naar beneden zien vloeien, naar de schatkamer van de Schep
per, Die van geven niet armer en van inhouden niet rijker 
wordt. Maar mijn droom werd wreed verstoord door geroep 
van mijn oom Harmen. Hij was bij ons spilloper en moest zor
gen dat de manden van de kakers gevuld bleven. Als het no
dig was ging hij 's nachts onverschrokken de mast in, een eer
steklas klimmer. Ik was er trots op naar hem vernoemd te zijn. 

Halen ... ! Halen ... ! 
Het geroep ging maar niet over. Hij had de donkey al aangezet 
en keek van bovenaf of iedereen al op was. Toen ik aan dek 
kwam en bij mijn oom langs liep, gaf hij mij een bemoedigend 
schouderklopje. Ik had mijn werk in het ruim en moest de dik
ke kabel opschieten. 't Is gelukkig maar de helft van 1500 me
ter, dacht ik. Intussen kwamen de eerste netten boven en mijn 
oom, die voorop stond om de touwen van de reep, waar de net
ten aanhingen, los te maken, zag het eerst het wondere van 
het geval. Wonderlijk, omdat er maar zelden haring in de eer
ste netten zat ... 
De eerste seizing wordt losgemaakt en gaat de last in, waar 
vier onderwantstaanders de haring uit het net kloppen. Een 
oudere baas staat aan het bovenwant en roept "halen, halen" 
als er weer voldoende netwerk ligt. Wie in het ruim staat haalt 
de netten binnen. Maar nu, wat is er aan de hand? We gaan al
lemaal naar voren. Zelf ben ik ook uit het ruim geklauterd. We 
zien de situatie. Geen maas is er in het net of er zit een haring 
in. Het is als een witte deken, en dat nog maar zo kort te water. 
Het is een wonder! 

Na drie dagen zwaar werk hadden we het schip vol. De laatste 
zeven netten moesten we aan de VLI 37 overgeven, omdat er 
geen haring meer bij kon. Oom moest naar boven om het jek
keval in te scheren, helemaal in de top van de mast. Het groot
zeil ging ook aan en de VL 142 ging naar huis, met in een halve 
vleet een gezegende vangst. Met alle zeilen op zette de logger 
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er de spurt in, richting Waterweg. Ver achter het schip sloot 
het schuim weer toe. En bij de voorste bolder stond een jon
gen van ruim veertien jaar, boordevol idealen en dromen. 

P.S. 
Die jongen leerde in zijn lange leven heel wat mensen kennen, 
figuren door wie hij in verleiding kwam en personen met wie ' 
hij zich eensgeestes voelde in drankbestrijding en dierenbe
scherming en een zich positief opstellen in de maatschappij 
met haar problemen. In zijn levensherinneringen passeren er 
heel wat de revue, als hij vertelt en schrijft over zijn varen en 
vissen. Hij was loggerman, globetrotter, Zaankanter, koster... 
ja, wat niet al. Na zijn verblijf in de Zaanstreek keerde Gnodde 
in 1936 weer op zijn geliefde eiland terug. Hij kreeg los werk 
bij de gemeente en werd later als afslager beëdigd. In oktober 
1959 trad hij als zodanig af. Bij zijn afscheid in de afslag liet hij 
door vissers en kopers zingen: "Die gunst heeft God Zijn volk 
bewezen" (Psalm 105 vs. 24). Een markant man, Harmen 
Gnodde. Hij heeft zich daarna nog met vele zaken onledig ge
houden. 
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Het levensverhaal van Jacob 
Baarssen, geboren 25-3-1904 
door hemzelf verteld 

Ik zal maar beginnen te vertellen, hoe ik er tenslotte toe geko
men ben met vissen op te houden. In het jaar 1914 liet mijn va
der een Noordzeebotter maken bij scheepswerf Metz te Urk, 
een botter van 38 à 40 voet. Ik was 10 jaar en was als kind daar 
geweldig trots op. De botter was in juli 1914 klaar en tijdens 
de proefvaart naar Kampen bleek al dat er niet veel schot in 
zat: de anderen zeilden ons allemaal voorbij. 
Kort daarna brak de eerste wereldoorlog uit en mocht er niet 
op de Noordzee gevaren worden in het begin, maar na zo'n 
week of drie kreeg men weer toestemming om te vissen. Dus 
mijn vader voer ook uit, maar zoals gezegd, er zat weinig gang 
in die botter. Als ze gelijk uitvoeren, hadden de anderen al een 
trek uit eer zij op bestek waren. Als ze aan de markt kwamen, 
besomden ze minder dan de anderen. Dat is niet aangenaam 
en vader kreeg een hekel aan die botter. 
In 1916 ben ik als twaalfjarige aan boord gekomen. De Noord
zee was erg gevaarlijk door de mijnen die naar de oppervlakte 
kwamen drijven. Die waren van de verroeste staalkabels ge
slagen door het zoute water. Die waren vooral in de nacht ge
vaarlijk daar je ze niet kon zien; overdag voer je er omheen. Er 
zijn dan ook enkele Urker botters op een mijn gelopen en ook 
ongeveer honderd loggers. Alleen voor Scheveningen al zijn 
zo'n dikke vijfhonderd mensen omgekomen. 
Daar de vis duur was, werd er veel gewaagd. Er was in de eer
ste wereldoorlog nog minder te krijgen dan in de tweede. Tij
dens de eerste ging het voedsel vrijwillig naar Duitsland voor 
veel geld, tijdens de tweede gedwongen voor niets. 
We lagen een keer te drijven wegens windstilte en aten die 
dag grauwe erwten aan dek, daar het beneden wat broeierig 
was wegens onweer. Er kwam regen opzetten en broer Klaas 
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wilde de pan met erwten naar beneden brengen, maar vader 
zei: "Laat toch staan, dan komt er nog wat nattigheid op". Er 
kwam na die bui wat wind en wij zeilden om wat hoogte te 
krijgen. Laten we nou in de buurt komen waar tevoren een 
schip was getorpedeerd. Alles wat kon drijven kwam boven, 
en wij maar aan het opvissen. We visten boter en kaas op, 
maar toen we honderd kisten binnen boord hadden werd het 
donker en daar we niets meer zien konden gingen we naar IJ
muiden. 

Daar aangekomen moesten we alles afgeven aan de zoge
naamde strandvoogd. Mijn broer Klaas had zich tegoed ge
daan aan de kaas, terwijl vader ons gewaarschuwd had om 
voorzichtig te zijn, want we waren geen vet meer gewoon. 
Klaas had een beetje teveel gehad van het goede en zich op 
zijn Urkers gezegd "van de kimmen gegeten". De margarine 
zat los in de kisten, vijfentwintig pond in een kist. Het vet 
hield het zeewater tegen, zodat het niet zo gauw ranzing 
werd, maar ranzig of niet, je kreeg evengoed drie gulden voor 
een kist boter of kaas, dus onze dag was goed. 

Nu hadden we ons boterpotje gevuld met margarine en een 
stukje kaas in het kastje gedaan en dat namen ze nog in be
slag ook, zodat we zelf niets hadden. De volgende keren dat 
we wat opvisten nam vader wel andere maatregelen. Zo 
gauw er een visserman binnen kwam, werd hij van voren naar 
achteren terdege onderzocht, ze roerden zelfs met een stok in 
het bun of je daar nog wat verstopt had. Nu hadden de botters 
van achteren onder de helmstuk een turfhok, waar zo'n vijf
honderd turven in konden. Daaronder had vader een kleine 
ruimte gemaakt waar een paar pond voor eigen gebruik in 
ging, dat hebben ze nooit ontdekt. We zorgden ook dat we ge
noeg gesmolten vet in de bakpan hadden om een visje te bak
ken. Toen het tijd was om naar Urk te gaan (dat gebeurde 
meestal om de veertien dagen), nam vader van die grote spij
kers van zo'n vijftien centimeter en sloeg die ongeveer een 
voet onder water aan weerskanten in de botter en zo werd 
een kist margarine onder het vlak gehaald. Zo voeren we er 
mee naar huis en in de nacht werd de boter naar huis ge
bracht. Er was toen maar één politieagent op Urk en die sliep 
's nachts, dat was "Jongkees". 
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We hebben zo enkele weken gevaren dat we geen net nat kre
gen, maar alleen uitvoeren op buit. Als ergens een schip ge
torpedeerd was, stond dat bij de afslag in IJmuiden aange
plakt. Wij voeren er dan naar toe en alles wat van waarde was 
visten we op. Vader had een grote ijzeren hoepel laten maken 
met een net erin, die deden we buitenboord, als er dan wat 
dreef voeren we het in het net en dan ging de takel erop en 
werd het zo binnengehaald. 
We hebben een keer een gevecht meegemaakt tussen Engel
se en Duitse oorlogsschepen. Die voeren wel zo'n twintig of 
meer kilometer uit elkaar in razende vaart en al vechtende. 
Eén Engels oorlogsschip ging ten onder, een ander oorlogs
schip viste de overlevenden op; al met al waren er nog vijfhon
derd gesneuvelden. De Engelsen waren ook niet zulke lieve 
jongens; het is meermalen voorgekomen dat ze je opbrachten. 
Dat is Teunis Wakker en zijn broers overkomen toen ze op de 
logger voeren. Teunis van Sijt was toen 13 jaar. Ze zijn een he
le tijd geïnterneerd geweest. Ze waren geblinddoekt binnen
gebracht en na een tijd weer geblinddoekt buiten een haven 
gebracht. Toen konden ze de thuisreis beginnen, want de 
vleet was verstikt doordat de netten niet gedroogd hadden. 
Een stuk buiten de haven mochten ze weer boven komen, ze 
wisten niet eens waar ze geweest waren, althans in het begin 
niet. Of ze later na de oorlog nog wat gewaar geworden zijn, 
weet ik niet. 
Zo scharrelden we de oorlog door en het werd inmiddels 1918 
toen de vrede getekend werd. Duitsland was kapot en kreeg 
zulke zware lasten opgelegd, dat het 't begin van de tweede 
wereldoorlog is geworden. De Amerikanen hebben na de 
tweede wereldoorlog wel beter uitgekeken met hun "Mars
hallhulp". 
Nu waren er op Urk al enkele vissers die een motor in hun bot
ter hadden laten plaatsen, maar die hadden het de hele vier 
jaar oorlog ook met de zeilen moeten doen omdat er geen 
brandstof was. Er was zelfs geen olie voor de lampen op Urk. 's 
Avonds zaten we bij een waspitje in een kommetje water en 
dat was dan de verlichting in een neutraal land dat zijn sche
pen nog had varen. 

Toen Duitsland verslagen was, was er voor de heren O.W.-ers 
(oorlogswoekeraars) niets meer te halen en was er weer volop 
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brandstof. Toen kwamen de vertegenwoordigers van de mo
torènfabrieken naar Urk om hun producten te verkopen. Zo 
kwam er iemand van Kromhout uit Amsterdam om te trachten 
aan vader een motor te verkopen, maar vader zei: "Nee, aan 
die botter geef ik geen cent meer uit." Hij (de vertegenwoordi
ger) vroeg naar de reden en vader zei dat er geen gang in zat. 
"Nou", zei die man, "in de andere schepen staan twintigers, 
dan zetten we in die van jou een 26-er, dan heb je 6 PK meer en 
kun je tegen de twintigers op en heb je nog meer trekkracht 
aan het net ook." Maar vader wilde niet, hij wilde het wat kal
mer aan doen, maar hield daarbij geen rekening met mij. Moe
der was in 1916 overleden en mijn broers en zusters waren ge
trouwd. We lagen in 1919 in Den Helder, toen Albert Post van 
de UK 44 bij ons aan boord kwam en aan mijn vader vroeg of hij 
met hem van schip ruilen wilde, met toebetaling. 
Mijn vader en Post werden het eens en zo stapten wij van een 
nieuwe botter op een oud bottertje, want vijf jaar oud was 
voor een eiken botter nog nieuw. Post liet er een 26 PK inzet
ten en kon tegen de besten op. Wij hebben met dat bottertje in 
1919 voorjaars op haring, en tot juli op ansjovis gevist op de 
Zuiderzee. We bescharrelden de kost wel, maar mijn vrienden 
voeren op motorbotters en hadden een beetje de spot met mij 
en dat stak wel een beetje, dus zei ik tegen vader dat ik ook op 
een motorbotter wilde. Ik heb me toen verhuurd op een bot
tertje en daar stond 14 PK in, dat was in 1920. De schipper was 
nog geen 22 en de knecht nog geen 21, en ik 16. Daar heb ik 
van alles bij meegemaakt. Bij vader had ik dat jaar meer ver
diend als ik bij hem gebleven was. 
We lagen eens voor Terschelling te vissen en toen sloeg het 
motortje op hol. In het carter zat een gaatje, dat je van tijd tot 
tijd controleren moest voor verstopping. Dat had de schipper 
niet gedaan met bovengenoemd gevolg. De schipper ging 
over de motor. We schoten als een torpedo door het water net 
zolang tot het carter leeg was en toen het motortje uitgeraasd 
was, waren we zo lek als een mandje. De motor was niet meer 
op gang te krijgen, maar we hadden de zeilen nog en dus gin
gen we zeilen. De schipper zei: "Jongen, zet maar thee". Ik 
naar beneden om thee te zetten. Wij hadden een tank, de 
meesten hadden een houten vat. Ik zou water tappen, maar er 
kwam niets uit. De klinknagels waren gesprongen en het wa
ter was weggelopen. We hadden die middag rijst met gebak-
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ken vis gegeten en dus waren we nogal dorstig. Om ons heen 
water genoeg, maar dat was zout. Ik ging onder de "laningen" 
kijken of daar wat te drinken was; ook water genoeg, maar 
niet te drinken. Toen viel mijn oog op druppels water die uit de 
ijskisten kwamen. Dat geproefd en het was prima. Gauw een 
ketel ijs op de kachel gezet, toen thee gezet en ik kwam er mee 
naar boven. 

Ik zei: "Jongens, thee". "Maak ons niet wat wijs", zei de 
schipper. Ze dachten dat ik dat water onder uit het bottertje 
gehaald had, maar toen ze mij zagen drinken, probeerden ze 
het ook. "Waar heb je dat vandaan?" vroegen ze. "Ik heb ijs 
gesmolten" zei ik. "Dat we daar niet eerder aan gedacht heb
ben" was hun commentaar. Enfin, we zeilden naar de fabriek 
in Amsterdam. Daar hebben ze in een week het motortje weer 
opgeknapt en konden we weer varen. Het jaar begon al aardig 
op te schieten en het ging al naar oktober. We voeren op een 
maandag Den Helder uit om buiten het vuurschip Haaks te 
vissen. De andere dag 's middags begon de wind aan te wak
keren en werd het rif en geifok zetten. We gingen op de wal af 
en koersten naar IJmuiden. Ik had al een uur of drie aan het 
roer gestaan en er kwam maar niemand boven. 
Eindelijk had ik de knecht eruit. Vader had mij altijd geleerd 
dat als je op de kust aanging met slecht zicht, er gelood moest 
worden. Dat werd dus niet gedaan. De schipper zei: "We zijn 
nog lang niet zover, ga maar in de kooi." Nou, ik lag er nog 
geen twintig minuten in of de schipper schreeuwde: "Eruit!" 
Die was zo uit zijn kooi tot zijn middel in het water gespron
gen. Hij riep: "scheppen en pompen!" Jaja, er viel wat te pom
pen met het halve vlak er onder weg. Met de eerste zet op de 
buitenbank was het al gebeurd en we zonken tussen buiten
en binnenbank weg. We zaten nog net met de kop boven wa
ter. We moesten de mast in bij de vallen op en het duurde niet 
lang of het zeil was weggeslagen. Gelukkig ging de wind wat 
liggen en werd het laag water. De wind draaide en we konden 
toen met z'n drieën op de voorplecht staan, drijfnat vanzelf. 
Het was 's avonds elf uur dat we strandden en 's morgens om 
acht uur hebben ze ons met bemiddeling van een schelpenvis
ser van het wrak gehaald. Daar stonden we op het strand met 
niets en er was niemand die ons vroeg om mee te gaan. Zoals 
ik al schreef, was het zeil weggeslagen en op het strand aan-
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Boven rond 1900, en onder 
Op de haringvangst, een halve eeuw later. 
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gespoeld en daar maakten we een tent van. Brandhout was er 
genoeg, maar we hadden geen lucifers om vuur te maken. We 
hebben net zolang gewacht tot er iemand kwam en ons een 
doosje lucifers gaf. Toen konden we een vuur maken om onze 
kleren te drogen. Onze schipper was waarschijnlijk te jong om 
het initiatief te nemen ergens wat eten op te doen. Het kan 
ook zijn dat hij nergens lust toe had, omdat zijn hele spulletje 
daar op het strand gedeeltelijk onder water zat en zijn hoge 
verwachtingen letterlijk de bodem waren ingeslagen. Hij had 
ook geen geld, want zijn "builtje" met inhoud zat nog in de 
botter en daar konden we niet bij komen. Na een dag draaide 
de wind naar het zuidoosten en dat was ons geluk. We konden 
toen met laagwater bij de botter komen en we hebben alles 
wat van waarde was naar het strand gebracht. We hadden er
ge honger, maar gelukkig vonden we op het strand een rogge
brood dat uit de botter gespoeld was, daar sneden we de vuile 
buitenkant af en dat was onze voeding de eerste twee dagen. 
Op de derde dag hadden we alles, nou ja alles, geborgen. Ik 
ben toen op stap gegaan naar IJmuiden om te kijken of mijn 
vader daar ook lag. Zo niet, dan zou ik proberen om met een 
andere Urker naar huis te varen. 

We zaten bij paal 10 bij Castricum op het strand. Dat was tien 
kilometer lopen naar IJmuiden. Tien kilometer, maar honger, 
HONGER! Water was er genoeg te vinden in de duinmeertjes. 
Ik ging op een duin staan kijken of ik ergens een huis of boer
derij zou kunnen zien. Eindelijk zag ik een boerderij een stuk 
landinwaarts. Ik dacht: "Daar moet ik wat eten zien op te 
scharrelen". Na over prikkeldraad en duinen geklommen te 
zijn kwam ik uiteindelijk bij een boerderij. Ik klopte aan. Er 
kwam een vrouw naar de buitendeur en die schrok zich een 
ongeluk. Ik had me in geen vijf dagen gewassen en moet op 
een vogelverschrikker geleken hebben. Zij had misschien nog 
nooit een Urker jongetje in klederdracht gezien. "Juffrouw", 
zei ik, want toen kende je nog geen "mevrouw". Ze zei: "Ik 
ben de boerin en mijn man is boer" ... Ik vertelde mijn relaas en 
toen mocht ik binnen komen. Zij maakte brood en pap voor mij 
klaar. Ik durfde niet zo veel te eten, maar zij merkte dat wel en 
drong erop aan om meer te eten, vooral met het oog op de 
tocht die ik nog voor de boeg had: naar IJmuiden. 
Nadat ik een beetje verzadigd was, moest ik naar de pomp 

137 



achter de boerderij om me te wassen. Ik kreeg zeep en de boe
rin zei; "Ik kom zo kijken of je het goed doet." Ik was alleen 
mijn gezicht een beetje aan het wassen toen ze buiten kwam. 
"Is dat wassen?" zei ze. "Uit dat hemd!" Er zat natuurlijk 
niets anders op. Ik deed het hemd uit. De boerin stond er met 
grote verwondering naar te kijken. We hadden toen rood baai
en hemden met onze naam erop, dat was de gewoonte voor 
het geval je op zee bleef, dan was je tenminste te herkennen. 
Nadat ik me goed gewassen had mocht ik weer binnen komen 
en stond er nog een bord pap voor me klaar. Ook maakte ze 
nog wat boterhammen voor me klaar voor onderweg, daar zat 
van alles op. Ik bedankte haar hartelijk en vertrok richting IJ
muiden. Nu ik geen honger meer had ging het vlotter dan in 
het begin. Na twee uur lopen kwam ik in IJmuiden aan en ge
lukkig, daar lag vader met zijn bottertje in de haven. Wat een 
opluchting. 
Wat dat bottertje betreft hadden we het geluk dat de wind in 
het oosten bleef, en zodoende konden de jongens van Hak
voort, die gewaarschuwd waren, het bottertje op het strand 
weer drijfklaar maken en met een slee naar dieper water bren
gen. Daar lag een broer van de schipper klaar met een vlet, die 
de sleeptros overbracht en het scheepje zo verder trok en over 
IJmuiden naar Urk bracht. 
Bij dat van het strand brengen was ik niet aanwezig, want ik 
hield het voor gezien. Maar vader zei dat ik verhuurd was voor 
het hele jaar en hij vroeg: "Ben je nu genezen van motorbot
ters?" Ik zei: "Van kleine, oude bottertjes wel, maar niet van 
grotere." De knecht en de schipper kregen onenigheid over de 
stranding, dat die knecht kreeg de zak (als die er niet uitge
spoeld was bij de stranding, want de mijne heb ik ook nooit 
weer gezien.) 

Tot zo ver mijn ervaring met mijn eerste varen op een motor
botter. Ik zou wel graag op een grotere hebben willen monste
ren, maar er kwam geen schipper om me. Vroeger was het de 
gewoonte dat een schipper je kwam vragen om bij hem te va
ren. Zelf bood je je niet aan, dat was je eer te na. Je verhuurde 
je van Kerst tot Kerst. Dus ik weer bij vader voor de zeilen. In 
maart begon de haringvangst tot einde mei en dan kwam de 
ansjovis visserij, dat deed men met staande netten. Zo'n zes
tig netten werden 's maandags in zee gebracht tot zaterdags, 
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en elke morgen om een uur of vier voer je de haven uit met een 
vlet achter de botter. Als je bij de netten kwam ging er tw_ee 
man in de vlet en die haalden de netten binnen. De haring 
werd uit de netten gehaald en die werden weer in zee gezet 
tot de volgende dag en zo tot zaterdag, want 's zondags in zee 
laten staan mocht in geen geval. Het was een heel karwei om 
al die netten stuk voor stuk los te knopen en 's maandag
snachts weer aan te knopen. Wie zijn netten 's zondags liet 
staan kwam in conflict met de kerkeraad. "Want", zei men, 
"noch je os, noch je ezel", ende netten waren onze os en ezel. 
Er waren toentertijd veel visserlui uit 't Gooi, Bunschoten en 
Elburg, ook allemaal van de Gereformeerde gezindte, die 's 
zondags hun netten wél in zee hadden staan en met hunker
keraad geen last hadden. 
De netten waren verdeeld over vijf stuks, twaalf keer vijf net
ten en op elke vijf een anker met steng of boei. Ieder had zijn 
eigen vlaggetjes op de steng en daar kon je je eigendom aan 
kennen. De schipper bleef alleen aan boord en dreef om je 
heen tot de netten geklaard waren (de vis er uit was). Vervol
gens pikte hij je weer op en werden de netten weer in zee ge
zet. Je kreeg een dikke snee roggebrood met spek en koffie en 
dan voer je weer naar Urk en werd de vis gelost aan de afslag. 
Dat ging per tal. Een tal was tweehonderd stuks en een halve 
last was vijfentwintig tal, een last vijftig, dat was veel. Meest
al had je zo'n tien, vijftien tal haring. 
Na de ansjovis gingen we vaak nog wat vissen op binnen
scholletjes. De ouderen onder ons weten dat nog wel. Als ze 
dit lezen loopt hun het water nog in de mond, zo lekker waren 
die. Na zo'n week of vijf, zes gingen we naar de Noordzee, 
meestal voor Scheveningen. Daar heb ik mijn vrouw leren ken
nen, dat is nu al weer meer dan zestig jaar geleden. Zij diende 
daar bij een slager. Dat was in 1923. In die tijd was elke gulden 
er één en betekende dienen een opeter minder en dan moes
ten de kinderen zo van school werken. Er zullen wel wet 
traantjes gestort zijn van heimwee bij dat dienen. Op Urk was 
geen werk en die paar die een dienstmeisje betalen konden, 
konden er genoeg krijgen voor vier gulden per week. Daar 
werkten ze zo'n honderd uur per week voor. Aan de wal ver
dienden ze zes gulden en hadden ze veel meer tijd voor zich
zelf. 
In 1924 heb ik op een grotere botter gevaren uit Den Helder, 
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de HD 7, waar Jan Bakker schipper op was, maar er stond 
geen kracht genoeg in. 
Zijn broer C. Bakker heeft die botter later gekocht en heeft er 
een zwaardere motor in laten zetten onder nummer UK 72. 
Toen heb ik nog tot 1928 op de UK 102 gevaren bij Andries 
Ras. Een flinke botter, eerst met 26 en later met 35 PK. De eer
ste twee jaar verdienden we wel aardig, maar het werd elk 
jaar slechter. Het laatste jaar dat ik viste heb ik nog geen 600 
gulden kunnen verdienen, een knecht had toen 15 procent 
van de gulden. Daar moest eerst de brandstof en het ijs nog af. 
Nu was dieselolie toen niet duur en kostte ongeveer drie cent 
de liter. Later is ze zelfs nog goedkoper geworden. Ik heb hier 
in Almelo nog gekocht voor twee cent de liter en benzine voor 
vier cent. 

Tot eind 1928 heb ik gevist en ben er toen mee opgehouden. 
Veel Urkers waren al naar de fabrieken in de Zaanstreek ge
gaan en enkelen in de vishandel. Op Urk, meen ik, was Harm 01-
denhof de eerste die in de vishandel gegaan is, naar Ensche
de. Oldenhof was geboren in Vollenhove en getrouwd met 
een dochter van Willem de Vries, "Willem van Wouter", UK 64. 
Oldenhof's broers, ook gewezen visserlui, waren al eerder 
naar Enschede gegaan en daar had hij, toen hij in Enschede 
begon, grote steun aan. Reinier Kramer en zijn broer Willem 
waren naar Hengelo gegaan. Reinier moest oom zeggen tegen 
Oldenhof. Nu gebeurde het, dat Reinier een paar dagen op Urk 
was en ik een praatje met hem maakte en vroeg hoe het ging. 
Hij zei: "Prima, ik verdien best de kost en trek 's avonds de 
kousen uit". Dat was een uitdrukking van de visserlui, want 
die konden met vissen niet uit omdat je altijd paraat moest 
zijn. Ik zei: "Weet je geen plaatsje voor mij daar in de buurt?" 
Hij antwoordde: "Almelo". Nu diende mijn meisje inmiddels 
bij een predikant die op Urk stond, Ds. Bouwman. Deze had 
een beroep naar Almelo aangenomen. Mevrouw vroeg aan 
mijn meisje om mee te gaan. Ik zei: "Doen, dan probeer ik daar 
in de vis te beginnen. " Zodoende zijn we in Almelo terecht ge
komen. Daar heb ik een kosthuis gezocht en gekregen voor 
twaalf gulden per week. Dat was tamelijk veel voor die tijd. In 
1928 heb ik het door mekaar per week niet verdiend. In 1929 
ben ik begonnen en huurde een handkar voor een kwartje per 
dag. Ik verkocht 's morgens verse vis en 's middags zoute en 

140 



zure haring en gerookte vis en dat ging goed. Ik kon een veer
tig gulden verdienen. Daar ging f 2,50 huur voor pakhuis, 
f 1,50 voor kar en twaalf gulden kostgeld af, dus hield ik f 24,
over. Dat was voor die tijd veel geld. Na verloop van enkele 
maanden kwamen er trapdriewielers in de handel. Daar heb ik 
er toen één van gekocht voor zestig gulden. Dat ging vlugger 
dan een handkar. Ik wilde ook mijn eigen haring inmaken in 
het zuur, maar het viel tegen om de juiste methode te vinden. 
Mijn kostjuffrouw had een bijkeuken en daar mocht ik begin
nen. Nu kon je in die tijd alleen van zoute haring zure maken, 
van verse haring had men toen nog geen weet, maar daarover 
later. Die zoute haringen moesten eerst in het water om het 
zout er uit te krijgen, zo'n 36 uur, en geregeld verversen. 
Daarna ging er azijn op. De ene keer had je ze te zuur en ging 
het vel er af, dan nam je minder sterke azijn en dan waren ze 
niet zuur genoeg. Zo was ik aan het uitproberen enna weken 
zoeken had ik het zo'n beetje gevonden. De mensen van de ha
ringinleggerij waar ik mijn haring van had, zouden je natuur
lijk niet zeggen wat er zoal in moest, maar het was me opge
vallen, dat de buitenkant van de flessen waar azijn op ge
morst, wit was opgedroogd. Ik dacht: "dat moet zout zijn". 
Maar nou het zoete nog. Geprobeerd met suiker, maar toen 
had het zoete weer de overhand en dat smaakte ook weer 
niet. Een ons suiker heeft de overhand. Weer van een kilo zout 
net zo lang gezocht dat de smaak goed was en toen maakte ik 
mijn eigen haring en verkocht mijn eigen gezuurde product. 
Dat heb ik gedaan tot 1935. 

Nu even terug tot 1930. Ik ben een maand of acht, negen in de 
kost geweest en toen zijn we in 1930 getrouwd. In de herfst 
van 1929 hadden we een huisje gekocht. Ik had f 500,- en mijn 
meisje had f 500,-. Van mijn geld werd dat huis gekocht. Het 
kostte f 5.500,-. Het was nog nieuw, maar jullie begrijpen wel 
dat er "zilveren pannen" op lagen. We moesten per week 
f 15,- betalen voor rente en aflossing. Mijn meisje zorgde met 
haar vijfhonderd gulden voor beddegoed en stoelen enz. Die 
stoelen waren bekleed met imitatieleer en daar zat zeewier 
onder voor vering. Nu was het in Twente de gewoonte in die 
tijd om huizen te bouwen voor de minder bedeelden, en daar 
geen gang in te maken, dan had je geen personele belasting te 
betalen. 
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We hadden dat op Urk nog nooit gezien: er was altijd nog wel 
een portaaltje waar je je klompen kon uitdoen, maar hier viel je 
zo met de deur in huis. Dat kwam ons goed van pas, want we 
wilden van de voorkamer een winkeltje maken. Een oude 
toonbank werd gekocht voor tien gulden, zo één met een la er 
in. Nu had je vroeger bokkingkistjes waar je de gestoomde vis 
in geleverd kreeg. De ouderen op Urk weten dat nog wel. Wil
lem Lichtendalh had ze vroeger ook, gestoomde haring. Die 
kistjes sloopten we en daar hebben we onze etalage van ge
maakt. Een koordje aan het plafond met een 75 Watt lampje. 
Als je dat nu zou doen zou je een optocht voor de deur krijgen 
en kwam je misschien wel op de t.v. 
Zo was dat vroeger. Het was wel gemakkelijker dan nu. Je had 
ook niets met vergunningen te maken. Als je tegenwoordig 
een winkel zou willen beginnen, doe je met een paar ton nog 
niet veel. Koelkasten en andere apparatuur had je toen ook 
nog niet. Dat hield wel in, dat je dagelijks je vis kwijt moest 
zien te raken. Er werd nogal eens wat weggedaan dat niet 
meer verkoopbaar was. De vis was in die tijd niet duur. Een 
kantje maatjesharing kostte tien gulden, zo ongeveer 900 à 
1000 stuks. Die werden verkocht voor vier voor een dubbeltje, 
zodat mijn vrouw aardig wat haring heeft moeten schoonma
ken om een tientje per week te kunnen verdienen. Dat schoon
maken moest gebeuren waar de klanten bij stonden, anders 
wilden ze niet kopen. 
Dan dachten ze dat de haring te oud was. We maakten lange 
dagen: in de week waren de winkels tot acht uur open en 's 
zaterdags tot tien uur. En dan moest de boel nog schoonge
maakt worden, dus het werd altijd laat. Stofzuigers en was
machines kende je niet. Ze begonnen er al wel te komen maar 
voor ons waren ze nog niet te betalen. In 1936 heeft mijn 
vrouw haar eerste wasmachine gekregen en na de oorlog haar 
stofzuiger. De wasmachine kostte f 55, -, een Miele. Dat was al 
een hele vooruitgang en ze hoefde nu niet meer met een was
bord te boksen. Vaste bedekking, daar wist je nog niet van: er 
lagen cocosmatten op de vloer. Die moesten er elke week uit 
en dan maar kloppen jongens. 

Zoals ik al schreef, ventte ik, en 's avonds maakten we haring 
in. Dat heb ik gedaan tot 193 5. Ik begon al wat meer klanten te 
krijgen: winkels die haring van me betrokken zonder dat ik er 
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werk van gemaakt had. Ze kwamen uit zichzelf vragen of ik 
hen leveren wilde. Ik had inmiddels een motordriewieler ge
kocht voor f 167,50, dus hoefde ik niet meer te trappen. Er zat 
een scherm op tegen wind en regen, maar met een beetje 
wind kon het motortje het niet trekken en moest ik het er weer 
afhalen. Nu had ik op een dinsdagmorgen 175 pond verse vis 
aangekregen, van alles wat. Om zeven uur 's morgens was ik 
de deur uitgegaan naar het spoor om ze op te halen en te sor
teren. Ik was om één uur weer thuis en had toen de vis ver
kocht en vijftig cent bruto verdiend. Daar moest vijf cent af 
voor benzine. Toen heb ik mijn leverancier gebeld om geen vis 
meer te zenden omdat ik daarmee wilde ophouden. 
Nu verkochten we de zure haring in die tijd voor 45 cent de 
fles. Er zaten twintig stuks in een fles en daar kon ik dan een 
dubbeltje per fles aan verdienen. Ik dacht: "Als ik 50 flessen 
haring op de driewieler laad en ik verkoop er 30, dan heb ik 
toch nog drie gulden en de overige kan ik dan de andere dag 
weer trachten te verkopen." Ik ben op stap gegaan en heb die 
dag honderd flessen haring verkocht en had dus f 10,- bruto 
over. Daar ging 20 cent benzine af, dus dat ging direct al goed. 
Maar we hadden veel tegenwerking van onze vroegere lever
ancier. Dat deed hij op een vuile manier. Dan pakte hij een fles 
haring van ons op en zei: "Je kan toch wel zien, dat het niets 
is, en verder wil ik er maar niets van zeggen. " Maar wij kregen 
steeds meer klanten en hij verspeelde ze, mede door drank
gebruik. 

Ons eerste huisje waar we in woonden, daar was geen grond 
genoeg bij, dus kon ik niet uitbreiden en we keken uit naar 
wat meer ruimte. Dat hoorde mijn concurrent en hij kwam 
toen bij ons en zei, dat we zijn spul wel konden kopen. Dat was 
in 1937. We werden het na veel heen en weer gepraat op het 
laatst eens voor f 6.500,-. Ons huis hebben we met veel moei
te kunnen verkopen voor f 3.650,-, dus daar hadden we aardig 
wat op verspeeld. Op 31 januari 1938 zijn we overgegaan naar 
ons andere huis. Daar hadden we de ruimte, een groot pand 
en een mooie grote tuin met allerlei soorten vruchtbomen. 
Dat was een lust, daar mochten we 's avonds na het werk 
graag in vertoeven. Maar we moesten f 5.500,- hypotheek 
hebben en we konden maar/ 4.000,- krijgen. We hadden erop 
gerekend, dat we dat bedrag makkelijk konden krijgen, maar 
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dat viel tegen. De geldschieters keken wel uit nu de huizen
markt zo zakte en in zo'n geval leer je je beste vrienden ken
nen. Dat wil zeggen, mensen die nog vertrouwen in je hebben. 
Er kwam een boer bij ons in de winkel die wekelijks een visje 
bij ons kocht en hij zei tegen me: "Je hebt nu een mooi pand, 
Baarssen". Ik zei: "Ja, dat is zo, maar ik kan er niet eens 
f 5.500,- hypotheek op krijgen." Hij vroeg: "Mag ik het eens 
zien?" We zeiden: "Dat mag". We liepen de tuin door en de 
werkplaats en hij zei: "Je krijgt het geld van mij." We vroe
gen: "Moet u niet boven kijken?" Hij zei: "Ik heb al genoeg ge
zien". :f!:n zo waren wij geholpen tegen 4 procent rente. 
Intussen werden de oorlogsgeruchten erger en in 1939 viel 
Duitsland Polen binnen. In 1940 pikten ze ons land in en werd 
er geen haring meer gevangen omdat de loggers niet vissen 
mochten. Ze zijn later allemaal ingepikt door Duitsland en ook 
de grote botters van Urk en andere vissersplaatsen zijn weg
gehaald. 

Nu nog even terug naar 1938. Er was hier in de stad ook een 
Duitser begonnen met inleggen. Die deed dat op een heel an
dere manier dan wij gewoon waren. Hij maakte verse haring 
in, zo uit IJmuiden of Scheveningen en die waren in de flessen 
zo wit als zilver en de onze waren altijd een beetje troebel. We 
kwamen onderweg elkaar geregeld tegen. De andere colle
ga's lieter.. hem links liggen, maar ik maakte nog wel eens een 
praatje met hem. Hij had prachtige haring, maar kon ze niet 
verkopen omdat ze te zacht waren. Die van ons, uit het zout, 
was steviger. Hij was er helemaal niet geheimzinnig mee hoe 
hij zijn haring maakte. Hij kon goedkoper werken dan wij. De 
verse haring kostte meestal een paar gulden per kist van 50 ki
lo, en wij waren goed uit als we de haring hadden voor tien 
gulden het kantje. In een kantje gingen ongeveer twee kistjes, 
dus had hij zes gulden voordeel. Hij gaf me zijn complete re
cept, want hij zei: "Ik ga weer terug naar huis, want de men
sen hier willen mijn haring niet eten, op een paar na, en daar 
kan ik niet van bestaan". 
Nu hadden we in die tijd veel last van schimmels en bij dat re
cept was ook een middel tegen schimmels en tegen rood wor
den van de haring en zwart worden van de uien en dat was 
een hele vooruitgang. Ik heb het zelf voor de oorlog ook nog 
geprobeerd met verse haring, maar kreeg eveneens klachten. 
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Ik heb de verse haring maar weer ingezouten en daarna weer 
ingemaakt. 
De Duitser ging weer terug naar zij_n Heimat, terwijl wij zijn 
flessen, uienmachine en andere gereedschap dat we gebrui
ken konden, overnamen. We hebben hem niet weer gezien, 
maar dit weet ik wel, dat hij zijn tijd ver vooruit was, want na 
de oorlog hebben we de ereste paar jaar nog met zoute haring 
gewerkt, maar uiteindelijk kwamen we toch bij de verse te
recht. 
Ouwehand had voor de oorlog twee loggers en die waren hem 
ook afgenomen. Toen heeft hij zich toegelegd op mosselen in 
het zuur. Daar is hij de oorlog mee doorgekomen en na de be
vrijding is hij met de zure haring begonnen en ook met verse 
haring en dat recept kregen alle inleggers van het Bedrijf
schap in Den Haag toegezonden. Laat dat nou precies hetzelf
de zijn als ik in 1938 al van die Duitser had gekregen! Zo zijn 
we met dat recept gaan werken. 

We gaan terug naar 10 mei 1940. We hadden ineens geen 
werk en we hadden het zo lekker aan het draaien. We hadden 
van 1938 tot mei 1940 f 2.000,- afgelost en dat was veel voor 
die tijd. Omdat we in 1938 en 1939 geen verse vis hadden ver
kocht, kwamen we niet in aanmerking voor een toewijzing 
voor verse vis, en zoals gezegd, haring was er niet. Je kreeg 
een percentage van hetgeen je in 1938 en '39 verkocht had. 
Nadat we onze voorraad verkocht hadden, heb ik tot septem
ber niets gedaan. Ik kon werk krijgen in de bosbouw voor 
f 18,- per week. Dat heb ik gedaan tot augustus 1941. Langza
merhand werd alles schaarser en de mensen begonnen alles 
te eten wat eetbaar was. Toen zijn we begonnen met voorns 
te roken, die kon je toen nog genoeg krijgen uit het IJsselmeer. 
Ook hebben we nog geprobeerd ze in te leggen maar dat ging 
niet omdat de schubben er niet afte krijgen waren. Na verloop 
van tijd waren er ook geen voorns meer te krijgen en begon
nen we spiering te roken. Die waren wel lekker, er zat ook nog 
wat vet in, maar het was veel werk om die aan het spit te krij
gen. We konden meer verkopen dan we klaar konden krijgen. 
Van oktober tot eind maart maakten we bliek in, die waren net 
zo groot als spiering en 't gaf ook veel werk; ze moesten stuk 
voor stuk gekopt worden. Die bliek is jonge haring, die werd 
onder de kust gevangen. Daar werd ook wel haring gevangen, 
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maar die kregen wij niet. Die ging naar Duitsland. 

Zo zijn we de oorlog doorgekomen en toen die afgelopen was 
hadden we nog f 63,- over en f 2.000,- meer schuld op ons 
huis. Dus dief 2.000,- die we van 1938 tot 1940 afgelost had
den was weer opgegeten. Na verloop van enkele weken kre
gen we haring uit Engeland. Die wilden de Engelsen waar
schijnlijk zelf niet meer eten, want die waren zo oud als de 
nacht. Maar omdat de mensen honger hadden, aten ze alles. 
Wij kregen de haring toegewezen om te verdelen vanaf Alme
lo tot Steenwijk en alle dorpen daartussenin, tot Vollenhove 
toe. Dat deden we met nog een collega, dat was ons van ho
gerhand opgedragen en we verdienen een halve cent op een 
haring en dat liep lekker. 
We kregen een bellenwagen toegewezen om ze te vervoeren. 
Er zat een bel op en een stuur rechts. Dat was wel even wen
nen, maar omdat er praktisch geen auto's reden, ging het wel. 
De eerste keer dat we een vrachtje weg brachten, zat mijn col
lega Willem achter het stuur en zei: "Wat hebben we een 
gang, ik rij maar 60". Ik zei: "Kijk maar eens goed, je rijdt onge
veer 96". Hij: "Hoe kan dat dan?" Ik: "Er staan miles op de kil
ometerteller." Hij zei: "Nou begrijp ik dat we zo'n gang had
den. We moesten in die tijd voor alles een toewijzing hebben 
van azijn tot uien toe. We moesten daar elke maandag voor 
naar Den Haag, want er was na de bevrijding van alles niets, 
want alles was weggesleept. Er reden geen treinen, die wa
ren er niet en er stonden daarom bij wegkruisingen altijd wel 
mensen te liften. We namen er zo veel mogelijk mee. Als ze op 
de plaats van bestemming waren, gaven ze ons meestal een 
paar kwartjes, en die het wat beter konden doen een gulden. 
Het hoefde vanzelf niet, maar de mensen wilden iets terug
doen en dat geld deelden we direct samen. 
Op een keer hield ons een soldaat aan met een oud dametje bij 
zich in de auto. Hij had haar meegenomen uit het zuiden van 
het land, maar ging niet verder dan Utrecht. Hij vroeg ons of 
we over Apeldoorn gingen en zo ja, of we dat vrouwtje mee 
wilden nemen. Nou dat kon. Ze moest naar haar dochter in 
Apeldoorn, die ze al in geen tijd gezien had, daar het zuiden al 
veel eerder bevrijd was. We brachten haar bij haar dochter 
voor de deur en toen gaf ze mij vijf centen, althans dat dacht 
ik. Ik zei tegen Willem: "Onze dag is goed jongen, ik heb vijf 
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centen, hier heb jij er drie van". Hij hield nogal van humor en 
zei: "Niks hoor, daar loten we om, om die cent". Hij nam twee 
lucifers, brak er één doormidden en stak ze van boven in het 
doosje, zodat je niet kon zien welke de halve was en welke de 
lange. In het laatste geval had je de cent. Ik trok de halve, dus 
Willem had de cent toch. De andere morgen thuis telde ik mijn 
buit na en zag dat die twee centen groter waren dan de rest. 
Nog eens goed gekeken, en laten het nou gouden tientjes zijn. 
Ik direkt Willem gebeld en vroeg hem of hij zijn centen al ge
teld had. Hij zei: "Nee". Ik zei: "Je moet eens goed kijken naar 
je drie centen, het is iets bijzonders, ik blijf aan de telefoon." 
Hij kijken, en hij kwam direct terug en zei: "Het zijn gouden 
tientjes". We spraken af, dat we de volgende keer als we door 
Apeldoorn kwamen, het adres van de dochter van het dametje 
zouden zoeken, want haar moeder kon wel abuis geweest zijn 
en gemeend hebben ons centen te geven. De volgende keer 
dat we door Apeldoorn kwamen, gingen wij er naar toe. Zij 
bleek nog bij haar dochter te zijn. Wij vertelden haar het geval 
en we wilden de tientjes terug geven. Maar dat wilde ze in 
geen geval. Ze had er ook nog over ingezeten dat wij ze voor 
centen hadden aangezien en ze er voor uit hadden gegeven. 
Ze was blij dat we ze ontdekt hadden. 
Ze had, zei ze, tegen zichzelf gezegd dat wie haar gezond en 
wel bij haar dochter in Apeldoorn zou brengen, de vijf tientjes 
zou krijgen. Ik zei nog, dat het God geweest was die haar ge
zond en wel bij haar dochter had gebracht en dat wij het mid
del in Zijn hand waren geweest, maar zij ging er niet op in. Wil
lem zei nog: "En die soldaat dan, want die heeft u het grootste 
stuk gereden". Maar ze zei: "Die heb ik ook bedacht". 
Zo hebben we vanaf de bevrijding nog anderhalf jaar samen
gewerkt en toen kon ieder weer zelf vis bestellen. Toen zijn 
we uit elkaar gegaan en omdat Willem Landhuis geen vervoer 
had en ik nog mijn motordriewieler had, heeft Willem met me
dewerking van het militair gezag de bellenwagen gekregen. 
Wel onder toezegging dat ik zo spoedig mogelijk een toewij
zing zou krijgen voor een nieuwe bestelwagen. Op 5 decem
ber 1946, op sinterklaas dus, kreeg ik mijn toewijzing en dat 
heb ik geweten. Het was het merk Peugeot, er mankeerde al
tijd wat aan en hij kostte f 4.850,-. Ik heb hem een goed jaar 
gehad, zeg maar anderhalf jaar, en hij had me toen al meer dan 
de helft van de aanschaffingskosten gekost, zodat ik blij was 
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dat ik mijn motordriewieler nog had. De garagelonen waren 
toen f 1,75 per uur, dus je kunt nagaan dat hij elke week een 
paar dagen in reparatie was. Nu hoorde ik, dat er in Deventer 
een bestelwagen te koop was bij de Bussink koekfabriek, dat 
was een verzwaarde Opel Blitz van ongeveer twee ton. Die 
had men aangekregen net voor de inval van de Duitsers en 
toen weggewerkt onder het hooi in een schuur. Met de bevrij
ding was de wagen beschadigd door oorlogshandelingen, er 
waren scherven door het dak geslagen. Dat was wel gerepa
reerd, maar het was niet helemaal dicht te krijgen en daar de 
koekprodukten niet nat mochten worden, deden ze de wagen 
van de hand. 
Dat was voor ons geen probleem, ik betaalde voor de wagen 
f 2 .250, - en kon hem meteen meenemen. Ik gaf die lui een fles
je haring en kreeg toen nog vier reservebanden van hen gra
tis. Dat was een prima wagen, daar heb ik veel haring mee 
naar de klanten gebracht. De Peugeot ging weer in de toewij
zing en ik heb er nog f 2.500,-voor gekregen. Ik was blij dat ik 
van die wagen af was. 

We gaan nog even terug naar de zomer van 1945. We waren 
met de bellenwagen in Kampen, daar waren in die tijd nog een 
paar visserlui. Daar kochten we rechtstreeks de paling van 
omdat er daar geen visafslag was. Toen we de paling gekocht 
en ingeladen hadden, zei één van de schippers van zo'n bot
tertje: "Ik heb nog honderd rijksdaalders, wat geef je daar 
voor?". De andere dag moest ieder zijn geld inleveren. Dat 
moest gezuiverd worden en werd tijdelijk geblokkeerd. Als 
dan later bleek dat het zuiver was, kreeg je het weer terug. Nu 
dacht iedereen dat het zilvergeld ook ingeleverd moest wor
den, zo ook die schipper. Na veel loven en bieden kreeg ik die 
honderd rijksdaalders voor f 25,- en Willem zei nog tegen me: 
"Dief 25,- had je net zo goed in de IJssel kunnen gooien, die 
ben je kwijt." Ik zei, dat ze dat altijd nog wel aan zilver waard 
zouden zijn. 
De andere dag, toen het geld ingeleverd werd, stond er aange
plakt dat het zilvergeld voorlopig gewoon zijn waarde hield. 
Iedereen kreeg een tientje, dus wij hadden f 260,-. Nu was er 
bij ons in de buurt een textielwinkelier die aardig wat geruild 
had in de oorlog, zoals stofzuigers en andere dingen. Die sprak 
ik die dag en hij zei: "Nu zijn we allemaal even rijk". Ik zei: 
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"Behalve ik", en ik vertelde hem dat ik een dag tevoren nog 
wat zilvergeld gekocht had. Hij vroeg me of ik niet wat ruilen 
wilde. Nou dat kon. "Voor een stofzuiger kun je van mij wat 
rijksdaalders krijgen". Hij wilde er 40 voor hebben. We wer
den het eens voor 30 en zo kreeg mijn vrouw haar eerste stof
zuiger. Maar de eerste maanden kon ze hem niet gebruiken 
omdat er nog geen stroom was. 
Nu kregen we meestal in de vooravond de verse vis aan en dan 
stonden de mensen in de rij om hun portie in ontvangst te ne
men bij het licht van een stormlantaarn. Daar had mijn vrouw 
veel werk mee. Soms wel tot een uur of drie in de nacht, want 
meestal was ik weg met Willem om vis te kopen. We moesten, 
zoals gezegd, tot Vollenhove de vis verdelen en we waren dan 
ook blij toen in 1946 de zaak weer wat normaal begon te wor
den. Wij konden met inleggen beginnen. In die tussentijd had
den we ons huis afgelost en hadden dus geen schulden meer. 

Nu nog even terug naar de vishandel. Net na de bevrijding kon 
je de klanten nooit genoeg leveren en waren ze altijd ontevre
den met hetgeen ze toebedeeld kregen. Er waren er bij, die 
5.000 haringen per week kregen, maar toen er wat meer verse 
haring kwam, begonnen ze zich meer toe te leggen op gebak
ken vis omdat daar meer winst in te behalen was. De zure ha
ring werd voor hen maar bijzaak, daarvan verkochten ze nog 
maar een paar flessen per week. 
Wij moesten naar uitwijkmogelijkheden zoeken. Nu begon
nen de supermarkten op te komen en dus begonnen wij daar
aan te leveren. Dat viel niet in goede aarde bij de vishandel en 
die raakten wij kwijt als klant. Gelukkig dat we bijtijds overge
schakeld waren op de supermarkten, we hadden daar werk 
genoeg aan. Ouwehand wilde er eerst niet aan en leverde al
leen aan de vishandel, maar moest daar later wel op terug ko
men, wilde hij zijn zaak staande houden. Hij moest toen erg 
zijn best doen om er tussen te komen. 
Mijn twee zoons hebben nu in Almelo een prachtige conser
veerinrichting, of wil je het anders, een inleggerij, en in Hen
gelo een grossierderij in horeca-artikelen en nog een conser
venfabriekje in de buurt van Keulen. Ze verwerken daar nu 
met elkaar zo'n 80 ton haring per week, en als je ziet hoe ze nu 
werken, alles automatisch. En dan te bedenken hoe wij be
gonnen zijn. Elke haring met de hand stuk voor stuk schoon-
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maken en met een emmer met tuit de azijn erop gieten, een 
deksel erop draaien, etiket opplakken, en dat gaat nu allemaal 
machinaal. 

Enkele jaren geleden zei een Urker kotterschipper tegen ons 
(daar zat Jacob Snoek ook bij, je weet wel "Jauwk van Albert
jen") "Jullie waren vroeger met die botters scharrelaars." 
"Nou", zeiden wij, "dat weten we wel, maar als wij er niet ge
weest waren, had jij die kotter daar niet liggen. Wij hebben 
voor jullie de spits afgebeten en ik geef het je te doen, om met 
een zeilbotter een week te vissen en dan aan het eind van de 
week op de kust aan te zeilen en dan op zijn hoogst een paar 
mijl van bestek land op te doen met een gebrekkig kompas. 
Jullie zetten koers en hebben maling aan eb en vloed. Wordt 
voor jullie niet alles gedaan in de stuurhut, tot sturen toe, en 
aan mist hebben jullie maling, want daar kijken jullie door
heen, en alles hebben jullie centraal verwarmd. Nou, dat had
den wij ook. Wij hadden een zogenaamde duvel en daar werd 
turf in gestookt en als je dan naar beneden ging om je een 
beetje te verwarmen, dan was de kachel uitgeblazen door de 
wind die van de fok kwam en precies in de pijp blies en het 
vooronder zat onder de as. Dan kregen we elke druppel buis
water die over kwam op onze huid, want we stonden onbe
schermd aan de helmstok en op het dek. En als de botter van 
de kop van de golf viel, was onze olielamp uit. Die hing van vo
ren aan een standaard en moest er één naar voren om de lamp 
weer aan te steken. Als de kor ingehaald werd ging alles met 
de handlier, en was hij aan boord, dan hield de schipper de zak 
open en de knecht schepte de vis eruit met het schepnet, ter
wijl de derdeman bijlichtte met een olielamp. Jaja, dat was 
nog eens wat; jullie doen de strop er op en hupsakee, de rest 
komt zo op het dek." 
Dit heb ik heus niet geschreven voor schippers die verstandig 
zijn en ons niet voor scharrelaars uitmaken. Wij zeggen toch 
ook niet van de zeevaarders van een paar honderd jaar gele
den dat ze scharrelaars waren. 
Nee, daar moet je groot respect voor hebben. Zonder naviga
tiemiddelen, geen kompas en alleen varen op de zon en ster
ren, als die tenminste te zien waren. En toch op de plaats van 
bestemming aankomen. Nu weer even naar het zakenleven. 
Daar waren we volgens die schipper ook scharrelaars in, maar 
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dat willen we heus wel weten. Om een voorbeeld te noemen: 
We stonden met een bezemsteel te roeren met azijn maken en 
nu drukken ze op een knopje en het gaat automatisch. 
Zelfs met de pallets op de vrachtwagen laden drukken ze op 
een knopje en gaan ze zo de auto in, maar je moet niet vragen 
wat het gekost heeft. Dat loopt in de honderdduizenden. Dat 
is allemaal mooi en prima als dat kan, maar wie hebben daar 
de stoot toe gegeven? 
Daar zouden we wel enige erkenning voor willen zien, alle
maal natuurlijk menselijkerwijs gesproken. In onze jeugd was 
er niets van dat alles, wij zijn bij de olielamp groot geworden 
en er was alleen maar de telegraaf. In onze tijd heeft zich dat 
allemaal ontwikkeld, van telefoon tot wat we nu allemaal heb
ben. Ik weet nog dat we in Terschelling lagen en daar werden 
uitgenodigd om de radio te beluisteren. We zaten met een 
koptelefoon op. Jonge, wat een uitvinding. De telegraaf was 
nog te begrijpen door de kabel, maar dit, zonder verbinding, 
zo maar door de lucht ..... Dan moet je nu komen met al die ap
paratuur. Als we in de zaak van de jongens komen, kan ik daar 
geboeid naar staan kijken en ik begrijp nog niet hoe dat alles 
mogelijk is. We kunnen ons nog uit onze jeugd herinneren, dat 
er iemand op Urk was die een grammofoon had en die hem 
buiten liet draaien, maar daar mochten we niet bij in de buurt 
komen, want dat was de duivel. Als kinderen liepen we daar 
met een boog omheen. Dat dacht men toen. Daar zit vanzelf 
veel waarheid in, maar nog meer kortzichtigheid. Wat een ze
gen zou de radio al niet gebracht hebben, ook in landen waar 
geen stroom is, maar wel naar een batterij-radio geluisterd 
kan worden. Toen de boekdrukkunst is uitgevonden heeft ie
mand gezegd; "Dat is een stap ten hemel en een stap ter hel". 
Een stap ten hemel, omdat de bijbel gedrukt kon worden en 
andere goede boeken, maar ook een stap ter hel, omdat er por
no en andere vieze boeken gedrukt konden worden. En geluk
kig, dat God de boze altijd een slag voor is. 

Hiermee besluiten we onze ontboezemingen en we danken de 
Heere onze God, dat Hij ons tot hiertoe geleid en inzicht gege
ven heeft en de gezondheid heeft geschonken nu we al op ho
ge leeftijd gekomen zijn. Het heeft ons nooit aan iets ontbro
ken. Hem zij de eer! 
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Herinneringen van Klaas Post 
(geboren 24-8-1908) 

Ik kom uit een groot gezin, maar honger heb ik nooit geleden, 
al hoefden we niet te "lijnen", zoals tegenwoordig gebeurt. 
Wij aten vaak gort en rijst en dat lustte ik graag. Mijn vader 
voer op de logger en kwam om de zes of zeven weken thuis en 
wij kinderen zorgden al voor de bij-kost. De Zuiderzee zat vol 
vis. In het voorjaar gingen we met een vork aan een stok naar 
de haven en prikten er de haringen aan die bij het overhalen 
van de netten (van het schip op de wal) in het water vielen. 
Dat ging het gemakkelijkst bij laag water. Als we wat hadden 
gingen we naar huis om de haringen te drogen en te roken en 
er gebakken spouwers van te maken. Als we er veel van had
den rookten we ze goed gaar om zo op te eten. We zochten 
hout en dan was het in de oude fort die wij aan het huis had
den, bakken en braden geblazen op de ijzeren duvel. In de 
fort-voet stond de hele geschiedenis van Jona afgebeeld, van 
schip tot Ninevé, mooie blauwe tegels. 
Het vissen zat er bij ons al vroeg in. Om te beginnen haalden 
we het binnenste uit een stuk of vier witte schelpen, bonden 
dat als aas aan een touwtje, gingen op een hoofdje achter de 
palen zitten en probeerden met onze poer een maaltje garna
len te vangen. We zagen ze naar het aas zwemmen en als er 
dan een paar aan zaten te rukken, dan haalden we vlug op. We 
hielden de garnalen in een emmer in leven, en als we er ge
noeg gevangen hadden kookten we die en deden het pit op 
ons brood. Heerlijk gewoon. Ook vingen we onder aan de dam 
bij de vuurtoren krabben, bonden de poten in bosjes van vier 
en gingen daarmee tussen de stenen poeren op puitaal. Die 
hebben net als geep groen graat. Gerookt smaakten ze best. 
Wij vingen bot bij de botsteen en aal bij de aalsteen. Van de 
eerste is in de winter van 1929 een stuk afgescheurd, de 
tweede wordt ook ommelebommelestien genoemd. 
In mei vingen wij geep, lange vissen met een soort snavel. Dat 
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deden we met tien hoekers met stukjes ansjovis eraan als aas 
en natuurlijk kurkjes en zo kwamen we de zomer door. Na de 
vakantie moesten we als kinderen garnalen pellen en kregen 
dan tien cent voor een pond pit. We pelden ook wel eens mos
selen. Je haalde ze met zakken vol op een kruiwagen en moest 
de schelpen weer achter de dijk brengen. Het was een pracht, 
je kreeg drie cent voor een pond. 

Toen ik twaalf jaar was mocht ik van school en moest als af
houdertje naar de logger. Mijn eerste reis maakte ik met de VL 
150, een schip met kolenstoom. Het liep zes mijl, maar het had 
ook zeilen en werden die er met een goede wind bij gezet, dan 
kon de logger wel acht mijl per uur halen. We voeren met 17 
man: schipper, stuurman, machinist, 2 stokers, kok, 7 matro
zen, 2 oudsten, 2 jongsten, een reepschieter en een afhouder. 
We voeren op 15 mei 1921 en moesten 500 mijl afleggen om op 
60 graden n.b. te komen, en toen gingen we in schot. Het eer
ste schot leverde 20 kantjes op die gekaakt moesten worden. 

Het tweede schot was minder. We gingen toen verstomen en 
dat vond ik wel leuk, alleen het halen om één uur in de nacht 
was minder aangenaam. Het werd dan al gauw weer licht. Op 
zaterdag schoten we niet en als het laatste schot dan niet veel 
haring opleverde, dan was het werk vlug gedaan. Dan moes
ten de vier jongens aardappelen schillen, want de zaterdag 
was aardappeldag. 
Die eerste zaterdag zei de schipper: "We moesten de beug 
maar eens schieten". Ik vond het geweldig: 500 grote hoekers 
geaasd met halve haringen aan een lange lijn. En dan maar 
schieten jongens. Er stond daar 80 à 100 vaam mooi blauw wa
ter. Het inhalen van de beug was ook een mooi gezicht. Toen 
het dieplood binnenboord was (ik denk van wel 100 kilo), kwa
men de vissen al boven drijven, en ik maar roepen: "Haal op! 
Haal op!" Zulke grote vissen had ik nog nooit gezien: kabel
jauw, koolvis, leng, grote rog, haai. Er waren ook twee heilbot
ten van 25 kilo bij. Het dek lag vol toen de beug binnen was, en 
toen maar strippen en zouten. Er staat in de bijbel: "Het kwa
de wierpen zij weg, maar het goede bewaarden ze in de va
ten". Nu, zo ging het ook bij ons. Haaien en roggen werden 
weer overboord gegooid, de rest gezouten en ingelegd. Eén 
heilbot werd vers gebakken en lekker verorberd. Zoiets had ik 
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nog nooit geproefd, want elke avond aten we gebakken ha
ring. 

Zondagmorgen kwam de schipper voorin. Er werden een paar 
psalmen gezongen en hij las een preek en dankte.'s Avonds 
na het schieten ook. Dan bad hij of God de vissen wilde sturen 
in de netten die wij uitzetten en of Hij ons op Zijn tijd weer be
houden thuis wilde brengen. Wij waren met meer Urkers op 
de logger en mochten ook enige psalmen opgeven, ik zal het 
nooit vergeten. Een paar, die een keteltje en wat koffie had
den, zetten een vers bakje en dan werd het, met een koekje er
bij, toch nog wat gezellig als Urkers onder elkaar. Om zes uur 
was het eten gezegd: Haring met rijst en stroop. Je kon, als je 
dat lustte er ook bier over krijgen. En dan om zeven uur wacht, 
want om één uur was het weer halen en kaken en weer eten 
en weer schieten. In veertien dagen hadden we veertien last. 
Daar moest op hoop van zegen nog eens zoveel bij .... 
We zouden naar de baai om onze netten te tanen (d.w.z. bruin 
maken met hete stoom en caoutchouc) maar we konden die 
nacht niet halen, omdat het zo hard stormde. We konden dus 
lekker in de kooi blijven liggen. Toen het de nacht daarop wat 
beter weer was geworden, zat de vleet vol grote, iele haring 
en die moesten wij kaken. Omdat het geen weer was om te 
stomen, moesten we eerst weer schieten, "dan licht-ie wat", 
zei de schipper. De schipper probeerde er de moed wat in te 
houden. "Vooruitjongens", zei hij, "zet 'mop, voor het begint 
te regenen". Begon het maar te regenen, dacht ik, want ik was 
zo moe en zo ziek, zeeziek wel te verstaan, en we zaten al acht 
uur op die kaakplaats, met tien mannen naast elkaar en een 
mand tussen onze knieën. Die mand werd wel vol gehouden, 
die mocht niet leeg. Nou, en toen begon het te regenen en 
dacht ik dat wij vrij waren, en toen zei de schipper: "Vooruit 
jongens, voordat het droog wordt". 

Wat ik toen dacht, zal ik maar niet opschrijven. Een uur later 
kwam er een grote zee water over en was het hele dek leeg. 
Toen was het "handjes schoon" en stonden er 200 kantjes ha
ring vast en dicht geslagen aan dek. We mochten drie uur sla
pen en toen was het al weer halen. Er zat gelukkig niet veel in 
en toen was de vleet meteen schoon. Toen konden we naar de 
baai van Lerwick opstomen. Toen ik het land kon zien, dacht ik 
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Loggervisserij. 
Boven: de Baai van Lerwick. Onder: Urker loggerlui. 
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dat het nog een uur varen was, en toen de schipper zei, dat het 
nog wel vijf uur zou duren, geloofde ik hem niet, maar hij had 
gelijk. Hoge bergen kun je van ver zien en ze reikten in mijn 
ogen tot aan de hemel. In de grote natuurlijke haven lagen, 
dacht ik, wel duizend schepen van allerlei aard ten anker. Er 
waren heel wat nationaliteiten, maar geen Duitsers, die 
mochten er in 1921, zo kort na de oorlog ('14-'18) nog niet ko
men. 
Om drie uur waren we klaar met tanen, toen konden we schaf
ten en daarna met de sloep naar de wal om te passagieren. Dat 
was een verrassing voor mij. Ik kocht een mooie kaart met Ler
wick erop. Na een paar uur moesten we al weer terug. Niet ver 
van onze logger af lag het Hollandse kerkschip "De Hoop". 
Het was toen nog een groot zeilschip. Een neef van mijn vader 
voer erop als kok. Hij riep ons, maar we moesten eerst aan de 
schipper verlof vragen. Het mocht en ik, mijn vader, Piet de 
Nieuwedieper en zijn zoon gingen over op "De Hoop". 's 
Avonds om acht uur werden we weer met de sloep aan boord 
gebracht en brachten de uitnodiging over voor de kerkdienst 
van zondagmorgen. Met de hele bemanning zijn we op het 
schip echt in de kerk geweest. Maar 's maandags was het 
weer varen. De netten waren weer klaar. De tonnen met ha
ring waren naar beneden laten zakken. We schoten voor de 
laatste keer, haalden, kaakten de haring en stoomden naar 
huis met dertig last, 500 kantjes. Behouden binnen. Op don
derdag. We kwamen op vrijdag thuis na vier weken van afwe
zigheid. 
Maar 's maandags was het al weer varen. We hadden 5.000 
gulden besomd. De matrozen verdienden 70 gulden de man, 
mijn deel in de verdiensten bedroeg dertig gulden. En zo ging 
het de hele zomer door. Uitvaren, binnenkomen .... We vingen 
haring genoeg, maar de prijs viel tegen: tien gulden voor een 
ton van 8 à 900 haringen. Maar dat was niet anders. Nergens 
viel in die tijd goed te verdienen. We mochten blij zijn, dat we 
nog varen en vissen konden. Op één van de reizen was het el
ke dag mooi weer. In juli drie weken aan één stuk volop zomer. 
Voor een schip haring besomden we maar 3.000 gulden. De 
matrozen kregen 1 ½ procent van de gulden, maar ik minder 
dan de helft. 
Wij deden dat jaar 8 reizen. Daar was een reis bij van 8 dagen 
met een schip vol vis. Uit en thuis in 8 dagen was wel gezellig, 
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maar dan kun je je handen ook wel naar je toe halen. Toen het 
al Sinterklaas geworden was scheidden de meeste schippers 
er mee uit, maar de onze wilde het nog een keer in het Engelse 
Kanaal proberen met nog enige anderen. 
Hij vroeg of wij er zin in hadden en hij kon er volk genoeg voor 
krijgen. Wij wilden wel, als we maar voor de Kerst weer thuis 
zouden zijn. Het was niet onaangenaam. Als het slecht weer 
was stoomden we naar binnen, ook zaterdags. En we hadden 
geluk: we vingen nog 500 kantjes en besomden nog 12.500 
gulden. Op 24 december waren we thuis. De matrozen had
den 800 gulden totaal verdiend. Dat was in 1921. 
Ook in 1929 heb ik de hele zomer op een logger gevaren. Een 
zeilschip van ongeveer 30 meter lengte en een draagvermo
gen van zo'n 30 last haring. Een last was 17 tonnen aan ge
kaakte haring. Ze noemen dat nu Hollandse nieuwe. Een kan
tje telde tussen de 850 en 900 stuks haring. Als het mee liep 
dan kreeg je daar 15 gulden voor, tenminste als we niet te lang 
uitbleven, maar dat kon je met zeilen nooit goed in de hand 
houden. 
Het kon wel eens veertien dagen duren voordat het net in zee 
kwam, want we moesten voor de visserij wel 4 à 500 mijlen uit 
de kust zijn. Half mei begon het en zo'n reis kon wel een 6 of 8 
weken duren en dan kon je je lol wel op. Dan was je wel eens 
blij als het mooi weer was en je een groot zeilschip zag. Dan 
ging er een man of vijf met een roeiboot op aan, met een paar 
manden haring en wat makreel om te ruilen tegen bonen, erw
ten, spek en gezouten vlees. Het hospitaal-kerkschip voer 
toen ook nog met zeilen, daar konden ze ook niet doen wat ze 
wilden. 
Alles raakte op, eten, rookwerk. Je at dan elke dag rijst met 
gebakken haring. Het was dan een feest als je met de beug 
eens een heilbot ving of een tonijn. Daar werd dan wat vlees 
van gegeten en de gekookte lever en nieren waren dan een 
lekkernij. 

Bij het inhalen van de beug stond er een van de mannen met 
een lange stok met een scherpe haak eraan klaar om de kabel
jauw, rog of koolvis aan te haken, zodat die niet in het water 
terug kon vallen bij het boven komen. Dan stond er één met 
een groot schepnet klaar voor het geval de haak mis sloeg. En 
altijd stond er wel een te kijken en te zingen en te vragen of die 
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man die haalde al wat voelde, en die gaf dan weer zingend 
antwoord. Het was een prachtig gezicht als de vis uit het hel
dere groene water omhoog kwam en de soort vis genoemd 
werd. Zo ongeveer: 

nou, voel je al wat? 
ik voel vis aan het touw! 
vis aan het touw, (de vis trekt) 
groen is-ie, groen, (wordt zichtbaar) 
horlogeglazen, 
ik zie 'm blazen, 
groen is-ie groen, 
een kabeljauwtje zal het doen ... 

Bij het schieten van de vleet zei de schipper: 
Het schot is te boord, 
ga je gang maar, 
op hoop van zegen! 

En bij het inhalen tegen de kok in 't ruim: 
Over kok, ga je gang maar kok. 

Als er een ton met zout uit het ruim omhoog gehaald werd, 
ging dat ook met een deun: Haal op, trek 'mop, zet 'mop! 
Over! 
En bij de laatste ton: Hij komt van de kiel, leg an je ziel, piere
waaien, daar komt Jan aandraaien, haal op, zet 'mop, over! 
Zo' n deun gaf ritme aan het werk en maakte het wat gemak
kelijker, maar over het algemeen was het loggerleven een 
hard leven. 
Bij het "zingen" werd ook wel gefantaseerd, scheldwoorden 
en bijnamen werden niet geschuwd. Bij een nieuwe vondst 
kon je lachen: 

P.S. 

De diender met z'n rooie snor 
zet alle jongens in de nor, 
haal op, zet 'm op, uit ermee!! 

Een andere door mij genoteerde deun was: 
Scheepseizing hou je vast. 
Morgenochtend drie last. 
Drie last haring. 
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Een kribbetje en een karing. 
Een laanruim erbij, 
dan is de schipper blij. 
Een kwakje op de last, 
wante-nemer, sta vast. 

Het loggerleven was niet zo aanlokkelijk. Veel jonge Zuider
zeevissers moesten wel monsteren om den brode. Het leven 
aan boord was geen pretje. Meer dan één loggerman heeft zijn 
ervaringen te boek gesteld. Hier een citaat: 

Twee man in een eenmanskooi, 
neem dat maar eens aan in dank, 
bewusteloos van de vlooien 
en verrekken van de stank, 
als dat geen waarheid is, 
vraag 't manvolk of ik jok, 
kom je beneen in het logies, 
't lijkt wel een varkenshok, 
een hok voor veertien mensen, 
met je knieën aan het vuur, 
ik zou het mijn vijand niet wensen, 
zo'n leven op den duur. 

Klaas Post en Pietertje Romkes in 1949 . ...... .,... ...... ...,.._,_..,,__...,,.. _____ , 
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Uit het levensboek 
van Meindert Kramer 

In "Vissers van Urk" publiceerden wij de eerste bladzijden uit 
het levensboek van Meinder Kramer Kzn., geboren 12-1-1908, 
overleden 1-11-1984. 
Wat hij in zijn dagboek en uit zijn rijke herinnering optekende 
is te belangwekkend om niet te vervolgen. Daarom geven we 
hier door, wat hij meedeelde uit de periode 1925-1930. Wel
licht kunnen we er later nog mee verder gaan. 

"IJs en weder dienende" 
Het was maart 1925. Mijn broer Klaas zat in dienst, bij de Mari
ne, ik (17 jaar) was gepromoveerd tot knecht en mijn broer 
Willem (15 jaar) tot derde man. We visten N.N.O. van Ter
schelling toen 's nachts plotseling een storm kwam opzetten. 
We moesten hals over kop het net binnen halen om te trachten 
van zee te komen. Toen wij het net binnen boord hadden koer
sten wij eerst, met het zeil over bakboord Z.W. voor op het 
lichtschip "Terschellingerbank" aan. Daar aangekomen voe
ren wij met het zeil over stuurboord richting "Stortemelk". De 
botter was ontzettend slecht te sturen en ik hielp mijn vader 
om de botter zoveel mogelijk in de goede koers te houden en 
dit tijdens storm en sneeuw. Willem moest de motor verzor
gen en het water uit het schip houden. 
Tegenwoordig met hydraulische stuurmachine en een dichte 
stuurhut kan een kind de was doen. Wat weten zij die nog 
nooit een helmstok hebben vastgehouden, van de inspannin
gen die nodig zijn, en in het bijzonder bij slecht weer, om een 
botter in bedwang te houden? 
Toen wij op de droogte van Terschellingerbank kwamen kre
gen wij een zware zee water over en mijn vader werd van het 
roer gegooid aan de lijkant aan de zij. Gelukkig bleef hij nog 
binnen boord en konden we weer gauw het roer ter hand ne
men en de botter weer in de goede koers brengen. Net voor 
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het zeegat "Stortemelk" (zeegat dat langs het eiland Vlieland 
loopt) voer de UK 18 (L. Kamper) voor ons langs, welke eerst 
recht voor het zeegat voer. Mijn vader zei: "Wij lopen zo net 
goed, wij moeten zo kort mogelijk langs de gronden." 
Dit bleek later ook wel goed gezien, want L. Kamper met de 
UK 18 moest later 'onder de zee uit' het zeegat Stortemelk 
aandoen. Hij kreeg daarbij nog een zware zee water, zodat 
zijn 'breidels' over boord raakten. Wij zijn naar Urk gevaren en 
kwamen als eersten aan in de haven en werden gefeliciteerd 
door de daar aanwezigen met onze behouden binnenkomst. 
Heel Urk had in spanning gezeten hoe dit met die plotseling 
opstekende storm zou aflopen. In die tijd werd je nog niet ge
waarschuwd door weerberichten, want niemand was toen in 
het rijke bezit van een radio. We moesten het alleen doen met 
onze persoonlijke weerkennis en anders moesten we het 
maar over ons heen laten komen. 
De rest van de vloot is op IJmuiden aan gestoomd en velen van 
hen hebben het ook moeilijk gehad. Het was vroeger afwach
ten of de schepen ook in één of andere haven binnengelopen 
waren en dan nog kwam er geen bericht, want slechts een en
kele schipper waagde zich voor een telefoon of verstuurde een 
telegram. Het initiatief moest in de regel van Urk uitgaan. De 
havenmeesters van verschillende havens werden gebeld of 
die of gene ook die haven was binnengelopen. Zo herinner ik 
me nog een geval van december 1920: de vloot was naar zee 
gegaan en in de nacht van donderdag op vrijdag begon het 
hard te waaien. Iedereen trachtte een veilige haven te berei
ken. Zo liepen de meesten de haven van Terschelling binnen, 
maar er was een grote ongerustheid over mijn vader (UK 43) 
en Jelle Bakker (UK 114). Jelle Bakker was achteraf op zee ge
bleven en had daar beter weer afgewacht en is later, toen de 
storm wat bedaard was, IJmuiden binnengelopen. Mijn vader 
was 's avonds net voor donker voor het zeegat van Ameland 
en is daar naar binnengevlucht. 

Daar is echter geen haven, maar degene die daar goed bekend 
was wist dat er een zeer goede ankerplaats was in de 'binnen
bos', aan de binnenkant van Oost-Terschelling binnen de 
'Bosplaat'. Die nacht heeft mijn vader daar voor anker gelegen 
met de TX 33. 's Zaterdagsmorgens heeft hij het anker gelicht 
en is over het Wad, langs de Friese kust, over de "Boontjes" bij 
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Harlingen, naar Urk gevaren. 's Avonds om 7 uur liep hij de Ur
ker haven binnen. Om half 7 stond ik op de haven om te zien of 
er nog schepen binnen liepen om van hen iets meer over mijn 
vader aan de weet te komen. Ik stond te schuilen onder Hotel 
"Zeezicht". De vrouw van Hendrik Romkes, Geertje Brouwer, 
kwam naar buiten en zei dat er net gebeld was vanaf Ter
schelling en daar de volgende schepen lagen, en ze noemde al 
de nummers van de schepen op en óók het nummer van mijn 
vader! Dus ik zo gauw mogelijk naar huis om moeder mee te 
delen dat vader in de haven van Terschelling lag en we dus 
niet op hem hoefden te wachten. We gingen broodeten. Nog 
geen half uur later kwam vader binnenstappen. Je kijkt wel 
even vreemd op en denkt dan: hoe kan dat nu? Maar het ver
haal is nog niet uit. In Hotel "Zeezicht" wisten ze niet dat ik 
daar onder de muur gestaan had en het bericht thuis al had 
doorgegeven. Zodoende kwam Klaas Kaptein even langs om 
te zeggen dat vader in Terschelling lag. Hij riep "volluk" en 
vader ging naar de deur en toen wist Klaas ook niet meer wat 
hij er aan had. Ik zou net zeggen dat je in Terschelling lag, 
maar ik zie dat je al thuis bent. 
Hoe kon dat nu? Welnu, de Urkers die in Terschelling lagen 
waren zo ongerust over mijn vader en Jelle Bakker dat die niet 
in Terschelling waren binnen gekomen en daar dit toch de 
dichtsbijzijnde haven was, dat ze maar hadden gezegd dat zij 
daar ook lagen om geen paniek op Urk te veroorzaken. Het zal 
wel met de beste bedoelingen gebeurd zijn, maar het bericht 
was op deze manier misleidend en deugde daarom niet. Zo
doende was mijn vader alleen thuis van de hele vloot die voor 
Terschelling in zee was geweest. 
Vele malen heeft Jelle Bakker, als het gesprek op mijn vader 
kwam, mij het volgende verhaal verteld: Het was december 
1919. Mijn vader en Jelle Bakker waren aan het vissen voor 
Terschelling. Beiden hadden nog geen motor, dus moesten ze 
eerst zeilen en dan konden ze weer een trek met het net doen. 
En zo zeilden ze in de geul van het lichtschip "Terschellinger
bank". Jelle Baker zou het net weer uitzetten, maar mijn vader 
had al een paar keer gezegd; "De weersgesteldheid staat mij 
niets aan". Hij praaide Jelle Bakker en zei: "Zet je net niet 
overboord, maar zeil wat je zeilen kunt om een veilige haven 
te bereiken!" Zo gezegd zo gedaan. Zo arriveerden ze 's 
avonds nog in de haven van Terschelling. Ze lagen nog geen 
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half uur afgemeerd toen de storm opstak. Jelle Bakker heeft 
toen vader bedankt voor het feit dat vader Jelle er van afge
bracht had, het net uit te werpen want, zo zei hij, dan was ik 
op zee geweest en, naar de mens gesproken, op zee vergaan! 
Ook herinner ik me nog november 1925. We lagen in Terschel
ling in verband met slecht weer. We hebben toen een zeer 
zware storm meegemaakt uit het noord-noordoosten. We la
gen achter in de haven voor het huis van de havenmeester. 
Piet Bos (UK 136) lag bij ons opzij. Er stond toen zoveel zee in 
de haven, dat een "blazer" is gezonken. ·we lagen met de 
voorsteven naar het zuiden gericht en het water sloeg ge
woon over het achterschip op het dek. We zaten met de olie
jassen aan daar we elk moment dachten dat we het in de ha
ven, vlak onder de duinen, niet zouden houden! De UK 41 wil
de buiten de haven even draaien, zodat hij met de kop op de 
wind in de haven weer kon aanleggen, maar, buiten de haven 
gekomen, gelukte hem dat niet en heeft hij moeten ankeren. 
Met volaan draaiende motor gelukte het hem niet om op de
zelfde plaats te blijven liggen (hij had toen nog maar een 20 PK 
motor). 
De UK 28 had pas een sterkere motor gekregen (35 PK) en hem 
gelukte het wel en hij draaide de haven weer binnen. De 
"Loodsschoener" was buitengaats en is toen vergaan met 
man en muis. 
In 1928 voer ik bij mijn oom K.R. Kramer. Klaas was weer uit 
dienst gekomen en voer samen met Willem bij vader. Zodoen
de kon ik bij mijn oom varen. Mijn knecht was Willem Paster
kamp en daar heb ik plezierig mee gevaren. We visten meestal 
voor IJmuiden of Scheveningen en ons visserijnummer was 
UK 204. In 1927 voer ik samen met Meindert de Boer, die later 
met mijn oudste zuster is getrouwd. Deze jaren zijn voor mij 
zeer rustig verlopen. Wel is er iemand op 1 januari 1927 in mijn 
leven gekomen die beslag op mij wist te leggen. Het was een 
meisje uit Hotel "Zeezicht", in de wandeling Jannetje Zee
zicht genoemd! Met dit meisje ben ik later getrouwd en zij 
heeft mij echt gelukkig gemaakt. We hebben een hele mooie 
verkerings- en verlovingstijd gehad en, ik dacht ook, een ge
lukkig huwelijksleven. Veel hebben wij aan elkaar gehad: al
tijd samen de problemen besproken, samen alles gedragen, 
maar ons ook samen verheugd in de blijde dingen die er in het 
leven kunnen zijn. 
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In 1928 ben ik weer bij vader aan boord gekomen. De besom
mingen waren nu voor het eerst van dien aard dat wij vooruit
gang konden bespeuren. We voeren door tot november, om
dat in de loop van dat jaar was besloten naar de Zaanstreek te 
verhuizen omdat de jongere jongens geen zin hadden in het 
vissen. 
In de week na Biddag (de derde week van februari 1928) is er 
in de nacht van maandag op dinsdag nog een ernstig ongeluk 
gebeurd. Kleine Jan van den Berg (UK 169) had de zondag in 
Terschelling gelegen en was met de UK 34 (Joh. Romkes) 's 
maandags vroeg naar zee gegaan om op 'levende schol' te vis
sen.'s Avonds besloten ze om naar binnen te varen om de vis 
aan de markt te brengen. Toen de UK 34 voor het Thomas
smitsgat kwam, ontdekte hij dat het water "slecht" stond, dat 
wil zeggen, de zee was te hol en daardoor niet bevaarbaar 
vanwege de branding; ook was dit zeegat niet verlicht door 
lichtboeien. Joh. Romkes besloot derhalve dit zeegat niet bin
nen te varen en koerste naar het andere zeegat Stortemelk, 
dat wel goed verlicht was, en is daar ook goed binnengelopen. 
Vermoedelijk is Klein Jan (UK 169) wel het Thomassmitsgat 
binnen gevaren en door de hoge zeeën en branders over
spoeld of lek geslagen. In ieder geval lag de UK 169 de andere 
morgen helemaal onder water, half in het Thomassmitsgat 
aan de oostkant van het vaarwater. 
De Urkers die die nacht in Terschelling lagen zijn er nog bij ge
weest en moesten (h)erkennen dat Klein Jan v.d. Berg (UK 
169) met man en muis was vergaan! Ook waren aan boord zijn 
broer, Grote Jan v.d. Berg en een zwager van Klein Jan ge
naamd Riekelt de Jonge. Klein Jan en zijn broer Grote Jan wa
ren zeer kundige en bekwame vissers. 
Wij waren dinsdagavond laat vanaf Urk in Terschelling aange
komen en wisten van niets; ook spraken we niemand. 's 
Woensdagsmorgens gingen we vroeg naar zee, deden een 
paar trekken en gingen weer terug naar Terschelling daar het 
weer slechter werd. In het Thomassmitsgat kwamen we 
langs de mast van een schip, wat later, naar wij in Terschel
ling vernamen, de mast van de UK 169 bleek te zijn. 

Pasen 1928 trad mijn aanstaande schoonvader in het huwelijk 
met Cornelia Romkes. Zijn eerste vrouw, Geertje Brouwer, 
waarover ik al schreef in verband met Hotel "Zeezicht", was al 
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zes jaar eerder overleden. Verder verliep dit jaar vrij rustig. In 
november 1928 zijn we naar Wormerveer verhuisd. Nog een 
paar weken hebben we vanuit IJmuiden gevist. Toen hebben 
we de botter overgedragen aan Teunis Wakker, een Zuider
zeevisser, die door de regering geholpen werd om over te 
schakelen op de Noordzeevisserij. Zo kwam voor mijn vader 
het einde van zijn loopbaan als schipper-eigenaar. 
Er is over deze tijd nog veel te vertellen. Bijvoorbeeld hoe wij 
's winters uitkeken, of wij nog wel thuis konden komen met de 
botter of de boot. 
Wat moesten we er niet voor over hebben voor wij vaste voet 
aan wal konden zetten op ons zeer geliefde plekje geboorte
grond URK! Zo ook voor Kerstmis 1927. We lagen in IJmuiden; 
het vroor hard en iedere dag informeerden wij of er een verbin
ding was tussen Urk en de vaste wal. 
Donderdagsmiddags kwam het bericht door dat wij naar Kam
pen konden afreizen, daar de boot de andere dag zou proberen 
Urk te bereiken. Er werd bij vermeld dat ieder brood moest 
meenemen en dat de reis met de boot gebeurde op eigen risi
co. Dus gingen we allemaal zo spoedig mogelijk naar de trein. 
Dit was altijd een belevenis. We reisden meestal op een gezel
schapskaart; de hele ploeg Urkers moest dus bij elkaar blij
ven, want één had maar de kaart en naar hem moest je verwij
zen als er gecontroleerd werd. De meesten van ons hadden 
klompen aan en bij het overstappen op de stations, als wij van 
het ene perron naar het andere moesten, gaf dit een herrie van 
jewelste; al die klompen bij elkaar klotsten geweldig! 
's Avonds arriveerden wij in Kampen, maar nergens konden 
we slaapgelegenheid krijgen; een kop koffie dat ging nog, 
maar daar was het dan ook mee afgelopen. We hebben alles 
afgezocht maar overal was het nee. Tenslotte zijn we op het 
politiebureau terecht gekomen. Daar hebben wij bij de warme 
kachel de nacht doorgebracht. Vrijdagsmorgens allemaal aan 
boord van de "Geusau", de stoomboot die toen de verbinding 
onderhield met de vaste wal. 176 mensen gingen aan boord en 
dat met een zee met ijs. Denkt u dat eens even in hoe gevaar
lijk dat was. De vorige nacht had de boot nog helemaal op zijn 
zij gelegen vanwege het kruiend ijs en de boot was maar ter
nauwernood in Kampen aangekomen. Geen prettig vooruit
zicht dus met zoveel mensen op een stoomboot, maar je was al 
blij dat de boot in Kampen was aangekomen en je beschouw-
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De oude UK 173 "Lubbertje Kramer" (boven) en de nieuwe 
(onder). Foto's: Coli. J. Post. 
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de dit ook al als een stukje van Urk, dus allemaal aan boord! 
En toen kon je zien hoe wonderlijk het wezen kon met het ijs, 
vooral toen de Zuiderzee nog niet was afgesloten, toen eb en 
vloed hierop nog grote invloed konden uitoefenen evenals de 
windrichting. We voeren toen zonder enige vertraging in 
twee uur naar de Urker haven; de boot kon zo kort aan de ha
venmond komen dat wij met een lange loopplank zo op het 
eind van het plankier konden stappen. (Er was toen ook nog 
een plankier aan de binnenkant van de havendam aange
bracht en zo konden degenen die nog geen motor hadden en 
alles nog voor de zeilen moesten doen het schip de haven in- of 
uittrekken, b.v. bij tegenwind). 
Wij hadden dus een zeer voorspoedige reis gehad, maar na on
ze reis kon de boot Urk niet meer bereiken vanwege zware ijs
gang en was de verbinding met de vaste wal weer verbroken. 
In de week die daarop volgde was er alleen nog een verbin
ding via de ijsvlet. Dit was een vlet die, net als een slee, lopers 
(glij-ijzers) onder de bodem had en over het ijs werd voortge
trokken. De bemanning bestond uit 8 personen plus een 
schipper, die dan de leiding had bij zo'n expeditie. De reis ging 
dan naar Schokland waar de post werd afgehaald, die ook met 
behulp van een ijsvlet vanaf Kampen was gebracht. Dit waren 
"bloedreizen"! 
Een enkele keer, maar dan moest het heel noodzakelijk zijn, 
mocht er wel eens een passagier mee. Men moest immers 
steeds de mogelijkheid hebben om met z'n allen in de vlet 
plaats te kunnen nemen bij geval de vlet door het ijs zakte, of 
wanneer men voor een stuk open water kwam. Bovendien 
was de vlet al helemaal afgeladen met postpakketten, gist, en 
natuurlijk de 9 mannen zelf! Deze mannen waren helden in de 
ware zin des woords. Immers zij maakten die zware reis voor 1 
rijksdaalder of ten hoogste 5 gulden; een reis die op zijn minst 
2 dagen duurde: één dag heen en één dag terug. Deze mensen 
brachten de nacht door in de oude kerk van Schokland, waarin 
nu het museum is ondergebracht. Zij leefden meestal op rog
gebrood en spek. De reis van Kampen naar Schokland was niet 
zo gevaarlijk. De reis ging dan over het Ganzendiep, of, indien 
het ijs niet sterk genoeg was, over land naar de Ramspol en 
dan was het nog maar een klein stukje over de Zuiderzee naar 
Schokland. Bovendien stond daar weinig water en weinig 
stroom. Tussen Urk en Schokland echter had je veel stroom 
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tengevolge van eb en vloed en op sommige plaatsen was het 
erg diep. Kijk je nu terug naar die tijd, dan moet je eigenlijk wel 
heel dankbaar zijn voor het feit dat we nu vaste verbindingen 
met de wal hebben en er elk uur een bus gaat. Ook heeft bijna 
elk gezin een eigen auto zodat je alle kanten op kunt. Vroeger 
waren we soms dagen geïsoleerd! 

Voor vast aan de wal? 
Toen wij in 1928 in Wormerveer aankwamen was onze eerste 
taak het zoeken van werk. Dit viel erg tegen; de crisis begon 
zich al te manifesteren en derhalve zaten ze daar niet op ons te 
wachten. Dat was net na de Eerste Wereldoorlog wel eens an
ders geweest. In de jaren 1918-1920 gingen de meeste Urkers, 
na de haring- en ansjovisteelt, naar de Zaan en konden dan ie
der jaar weer terugkomen. Toen wij in 1928 arriveerden was 
daar al werkeloosheid. Voor iemand die zo uit de visserij 
kwam en dan helemaal moest overschakelen, was al heel wei
nig kans. 
Toen er eind november 1928 een hevige storm woedde, werd 
het hele verkeer, waaronder ook het beurtverkeer, ontwricht. 
Een gevolg daarvan was dat ik werk kreeg, al was het dan 
maar tijdelijk. Tot Kerstmis (3-en-een-halve week) kwam ik in 
dienst bij de beurtdienst Bets en Zonen te Zaandam. Mijn 
meisje en ik hebben de feestdagen op Urk doorgebracht. Na 
de feestdagen, en we zijn dan inmiddels aangeland in 1929, 
zijn we weer op zoek gegaan naar werk. Mijn meisje was ook 
meegegaan naar Wormerveer en kreeg al snel werk in het Zie
kenhuis te Wormerveer. Mijn trekpleister zat daar dus al. Ze 
kon daar dag en nacht verblijven en in de weekenden was ze 
dan bij ons. Maar met ons (de jongens) wou het niet erg vlot
ten met het verkrijgen van werk. We gingen regelmatig alle 
fabrieken langs. In februari 1929 had dit resultaat. Mijn broer 
Willem en ik kregen werk bij de firma Dekker, houthandel in 
Zaandam. We waren daar net goed en wel aan de slag toen 
daar eind maart de houtstaking uitbrak die een half jaar zou 
gaan duren. Tien weken heb ik meegestaakt, maar toen had ik 
er schoon genoeg van en de drang tot vissen werd met de dag 
sterker. 
Op een vrijdagmorgen ging ik naar Amsterdam naar de plaats 
waar de Urker vissers hun vis losten en daar lag de UK 52 met 
wie ik mee kon varen naar Urk. Op Urk aangekomen kreeg ik 
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direkt een huur op de UK 86 van Jan Meun. Deze had net een 
Noordzeebotter aangekocht met Regeringssteun in verband 
met de afsluiting van de Zuiderzee. Hij had altijd op de Zuider
zee gevist en moest nu omschakelen. Deze schipper was erg 
blij met mij, daar ik altijd op de Noordzee gevist had. Vijftien 
weken kon ik bij hem vissen en verdiende ik een goed loon. 
Toen was de staking afgelopen. 
Op 7 oktober 1929 ging ik weer aan het werk bij de firma Dek
ker. Toen ik 14 dagen aan het werk was, kwam de baas bij mij 
met de mededeling dat ik ontslagen was, terwijl ik met het 
zweet op mijn voorhoofd stond te werken! Het volgende was 
er gaande: bij het beëindigen van de staking was er bedongen 
dat alle werknemers weer in dienst moesten worden geno
men. Men had voor al deze mensen echter niet genoeg werk 
meer. Dus zocht men naar een gelegenheid om mensen te ont
slaan en dan vooral eerst die mensen die er nog maar pas 
werkten, mensen die nog niet zo goed ingewerkt waren. Bij 
elk werk heb je een bepaalde routine nodig; ook bij het wer
ken in het hout heb je een bepaalde aanlooptijd nodig om de 
delen hout goed over de rollen te laten lopen en bij het stape
len de koppen van de delen gelijk te houden en de latten tus
sen de delen vlug en netjes boven elkaar te kunnen leggen. Dit 
vergde enkele maanden tot wel een half jaar. Ik kreeg ontslag. 
Later vroeg ik mijn werkbaas of ik de betreffende direkteur 
mocht spreken. Mijn baas wilde echter eerst zelf eens met de 
direktie spreken, want, zo zei hij, Kramer wij nemen dit niet; 
wij zullen er voor zorgen dat dit ontslag teruggedraaid wordt. 
Later hoorde ik, dat de direkteur naar mij had staan kijken 
vanuit zijn kantoor. Hij vond dat ik de latten niet snel genoeg 
neerlegde. Mijn baas heeft overigens wel gedaan gekregen 
dat mijn ontslag niet doorging, maar veranderd werd in 14 da
gen proef. Verder heb ik nooit meer iets over dit voorval ge
hoord. 

Er is ondertussen weer een half jaar verlopen. Op zekere dag 
komt het luchtschip "Graf Zeppelin" over Zaandam. Een 
prachtig gezicht was het zo'n grote luchtreus door de lucht te 
zien varen. De hele zaak van Dekker stroomde leeg en alles 
stond te kijken. Op dat moment kwam juist diezelfde direk
teur over de werf. Hij kookte van woede daar iedereen het 
werk even had neergelegd. Weer moesten er slachtoffers ge-
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zocht worden en deze keer behoorden ik en mijn kameraad 
daarbij. We konden kiezen: 50 cent boete of ontslag! Onze 
baas van toen, Van Dokkum, een oud-Urker, een broer van Ste
ven en Lauwe van Dokkum, kwam ons dit meedelen. 
Voor mij was de maat vol. Ik zei dat ik koos voor ontslag daar ik 
geen zin had om onrechtvaardig 50 cent boete te betalen! 
Mijn kameraad was dezelfde mening toegedaan. Van Dok
kum, die ons graag mocht, vond het jammer dat wij voor ont
slag kozen. Hij had liever gezien dat we 50 cent boete betaald 
hadden. Hij liet ons namelijk vaak allerlei werkjes doen, daar 
wij nog jong waren en heel wat werk konden verzetten (ik 
was 22 en mijn kameraad 21 jaar). Hij heeft nog geprobeerd 
om ons ontslag ongedaan te krijgen. Ik zelf heb de direkteur 
ook nog aangehouden, maar de zaak bleef zoals hij was, wij 
konden gaan en staan waar we wilden. We kregen één dag 
vrij om ander werk te zoeken. Iedere keer als wij ergens aan
klopten hoopte ik maar dat ze nee zouden zeggen, daar de 
roep van de zee weer steeds sterker werd. Het visserijbedrijf 
was een hard leven, maar ook een mooi leven: avontuur, vrije 
bedrijfsuitoefening, zeer nauw verbonden met de natuur; ie
dere trek keek je weer uit wat er nu in het net zou zitten! 
Ik kon nergens werk krijgen, dus was het voor mij niet erg 
moeilijk: er bleef nog maar één ding over, naar Urk! Ik ging 
weer naar Amsterdam en ik vroeg weer aan W. Pasterkamp of 
ik mee mocht varen naar Urk. Hij had een ijzeren botter, de UK 
52. Daar wij al een jaar met elkaar op de UK 204 hadden geva
ren, was dit altijd goed. Ik hielp met het vislossen en het her
stellen van de netten en ging in Urk van boord met een goeie 
zooi vis en daar bovenop nog een bedragje voor het geleverde 
werk. 
Zo kwam er dan een einde aan mijn leven als landman. Overi
gens ben ik altijd dankbaar geweest dat ik het leven in de 
Zaanstreek ook heb leren kennen en meegemaakt heb; ik wist 
nu dat dit leven mooier leek dan het in werkelijkheid was! 
Nooit ben ik meer afgunstig geweest op het leven in de Zaan
streek. Ook heb ik anderen erop kunnen wijzen dat ook dàt le
ven vol zat met 'doornen en distels'. 

Met meer plezier en grotere vreugde ben ik toen visserman 
geworden. Met destemeer plezier heb ik het avontuurlijke van 
dit vissersleven ondergaan: geduldig als het tegenzat en 
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dankbaar als God je zegende. Wat is er vroeger veel gebeden 
om mooi weer, een goede visserij en zegen op ons werk, dus 
ook een goede markt. 
Wat is er ook veel gedankt als er een goede trek gedaan werd 
of een goede marktprijs behaald werd. Je voelde je zo afhan
kelijk van de God van je leven en als we dan terugzien en op
merken hoe God ons er steeds weer heeft doorgeholpen dan 
moeten we het uitjubelen en alleen Gade de eer geven voor al 
Zijn zegeningen aan ons geschonken! 
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Verhalen van Jan de Vries 
{geboren 18-2-1911) 

Het was in 1925 
Vader viste naar haring op de Zuiderzee. Hij was 's morgens 
met zijn knecht, Klaas Kaptein, naar zee gegaan. Er stond die 
dag een harde wind en toen vader niet op tijd in de haven 
kwam om de gevangen haring aan de afslag te lossen, maakte 
moeder zich ongerust. Toen ik voor het middageten uit de si
garenfabriek kwam, maakte zij er mij deelgenoot van. Wat zou 
er aan de hand zijn? Met zijn open jol kon vader ook niet naar 
een andere haven uitgeweken zijn. Maar toen kwam er van 
een andere visserman bericht, dat de jol met een gescheurd 
zeil een stuk buiten Urk voor anker lag, wachtend op hulp. 
Meteen nam moeder het initiatief door de haven langs te gaan 
om te zien of daar ook een motorbotter lag die vader uit zijn 
isolement zou kunnen verlossen, en het was nog een geluk 
dat zij er een aantrof, omdat er toen echt nog niet zoveel mo
torbotters op Urk waren. 
Fokke Hoekstra was met zijn UK 119 dadelijk genegen om de 
179 te zoeken en naar de haven te slepen, want omdat de 
wind van Urk af waaide moest vader laveren om thuis te ko
men en dat ging niet met een gescheurd zeil. Verzekeringen 
kende je in die tijd nog niet en dus werd de vergoeding voor de 
verleende hulp onderling geregeld. Klaas Snijder, de zeilma
ker, stond op de havenkant toen vader afmeerde en beloofde 
meteen een nieuw zeiltje voor de jol te maken. Er waren in die 
tijd altijd wel mensen die klaar stonden om hulp te bieden als 
er nood was. Hulde! 

Het was in 1930 
't Was na de loggertijd. Met de haringteelt op de Zuiderzee 
was het weer gedaan en vader had een baantje gevonden bij 
de Zuiderzeewerken. Toen kwam er een schipper bij ons aan 
de deur, die mij vroeg of ik als derdeman bij hem wilde varen. 
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Nu had ik nog nooit met de kor op de Noordzee gevist en dat 
wilde ik wel graag meemaken. Bovendien zou ik elke zondag 
thuis kunnen zijn, en dat kon een loggervisser niet. Dus ik nam 
het aan en kwam op de blazer van Jan Kramer, de UK 214. 
Er stond een NUK van 20 pk in en daar was Kramer zeer pre
cies op. Hij ging er zelf over en zei wel eens dat hij er beter op 
paste dan op zijn vrouw. Riekelt Kroon, de knecht, was een hu
moristisch man. Hij kon mooi voordragen, hield van een grapje 
en was ook wel wat bijgelovig. Jan Kramer was een beste 
man, kundig wat de vaarwegen op de Noordzee betrof en met 
het netwerk heel goed op de hoogte. 

Ik kon heel wat van hem leren. De verdiensten waren voor die 
tijd redelijk goed en omdat ik tien procent van de besomming 
kreeg was moeder wel in haar schik. De motorbotters hadden 
nog geen stuurkast en de meeste schippers wilden die ook 
niet hebben. Ze noemden het slaaphokken en waren bang dat 
de man die de wacht had, geneigd zou zijn een oogje dicht te 
doen en dan de gevaren niet zou zien. Je stond dus in regen en 
harde wind of in de vrieskou op het achterdek aan de helmstok 
zonder enige beschutting. 
Nu had je als visserman in die tijd wel meer kleren aan dan te
genwoordig. Lag je eens verwaaid in een haven, je hoefde je 
niet te vervelen. Er hing altijd wel een stuk net aan een stok 
om aan te breien. Als je 's zondags al eens in IJmuiden bleef 
liggen, dan gingen de schipper en de knecht 's morgens naar 
de kerk en bleef de derdeman aan boord om voor de koffie en 
de middagpot te zorgen. 
's Middags ging de derdeman ook mee naar de kerk. Er was 
nog een soort discipline aan boord waar ieder rekening mee 
hield. Was je 's avonds nog de wal op geweest, dan kon je er 
zeker van zijn dat de schipper informeerde waar je gezeten 
had. Als we de haven uitvoeren nam Kramer de Bijbel, las er 
een hoofdstuk uit en vroeg dan om Gods zegen op het werk. 
(Later heb ik nog aan zijn sterfbed gestaan en hem een goed 
getuigenis horen geven). 

We visten in die tijd ook op "puf", zeer kleine schol en schar, 
die je in de pufboot moest lossen en die in IJmuiden verwerkt 
werd tot veevoer. Bij het vissen ging de goede vis in het bun of 
werd in het ijs gezet als je langer dan een dag viste. Er was 
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een viskee op het hozes achter het logies. Je nam er een paar 
manden ijs voor aan boord, en dat ijs werd dan over de vis ge
schept. De puf werd op de plecht gegooid. 

Op een nacht lagen wij een mijl of tien W.N.W. van IJmuiden 
te vissen. Onze naaste buren waren de gebroeders De Boer 
(Steven, Lauwe en Kobus) op de UK 101. De barometer zakte 
naar "storm", maar wij meenden de nacht nog wel uit te kun
nen vissen. De storm kwam evenwel met zoveel geweld op
zetten, dat er voor ons geen andere keus overbleef dan voor de 
wind op Den Helder aan te gaan. We hielden op het Zuidgat 
aan. De schipper liet ons aan elke kant van het schip een touw 
vastzetten en legde het om de helmstok om er niet door over
boord geslagen te kunnen worden. Hij bond ook een touw om 
het lichaam om niet door een zee water meegesleurd te wor
den. Zo ging het met het rif in het zeil op het Nieuwediep aan. 
De knecht en ik hielden in de gaten of er niet te veel water in 
de blazer kwam. 
Kor en visborden waren intussen gesjord en de bundeksels la
gen open, zodat het overkomende water vlug weg kon. Kwam 
er een grote golf over, dan grepen we ons vast aan de mast. Bij 
het krieken van de dag kwamen we voor het Zuidgat. Er was 
gelukkig nog zoveel zicht dat we de lichtboeien en de lichten 
op de wal ontwaren konden, en zo liepen we na een spannen
de nacht een behouden haven in, na, ik mag wel zeggen, een 
worsteling op dood of leven. In de haven gooide Kramer de fok 
over de plecht om wat te drogen (daar die nog op het braad
spit lag) en hij ging toen in de afslag kijken of de vis nog wat 
waard was. De knecht en ik gingen beneden een bakje koffie 
klaarmaken omdat we de hele nacht nat noch droog gehad 
hadden. We maakten de kachel aan, zonder te weten dat de 
fok ook over de kachelpijp lag. Dat hoorden we pas toen we 
een hoop lawaai en geschreeuw hoorden, en onze buurman 
riep: "Schipper, je fok staat in brand". We doofden het brandje 
met de puts. De knecht wilde de schade voor de schipper ver
borgen houden, rolde de fok weer netjes op en legde deze 
weer op het braadspit. 
Toen Jan Kramer weer aan boord kwam, verwonderde hij er 
zich over dat de fok nu al droog zou zijn en ik hield me van den 
domme. De schipper rolde toen de fok weer uit, zag het brand
gat en begon te schreeuwen. De knecht schreeuwde er tegen-
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in en de een gaf de ander de schuld. Ik probeerde de zaak te 
sussen, omdat ik bang was, dat het op vechten zou uitdraaien, 
en stelde voor dat we de schade gedrieën zouden dragen, en 
zo bedaarde ook deze storm. We losten de vis niet in Den Hel
der, maar voeren door het Noordhollands kanaal naar Amster
dam en verkochten daar de vis. Een spannende reis was weer 
ten einde. 

Het was In 1933 
De Zuiderzee was nog geen jaar afgesloten. Vader had daar 
een steuntje aan over gehouden, maar wij als zoons, die niet in 
1918 aan de Zuiderzeevisserij deelnamen, waren daarvan uit
gesloten. Zij die nog op de Noordzee voeren, verdienden door 
de grote economische crisis bitter weinig, vanwege de zeer la
ge visprijzen. Voor mij als jongen van zo'n twintig jaar was er 
geen vaart en geen werk. Nu kon je vanwege de regering op 
het gemeentehuis een formulier voor omscholing of opleiding 
halen. Je moest het eigenhandig invullen en dan bijvoorbeeld 
opgeven of je voor schoolmeester of politieman opgeleid wilde 
worden. Nu, dat laatste leek me wel. Ik zou dan een jaar naar 
een politieschool in Hilversum moeten, en het lesgeld zou voor 
me betaald worden. Het was wellicht te proberen, en een vas
te baan leek ons wel, dus ik haalde een formulier en vulde het 
in. Vader raadde me aan het persoonlijk naar de burgemeester 
te brengen voor een goed advies en zijn handtekening. 
De man was buitengewoon vriendelijk, stelde me erg op mijn 
gemak en schreeuwde zelfs: "Ik wou dat er meer van die Ur
ker jongens waren, jongens waar pit in zit". Bij mijn vertrek 
kreeg ik nog een schouderklopje toe. Het zou best in orde ko
men. Maar helaas, er kwam maar geen bericht van het Rokin 
en de weken gingen voorbij. Toen ik eindelijk een brief recht
streeks aan het Rokin richtte, werd mij binnen een week mee
gedeeld dat er nooit een formulier van mij ontvangen was. Het 
moest voortijdig in de prullebak beland zijn. Ik deed ook ver
der geen moeite meer. Ik maakte namelijk kennis met een 
schipper die hier met een botter uit Zaandam voer. Zijn zoon 
had een schuit, maar die was van nature geen visserman en 
wilde niet meer varen. Hij vertelde mij dit, toen ik een nachtje 
meegeweest was om met hem te dwarskuilen, en hij vroeg mij 
of ik geen zin had met die schuit te vissen. Nu, dat leek me wel, 
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en ik greep zijn aanbod met beide handen aan. Al leverde het 
dan geen verdiensten op, ik zou tenminste werk hebben. 
Nu was de schuit niet van de beste soort, al oud en braaf lek, 
een stuk antiek. Vistuig was er niet bij: de man had niet meer 
dan één viskuiltje. Als je het scheurde moest je het eerst weer 
maken voor je verder kon. 
Op een dag visten we tussen Volendam en het Hoornse Hop. 
In de nacht trokken we aan een baak die we niet hadden kun
nen zien, en dat was pech, want we bleven met kuil en schip 
vast zitten. Het leek helemaal niet best, omdat er een flinke 
bries uit het zuidwesten stond. Eindelijk kregen we met veel 
moeite de kuil los, maar die was wel aan flarden, dus moesten 
we een haven zoeken en we besloten naar Volendam te gaan. 
We meerden en zetten de kapotte kuil in de mast. "Daar is niet 
veel van over, Urker", merkten een paar oude vissers op. 
"Nee", zeiden we, "en dan moet je weten dat dit ons enige 
ooilammetje is, we kunnen niet meer vissen". Toen informeer
de ik of er ook een mannetje te vinden was, dat ons zou kun
nen helpen met boeten. 
Mijn vriend Romkes, die bij me voer, had de moed echter al he
lemaal opgegeven en raadde aan de baas maar op te bellen 
met de mededeling dat we er mee stopten als er niet meer net
ten aan boord zouden komen. "Stoppen"? riep de Volendam
mer. "Jullie moeten geholpen worden. Ik weet nog wel een 
mannetje dat jullie helpen kan, daar ga ik voor jullie op af". Na 
een uurtje kwam hij terug met een kuil op de nek, gooide die 
op de plecht en riep: "De pastoor heeft het zeid". Toen ik 
vroeg wat het net kostte, riep hij "niets! " Hij wist ook wel dat 
we niets besomd hadden, en merkte op, dat al waren we niet 
van hun kerk, toch ook in hun bijbel stond: hebt uw naasten 
lief als uzelf. 

Een poosje later visten we in de nabijheid van Harderwijk, bo
ven de Knar. De wind was noordwest en het was buüg weer. 
Dan moest de kluiffok erbij, en dan weer weg. Ik zat even een 
visje te bakken, toen ik een hevig gekraak hoorde. En ja, daar 
ging de mast met zeil en treil overboord. Het was een chaos. 
Daar lagen we met aan de ene kant van de schuit de mast en 
aan de andere kant de kuil, we wisten niet waar we eerst of 
laatst beginnen moesten. 
Nu, we haalden eerst de kuil naar binnen en toen met veel 
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"madderen en moren" de zeilen. Het was moordenaarswerk, 
maar het moest gebeuren en we lieten de moed niet zinken. 
Alles was beter dan nietsnutten aan de wal. We ankerden en 
wachtten op hulp. Na ongeveer een uur kwam een Spaken
burger ons praaien en riep: "Wat kan ik er aan verdienen als ik 
jullie binnen breng?" Ik schreeuwde terug: "Zes gulden", 
want meer had ik niet. Maar hij wou een tientje, en dat had ik 
niet en dat begreep hij zeker niet, want hij zeilde weg en liet 
ons liggen. Toen haalden Romkes en ik het anker op, zetten de 
kluifpaal in de mastkoker, sjorden er de kluiffok aan vast en 
lieten zo, voor de wind, de schuit op Harderwijk aan slingeren. 
Toen we in het gezicht van de haven kwamen, daagde er hulp 
in nood. Klaas van Veen, van de waterpolitie,en de heer Ker
sten pikten ons op met hun "tak". Maar uit de nood waren we 
nog niet, want we hadden geen geld, en onze baas, de eige
naar van de oude schuit, had het evenmin. Het leek een groot 
fiasco, en, net als in alle havens, over belangstelling hadden 
we niet te klagen, en ik informeerde bij een oude visser of die 
in Harderwijk ook een tweedehands mast te koop wist. 
"Vraag eens aan Peter Kok", zie die, "die heeft op de werf van 
Visser nog een mast liggen. Het is een beste man en ouderling 
van de gereformeerde kerk". Bart Groothuis bracht ons bij de 
oude Kok, die veel begrip voor onze klacht toonde. Ik legde 
hem ons hele probleem voor en hij hoorde ons geduldig en 
vriendelijk aan. Zonder verder omhaal nam hij ons toen mee 
naar de werf van Visser en wees ons de mast, die ook juist ge
schikt bleek voor onze schuit. Aarzelend vroeg ik de prijs en 
Kok vroeg ons tien gulden, wat helemaal niet te duur was voor 
een goede mast. "Dan moet ik eerst geld zien te krijgen" zei ik, 
"want ik heb maar zes gulden, maar ik zou niet weten hoe er 
aan te komen". Geheel terneergeslagen gingen we naar 
boord. Nergens zagen we een lichtpuntje. Het was afgelopen. 
We zaten elkaar 's avonds moedeloos aan te kijken, toen we 
hoorden dat er iemand op de plecht stapte. Het was niemand 
anders dan de heer Kok en hij bracht ons een goede tijding. Hij 
begon een geestelijk gesprek en zei ons, dat hij, volgens Gods 
Woord verplicht was ons te helpen, als broeders in de nood, en 
zou ook de reparatie met de werfbaas in orde maken. 

Reeds de volgende morgen kwam de hellingbaas op de kant 
en zei ons dat we de schuit voor de werf konden halen. Het ij-
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zerwerk moest van de oude mast gehaald en aan de nieuwe 
geslagen worden. Maar we moesten ook een nieuwe giek, 
want die was bij de val van de mast ook gebroken. En dat 
kwam allemaal op rekening van Kok. Hij bood ons, toen na een 
paar dagen alles weer voor elkaar was, ook nog eten aan en 
zei: "Ik vertrouw erop, dat jullie mij geleidelijk terugbetalen". 
Nu, dat is ons ook gelukt. Het karwei had wel honderdvijftig 
gulden gekost. Je begrijpt hoe dankbaar wij de oude wal
schipper van de HK 123 waren. Hij was voor ons een barm
hartige Samaritaan geweest. Alle hulde! 

Belevenissen in 1953 
't Was in de winter van 1953. We visten met de kotters UK 22 
en UK 11 op haring om de Zuid. Schippers waren de broers Ja
cob en Hendrik Brands. We visten in span, de schepen waren 
dus verbonden met een koptouw en trokken samen aan de 
grote haringkuil om zo het zeebanket te verschalken. We had
den al een zender en schrijver aan boord. Op de schrijver kon 
je zien of er een school haring onder het schip doorging. Pre
cies kon je het niet zien, 't kon ook wel makreel of wijting zijn, 
maar het was de tijd van de haringtrek. De haringscholen 
zwommen van het noorden naar het zuiden van de Noordzee 
om kuit te schieten tussen de rotsen aan de Engelse kust en 
op Ruitingenbank in het Kanaal. Voorheen visten de Urkers 
daar nooit. Het was te ver uit de buurt en de botters van toen 
hadden er ook de kracht niet voor, aangezien de stromingen er 
zeer sterk kunnen zijn. Bij Duinkerken is het verschil tussen 
hoog en laag water wel zes meter. 't Was wel een mooie visse
rij. Als je het trof kon de kuil wel tot de knippels toe vol haring 
zitten. Als je dan de kuil ging binnenhalen kwam die in zijn ge
heel aan de oppervlakte van het water. Maar als je te lang aan 
het net getrokken had en de haring was gestikt, dan stond het 
net als een pijl in de diepte. Scheurde dan het net, wat vaak 
gebeurde, dan raakte je het grootste deel van de vangst weer 
kwijt. Je bleef meestal twee weken van huis en lag dan een 
zondag in Breskens. Daar was een kleine gereformeerde ge
meente waar we dan kerkdienst hielden. Het gebeurde veel 
dat je bij het uitgaan van de kerk dan gevraagd werd door 
vriendelijke mensen om mee te gaan voor een kopje koffie. En 
zo kregen we daar ook vrienden. 
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Haven van IJmuiden . .,Fort" en vuurtoren. 
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In de nacht van 31 januari op 1 februari van het jaar 1953 barst
te er een superstorm los die voor Zeeland funest werd. Het ge
beurde van de zaterdag op de zondag. We waren toevallig 
thuis en hoorden op de zondagmorgen dat de dijken van 
Schouwen-Duiveland doorgebroken waren. We begrepen dat 
door de abnormaal hoge stand van het water onze kotters in 
de haven van Breskens gevaar liepen en beraamden een snel
le terugtocht, maar kregen nog een aantal moeilijkheden te 
overwinnen. Toen we tenslotte in Breskens aankwamen za
gen we het al: de UK 169 stond boven op de wal, was door het 
dak een schuur gezakt en stond nu als een paard op stal. Je 
kon je ogen haast niet geloven, want nu zag je pas hoe hoog 
het water geweest was. De UK 11, waar ik op voer, was er 
goed afgekomen, evenals twee Wieringers. De 169 is later 
door een grote kraan weer in z'n element gezet. 
Wij kregen de opdracht naar het rampgebied te varen en 
moesten veel proviand meenemen om mensen in nood mee te 
helpen. Een geleideschip ging met ons mee en met een hele 
vloot Urker schepen voeren wij op Zierikzee aan. De beton
ning was weggeslagen, zodat het moeilijk varen was. Wat we 
te zien kregen is met geen pen te beschrijven. We passeerden 
hopen wrakhout, met daartussen een levende kip op een 
plank. Of die nog gered is, weet ik niet. Nu waren de meeste 
Urker kotters van een zender voorzien en zij gaven de situatie 
door aan de buitenwacht en zodoende kwam toen ook de N e
derlandse marine in actie. 
Hessel Snoek van de UK 141 was aangewezen de berichten 
per radio de wereld in te zenden, en daardoor kwam een grote 
hulpactie op gang met helicopters en amfibietanks die zowel 
op het land als op het water kunnen opereren. Zodoende zijn 
door het optreden van de Urker kotterbemanningen nog dui
zenden mensen van een wisse dood gered. 
Maar wat zijn er een koeien, paarden, schapen, honden, kat
ten en andere dieren verdronken. Een paar Urkers hadden 
mensen van een dak gehaald en toen zij naar de wal roeiden 
hoorden zij een benauwd geschreeuw. Het kwam van een kat 
die voorbij dreef op de punt van een bos stro die net boven wa
ter uitstak. 
Zij zagen een paard bij een boerderij op een verhoging staan, 
maar konden met de roeiboot het dier niet redden. Het was 
tragisch om te zien: het dier moest óf de hongerdood óf de ver-
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drinkingsdood sterven. Aan de dijk lagen duizenden kadavers 
van vee. Ze staarden je met dode ogen aan, heel droevig. 
Wat later kregen wij de opdracht in het rampgebied zo moge
lijk nog mensen van de daken te redden. We kregen één van 
de van binnenschippers gevorderde roeiboten. Onze kotter 
lag in een loswalhaventje dat bij laag water helemaal droog
viel, zodat dan de kotter op de bodem stond. Ze noemden het 
haventje daar, aan de dijk van Schouwen-Duiveland, Schelp
hoek. 
Het was erg riskant met een roeiboot door het gat in de dijk te 
varen als met vloed de stroom naar binnen liep, omdat er dan 
wel een waterval van zes meter stond. Het is met de beman
ning van de UK 41 gebeurd dat de boot kapseisde en de man
nen in zee belandden. Gelukkig waren ze van zwemvesten 
voorzien, zodat ze later door een andere boot weer opgepikt 
konden worden. Maar door de koude van het water hebben ze 
het toch maar net van de dood afgehaald. 
Toen wij aankwamen waren de meeste mensen van de boer
derijen die het dichtst bij de dijk lagen al gered, maar verderop 
kon je niet komen met een roeiboot door de grote oppervlakte 
van het ondergelopen eiland. 
Met eigen ogen heb ik toen veel ellende gezien. 
Later ben ik nog gaan helpen bij het herstellen van de dijken. 
Zo heb ik aan de dijk van Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland 
gewerkt als rietvlechter voor de zinkstukken. Het werk ging 
dag en nacht door omdat het voor de winter klaar moest zijn. 
Toen trof ons, een paar weken na de ramp, zelf nog bijna een 
ramp. We kwamen stomen van de visgronden en zouden de 
vangst in Breskens lossen. Die was niet zo groot, maar het 
was het einde van de week en omdat we daar al een zondag 
gelegen hadden, zouden we naar huis gaan voor het week
end. Maar helaas, er kwam een kink in de kabel. De UK 22 voer 
voor ons uit, en ik, die de wacht had op de UK 11, kwam er ach
teraan. Zo kwamen we voor de bek van de Westerschelde. 
Daar lagen nog wrakken van koopvaardijschepen die in de 
oorlog in de grond geschoten waren. Ze waren wel door groe
ne wrakboeien aangegeven, maar het was vroeg in de morgen 
en damperig, zodat het zicht niet zo best was. Nu was de situ
atie zo, dat er aan elke kant van het wrak een boei lag. 
Aan de kant waar je passeren moest lag een boei met twee 
maal een klaplicht, aan de andere kant een boei met één keer 
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zo'n licht. 
Als je nu, om de Zuid vandaan, uit de zee kwam, naar de Wes
terschelde, dan moest je die boei aan bakboord passeren, voer 
je naar buiten dan moest je stuurboord houden. Die wrakken 
waren voor de scheepvaart zeer gevaarlijk. Met laag water la
gen ze net beneden het wateroppervlak wat hier rustig over
heen kabbelde. 
Wie er aan het roer van de UK 22 stond weet ik niet, maar in
eens steigerde die kotter als een paard dat op z'n achterpoten 
gaat staan. Ik stopte de motor en waarschuwde meteen de be
manning die lag te slapen, roepend dat onze maat op een wrak 
gelopen was. Toen kwamen we allemaal tegelijk in actie, en 
we moesten ook vlug handelen want er liep een sterke eb
stroom en het water zakte snel. 
De situatie leek heel kritiek. het koptouw werd van de lier ge
trokken om het als sleepkabel te gebruiken. Er was geen tijd 
te verliezen. Schipper Jacob Brands van de 22 zond noodbe
richten uit voor de zender en die werden ook door andere kot
ters gehoord. Tjalling Hoekstra en Rense Bakker trokken de 
lijn van de rol en we probeerden verbinding te krijgen met de 
vastgelopen kotter, en dat gelukte gelukkig vrij snel. Maar 
daar het water snel zakkende was ging de 22 overhellen, dan 
viel hij over stuurboord en dan weer over bakboord. Met de 
motor volaan begonnen we te trekken. Rense dook de machi
nekamer in om de motor nog wat meer olie te geven ... en toen 
brak het sleeptouw. 
Een hele tegenvaller, want nu moest er opnieuw verbinding 
gemaakt worden en de kotter stond nu recht als een stand
beeld midden in zee. Een uur verstreek eer we met een ver
sterkte kabel weer verbinding hadden, maar de kotter kwam 
niet. Toen kwamen de UK 104 van Lauwe de Boer en de UK 35 
van Kees Romkes te hulp. Ze hadden de noodroep gehoord. De 
UK 35 was er het eerst. Die gooide, toen hij ons langszij kwam, 
zijn sleepkabel over en ik gooide die meteen om de bolder, en 
wonder boven wonder, met de eerste de beste ruk gleed de 22 
weer in zijn element. Wel was de UK 22 lek, en later, op het 
droge, bleek dat de kotter een scheur in het vlak, de kielplaat, 
had opgelopen. 
Maar toch was de stranding nog goed afgelopen, mede dank
zij het feit dat het goed weer was. Op zee of op de weg, voor
zichtigheid blijft geboden. 

183 



'f 

.)'>. 

... -;-~ 
r:.t,:-.,, -r ;. 
-i~ ¾ ~- 'j 

-, 

"""'- --., .. ~~-,,~_,,_.,,,.., 

.,,.,~- -,,.. __ 

~ 

i . • . ,~·ni...-:--_. _ 



Strenge winters 

Ook als de visserij niet door zeerampen getroffen werd, had ze 
nog met andere bezwaren te worstelen. Strenge winters leg
den het bedrijf voor langere tijd stil, met als onvermijdelijk ge
volg: het borgen in de winkel op hoop van betere tijden. In zul
ke tijden werden de winkeliers soms voor heel moeilijke be
slissingen geplaatst, maar die meestal ten gunste van de klan
ten uitvielen. 
Rijk werd een visser in gewone omstandigheden nooit. 
Overvloedige ansjovisjaren en ruime haringvangsten maak
ten voor het ogenblik het leven wel iets gemakkelijker, maar 
verloren weldra hun voorsprong door de achterstand van de 
magere jaren. 
Natuurlijk is er verschil. Gelijk in andere kringen zijn er altijd 
onder onze vissersvrouwen geweest, voor wie de weten
schap van de wisselvallige inkomsten bij ruimer vangsten ge
makkelijker, en soms al te gemakkelijk, brengt tot ogenblikke
lijk groter uitgaven, hetgeen na een tijd van ontbering ook 
weer niet onbegrijpelijk is; maar er zijn er ook, die bij een voor 
het ogenblik ruimer inkomen toch de mogelijk minder ruime, 
ja schrale ontvangsten niet uit het oog verliezen en blijven 
denken aan een mogelijk kwade dag. Dezulken komen ook 
wel vooruit. 
Maar met weinig uitzonderingen bleef het leven van de visser 
en zijn gezin een sober bestaan. Toen de buitengewone Pro
vinciale subsidie, die in 1864 geheel ophield, nog gegeven 
werd, werd in lange winters soms de helft van de bevolking 
gesteund. En nog in 1896 gaf het hoofd der school, daartoe 
door giften van de "wal" in staat gesteld, tweemaal per dag 
een paar sneden brood aan een vijfdedeel van zijn leerlingen. 
Ze werden met graagte ontvangen. 
En toch is bij alle soberheid toch ook dit verschijnsel op temer
ken, dat de wisselvalligheid der inkomsten een prikkel kan 
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zijn tot een goedgeefsheid voor enig doel buiten Urk, die tel
kens weer verwondering wekt. 

Voor de N oorzeevissers bleef de grote afstand van het visge
bied steeds een bezwaar. De zeiltijd, die nodig was, om eens 
per week, of althans eens in de veertien dagen, huiswaarts te 
keren, kon niet voor het bedrijf worden gebruikt, hetgeen een 
aanmerkelijk inkomstenverlies betekende. Toch werd er geen 
inbreuk op de zondag gemaakt. De raad, die hun daartoe van 
,, wetenschappelijke" zijde, wel gegeven werd, legden zij ge
woon naast zich neer. Wat Ds. Lieftinck in 1874 schreef, was 
de algemeen bekende waarheid: een Urker visser zorgt, in
dien mogelijk, des zaterdagsavonds vóór 12 uur thuis te zijn 
en vertrekt niet vóór 's zondagsavonds 12 uur. 
Slecht weinigen hebben het bezwaar van de grote afstand 
van het visveld weggenomen, door naar Den Helder of IJmui
den te verhuizen. De grote meerderheid, vooral onder de vrou
wen, is te zeer aan de geboortegrond gehecht, om daartoe 
over te gaan. 
Vooral 's winters kon zich het bezwaar van de grote afstand 
van het visgebied doen gelden. 

Soms werden vaartuigen, die nog zo lang mogelijk "buiten" 
bleven, om van het open water zo veel als het kon te profite
ren, door de vorst verrast, zodat de terugkeer naar Urk afge
sneden was. Ze raakten "uitbevroren". 
Zo lagen in het laatst van 1872 dertig Urker schuiten, met 90 
koppen bemand, in Ameland. Op een donderdag sloeg de 
wind onverwacht naar 't oosten en viel het te vrezen, dat een 
periode van vorst volgen zou. Was men nu maar thuis! 
Men wilde proberen, hoe ver men komen kon. Eerst werd 
koers gezet op Harlingen aan. Dat viel door de felle tegenwind 
niet mee, zodat 's avonds slechts 23 schuiten in Harlingen wa
ren aangekomen. Zeven waren afgedreven en konden door 
ebbe en ijsvorming niet eerder dan de volgende dag aanko
men. Men besloot, de schuiten in Harlingen te laten en voor 
gezamenlijke rekening de Harlinger boot te huren, om de 90 
man naar Urk te brengen. 
Dezelfde dag werd de tocht aanvaard, en men hoopte reeds 
dien vrijdagavond op Urk te zijn. 
Maar dat viel tegen. De oostenwind blies zó fel, dat in het ge-
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zicht van Urk de stoompijp zelfs dicht vroor. Tegen de nacht 
werd het anker uitgeworpen. Door het kruien van het ijs be
gon de boot evenwel zó te kraken, dat de kapitein het geraden 
achtte, het anker op te halen, en de boot met het ijs mee te la
ten drijven. 
Bij dat alles kwam nog het gebrek aan voedsel voor zo veel 
mensen. Eén van de tochtgenoten, die zijn wedervaren in een 
,,gedicht" weergaf, rijmde er van: 

., Wij waren goed gezond en lustten graag wat eten. 
Daar was niet veel aan boord; ik zal het nooit vergeten. 
Hoe dat zou worden toegedeeld? 
Elf aardappels ieder part, waar zout en vet aan scheelt!" 

Zes man waagde het 's zondagsmiddags 12 uur de boot te 
verlaten met de bedoeling over het ijs naar Urk te gaan. Afge
mat bereikten zij nog dezelfde dag het eiland. Toen zij hier 
vertelden, dat zij 84 man op de boot hadden achtergelaten, 
sloeg ieder de schrik om 't hart. Een ijsschuit werd onmiddel
lijk uitgerust, en 's maandagsmorgens heel vroeg zette men 
onder geleide van twee van de zes koers naar de plaats, waar 
dezen de boot hadden verlaten. 
0 schrik! De boot was nergens te zien. Wel vond men grote en 
klein voetstappen in het sneeuwijs, en daaruit maakte men 
op, dat ook de 84 de tocht naar Urk hadden ondernomen. Dan 
maar terug. 
Inderdaad bleken de meesten op Urk te zijn aangekomen. En
kelen die een eigen weg waren gevolgd, bleken later op 
Schokland te zijn geland. 
Tenslotte werd niemand van de 90 vermist. 
Natuurlijk was er in het ondernemen van die mensen meer 
waaghalzerij dan heldhaftigheid; maar dat er in de eenvoudi
ge visserskleding helden der zee kunnen schuilen, is, behalve 
in het geval, waarvan ik boven melding maakte, meermalen 
gebleken. 
In 1873 b.v. is de roem dezer helden tot buiten onze landsgren
zen uitgedragen. 
We hebben het verhaal elders opgenomen. 

(ontleend aan de "Geschiedenis van het eiland Urk", door C. 
de Vries.) 
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Wintersfeer aan de afslagkade. 
Foto: coll. J. Post. 
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Urker vrouwen namen in de kleine gemeenschap een grote 
plaats in. Zo ook de vrouwen van de scheepssmid Albert 
Hoekman, Grietje Hakvoort. Zij was arbeidzaam, moedig en 
milddadig, tot aan haar dood in 1966. Op de volgende pagina's 
vindt u de foto's van Urker echtparen, waarvan de mannen 
voor dit boekje een bijdrage leverden. 
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Bouwen door te trouwen 

In "Vissers van Urk" namen we enige mooie, oude foto's op 
van vissers èn hun vrouwen, om daarmee te accentueren welk 
een belangrijke plaats de vrouwen in de vissersgemeenschap 
innamen en vaak nog innemen. In "Redders, Bergers en Bou
wers" doen we hetzelfde door het plaatsen van een hele reeks 
"trouwfoto's", en wel van personen die op de een of andere 
wijze een bijdrage aan de inhoud leverden. Ook al zijn de man
nen niet allen vissers {geweest), stuk voor stuk hadden of heb
ben ze een sterke band met het oude visserseiland. 
Eerst plaatsen we evenwel nog twee foto's die ons onlangs 
toevallig in handen kwamen. Op de eerste zien we Meindert 
Koffeman, bijgenaamd de koolboer, geboren in 1830, overle
den in 1915, met zijn vrouw Jannetje Timmerman. De tweede 
toont ons het echtpaar Gerrit Kramer en Jannetje Hoekstra. 
Het is een genoegen deze oude portretten te bekijken. 
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Jacob Baarssen en Antje Molenaar, 1929. 

Jan de Vries en Tiemetje Brands. 
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Leendert Bos 
en Trijntje 
Marretje Romkes, 
1939. 

Albert Hoekman 
en zijn vrouw 

Jannetje. 



Klaas Hoekstra en Grietje Loosman als verloofd paar. 

Laurens Metz en Marrie Post op een vooroorlogse koninginne
dag. 

194 



\0 
V, 

Jan Oost 
enMarijtje 
de Boer. 

Tjalling Hoekstra 
en Grietje 
Hoekman. 



Al wel twintig jaar waakt het echtpaar Koert Bakker-Klaasje 
Schraal, bewoners van de Urker vuurtoren, over de recreatie
zeilvaart. Zij waarschuwen de minder bevaren schippers voor 
de ondiepten en grote stenen van" de Vormt" waarop ze drei
gen vast te raken. 
Tientallen malen horen de buurtbewoners in het seizoen de 
misthoorn signalen geven. Zo heeft dit attente echtpaar al tal
loze schepen voor stranding en averij behoed. 
De foto werd genomen in 1968 ter gelegenheid van "Duizend 
jaar Urk". 
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In memoriam JAN ROOS 
1892 - 2 februari 1977 
(afsluiting van een tijdperk, ofwel een ode aan een 
voorbije episode) 

Precies een maand na elkaar ontvielen aan onze Urker ge
meenschap twee markante persoonlijkheden. Begin januari 
overleed vrij plotseling de bekende Wypke Metz; en begin vo
rige week eveneens na een korte ziekte Jan Roos. Beiden op 
hoge leeftijd. 

Wij zien ze nog zitten achter de diakenen in de Bethelkerk de
ze oud "hellegebazen" van het eerste uur, en nauw betrokken 
bij het wel en wee van de visserij van vroegere generaties vis
sers d.m.v. herstel, reparatie en vernieuwing van de vloot. 
"De heilige van Wypke" is uitgegroeid tot een hypermoderne 
scheepswerf, waar volautomatisch de grootste en zwaarste 
kotters in serie worden drooggezet. Waar voorheen "de heili
ge van de Roosies" zich bevond is nu een parkeerplaats en 
vaste verbinding met de Westhaven, waar alleen "De Boet" 
nog een stille herinnering is aan wat zich generaties lang on
der barre en tochtige omstandigheden heeft afgespeeld. 
Nu geen pek en teerlucht maar de nostalgische sfeer van het 
spinnewiel, herinnerend aan grootmoeders tijd. 
Wij leven snel en vergeten gauw. Maar: in 't verleden ligt het 
heden, in het nu wat worden zal. Voor onze, en met name de 
jonge generatie, welvaartskinderen, gewatteerd en be
schermd "van de wieg tot het graf", een gestroomlijnd werk
program met ingebouwde vakanties, is het nuttig en leerrijk 
zich te herinneren onder wat voor omstandigheden niet alleen 
vroegere generaties vissers leefden en werkten, maar ook de 
ambachtslieden uit die dagen. Het waren geen acht-urige, vijf 
dagen durende werkweken maar vaak zestien uur en meer en 
zes dagen lang ... 
De zaterdagavondklok van zes uur was dan het sein om de 
zondag in te luiden, hamer en beitel, peklepel en breeuwijzer 
op te bergen. Dan zat er de week op ... 
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Nu heb ik geen enkele behoefte op die tijd en sociale omstan
digheden op zich een ode uit te brengen. 

Wat is er ook toen veel geleden, wat was er een stille armoede 
vaak. Maar wel wil ik velen uit dat grijs verleden, maqnen en 
vrouwen van een vaak ontwapenende eenvoud, een uiterst 
sobere levenswijze en een diep geloofsvertrouwen een 
ere-saluut brengen. Als je je in de geschiedenis daarvan ver
diept denk ik aan een woord van H. Algra in zijn boek "Het 
wonder van de 19e eeuw". 
,, Wie het kleine begin, de vele moeiten, de geringe ontwikke
ling van de meesten, nader leert kennen, die voelt zijn ver
wondering groeien ... en al meer ziet hij een wonder van gena
de tot zegen voor velen". 
Zonder nu een zondig sterfelijk mens op een voetstuk te gaan 
plaatsen, meen ik te mogen stellen dat Jan en Jelle Roos uit 
het echte hout gesneden waren. Keihard werken, onkreuk
baar, recht door zee, goudeerlijk. Wellicht wat aan de knoesti
ge kant evenals hun verruwde en vereelte handen. 
Kwam het door het vaak weerbarstige hout waartegen ze hun 
leven lang moesten vechten? 
Liggers, spanten en mastbanken, het ging allemaal op het 
handje, met de trekzaag en de dissel. Het "krommen van het 
hout" .... Ik denk aan het open werk op de hellige onder alle 
weersomstandigheden. Bij kou en hitte; en wat een tocht met 
meest Z. en Z.W.-wind. 

Jan Roos begon op z'n 12e jaar als pikjongen en zette er defini
tief een punt achter op z'n .... 75e ... ! Broer Jelle, vier jaar gele
den overleden, op 92-jarige leeftijd, werkte in de overtreffen
de trap door tot in de 80 ... ! 
En praktisch nooit ziek, het woord vakantie was een vreemd 
woord. Zij waren kennelijk onverwoestbaar, van ijzer en staal. 

Zo tegen het einde van de vorige eeuw had Urk al een behoor
lijk vlootbestand. Het is duidelijk dat de bestaande werfjes 
dan ook een belangrijk aandeel leverden in het varende hou -
den van deze houten schepen. Het was meest zoals valt te be
grijpen reparatie, en vernieuwing van het meest noodzakelij
ke. 
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Ook de gebroeders Roos hebben daaraan hun beste krachten 
steeds gegeven. Maar ook de nieuwbouw kreeg in een later 
stadium hun aandacht. Gerekend naar die dagen en omstan
digheden, met een minimum aan mechanisatie leverden zij 
waar voor hun werk. 
Vader schrijft daarvan in zijn boek "Herinneringen uit mijn le
ven": ,. De gebroeders Roos waren gewend om goed werk af 
te leveren. Ze hielden niet van dicht en licht, en hadden al en
kele botters gemaakt die er zijn konden". (UK 3 en UK 165). 
Vanwege deze reputatie en de bestaande goede relatie (vader 
was o.a. met Jan onder de wapens geweest), kregen de ge
broeders Roos in 1928 opdracht voor het bouwen van de 
grootste houten botter tot dan door hen gemaakt. Tekeningen 
kende men toen nog niet. Alles met mallen en "op het oog". 
(zodoende ontstond er ook wel eens een kleine metrische af
wijking). 
De eerste UK 202 "Niets zonder Gods zegen" rolde najaar 
1929 de Boet uit. Afmeting ca. 41 voet; buiten de berghout ge
meten: 6, 12 meter breed; holte ca. 2 meter en 3 duim in de kiel. 
Het was een robuuste botter voor die dagen; de fa. Hoekman 
plaatste er een 70 PK N.U.K. in. De eerste reis begon 8 januari 
1930. 
Helaas kunnen wij dit stuk handwerk niet meer bewonderen, 
want in 1945 hebben de inwoners van Brunsbüttel aan de 
Duitse N.W.-kust er brandhout van gezaagd ... Vast staat in elk 
geval dat het eerste klas brandstof is geweest ... 

De Urker werven van die dagen vormden om nog een andere 
reden een aandeel in de instandhouding van onze economie: 
de visserij. Zij fungeerden vaak tevens als bank van lening. 
Ook de gebroeders Roos hebben aan velen, vaak door ellendi
ge omstandigheden gedwongen, krediet verleend voor het le
ven. De langstlopende dus ... en zonder ooit enige rente te be
rekenen! Mocht iemand zich nog iets herinneren in deze rich
ting, wel, hij of zij kan "gerust" zijn: er komt geen deurwaar
der, want Jan Roos heeft alles wat nog open stond met boeken 
en al verbrand ... 
Dat was zo hun wijze van werken ... 
Zelf hebben zij altijd als vrijgezellen aan de rand van het be
staansminimum geleefd. Hardnekkig hebben zij steeds tot 
voor enkele jaren de algemene ouderdomsuitkering gewei-
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Boven: Tewaterlating van de UK 34 "Berendina ", K. Romkes, 
onder: die van de UK 195, Rederij J. de Boer en Zonen. 
foto's: Coll. J. Post. 
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gerd ... 
Zij zagen dit als een vorm van parasiteren, ten onrechte overi
gens. Een á sociale instelling? 
In elk geval voor velen vandaag de meest vanzelfsprekende 
zaak: al of niet moreel verantwoord eten en genieten uit de 
staatsruif ... 

Maar hoe dan ook, ik gevoel een diepe genegenheid voor deze 
out-siders, de oude garde. Deze laatste der Mohikanen. Ook in 
de gebroeders Roos wil ik hen eren en niet wat smalend met 
een ondertoon van medelijden om die "uitslovers" en er stil
zwijgend aan voorbijgaan of er tegen schoppen. 
Zij vertegenwoordigden een geslacht dat in stille eenvoud en 
werkend met hun eigen handen in diepe afhankelijkheid van 
God hun schamel daag'lijks brood verdienden. Zonder vlag
vertoon of enige pretentie. Zij wisten van wanten en waren 
voor hun omgeving een inspiratiebron van ijver en doorzet
tingsvermogen, nauwgezetheid en betrouwbaarheid. Trouw 
aan hun principes ... tot het einde. 

In tegenstelling met collega W. Metz die een sterk op de voor
grond tredende positie bekleedde in kerkelijk en maatschap
pelijk opzicht en zijn stempel daarop heeft gezet, gingen Jan 
en Jelle Roos geheel onopvallend in stille trouw hun weg. Zij 
hebben, voorzover mij bekend, nooit de grote pers gehaald 
door in het oog van de wereld opvallende prestaties, noch 
minder in kerkelijk opzicht een eerste viool gespeeld. Een Ko
ninklijke onderscheiding was dan ook niet voor hen wegge
legd ... 
Toch waren zij geestelijk geen onverschillige mensen, inte
gendeel. Jan deed eerst op oudere leeftijd belijdenis van zijn 
geloof zoals zijn broer dat al veel vroeger deed. Hij verzuimde 
niet "de dood des He eren te verkondigen". 

Enkele weken voor zijn heengaan mocht ik nog enige uren bij 
hem zijn. In de gang op 't vaderlijke erf kwam mij gezang te
gen. Uit volle borst, op de gedragen oude wijze, zong hij psalm 
68 vers 10. Eerlijk en open mochten wij met elkaar spreken 
over onze meest wezenlijke en diepste nood, maar ook en 
vooral over Gods onvoorstelbare, niet na te meten zondaars
liefde in Jezus Christus. Dat beleed Jan Roos ook als de enige 
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grond. Een levende hoop. In dat geloof is hij ook gestorven. 
Zijn laatste woorden waren: 

Maar 't blij vooruitzicht dat mij streelt 
ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met Uw godd'lijk beeld. 

In zijn oude Gereformeerde Bethelkerk hebben wij afscheid 
van hem genomen, samen met vele vrienden van hem. Voor 
mij is daarmee een tijdperk afgesloten dat Urk in vroeger da
gen profiel en inhoud heeft gegeven. 
Maar: Gij blijft Dezelfde van geslacht tot geslacht, ook voor 
ons! 

F.W.K. 
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KLAAS ROMKES (1904-1982), op latere leeftijd o.m. wethou
der voor de visserij en de afslag, was op de lagere school al een 
pientere knaap. Dat blijkt uit een van hem bewaard opstel 
over zijn vakantie in Scheveningen, waarin hij al oog heeft 
voor de havenproblematiek in die tijd. Hij schreef: 

"'t Is vrijdagmorgen. Ik ben een beetje vroeg opgestaan om 
een wandeling te maken naar het strand. Daar lag de zee nu zo 
kalm en rustig. Maar die toch zo geweldig spoken kan. Ik wan
delde verder, in gedachten verzonken. Maandag zou ik met 
vader ook de zee opgaan. Want morgen ging de vakantie in. 
't Wordt schooltijd. Ik ga naar school. In mijn klas kan men op 
ieder gezicht de spanning lezen die hier heerst. Gauw is de 
schooltijd om. Wat er die middag en zaterdag en zondag ge
beurde wil ik allemaal maar niet vertellen, want ik zou te lang
wijlig worden. 
't Was dan maandagmorgen. Ik en Vader gaan, na van Moeder 
en zusjes afgescheid te hebben genomen, naar de boot. Wij 
gaan er op. En na een kwartiertje te hebben zitten praten 
gaan wij in de kajuit. Nog een enkele stoot op de stoomfluit en 
de boot zet koers de haven uit. Ik ga op dek, 't is koud boven. 
Voor mij is het vervelend. Maar dan ook eindelijk komt de Enk
huizer haven voor de boeg. Er wordt gemeerd en wij stappen 
uit en lopen naar het station. 0, wat is hier een drukte. Allen, 
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ook mijn Vader, lopen op een klein raampje toe, om een kaartje 
te nemen. Dan stappen wij in de reeds klaar staande trein. 
Plotseling een doordringend gefluit, een paar duwen en de 
trein zet zich in beweging. In vliegende vaart gaat het over de 
rails, nu en dan een andere trein passerend. Wij gaan mooie 
boerderijen en omgeploegde akkers voorbij. Eindelijk komen 
wij met onze ijzeren wagen in het Haagse station aan. Hier 
stappen wij uit. Maar stappen dan ook even daarna weer in de 
stoomtram naar Scheveningen. Nog een half uurtje en wij 
staan in het vooronder van mijn Vaders bottertje. Even daarna 
gaan wij naar zee. De zeilen worden gehesen en wij varen de 
haven uit. Eerst komen wij in het Hellegat. Dit gat ontleent 
zijn naam aan de helse deining die er staat. Dan kom je in de 
pieren. 0, hier op deze pieren heeft reeds zo menige schokker 
of logger zijn graf gevonden. Dwars voor en in de pieren heeft 
zich een zandbank gevormd. En vele Scheveningse visserij
mensen hebben reeds geschreven en alles gedaan om de ha
ven verbeterd te krijgen, maar niets mag baten. 
Voor de Scheveningse haven kan niets worden gedaan. Maar 
er is geen wil, want waar een wil is, is een weg. Toen wij bui
ten de pieren waren, werd het net klaar gemaakt en wij 
gingen aan de kor. Elke morgen gingen wij naar binnen om de 
vis te verkopen en dan gingen wij weer naar zee. 
Op een avond, wij hadden brood gegeten, zei Vader: "Klaas, 
ga maar in de kooi". Dat liet ik mij geen twee maal zeggen. Ik 
kroop gauw onder de drekens en weldra lag ik in diepe rust. 
Maar 's nachts om een uur of drie schoot ik wakker, ik had ge
droomd. Ik zal mijn droom eens verhalen. Hij luidt aldus: 
Ik droomde dat op een donderdagmiddag was er een U. C. cou
rant(= Urker Courant, red.) in mijn handen gekomen. Ik snuf
felde hem eens door en zowaar, ik vond ook de rubriek voor de 
huiskamer. In mijn droom natuurlijk. En daar las ik dat er een 
opstelwedstrijd zou gehouden worden. Daar deed ik in mijn 
droom ook aan mee. En ik droomde nog meer. Ik droomde dat 
ik won de prijs ook. Ha, een aardige droom hè? 
Andere week gingen wij naar huis. En daar verrastte ik Moe
der en mijn zusjes met een mooi cadeautje als gedachtenis uit 
Scheveningen, dat de grootste haringvloot heeft met de 
slechtste haven." 
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Het geheim van de smid 
door Albert Hoekman (geb. 31-12-1904) 

Voor de visserman waren de nevenbedrijven van het grootste 
belang, temeer daar ze niet alleen materialen en ambachtelij
ke arbeid leverden, maar ook krediet verschaften. We kunnen 
in dit bestek niet op het werk van de hellingbaas en zijn 
knechts, de zeilmaker, de mast-, blok- en pompmaker en dele
veranciers ingaan. Maar om een indruk te geven van de moei
lijkheden waarvoor de toeleveringsbedrijven kwamen te 
staan, toen de motorisering van de vloot in- en doorzette ge
ven we het woord aan een gepensioneerde smid die dit alles 
heeft meegemaakt, de heer A. Hoekman (Wijk 1 no. 17), zoon 
van Albert Hoekman en Griet van Tiemes Albert. 

Hij vertelt: "In mijn tijd waren er op Urk nog zes smederijtjes: 
Van Veen, bijgenaamd de Ouwe Baos, Gerrit Kok, Willem Kra
mer, Klaas Nentjes, Klaas Romkes en mijn vader. Het mooie in 
zo'n smederij was, dat je alles met je eigen handen en denk
vermogen voor elkaar moest brengen. Men zegt wel: Wat men 
vroeger niet kon, dat kan men nu wel, maar dat gezegde kun je 
evengoed omkeren. De inventaris van een smederij was heel 
eenvoudig: een handboormachine, een knipmachine en het 
smidsgerei. Het mooiste was het smeden van het mastijzer
werk, giekbeslag met schalmen, haken en ogen, beslag voor 
roer en zwaarden, hijsblokken, voor- en achtersteven, enz. 
Dat was echt vakwerk. 
De grote veranderingen traden op na 1918. We verlieten toen 
als het ware het stenen tijdperk. Wie een geschikt schip had 
en handgeld, wilde een motor in zijn botter. Mijn vader werd 
vertegenwoordiger van de Kromhoutfabriek, en hij zette voor 
het inbouwen zijn zeven zonen in. Lucas ging in Dordrecht in 
een motorenfabriek in de leer, Klaas in de Kromhout-motoren
fabriek en Hendrik werd in Amsterdam opgeleid voor draaier. 
In de ruimte naast de fabriek kwam een draaibank, een 
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schaafbank, een slijpinrichting e.d. 
Maar wat het inbouwen betreft, gold het gezegde: Beter ge
zegd dan gedaan. Neem nu alleen al de uitlaatpijp. Die moest 
van achteren boven het berghout uitkomen en had zo z'n 
kronkels. Nu hadden we nog geen lasapparaat, maar geen 
nood. De zware pijp werd in de smederij in het balkgat rechtop 
gezet, geheel gevuld met zand en afgesloten met proppen, en 
vervolgens boven het kolenvuur gloeiend heet gemaakt en 
dan konden drie man er de nodige bochten intrekken. Dan 
moest de pijp op de aan de motor aangebouwde knaldemper 
aangesloten worden. Met een groot snij-ijzer met vier spaken 
kreeg men er na veel trekken en zuchten een draad op. De 
penrnoer bij 't wiel kregen we eerst van de Kromhoutfabriek, 
maar we gingen het zelf doen, want meer eigen werk is meer 
winst. 
Maar dat was gemakkelijk gezegd. Daar lag zo'n as van tien of 
twaalf cm. dikte. Een zaagbank hadden we niet, en dan moest 
het maar met een handzaagje. We kregen pas omstreeks 1925 
een autogeen lasapparaat. Persleidingen, die door het trillen 
braken, werden boven het vuur met korrelkop gesoldeerd. Da
vits maken, galgen met twee poten op het dek, een stuurin
richting aanbrengen, het was alles zwaar werk. We maakten, 
zonder freesmachine, lieren, en dat betekende hakken en vij
len vanjewelste. 

Als jongen van elf jaar was je op de lagere school uitgeleerd. 
Om verder te komen moest je in een bedrijf een vak gaan leren 
en je dan zelf een weg banen door het leven. Zo kwam ik in de 
smederij van mijn vader. Toen ik acht jaar was leerde ik al hoe 
ik aan de blaasbalg trekken moest, om wind te krijgen voor het 
vuur. Ook zag ik hoe vader werkte en hoe ik het ook zou moe
ten doen. Het boren van een gat in ijzer gebeurde met de 
handboormachine voorzien van een draaiarm en een wiel met 
spaken en had heel wat voeten in de aarde. 
De oude garde: Gerrit Ekkelenkamp, Jan Schraal ook en niet te 
vergeten Jelle Loosman en mijn broers en ik hebben heel wat 
gaatjes geboord. De ijzerknipmachine had bij de tandwielen 
een verzwaard wiel van 200 kilo en je moest met twee man 
zijn wilde je snelheid krijgen voor het knippen. 
Als jongen moest je al vroeg korrelood en nettelood maken. 
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Als het lood in de pot boven het vuur heet genoeg was, nam je 
met een daarvoor gepaste lepel een schep lood en goot het 
door een gaatje van 6 mm. in de vorm en draaide met de pen 
die in de vorm zat, want anders ging het lood daaraan zitten. 
En zo smolt je lood na lood in de wintertijd die aan de haring
teelt voorafging. 
Elk stuk smeedwerk voor stag en mast had zijn eigen moeilijk
heden en de oplossingen daarvoor. We hebben heel wat sla
gen met de voorhamers moeten doen om het beslag op maat 
te krijgen en van haken en ogen te voorzien. De zwaardogen 
werden bij de werkplaats geklonken, de punt van zo'n oog 
werd in het vuur verwarmd en in 't zwaard gestoken en er 
werd een ring omgelegd en dan net zo lang slaan tot er een 
flinke kop tegen die ring aankwam. 

Het was mannenwerk en 't moest goed zijn, want aan de kant 
waar de botter overzeilde werd er een zware druk op uitgeoe
fend. Ook het roerijzerwerk was smids vakwerk. De steven
stellen waren niet zo moeilijk. Het beslaan van de hijsblokken 
was mooi werk, waarbij het precies op de lengte van het uit
gesmede ijzer aankwam. We gebruikten daar het beste merk
ijzer voor, Zweeds ijzer, want er kwam door de zeilen zware 
kracht op te staan. Na het smeden moesten wij het glad vijlen, 
want er mocht geen dalletje inzitten. Het werd zo mooi uitges
meed dat er in het midden een dikkere rug voor versterking 
zat. Het houten blok werd in de omtrek naar 't model van het 
ijzer ingekeept, ongeveer 2 mm. diep. Om het ijzer dan om het 
blok te krijgen, dat was nog een heel gedoe. Het was vakwerk 
en aan veel dingen diende gedacht te worden. 
De bekken van blokken sleten door de steeds heen en weer 
gaande beweging nogal vlug, maar weggooien was er niet bij. 
De bek werd rechtgehaald en in het uitgesletene werd een 
stukje gesmeed. Zo ging het ook met de slijtage aan de roer
stellen. 
Voor de vrouwen maakten we kachelpijpen. Het was een 
kunst op zichzelf en .... ze moesten zwart zijn. Dan gooiden we 
wat verse scheppen steenkool op het vuur, lieten het flink ro
ken en hielden de pijpen dan in de zwarte walm tot ze werke
lijk gitzwart waren. 
Er werd vroeger veel van het vakmanschap van een smid ge
vraagd, maar langzamerhand kwamen er meer hulpmiddelen 
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en ging de zaak van Hoekman stap voor stap met de ontwikke
lingen in de visserij mee. Met Gods hulp konden we de vissers 
en de vissersvloot helpen tot wat ze nu zijn. We denken aan al
len die met ons samenwerkten, de levenden en zij die ons ont
vielen. 
Vaart wel. 

De "nieuwe" zaak van Hoekman vlak voor de afbraak. 
Foto: call. J. Post. 
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In gesprek met Laurens Metz 

Je bent geboren in 1914. Hoe ging het in je jeugd op de helling 
aan de Oosthaven toe? 
We hadden toen nog een werf voor houten schepen. Als kleine 
jongen mocht ik al meewerken aan de bouw van de laatste 
botters. Dat waren de UK's 35_, 144 en 16. Er kwamen motoren 
van 50 tot 70 PK in te staan. De laatste houten nieuwbouw 
pleegden we in 1929. Maar de motorkracht werd steeds opge
voerd en de botters bleken voor de visserij met sleepnetten 
minder geschikt. We versterkten toen eerst enkele botters 
met een verschansing en dat bleek wel goed te zijn, maar het 
steeds zwaarder worden van de motoren stelde alsmaar ho
gere eisen aan de schepen. De houtbouw was aan het ver
dwijnen en op verschillende werven werden al stalen botters 
gebouwd. We raakten ervan overtuigd, dat het bottermodel 
voor de door de vloot beoefende visserij niet het meest ge
schikte was. Het met de kop op de wind varen was verre van 
ideaal, maar ook de snelheid waarmee naar de vismarkt en de 
thuishaven gevaren werd, moest worden verbeterd. 

En toen introduceerden jullie het kottertype? 
Inderdaad. Het scheepstype met een scherpe voorsteven leek 
ons veel beter. Het werd ons ideaal op onze houtwerf na de 
botters houten kotters te bouwen, echt berekend op de be
hoeften van de visserij. Maar met het overleg hierover en het 
warm maken van vissers voor deze nieuwe gedachte gingen 
jaren heen. Twee vissers toonden grote interesse en plaat
sten een order. De UK 60 zou gebouwd worden bij Oost in Har
derwijk en de UK 202 bij Metz op Urk. Maar toen kwam demo
bilisatie en brak de oorlog uit. Het benodigde hout hadden we 
in voorraad en de kiel werd gelegd. Maar al gauw bleek het be
nodigde staal voor bouten, roer en halfronden e.d. niet meer te 
krijgen en de kotterbouw kon niet doorgaan. De vloot werd 
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door de bezetter gevorderd en we scharrelden zo goed en 
kwaad dat ging de oorlog door, maar toen daarna de zwaar 
verwaarloosde houten botters in de haven terugkwamen had
den we tenminste geschikt hout om ze te repareren. Steeds 
meer bleek echter dat niet alleen de houtbouw maar ook de 
stalen botters hun tijd gehad hadden. Het tijdperk van de kot
terbouw was aangebroken. 

Kon de oude scheepswerf daar op inhaken? 
We moesten wel en we wilden het ook, maar daarvoor moest 
de werf gemoderniseerd worden, omdat de schepen steeds 
groter en zwaarder werden, aangepast als ze werden aan de 
nieuwe visserijtechnieken die toepassing begonnen te vin
den. We hadden zes houten scheepshellingen die te smal ble
ken voor de breder wordende schepen. Toen is driemaal een 
stuk haven afgedamd en leeggepompt en werden vijf nieuwe 
wagenhellingen en een grotere en zwaardere lier aange
bracht. 

De houtwerf werd een werf voor ijzeren schepen. Dat was een 
enorme omschakeling, niet alleen materieel, maar ook voor 
het personeel. Het begon niet meteen met nieuwbouw. Eerst 
veranderden we enkele stalen botters in kotters. Het ronde 
voorschip werd afgebrand, de romp werd naar voren verlengd 
en kreeg het kottermodel. Er werd toen nog geklonken, en het 
zware geroffel van de klinkhamers was voor ons de muziek bij 
de arbeid. 

Wanneer gingen jullie tot complete nieuwbouw over? 
Het was in het voorjaar van 1959 dat de eerste door ons ge
bouwde stalen kotter te water werd gelaten. De UK 145 was 
dat: 14,50 meter lang, 3,80 meter breed, 2 meter hol en ge
schikt voor een 30 PK Kromhoutmotor. Ook iets nieuws was de 
verstelbare schroef. De schroefbladen waren vanuit de stuur
hut te verstellen voor de grootst mogelijke trekkracht. Het 
schip werd nog in de oude houten loods gebouwd, maar die 
was voor de volgende te bouwen schepen al te klein en we 
gingen bouwen op een helling waar we normaal op repareer
den en waar een paar stalen masten naast geplaatst werden. 
Onder zon, regen en sneeuw bouwde de scheepswerf door. 
Vele moeilijkheden moesten overwonnen worden. De gelijk-
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stroomdynamo in de Urker elektriciteitscentrale werd in die 
tijd nog aangedreven door de wisselstroommotoren van de 
IJsselcentrale en zo hield Urk nog enige jaren gelijkstroom. 
Maar toen de kabel van de IJsselcentrale Urk bereikt had, 
werd die dadelijk doorgetrokken naar ons bedrijf, zodat wij 
meteen gebruik konden maken van de meerdere mogelijkhe
den die de wisselstroom bood, speciaal voor het lassen. En 
wat was het een verbetering toen we in 1965 een torenkraan 
konden plaatsen. Intussen groeide ook het machinepark. 
Vooral de hydraulische platenpers en spantenbuiger beteken
den een hele verbetering. 

Nu werd Urk snel groter in tal en last en ook de vloot groeide in 
aantal en grootte. Konden jullie dat bijhouden? 
Nee, niet op de oude werf, die intussen zijn honderdjarig be
staan op Urk herdacht had. De schepen werden groter en sta
ken dieper, en zowel de zwaarte als de diepgang werden een 
te grote belemmering voor de oude helling. In augustus 1968 
bespraken we onze zorgen met ingenieur Klasema, hoofd van 
de Dienst Zuiderzeewerken. Hij maakte ons attent op de oost
kant van de werkhaven van de Z.Z.W., als een geschikt terrein 
voor de nieuwe werf. Dat was verrassend en verblijdend en 
we begonnen besprekingen met autoriteiten en gingen idee
ën en plannen overdenken en uitwerken. Werf constructies 
werden bekeken, niet alleen in Nederland, maar ook in België 
en Frankrijk en in Duitsland en Denemarken. Uiteindelijk 
werd gekozen voor het parkeersysteem, speciaal geschikt 
voor kotters met een gewicht van ca. 600 ton en een diepgang 
van 5 meter. Maar wat moesten er een moeilijkheden opgelost 
en beslissingen genomen worden. We zijn Rijkswaterstaat, 
de Zuiderzeewerken en Domeinen daarvoor veel dank ver
schuldigd. De eerste grote kotter, de UK 179, werd op 6 mei 
1975 op de nieuwe werf drooggezet. 

Dat is al weer gauw twaalf jaar geleden. Kun je kort vertellen 
hoe het verder ging en wat je van de toekomst denkt? 
In de hal is nu (25-7-'86) bouwnr. 77 bijna gereed voorde tewa
terlating. Lang 45,60 meter, breed 9 en hol 5, 10 meter. Binnen
vaartschepen hellingen we tot een lengte van 57 meter. We 
kunnen 5 schepen op de parkeerbanen zetten. De nieuw ge
bouwde schepen worden met dit hellingsysteem snel en ge-
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makkelijk te water gelaten. Het magazijn van de werf is goed 
gesorteerd. 

Op de oude werf worden de kleinere schepen, motorkruisers 
en jachten gehellingd. Daar worden ook de moderne vistuigen 
vervaardigd, waardoor een groot assortiment buizen aanwe
zig is. We hebben nu ongeveer 90 mensen aan het werk enne
men, dachten we, daarmee een grote plaats in onze samenle
ving in. Het vierde geslacht Metz heeft daarbij in deze moeilij
ke, maar ook boeiende tijd de leiding. De toekomst is voor ons 
mensen een gesloten boek, maar we hopen dat onze werf mag 
medewerken aan de groei en bloei van ons vissersdorp met 
z'n prachtige vloot en een goede plaats daarbij mag blijven in
nemen. 

Komen daarbij nog speciale wensen naar voren? 
Ja, de Urker haven dient bereikbaar gemaakt te worden. Inge
nieur Klasema heeft destijds gezegd: Als de dijk van Lelystad 
gesloten is, wordt het IJsselmeerpeil verhoogd tot A.P. Dit 
peil is op 14 juni 1918 vastgesteld toen de Afsluitdijk en de pol
ders er nog niet waren. Rijkswaterstaat en Zuiderzeewerken 
kwamen in maart 1980, na uitvoerige bestudering hierom
trent, tot de conclusie, dat verhoging geen enkel ernstig be
zwaar zal opleveren, maar wel vele voordelen voor alle plaat
sen en bedrijven rondom het IJsselmeer. Ook het passeren 
van de sluizen is dan gemakkelijker. De uitvoering van het 
plan zal voor de visserij een geweldige verbetering zijn. Bo
vendien, en dat is zeer belangrijk en uniek in 1986, die peilver
hoging kost geen cent. 

De toekomst begon in het verleden. Je noemde al 1862. Is er 
meer over de voorgeschiedenis van de werf bekend? 
Jan R. Buis en Antje Reijntjes hadden een scheepswerf in 
Kuinre. Daar kwamen vissers van Urk voor een hellingbeurtje 
of een nieuwe schuit. Hun dochter Neeltje huwde de meester
knecht Albert Koopmans. Zij verplaatsten de werf naar Urk. 
Hun zoon Wypke was ziekelijk. Zijn vriend Laurens Metz, die 
met zijn pleegvader Tjeerd Hoekstra op Urk was komen wo
nen, trouwde Antje Koopmans en nam bij Wypke's overlijden 
diens plaats in. Sedert 1882 kon toen van scheepswerf Metz 
gesproken worden. Laurens' vader, Gerardus, was winkelier 

212 



geweest in Sneek, waar hij zijn klandizie had onder voorbijko
mende binnenschippers. De genoemde namen komen nog in 
de familie voor. Zo zet het verleden zich in het heden en onder 
de zegen des Heeren ook in de toekomst voort. 

T.d.V. 

:., 
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Tromp Korf en verloofde. Tromp vervaardigde de aquarel 
voor de omslag van dit boek. 

Auke Weerstand verzamelde veel gegevens die in dit boek 
verwerkt zijn. 
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Een bouwer vertelt 
Herinneringen van Leen Bos 
verteld aan en bewerkt door Freek Pereboom 

Mijn jeugd 
Ik ben op 13 oktober 1915 geboren in een huis dat deel uit
maakt van het blok woningen in de volksmond bekend als de 
"ouwe pastorie". Dit is de rij huizen aan de "Slik'oogte" waar
in nu o.a. de Stichting Hulp aan Ethiopië haar kantoorruimte 
heeft. Het bijzondere aan dit complex was, dat er achter de 
huizen een tuin lag waarin perebomen groeiden. Ik ben een 
zoon van Piet Bos en Albertje Hakvoort. Mijn moeder was een 
dochter van Leendert van Derkien. Mijn grootvader van va
ders zijde, Rein Bos, is jong gestorven en daarom kan ik over 
hem niet veel vertellen. Hij kwam naar ik meen uit Friesland, 
waarvandaan hij in het najaar geregeld aardappelen naar Urk 
moest brengen. Het moet op één van die reizen geweest zijn 
dat hij mijn "bessien" leerde kennen. Na zijn huwelijk kwam 
hij op Urk wonen en werd hij visserman. 
In mijn jeugd was de sfeer op school anders dan in deze dagen 
en de waarde die mensen aan leren hechtten was lager dan in 
deze tijd. Vandaar misschien dat ik niet veel herinneringen 
bewaard heb aan hetgeen in de klas gebeurde, hoewel ik be
slist geen hekel aan school had. Toen ik in 1921 naar school 
ging, was het nog een openbare instelling. De Wilhelmina -
school is pas in 1927 tot het christelijke onderwijs overgegaan 
en dat was het jaar dat ik van school kwam. 

Al op jonge leeftijd wilde ik met vader mee naar zee. Ik weet 
nog dat hij op een keer al op donderdag in de haven kwam met 
het doel om de volgende dag op ansjovis te gaan vissen. Ik 
vroeg hem of ik die dag mee zou mogen. Dat kon wel, maar dan 
moest ik eerst aan meester Jansma, het bekende hoofd der 
school, toestemming vragen. Meester Jansma was een autori
teit en eerlijk gezegd durfde ik niet naar hem toe te gaan. Ik 
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kon er echter niet onderuit en daarom trok ik dan toch maar 
mijn stoutste klompen aan en vervoegde mij aan zijn huis. Ik 
deed de deur open en riep een paar keer: "Volk!" Tot mijn op
luchting bleek er niemand in huis te zijn. Ik ging naar vader en 
ik zei tegen hem: "Nou, ik kan mie 'oor." 
Toen ik die zaterdagochtend echter de klas binnen wilde gaan 
stond meester Jansma mij al op te wachten en ik moest met 
hem mee naar zijn kamer. Op zijn vraag waar ik de vorige dag 
was geweest, kon ik niet anders doen dan de waarheid ont
hullen, maar ik stond daarbij op mijn benen te trillen. Ik kreeg 
uiteraard een fikse uitbrander en zelfs mijn ouders moesten 
erbij komen om in het meest schelle licht te stellen dat ik een 
leugenaar was. Aflijn, die fijne nacht vissen was mij niet meer 
afte nemen! 

In de tijd dat ik op school zat moet zich in een hogere klas het 
volgende voorval hebben afgespeeld. Eén van de leerlingen 
van meester Loosman kwam te laat in de klas en op barse toon 
vroeg de onderwijzer hem: "Vanwaar Gehazi?" Waarop de 
jongen -kennelijk zeer bijbelvast- antwoordde: "Uw knecht is 
her- noch derwaarts geweest!" Dit verhaal wordt door oude
ren nu nog verteld als een toonbeeld van gevatheid. In die tijd 
was ook het varen in de haven met de schouw van de helling 
van Hakvoort een geliefd jongensvermaak, waaraan ik dan 
ook van harte meedeed. Als roeiriem diende gewoonlijk een 
plank. Wanneer wij het bootje "leenden" moesten wij er uiter
aard voor zorgen dat dit onopgemerkt gebeurde. Ook bij het 
aanleggen was het uitkijken geblazen, want de mensen van 
de helling waren niet mals als ze je te pakken kregen. Ook zet
ten wij als schooljongens graag een kleine beug vlak onder de 
wal. Ik weet nog dat ik met twee kameraadjes eens vlak voor 
schooltijd een beugje met twintig hoekers had uitgezet. Na 
het uitgaan van de school gingen wij uiteraard meteen kijken. 
Het bleek dat wij drie botjes hadden gevangen en dat stond 
voor ons gelijk met de wonderbaarlijke visvangst. 

Aan boord 
Ik was elf jaar toen ik van school kwam en meteen nam vader 
mij aan boord. De UK 136 was een houten botter met een 
Kromhout-motor van 20 PK middeldruk. Last van zeeziekte 
heb ik nooit gehad, maar ik weet nog wel dat ik op één van de 
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De UK 367 "Ella Petronella" - J. Korf 
Onder: UK 68 "Jonge Johannes" Gebr. Romkes. Coll. J. Post. 
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eerste reizen de mazelen kreeg. Ik moest in het vooronder blij
ven en nadat wij de Urker haven waren binnengelopen, rolde 
mijn vader mij in een deken en droeg mij naar huis. Ik begon 
als vierde mannetje. Tot het werk van de pas aan boord geko
menen behoorde ook het koken van eten, maar eerlijk gezegd 
had ik daar een grondige hekel aan. Aan boord was ook oom_ 
Jan, een broer van mijn vader en van hem heb ik het vissers
vak geleerd. In het begin ontving ik aan het eind van de week 
een dubbeltje, meer bij wijze van zakgeld dan als verdienste. 
Ik was nog niet zo lang bij vader aan boord, toen op Urk de eer
ste visserijcursus werd georganiseerd. Ik meen dat het 
schoolbestuur daartoe het initiatief had genomen. Ik heb mij 
in elk geval meteen als deelnemer gemeld. Vakken waren on
der andere kompas- en kaartlezen; het peilen van vuren en 
kennis van motoren. Dit laatste werd ons door Lucas Hoek
man bijgebracht. Docent was ook havenmeester Blom. In de 
strenge winter van 1929 - wij lagen in die tijd in de Urker ha
ven - heeft vader de UK 136 verkocht en een nieuwe botter be
steld. Deze zou de eerste ijzeren botter van de vissersvloot 
worden. Hij is bij V.d. Werf in Bolsward gebouwd. Aanvanke
lijk stonden onze collega's nogal sceptisch tegenover ijzer als 
bouwmateriaal voor schepen. Volgens hen zou een ijzeren 
schip gemakkelijker zinken dan een houten. Het ijzer bleek 
echter in werkelijkheid even betrouwbaar als hout. Boven
dien werd al gauw duidelijk dat ijzer een groot voordeel boven 
hout had. IJzeren schepen vragen namelijk veel minder onder
houd dan houten. Op den duur heeft het ijzer het dan ook van 
het hout als bouwmateriaal gewonnen. De nieuwe botter die 
een motor van 80 PK kreeg, was in mei 1930 klaar. Tot die tijd 
hebben wij met een gehuurde botter op de Zuiderzee gevist. 

De jaren dertig 
Grootvader had vlak voordat de nieuwe botter werd afgele
verd een kuilnet voor ons gebreid waarmee wij op ansjovis 
zouden gaan vissen. De ansjovisvisserij gebeurde doorgaans 
in span, maar vader dacht dat onze motor sterk genoeg was 
om het alleen af te kunnen. In de tijd dat de motor door de fir
ma Hoekman in ons schip werd gezet, lag er op de werf ook 
een Durgerdammer botter, en wel de RD.(Ransdorp) 12 van 
schipper Porsius. Ook dit schip werd van een motor voorzien. 
Met deze schipper kwamen wij overeen om alsnog in span te 
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gaan vissen. In de eerste nacht liep echter de "galan" (afdich
ting van de schroefaskoker) van onze motor warm. Er was ge
lukkig een monteur van de firma Hoekman aan boord en deze 
haalde de "galan" uit de schroefaskoker. Zodoende kon de 
motor weer gebruikt worden, maar het betekende wel dat er 
water naar binnen liep, zodat wij de hele nacht moesten pom
pen. Het jaar 1930 was een ansjovisjaar om nooit te vergeten. 
Zeven weken lang hadden wij besommingen van gemiddeld 
duizend gulden. 

In 1931 liepen de verdiensten in de visserij als gevolg van de 
economische crisis sterk terug. Het inkomen van het grootste 
deel van de bevolking ging achteruit en bijgevolg werd er ook 
minder vis geconsumeerd. In het begin van de jaren dertig za
gen wij steeds vaker Deense vissers onder onze kust. Het viel 
ons op dat zij een heel ander vistuig gebruikten dan dat waar
mee wij werkten. Zij losten vaak in IJmuiden en Lub Kramer 
begon te noteren welke besommingen zij maakten. Het was al 
gauw duidelijk dat die aanzienlijk hoger lagen dan de onze. 
Daarom voeren op 1 augustus 1932 vijf Urker schippers met 
een botter naar Esbjerg om daar een lier voor het beoefenen 
van de "snurrevaad" -visserij aan te laten brengen en om in
structie over deze techniek te krijgen. Met deze schippers 
kwam een Deense visser naar Urk terug om ook de andere vis
sers de kennis van de "snurrevaad" bij te brengen. Omdat de
ze methode zo lonend was, zijn nagenoeg alle Urker vissers 
hiertoe overgegaan. De "snurrevaad" was vooral een zomer
visserij. 

Voor ernstige ongelukken zijn wij gelukkig bewaard geble
ven, hoewel wij uiteraard het één en ander hebben meege
maakt. Zo stond op een dag mijn vader bij de lier om het net in 
te halen. Op het moment dat het boven water kwam en hij de 
hendel wilde pakken waaide zijn voorschoot van oliegoed om
hoog en deze raakte om de kop van de lier. Onmiddellijk stond 
deze stil. Toen ik opkeek zag ik tot mijn verbijstering dat vader 
in de lier bekneld zat. Nu lagen er gelukkig twee splitshorens 
bij de lier. Ik pakte de ene en de knecht de andere en daarmee 
konden wij een schakel van één van de kettingen kapot ma
ken. Het was gelukkig voornamelijk zijn kleding die vast zat. 
Vader had weliswaar geen ernstige verwondingen, maar wel 
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was zijn heup zó gekneusd dat hij drie maanden aan de wal 
moest blijven. 

Het moet in de nazomer van 1934 zijn geweest toen wij op een 
avond voor anker lagen, zo'n 45 mijl dwars van Texel. Op een 
gegeven ogenblik zei vader: "Jongens, et weer stot mij niks 
an." Niettemin gingen de knecht en ik rustig te kooi. Nu be
hoorde mijn vader tot de generatie die een grote kennis van 
het weer had en dus werden wij na enkele uren door hem ge
wekt: "Koem ereut jelui. Et likt wel of alle starren duur de 
locht vliegen! " Wij gingen kijken en inderdaad had het er veel 
van weg dat het hele melkwegstelsel naar beneden kwam. 
Zoiets heb ik daarna nooit weer gezien. Ik sloeg meteen de 
motor aan, terwijl de anderen het anker ophaalden. Zo snel als 
onze motor kon, stoomden wij naar Nieuwediep. Wij kwamen 
letterlijk net voor de bui binnen, want er stak een storm op van 
jewelste. 

In mei 1935 moest ik in militaire dienst. De diensttijd duurde 
toen maar een half jaar. Ik kreeg mijn opleiding bij de kustartil
lerie in Den Helder. Toen ik in oktober weer thuiskwam, zei va
der dat hij besloten had een kotter te laten bouwen waarop ik 
schipper zou worden. De Urker vloot telde toen nog maar twee 
kotters: de UK 22 van Riekelt Brands en de UK 41 van Evert 
Hoefnagel. De kotter werd op de werf van Appelo in Zwart
sluis gebouwd en hij was in 1937 klaar. Het schip had een mo
tor van 105 PK en hij ging varen onder het nummer UK 242. 
Lang plezier van dit kottertje hebben wij niet gehad, want in 
1939 werd ik bij de voormobilisatie opgeroepen. Ik werd daar
bij als hulp in de keuken aangesteld van het fort in de mond 
van het Noordzeekanaal. In de zomer kreeg ik voor de eerste 
keer drie maanden vissersverlof. In november ben ik met 
Trijntje Marretje Romkes getrouwd en wij huurden een kamer 
in IJmuiden. 

De oorlog 
Begin mei 1940 kreeg ik opnieuw vissersverlof. Voordat wij 
konden varen, moest de kotter echter een onderhoudsbeurt 
ondergaan. Op 9 mei konden we het schip uit Zwartsluis halen 
en in de loop van de avond waren wij in de Urker haven terug. 
De volgende ochtend luidden de kerkklokken en al heel gauw 
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hoorden wij het afschuwelijke nieuws dat de oorlog was uit
gebroken. Ik moest uiteraard onmiddellijk proberen mij bij 
mijn onderdeel te voegen. De bootdiensten waren echter ge
staakt, zodat ik niet weg kon. Op zondag 12 mei trok de lucht
bewakingsdienst zich met een botter op Enkhuizen terug en 
ik kon meevaren. Ik was in Urker dracht, want mijn militaire 
uitrusting lag in IJmuiden. Ook in Enkhuizen bleef ik steken, 
omdat het openbaar vervoer stil lag. Pas op dinsdag 14 mei 
kon ik met een auto mee naar Alkmaar en van daar met de 
trein naar Velsen. Vanaf het station moest ik naar mijn kamer 
lopen en nadat ik mijn militaire pak had aangetrokken, kon ik 
mij eindelijk bij mijn onderdeel melden. Het was inmiddels al 
avond geworden. Ik kreeg de opdracht op wacht te gaan staan 
op de brug tussen de Kennemerlaan en de vissershaven. Het 
wachtwoord voor die avond luidde: schietschijf! 
Ik stond nauwelijks een uur op wacht toen ik de mededeling 
kreeg dat ons leger gecapituleerd had. In de verwarde uren 
van die avond heb ik gezien hoe talloze joden een wanhopige 
poging deden een schip te vinden, dat hen naar Engeland zou 
kunnen brengen. Een Nieuwedieper visser probeerde mij over 
te halen met hem mee te gaan om joodse vluchtelingen tegen 
een forse betaling de Noordzee over te varen. Ik sloeg zijn 
voorstel echter resoluut af! Wij zijn een dag of tien in onze ka
zerne gebleven en daarna kregen wij groepje voor groepje 
toestemming om naar huis te gaan. 

In het begin van de bezettingstijd mochten wij niet vissen, 
maar tegen het einde van het jaar kregen wij vergunning om 
vanuit Scheveningen en dan uitsluitend overdag ons beroep 
uit te oefenen. In de tussenliggende tijd heb ik onregelmatig 
gewerkt. Zo verrichtten wij af en toe sleepdiensten voor de 
Zuiderzeewerken. In de eerste maanden van 1941 begonnen 
de Duitsers vissersschepen te vorderen en in maart was mijn 
kotter aan de beurt. Wij haalden de visserijspullen van boord 
en brachten ze met een vrachtbootje naar Urk. Als vergoeding 
voor het verlies van mijn schip ontving ik ongeveer f 40,- per 
week. 

Ik wilde echter niet stil zitten en daarom kochten mijn broer 
Rein, vader en ik een bottertje dat wij in Zeeland hadden zien 
liggen. Op de werf van Hakvoort werd er een motor van 26 PK 
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ingezet. Met dit bottertje hebben wij tot eind augustus 1944 
vanuit IJmuiden gevist. Dat bottertje betekende vergeleken 
bij de kotter een hele achteruitgang. Het heeft ons weken ge
kost eer wij aan de veel te kleine ruimte gewend waren. Wij 
stootten voortdurend ons hoofd en wat nog erger was, was 
het feit dat wij onvoldoende werkplek hadden. Wij waren ge
dwongen alles boven op elkaar te stapelen. Hoewel het mo
torvermogen nog geen kwart bedroeg van de kotter en de 
vangsten veel geringer waren, liepen de visprijzen door de 
schaarste snel op. De vis liet zich in die jaren duur betalen! Na 
twee jaar varen hadden wij dan ook zowel het bottertje als de 
schuld die nog op de kotter rustte afbetaald. 
In de loop van de bezettingstijd werd de olie steeds schaarser 
en men zocht dan ook naarstig naar een vervanger voor deze 
brandstof. Zo hebben wij de motor zelfs wel met carboleum 
gestookt. Je moest hem wel starten op olie, maar als hij dan 
eenmaal goed draaide, kon je geleidelijk aan overschakelen op 
carboleum. De carboleumperiode heeft echter niet lang ge
duurd. Ik meen dat het eind 1943 was dat wij de zogeheten 
gaspot kregen. Was het varen op carboleum al geen pretje, 
het gebruik van de gaspot was zo mogelijk nog onplezieriger. 
Het gas werd gewonnen uit een soort fijne antraciet, die in do
zen geleverd werd. Om te kunnen varen waren er al gauw zo'n 
dertig dozen nodig en de berging van die voorraad op de klei
ne botter vormde een waar probleem. Het was op zijn Urkers 
gezegd: "Knaken" en "moren" met dat ding. De ene keer zat 
hij vol slakken, dan weer viel de betonnen schotel waar het 
vuur tegen aan sloeg eruit! 

Erger dan deze gevolgen van de oorlog waren echter de eigen
lijke oorlogshandelingen. Als je al niet zelf getuige was van 
het beschieten van een schip, dan hoorde je wel van collega's 
die iets meegemaakt hadden. In de nazomer van 1944 zijn wij 
Urkers met de visserij op de Noordzee opgehouden. Dat kwam 
zo. Wij lagen op 26 augustus bij Wijk aan Zee te vissen toen wij 
motorpech kregen. Wij gingen voor anker om Rein de gelegen
heid te geven de motor weer aan de praat te krijgen. Terwijl 
wij daar zo lagen hoorden wij uit de richting van IJmuiden 
zware explosies. Omdat er een laaghangende bewolking was, 
konden wij niets zien. Nadat de motor hersteld was, gingen 
wij direkt op IJmuiden aan en daar hoorden wij dat de sluizen 
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UK 187 "Dr. Maarten Luther", Gebr. Bakker. 
Foto: coll. J. Post 

UK 77 "Riekelt Kramer", K.H. Kramer. 
Foto: coll. J. Post 
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gebombardeerd waren. Wij vernamen ook dat twee IJmuider 
vissers bij een beschieting door een Engelse jager gedood wa
ren. Hoewel de sluis zwaar beschadigd was, was het toch mo
gelijk om in de loop van de avond te schutten. Samen met Lub 
Kramer voeren wij daarna naar Urk. Ook hij was er van over
tuigd dat wij de visserij op de Noordzee voor gezien moesten 
houden. Hierna hebben wij tot het einde van de oorlog op het 
IJsselmeer gevist. In het begin van de winter van 1945 moch
ten wij slechts om de week vissen en in de laatste maanden 
van de bezettingstijd alleen nog maar om de maand. In de tijd 
waarin wij de visserij niet mochten uitoefenen, was het zaak 
toch varende te blijven. Anders was het gevaar groot dat wij 
door de Duitsers opgepakt zouden worden. 

Vlak voor de bevrijding hebben wij met een aantal schepen 
eens een vracht aardappelen van Zwartsluis naar Huizen ge
bracht. Toen wij in die plaats aankwamen, werden wij opge
wacht door een grote schare hongerenden. Nu is vooral mijn 
broer Rein nogal goedgeefs. Hij kon dan ook geen weerstand 
bieden aan de smeekbeden om aardappelen en hij deelde met 
gulle hand. Toen het onze beurt was om "officiëel" te lossen, 
bleek de voorraad niet meer dezelfde omvang te hebben als bij 
het inladen. De vertrouwensman die de leiding van het lossen 
had, zei dat hij verplicht was dit feit te rapporteren. 
Wij, die als Urkers niet bekend waren met de wetmatigheden 
van hiërarchische organisaties, vroegen hem naar het waar
om van zijn ijver voor dat rapporteren aan een hogere. Maar hij 
volstond met te zeggen dat het zijn plicht was om deze zaak 
door te geven en even later verscheen dan ook de politie. Rein 
en ik en nog twee Urkers, die in het konvooi hadden meegeva
ren, moesten mee naar het bureau. De vertegenwoordigers 
van de sterke arm stelden het voor alsof wij de aardappelen 
klandestien hadden verkocht. Teunis Visser heeft gepraat 
wat hij kon en gelukkig wist hij de agenten over te halen de 
zaak niet door te zetten, al bleven zij aan onze kwade trouw 
geloven. Na drie uur heen en weer praten konden wij eindelijk 
vertrekken. Maar de goedgeefsheid van Rein was ons bijna 
noodlottig geworden! 
Wij konden in Huizen nog een beetje smeerolie op de kop tik
ken, zodat wij eventueel de motor zouden kunnen gebruiken. 
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Wij vertrokken op de zeilen en de volgende morgen vroeg wa
ren wij onder de Kamper dijk. Voor het laatste eindje zouden 
wij de motor aanzetten. Rein gooide de olie in de bak, maar na 
een paar tellen liepen de krukaslagers al vast. Die olie was 
troep geweest. Een ongeluk komt echter nooit alleen en zo 
ook nu, want uitgerekend op dat ogenblik kwamen Engelse 
jagers over de dijk aanvliegen! Wij waren bang dat ze ons zou
den beschieten, maar gelukkig gebèurde dat niet. Door een 
kotter zijn wij vervolgens naar de Urker haven gesleept. Later 
hoorden wij dat die jagers enkele in de polder liggende sche
pen hadden beschoten. 

Opnieuw beginnen 
Kort na de bevrijding gingen wij op onderzoek uit naar onze 
gevorderde schepen. Zo ging ik eind mei of begin juni met een 
viertal kollega' s met de trein naar Delfzijl. Daar lagen sleepbo
ten die in dienst van het Militair Gezag vaartuigen, die uit N e
derland afkomstig waren, uit de Duitse havens wegsleepten 
en ze naar Delfzijl overbrachten. Met één van die sleepboten 
voeren wij naar Cuxhaven en van daar naar Brunsbüttel. Nu 
lag er tot onze grote verbazing achter de sluis van Brunsbüttel 
een groot aantal vissersschepen, waaronder ook enkele van 
Urk. Omdat mijn kotter daar helaas niet bij was, voeren wij het 
Kieler kanaal op om te zien of verderop nog meer schepen la
gen. Toen wij halverwege Kiel waren, zei de schipper tegen 
mij dat het geen zin had verder te varen, omdat blijkbaar alle 
schepen al uit het kanaal waren weggehaald. Wij zijn toen 
maar terug gegaan. Daarna hebben wij nog enkele haven
plaatsjes in de buurt van Brunsbüttel bezocht, maar onze 
tocht leverde niets op. Na een dag of veertien besloten Jan 
Kramer en ik onze zoekaktie op te geven. Omdat het treinver
keer in die dagen uiterst moeilijk verliep, hadden wij maar 
liefst twee dagen nodig om de Nederlandse grens te bereiken. 
Terwijl wij in Duitsland waren, had de Nederlandsche Bank 
nieuw geld in omloop gebracht en het oude oorlogsgeld moest 
ingeleverd worden. Toen wij op het station van Arnhem aan
kwamen, hadden wij dan ook geen geldige betaalmiddelen 
om een kaartje naar Kampen te kopen. Nu was één van de lo
ketbeambten toevallig penningmeester van een voetbalclub 
en hij had dE\ zaterdag ervoor kontributie in nieuw geld ont
vangen. Hij was bereid ons hiervan het reisgeld te lenen, op 
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voorwaarde dat wij het diezelfde week nog zouden terugstu
ren en dat hebben wij gedaan ook! Ik moest er dus van uit 
gaan dat de kotter verloren was gegaan en ik vroeg dan ook 
een schadevergoeding aan bij het Militair Gezag. Het ontvan
gen bedrag hebben Rein en ik gebruikt als beginkapitaal voor 
de bouw van nieuwe kotters. 

Rein liet de zijne bij de firma Sijmonsbergen in Amsterdam 
maken, de mijne is op een werf in Foxhol gebouwd. Mijn kot
ter was eind 1946 klaar. Tot die tijd hebben Rein en ik met de 
oude botter van vader gevist. De laatste van de jaren veertig 
zijn voor de vissers bijzonder gunstig geweest, vooral door de 
zeer lonende haringvisserij onder de Belgische kust en in de 
Zeeuwse wateren. In de loop van 1949 kreeg ik echter ernsti
ge maagklachten. Het kwam zelfs zó ver dat ik moest beslui
ten met vissen op te houden en in de loop van 1950 verkocht ik 
mijn kotter aan mijn broer Jan. 

Een eigen nettenbedrijf 
De vraag was wat ik nu zou gaan doen. Ik wilde toch graag bij 
de visserij betrokken blijven. Nu had ik op de haven een box en 
de omstandigheden leken gunstig om een nettenbedrijf te 
kunnen beginnen. In die jaren hadden de vissers namelijk 
schade aan hun netten als gevolg van het oorlogstuig dat op 
de bodem van de zee lag. Het begin van de jaren vijftig was 
ook de periode waarin allerlei technische vernieuwingen in de 
visserij hun intree deden. Was de invoering van de machinaal 
gefabriceerde hennepgaal al een hele verbetering geweest, 
kort daarna werd dit al weer vervangen door syntetisch mate
riaal. Bovendien waren aan het eind van de jaren veertig veel 
vissers ertoe over gegaan om in span op haring te vissen. Bel
gische nettenfabrikanten hadden een variant op een Deens 
haringspannet ontwikkeld die zeer goede resultaten oplever
de. Op al deze ontwikkelingen heb ik zo goed mogelijk probe
ren in te spelen. 
Zo reisde ik naar België en naar Denemarken om de nieuwe 
haringspannetten te bekijken, maar de nettenmakers daar 
waren erg terughoudend. Toch kreeg ik door bemiddeling van 
het Rijksinstituut voor het onderzoek der Zee (RIVO) in IJmui
den een tekening van zowel het Deense als het Belgische net 
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in handen. Het voornet - dit bestaat uit de vlerken en het eer
ste perk - van de Belgische variant had een maaswijdte van 16 
cm. terwijl die van onze netten slechts 5 cm. telde. 
Sinds de jaren vijftig is de ontwikkeling in de nettenproduktie 
zo geweest, dat de maaswijdte van de voornetten steeds gro
ter is geworden. Zo heeft bijvoorbeeld het laatste net dat wij 
in het voorjaar van 1986 gemaakt hebben een maaswijdte van 
twaalf meter en wij zijn thans in onderhandeling over de ver
vaardiging van een net waarvan deze veertien meter veertig 
zal bedragen. De maaswijdte van de perken achter het voor
net worden in een vaste verhouding van perk tot perk steeds 
kleiner. De reden van het toenemen van de maaswijdte van de 
voornetten is deze: Wanneer een net door een school haring 
trekt, dan proberen de vissen zo ver mogelijk weg te zwem
men. Bij een kleine maaswijdte bedraagt de lengte van hun 
vluchtpoging zo'n twee meter. Bij grotere maaswijdten heb
ben de haringen echter de neiging om minder ver van de plek 
des onheils weg te gaan. 

Van het begin af aan heb ik niet alleen de ontwikkelingen in de 
visserij, maar vooral ook de ervaringen van de individuele vis
ser nauwlettend gevolgd en deze in de samenstelling van de 
netten ten nutte proberen te maken. Het opzetten van mijn 
bedrijf vergde geen dure investeringen. De machinaal ver
vaardigde grondstoffen kreeg ik kant en klaar van de Apel
doornse Nettenfabriek. Het samenstellen van de netten was -
en is nog steeds - handwerk. Tot aan het eind van de jaren vijf
tig werkte ik alleen, maar vanaf die tijd kwamen achtereenvol
gens mijn zoons Piet en Evert in het bedrijf. 

Internationale contacten 
In het begin van de jaren zestig begonnen de Schotse vissers 
eveneens belangstelling te krijgen voor de spanvisserij. Tot 
dan toe visten zij met drijfnetten. Door bemiddeling van het 
Visserij Instituut in Schotland konden zij een oriënterend be
zoek aan het RIVO brengen. Hier kregen zij te horen dat ons 
bedrijf gespecialiseerd was in het maken van haringspannet
ten en zo kwamen de Schotse vissers in de loop van 1963 op 
Urk. Zij waren zo enthousiast over onze netten, dat het jaar 
daarop de bestellingen binnenstroomden. 
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Toen de afzetmarkt zich zo sterk uitbreidde, zijn wij een sa
menwerkingsverband met de Apeldoornse Nettenfabriek 
aangegaan. Deze samenwerking heeft ongeveer tien jaar ge
duurd. Het werk nam zo toe, dat wij niet alleen meer mensen 
in dienst konden nemen, maar ook de box op de haven moes
ten verruilen voor een nieuwe bedrijfsruimte op het industrie
terrein, waarheen wij in 1971 verhuisd zijn. 

De gevolgen van economische crisis 
Als gevolg van de economische crisis die eind 1973 begon, liep 
de bedrijvigheid in de visserij terug en dit betekende dat ook 
de export van netten afnam. Omdat de Apeldoornse Nettenfa
briek zich met name op de uitvoer had toegelegd, ondervond 
dit bedrijf al snel de gevolgen van de crisis. Deze nettenfa
briek was een onderdeel van de Verenigde Touwfabrieken te 
Rotterdam. Om de verliezen op te vangen, voerde het moeder
bedrijf na verloop van tijd een reorganisatie door. De Apel
doornse Nettenfabriek zou zich voortaan beperken tot het ver
vaardigen van de grondstoffen, terwijl de exporttaak naar de 
zogeheten IJmuider Stores-groep werd overgeheveld. Ook 
deze groep - bestaande uit nettenbedrijven in IJmuiden, Kat
wijk en Stellendam - maakte deel uit van de Verenigde Touw
fabrieken. In 1977 hebben wij samen met een Schevenings 
nettenbedrijf een aanbod van de IJmuider Stores-groep aan
vaard om een samenwerkingsverband aan te gaan. Die samen
werking heeft geleid tot een grotere mate van efficiency. Zo 
wordt de boekhouding in IJmuiden verzorgd, terwijl het moe
derbedrijf van ons de bedrijfsruimte huurt. 
De samenwerking betekende voor ons ook dat wij gemakkelij
ker toegang kregen tot de internationale markt. Zo hebben wij 
al enkele keren orders mogen uitvoeren voor landen in de Der
de Wereld. Wij hebben onder andere veel singelnetten ge
maakt voor vissers in Ghana. De visserij met dit type net was 
overigens in dat land al lang in gebruik. Op dit ogenblik voeren 
wij een bestelling uit voor nieuwe vissersschepen in Marokko. 

Hoeveel redenen ik ook heb om dankbaar terug te zien op al 
hetgeen bereikt is en erkentelijk te zijn voor de grote inzet van 
de mensen die bij ons werken, ik kan mijn verhaal helaas niet 
in juichstemming afsluiten. De vermindering van het aantal 
vissersschepen als gevolg van de quoteringsmaatregel heeft 
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uiteraard ook zijn weerslag op de nevenbedrijven. De vooruit
zichten op korte termijn zijn voor ons bedrijf dan ook niet roos
kleurig. Het vinden van het evenwicht tussen de vangstcapa
citeit van de vissersschepen en het visbestand is het grote 
probleem dat in deze tijd opgelost moet worden. Ik vertrouw 
erop dat de jongere generatie deze uitdaging echter aankan. 

VERANTWOORDING 
Dit verhaal is het resultaat van twee gesprekken die ik aan de 
hand van een tevoren opgestelde vragenlijst met Leen Bos 
heb gehad en wel op 25 augustus en 8 september 1986. Het is 
niet een letterlijke weergave van het gesprokene, maar een 
bewerking. De gesprekken werden in het Urkers gevoerd en 
op cassette opgenomen. 

Varen en vissen, menigmaal een bar bedrijf. 
IJs en ijzer, een koude combinatie. ------!!:'IJ'J" 
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Boven: Industrieterrein met o.a. Orca-vis B.V. 
Onder: ,,Northsea-Food" op het industrieterrein Dominees
weg. 
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Bouwen in het buitenland 

Bouwen aan het eigen bedrijf, aan de eigen gemeenschap, is 
goed, als de naaste in nood daarbij maar niet vergeten wordt. 
Diverse jongemensen van Urk werken al in ontwikkelingslan
den. Vissers in hun welvaart, en anderen met hen, zetten zich 
in voor opbouwprojecten in de derde wereld. Met name wat in 
Ethiopië tot stand kwam trok de aandacht. Mevrouw Marijtje 
Oost-de Boer, een werkster van het eerste uur, schrijft hier
over het volgende: 

Hoe het begon 
In 1973 zagen twee vriendinnen in Urk op de televisie en lazen 
in de krant over de honger in Ethiopië, en waren diep ge
schokt. Op dat moment waren aller ogen gericht op de hulp
verlening aan de Sahel-landen, maar Ethiopië was hierbij niet 
betrokken. Immers, de toenmalige regering weigerde hulp 
aan te vragen, en zodoende was Ethiopië een blinde vlek ge
worden op de kaart van de hulpverlening. Zij telefoneerden 
naar her en der, om te trachten een hulpaktie op gang te zet
ten. 
Zending en missie bleken geen projecten in het hongergebied 
te hebben, en ook ontwikkelingsorganisaties waren niet ver
tegenwoordigd. Dat bracht hen dus niet verder. Zij namen 
toen het besluit om er naar toe te gaan en ter plekke te bekij
ken wat er gedaan kon worden. Wat ze daar zagen brandde op 
het netvlies en in de ziel van de dames: hongerkampen of 
vluchtelingenkampen waar duizenden mensen zaten, ge
vlucht voor de hongerdood die hen achtervolgde en al zovelen 
had gegrepen, uitgehongerd, totaal ondervoed, ziek en zo
maar in de buitenlucht. Het vege lijf dat men trachtte te red
den was gehuld in lompen. Stank en gehuil overal. De beide 
vrouwen durfden elkaar niet aan te kijken uit vrees de rade
loosheid en wanhoop in elkaars ogen te lezen. Kinderen zwier-
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ven op straat, hongerig, dakloos, en ze hoorden bij niemand en 
niemand hoorde bij hen. Op de vlucht voor de honger waren 
hun ouders en familieleden bezweken. 
Een zendingspost in het hongergebied kwam met het plan om 
voor deze kinderen, wezen en vondelingen, te beginnen met 
een weeshuis. Vanuit Nederland zou gezorgd moeten worden 
voor de financiën. Teruggekomen werd de aktie gestart. Het 
verhaal dat kon worden verteld sprak aan. Vrouwenbonden, 
jeugdorganisaties en kranten werden ingeschakeld. Het plan 
werd gerealiseerd. Het tehuis werd gebouwd. Een stichting 
werd gevormd om ook voor de toekomst het werk voort te zet
ten. Er werd een kledingaktie gestart, verschillende werk
groepen in het hele land werden aktief. Een vaste kern van 
vrijwilligers staat door de jaren heen klaar om als sorteerders, 
naaisters, persers, inkratters en opladers de kleding verzon
den te krijgen. 
Er moest eten komen, en tonnen voedsel vinden nu jaarlijks 
hun weg naar de hongerigen, verzonden vanuit Nederland. 
Voor de weeshuizen, inmiddels gegroeid tot een drietal, 
wordt veel aandacht geschonken aan de praktische opleidin
gen, zelfwerkzaamheid wordt dat deftig genoemd. De wezen 
wordt een vak geleerd om straks zo in hun eigen onderhoud te 
voorzien. Vrouwen hier breien dekens voor ginds. Kortom, het 
eenvoudige begin groeit uit tot hulpverlening met handen, 
voeten en warme harten, die uitgaat van het principe de naas
te liefhebben en God boven alles. 

Waar vis ls, ls eten, en eten ls leven. 
De Barorlvier. 
Urk leeft van de visserij, en als de Urkers water zien, ruiken ze 
al vis. Bij de herhaalde bezoeken aan Ethiopië zag men ook de 
meren en rivieren, waar zeer minimaal en op primitieve wijze 
werd gevist. Van de Lutherse Kerk in Ethiopië kreeg men de 
vraag: "In de Barorivier is vis in overvloed, maar we weten 
niet hoe we ze moeten vangen. Wil Urk ons helpen?" 
Vis vangen kunnen de Urkers. Daarom staken ze de hoofden 
bij elkaar. Vrijwilligers boden zich aan om ter plekke de moge
lijkheden te onderzoeken. Experimentele netten werden 
klaargemaakt om de diverse methodes van visserij uit te pro
beren. Bij de eerste trek met de "zegen" zaten er kilo's vis in 
het net. Voor de lokale vissers, die tot dusver met hun speren 
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Onderzoekboot met bemanning aan het Tana-meer in 
Ethiopië. 

Ethiopische vissers met de eerste vangst. 
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sporadisch een visje vingen, leek dit tovenarij of gezichtsbe
drog, en zij namen de benen. Maar ze kwamen terug. Met 
ogen zo groot als schotels, want zoveel vis hadden ze nog 
nooit bij elkaar gezien. Een markt voor vis bestond er niet, om
dat er nooit voldoende gevangen werd. Vraag naar vis is er 
voldoende en op de plaatselijke markt wordt de vis vers ver
kocht. De temperaturen in dit gebied lopen op tot rond de 45 
graden, en het was dus nodig naar mogelijkheden te zoeken 
de vis zo spoedig mogelijk naar de markt te krijgen. Daartoe 
werd een eenvoudige bestelwagen gestuurd. 
De netten bleven vol. Drie coöperaties zijn gevormd en totaal 
70 vissers zijn bij de visserij-aktiviteiten betrokken. Een jaar 
later vertrokken dezelfde vrijwilligers weer naar Ethiopië om 
een opleiding te geven in het maken en repareren van netten. 
Immers, netten kunnen scr..euren en moeten dan worden ge
repareerd. Netten moeten vervangen worden, en gemaakt 
materiaal vanuit Nederland sturen is erg duur. Bovendien is 
het beter ze te leren het zelf te doen, zelf te onderhouden. Een 
stoomcursus werd opgezet en 12 Ethiopische vissers namen 
hieraan deel. 
Boten in Ethiopië worden gemaakt van papyrus, die na een 
paar uur doorweekt zijn, of van boomstammen. Boten kun je 
het niet noemen, het drijft, en daar is alles mee gezegd. Voor 
de visserij zijn deze totaal ongeschikt. Hout is zeer schaars, ij
zer moet ingevoerd worden. Een technische Ethiopiër kwam 
naar Nederland en ontving een opleiding in het maken van po
lyester boter. Momenteel worden deze boten gemaakt in Ethi
opië. 

Hoop uit zegens .... een begin voor een visserijproject langs de 
Barorivier, waardoor enige duizenden het leven gered wor
den. Hoop die gerealiseerd kon worden door de inzet van ve
len op Urk en elders. De vrijwilligers die naar Ethiopië toe gin
gen, de begeleiding van het bedrijfsleven en de visserijschool, 
de gevers, ieder droeg op zijn of haar wijs hieraan bij. "Je 
zou", zei één van de Urker vissers, die zijn eigen moderne be
drijf in de steek liet om vanuit een uitgeholde boomstam te le
ren vissen, "de wereld in één klap willen veranderen, als je 
ziet dat mensen dood moeten gaan van honger. Je voelt je 
machteloos en wanhopig, en toch, de ene mens moet de ande
re helpen, vissen leren vangen bijvoorbeeld, om zo met elkaar 
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te leven, met eten in de maag, zonder angst voor morgen, dat 
is toch logisch en heel gewoon." 

Twee Barovissers kwamen naar Urk voor een voortgezette op
leiding. Met verbazing sloegen ze ons gade, zagen onze wel
voorziene tafels, ervoeren wat het betekent iedere dag meer 
dan genoeg te krijgen, leerden nieuwe aspecten en mogelijk
heden in de visserij en de landbouw. Met volle inzet werden 
ze op individuele manier begeleid door een Urker ontwikke
lingswerker, die jarenlang ervaring heeft opgedaan in derde 
wereldlanden in visserijprojecten. Ze kwamen als blote-voe
ten-vissers en na hun training gelden ze voor hun land, in hun 
omstandigheden, als experts. 

Het Tanam-r ..... 
tot voor kort -n onbenutte bron van eiwit 
Het Tanameer heeft nog veel meer mogelijkheden in zijn diep
ten verborgen dan de Barorivier, zeiden de bestuursleden die 
op verzoek van de Orthodoxe Kerk daar rondkeken. Het Tana
meer ligt in het Noordwesten van Ethiopië en ligt met een op
pervlakte van 3.156 km2, 1.826 meter boven de zeespiegel, is 
67 km. breed, 78 km. lang en zit boordevol vis. 
De vissers gebruiken boten van papyrus en daarom durft men 
niet ver het meer op te gaan. Visserij wordt op zeer primitieve 
manier beoefend langs de kustlijn. Gedetailleerde plannen 
werden samen met de Orthodoxe Kerk en het Visserij Depar
tement van het Ministerie van Landbouw in Addis Abeba ge
maakt. 
Twee jonge Ethiopiërs kwamen naar Nederland om te leren 
omgaan met apparatuur aan boord en met diverse vismetho
den. Er werd hun motorkennis bijgebracht en hun werd ge
leerd hoe netten te maken en te repareren. Daarna vertrokken 
de vier vrijwilligers naar Ethiopië om het opzetten van een vis
serijproject aan het Tanameer te begeleiden. Dit opstarten 
houdt, naast een training van de lokale vissers, ook een onder
zoek van het meer in. 
De experts kwamen enthousiast terug van hun missie: "Het 
meer barst van de vis, en daar is geen woord visserslatijn bij", 
zeiden ze. "Enorme resultaten en een goede belangstelling 
voor de training." .... "Het lijkt een wonderbare visvangst als 
we de gemiddelde vangst van de lokale bevolking van 10 kg. 
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per nacht vergelijken met de vangsten van gemiddeld 300 kg. 
door de verbeterde methodes." 
Een zeilboot werd ontwikkeld en verzonden om uit te probe
ren of er inderdaad mogelijkheden zouden zijn om alle boten 
aan te passen met zeilen, zodat ze niet afhankelijk zijn van mo
toren, en uiteraard veel goedkoper kunnen werken. Met het 
Departement-Visserij wordt de overbevissing besproken en 
komt men tot de conclusie drijfnetten te gebruiken met grote 
maaswijdten (15 cm.) zodat alleen de grote vissen gevangen 
worden. Aan de verwerking van vis wordt aandacht besteed 
en gestreefd wordt de vis tegen betaalbare prijzen te verko
pen aan de bevolking, die het meest behoefde heeft aan de no
dige eiwitten. 
Op verzoek van de Orthodoxe Kerk en het Visserijdeparte
ment werd één van de experts voor een jaar uitgezonden voor 
dit project. Het is een veelbelovend, doch omvangrijk project, 
dat een goede begeleiding nodig heeft. Zolang dit nodig is zul
len vele vrijwilligers, in Urk en elders in het land, wel blijven 
draven voor en nadenken over Ethiopië. In hun achterhoofd de 
gedachte: "Helpen is goed, goed helpen is beter; kleren stu
ren is goed, leren weven en naaien is beter; eten sturen is 
goed, leren vissen is beter .... " 

Wie belangstelling voor deze projecten heeft en wil helpen en 
steunen, kan terecht bij de Interkerkelijke Stichting Ethiopië, 
secr.: wijk 4-77, 8321 GG Urk, telefoon 05277-2123. Postgiro: 
3901051. Bank: 48.32.15.511 Amrobank Urk. 
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De Urker "bouwers" gekiekt op de trappen van het Vredespaleis in Den Haag tijdens een uitstapje in 
de zomer van 1986. 



Verantwoording 

Dit boek is tot stand gekomen dank zij de medewerking van 
een reeks Urker vissers en ex-vissers en nog enige "landlui". 
Men raadplege de inhoudsopgave. Tal van gegevens over red
dingen en bergingen werden verstrekt door Auke Weerstand. 
Foto's werden bijeengebracht uit de verzameling van o.m. 
Pieter Kramer, Jan Post, Albert van Urk, Klaas de Vries, Tromp 
de Vries, Gerrit Wakker en de Gebroeders Weerstand. Tromp 
Korf schilderde de fraaie voorplaat. 
De lay-out kwam grotendeels voor rekening van Albert van 
Urk en Lub Post terwijl Tromp de Vries enige bijdragen lever
de, verbindende teksten schreef en het geheel redigeerde. 
Zonder een goede samenwerking van de vele betrokkenen 
had dit veelomvattende boek niet kunnen verschijnen. 
De Urker Visafslag bevorderde de uitgave door het boekwerk 
als relatiegeschenk te verspreiden. 
Opnieuw moet geconstateerd worden, dat het materiaal van 
vroeger nog niet is uitgeput, en dat met name ook over het he
den nog veel te zeggen is. Zowel uit het bun van voorheen en 
de ijskeeën van later, als uit de moderne koelcellen van nu, 
kan nog heel wat vers en smakelijk materiaal geserveerd 
worden. 
Het boek moge velen niet alleen aangename, maar ook leer
zame uren bezorgen. 

De "Andries de Vries" UK 143 vaart de toekomst tegemoet. 
Foto: call. J. Post. 
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De Stichting Urker Uitgaven heeft tot 
doel de uitgave van min of meer be
langrijke bijdragen in enigerlei vorm 
over of in verband met het volksle
ven, de taal, cultuur en geschiedenis 
van Urk mogelijk te maken. 
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