
Moderne trawlers
De	Nederlandse	vissersvloot	bestaat	

vandaag	de	dag	voornamelijk	uit	kot-

ters	en	trawlers.	De	naam	van	dit	laatste	

scheepstype	komt	van	het	Engels	to 

trawl,	wat	slepen	betekent.	Katwijkse	

vissers	noemen	de	trawler	ook	wel	een	

treiler	of	trolder.

Trawlers	vissen	met	een	trechtervor-

mig	sleepnet	op	vissoorten	als	haring,	

makreel,	horsmakreel,	blauwe	wijting,	

sardien	en	sardinella	(een	haringachtige).	

Veel	van	die	vissoorten	worden	in	Ne-

derland	niet	gegeten;	ze	worden	louter	

voor	de	internationale	markt	gevangen.	

Trawlers	bedrijven	pelagische	visserij.	Het	

bijzondere	van	deze	vangstmethode	is	

dat	het	net	niet	stil	in	het	water	hangt,	zo-

als	bij	de	vleetvisserij,	en	ook	niet	over	de	

zeebodem	schraapt,	zoals	bij	de	boom-

korvisserij,	maar	door	het	varende	schip	

zwevend	in	het	zeewater	wordt	voortge-

trokken.	Het	net	wordt	opengehouden	

door	twee	stalen	visborden.

Tot	de	jaren	zeventig	visten	Nederlandse	

trawlers	nog	voornamelijk	op	haring	

in	de	Noordzee.	De	haringstop	op	de	

Noordzee	tussen	1977	en	1983	noopte	

de	rederijen	om	uit	te	zien	naar	nieuwe	

vangstgronden.	Die	vonden	ze	in	de	

noordoostelijke	Atlantische	Oceaan	–	in	

de	buurt	van	Ierland	en	Schotland	–	het	

Kanaal	en	de	Golf	van	Biskaje.	Tegen-

woordig	vissen	trawlers	nog	verder	van	

huis:	van	West-Afrika	(Marokko	en	Mau-

ritanië)	tot	Zuid-Amerika	(Peru	en	Chili).	

Voor	de	vissoorten	die	ze	in	de	nieuwe	

vangstgebieden	aantroffen,	zochten	de	

reders	nieuwe	afzetmarkten	zoals	Japan,	

waar	de	bevolking	graag	gezouten	en	ge-

droogde	horsmakreel	bij	het	ontbijt	eet.

Diepgevroren vis
Bij	de	moderne	trawlers,	die	meestal	tus-

sen	de	80	en	145	meter	lang	zijn,	worden	

zeer	grote	sleepnetten	gebruikt,	die	kun-

nen	worden	ingesteld	op	een	van	tevoren	

ingestelde	hoogte	boven	de	zeebodem.	

Zodra	de	vangst	op	het	achterdek	aan	

boord	is	gehaald,	wordt	de	vis	machi-

naal	gesorteerd	en	meteen	ingevroren.	

Doordat	de	vriestrawlers	grote	diepvries-

installaties	aan	boord	hebben,	kunnen	ze	

weken	achtereen	op	zee	blijven.	Kleinere	

trawlers,	die	op	de	Noordzee	vissen	of	

in	de	buurt	van	Ierland	en	Groot-Brittan-

nië,	komen	na	een	reis	van	drie	tot	vier	

weken	terug	in	de	haven	van	IJmuiden	of	

Scheveningen.	Grote	trawlers	komt	niet	

langer	na	elke	reis	terug	in	een	Neder-

landse	haven,	maar	blijven	vele	maanden	

op	zee.	De	gevangen	en	diepgevroren	vis	

wordt	meestal	op	volle	zee	overgeladen	

op	vrachtboten,	die	verder	zorg	dragen	

voor	transport	naar	de	handel.

Voor	de	bemanning	van	dit	soort	schepen	

heeft	deze	gang	van	zaken	als	conse-

quentie	dat	het	aankomen	en	vertrek-

ken	in	IJmuiden	of	Scheveningen	tot	het	

verleden	behoort.	Met	een	auto,	busje	of	

taxi	vertrekken	de	mannen	tegenwoordig	

naar	Schiphol,	waar	ze	op	het	vliegtuig	

stappen	naar	Ierland,	de	Canarische	

Eilanden	of	de	Afrikaanse	westkust.	Op	

hun	bestemming	aangekomen,	moeten	ze	

vaak	nog	overstappen	of	op	een	andere	

manier	doorreizen	naar	de	voor	hun	schip	

dichtstbijzijnde	haven,	waar	ze	met	een	

boot	worden	opgehaald.	Wanneer	na	een	

reis	van	tussen	de	drie	en	zes	weken	het	

schip	naar	een	haven	vaart	om	de	vangst	

te	lossen,	bestaat	er	voor	de	bemanning	

de	gelegenheid	om	het	schip	te	verlaten	

en	terug	te	keren	naar	huis.

reDerijen
In	Nederland	zijn	vier	grote	trawlerrede-

rijen	actief,	die	verenigd	zijn	in	de	Pelagic	

Freezer-Trawler	Association	(PFA).	Met	

zijn	vijftien	vriestrawlers	is	Parlevliet	&	

Van	der	Plas,	het	enige	Katwijkse	bedrijf,	

de	grootste.	Opgericht	in	1949,	zorgt	

‘PP’	al	zestig	jaar	voor	werkgelegenheid	

in	Katwijk,	in	de	visvangst	en	ook	in	de	

verwerking	en	de	handel.	Het	bedrijf	is	

begonnen	als	opkoper	van	haring	voor	de	

Nederlandse	markt.	Eind	jaren	vijftig	werd	

de	rederij	opgericht;	de	eerste	vriestraw-

ler	kwam	in	1967	in	de	vaart.	De	andere	

drie	bedrijven	zijn	Cornelis	Vrolijk’s	Vis-

serijmaatschappij	BV,	een	van	oorsprong	

Schevenings	bedrijf	dat	sinds	1951	vanuit	

IJmuiden	opereert;	en	de	Scheveningse	

bedrijven	Jaczon	BV	en	W.	van	der	Zwan	

&	Zn.	BV.

De SCH 123 (Zeeland) van rederij Jaczon. 
Grote (vries)trawlers varen niet na elke reis 

terug naar een Nederlandse haven, 
maar blijven soms maandenlang op zee.

De hektrawler Annelies Ilena (KW 174) van rederij Parlevliet & Van der Plas, met 144 meter het 
grootste vissersschip ter wereld, is vaak op de Stille Oceaan te vinden. 

98 99



Martin en Leonie van Duijn

“Als hij thuis is, is het net vakantie”

Z E WONEN IN EEN MODERN INGERICHTE eengezinswoning in de wijk Rijnsoe-
ver, vlak bij het strand. Leonie van Duijn-Haasnoot (1972), haar man Martin (1969) 

en hun drie kinderen: Lars (1995) en de tweeling Bente en Julia (1998). Tot 2007 werkte 
Martin als machinist op de SCH 302 van Van der Zwan, een grote Scheveningse rederij. In 
het begin van dat jaar vloog het schip in brand terwijl het voor moderniseringswerkzaam-
heden in de binnenhaven van Velzen Noord lag. Brug, accommodatie en ruimen brandden 
volledig uit en het schip was voorlopig onklaar. Martin vaart sindsdien op de Alida (SCH 
6) van dezelfde rederij. Wij hadden twee gesprekken, in januari 2005 en in juni 2007. Voor 
en ná de brand.

ò
Toen ze verkering kregen, waren Martin en Leonie nog piepjong: zeventien en vijftien. 
“Ik heb hem in september leren kennen, in de Casa Cara-discotheek. Hij zat toen op de 
Zeevaartschool in Den Helder. Ik was twintig toen ik trouwde. Erg jong, vind ik nu ook, 
maar ik heb er nooit spijt van gehad. Weet je wat het is, we woonden allebei nog bij onze 
ouders. Als hij thuiskwam van zee, dan was ik de hele dag aan het werk, soms moest ik 
nog overwerken. Dus dan zag je elkaar in totaal maar een paar uurtjes. En dat was je na 
een paar jaar zo zat, dat je zo snel mogelijk wilde trouwen. We hebben hard gespaard en 
konden snel een huis kopen. Ik wilde niet meteen kinderen, daar hebben we drie jaar mee 
gewacht.”

“Het was toen nog zo, als je na je trouwen bleef werken als vrouw dan ging een heel groot 
deel naar de belasting, dus ik ben na mijn huwelijk gestopt. Ik werkte in verpleeghuis 
Overduin, in de keuken als keukenassistent, dat was heel leuk. In het begin werkte ik 
halve dagen en één hele dag, en later alleen maar hele dagen. In het weekend moest je ook 
werken. Maar als Mart thuis was, dan kon ik ruilen met iemand. In die tijd was hij niet zo’n 
lange periode vrij als nu. Na mijn trouwen wou ik wel blijven als oproepkracht of zo, maar 
ja, dat deden ze niet. Ik had het heel lang willen blijven doen, ik vond het echt leuk. In het 
begin was het alleen maar schoonmaken, maar later mocht ik ook de diëten doen. Ik wil 
ooit wel weer gaan werken, maar ik heb alleen huishoudschool. Ik heb er nu wel spijt van 
dat ik geen vervolgopleiding heb gedaan. Zonder diploma’s heb je eigenlijk niks. Als de 
meiden groter zijn wil ik een opleiding gaan doen.”
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Martin heeft vijf jaar op de Katwijkse Visserijschool gezeten en heeft daarna een jaar 
Zeevaartschool in Den Helder gedaan. “Ik zat op het internaat, dus ik zag Leonie in die tijd 
niet vaak. Toen ik achttien was, ging ik naar zee. Eerst heb ik me opgewerkt tot eerste ma-
chinist en een paar jaar geleden heb ik mijn Marof-papieren gehaald. Dat was een pittige 
cursus. Ze hebben die opleiding, die normaal twee jaar duurt, in twaalf weken gepropt, dus 
drie maanden fulltime naar school in IJmuiden, en daarna nog zes weken aan boord verder 
leren.”

“Ik wist al sinds de eerste klas van de lagere school dat ik naar zee wilde. Ja, wat is dat voor 
gevoel? Vrij zijn, denk ik. Ik was zeven jaar toen ik voor het eerst met mijn vader mee 
mocht. Dat was normaal in die tijd, zo’n klein kind aan boord. Ikzelf vind, hoe groter het 
schip, des te interessanter het werk. Ik ben gek op techniek en computers. Je moet het wel 
voortdurend bijhouden, want het verandert allemaal razendsnel.”

Januari 2005. Martin vaart nog op de SCH 302, de Willem van der Zwan. “Mijn schip ligt 
voor de kust van Afrika, bij Mauritanië of soms bij Senegal, in de buurt van de twaalfmijls 
zone. De Nederlandse overheid heeft een licentieovereenkomst gesloten met de Maure-
tanen. Het is heel prijzig om daar te vissen; de reders moeten er fors voor betalen. In ruil 
voor de licentie doet Nederland aan ontwikkelingshulp in Mauritanië.” De reis van Katwijk 
naar Martins schip is lang. Eerst naar Parijs en dan vliegen met Air France naar Nouak-
chott, de hoofdstad van Mauritanië. Daarna overstappen op een klein, gammel vliegtuigje, 
vliegen naar een kustplaats en tot slot met een lokale boot naar de trawler.

Martin: “Mijn dagelijks leven aan boord? Ik werk acht uur op, acht uur af, maar soms is 
het wel meer. Daarna ga ik douchen, soms sporten, muziek luisteren of een boekje lezen. 
Ik ben niet zo’n televisiemens. In de messroom mogen we absoluut niet met werkkleding 
komen; dat is strikt verboden. Ik ga overdag soms een uurtje of anderhalf op het dek in de 
zon zitten. Lekker! Het is allemaal niet te vergelijken met vroeger. We hebben tijdschriften 
en dvd’s, er is tv, e-mail, je hebt je muziekinstallatie. Als machinist heb je een mooie grote 
hut, met een bureau, een tweepersoonsbed, airconditioning, een zitbank. En natuurlijk een 
eigen douche en toilet. Mijn neef is schipper op een kotter. Die heeft ook wel luxe, maar ze 
werken daar zo hard dat ze niet eens tijd hebben om te douchen.” 

ò
Anno 2005 is de bemanning op de SCH 302 zeer divers. De schipper, machinisten, stuur-
lieden en de kok zijn Nederlanders, de meesten afkomstig uit Katwijk aan Zee. De rest 
van de bemanning bestaat vooral uit Russen, omdat die goedkoper zijn dan Nederlandse 
matrozen. “In totaal zijn we met zo’n vijftig man. Die Russen zijn zes maanden aan boord 
en mogen daarna drie maanden naar huis. Ze verdienen naar onze maatstaven niet veel, 
maar veel meer dan op de Russische vissersschepen. De meesten komen uit Kaliningrad. 
We proberen wel contact met ze te maken, maar dat is moeilijk. Die mensen lijken wel 
platgeslagen, emotieloos. Ze zijn niet te doorgronden. Een elektricien had een vrouw thuis 
die achteneenhalve maand zwanger was, maar hij durfde niet te vragen of hij met verlof 
mocht voor de geboorte, zo bang was-ie om zijn baantje te verliezen. Toen ik erachter 
kwam heb ik hem naar huis gestuurd. Vroeger hadden we Esten en Letten aan boord, dat 
waren toch meer Europeanen. Die begreep je beter. Maar helaas zijn ze te duur geworden 
toen hun landen bij de Europese Unie zijn gekomen. Ze moeten nu volgens EU-regels 
betaald krijgen. We hebben ook wel Mauretanen aan boord, dat is leuk, echt supergasten. 
Die zijn ook maanden aan boord.”

“In de begintijd, 1987-’88, was het nog heel anders aan boord, gezelliger. Nu trekken de 
Russen erg naar elkaar toe, logisch natuurlijk, maar daardoor leer je ze niet echt kennen. 
In de mess is er officieel geen onderscheid tussen officieren en matrozen, maar je ziet toch 
snel aparte groepjes ontstaan. Daar hou ik niet zo van, maar ja. Met zoveel culturen en 
nationaliteiten aan boord gebeurt er natuurlijk ook weleens wat. Een paar jaar geleden 

Een jonge Martin van Duijn in de controlekamer van de Dirk Diederik (KW 172), 1993.
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hadden we een Russische kok. Die is ontslagen omdat hij weigerde rekening te houden met 
de Mauretanen. Die zijn meestal moslim, maar die kok vond dat hij best varkensvlees kon 
‘verkopen’ als rundvlees. Dat kan natuurlijk niet. De Russen eten veel vlees en zijn niet van 
die prakkers. Je moet meegaand zijn en van buitenlands eten leren houden, anders houd 
je het niet vol. Sommige gasten eten alleen Hollands. Ze vonden alles wat die Rus klaar-
maakte vies en schepten overal mayonaise bij.” 

“Op dit schip gaat iedereen heel volwassen met drank om. De Russen mogen niet drin-
ken, dat staat in hun contract, de Mauretanen zijn moslims en drinken ook niet, maar ook 
de Hollanders gedragen zich goed. Er is wel een bar aan boord, maar die is meestal leeg. 
Alleen als iemand zijn vrouw jarig is of hijzelf, drinken we weleens een biertje. Er wordt 
vooral water gedronken. Er gaan zo’n 3000 flessen Evian op een pallet en er staan meestal 
zo’n drie of vier van die pallets klaar. Dat heeft natuurlijk ook met de warmte te maken.”

ò
Het systeem waarin Martin werkt – zes weken op, zes weken af – heeft voordelen en nade-
len, vindt Leonie. “Toen Martin net begon met varen, was hij twee tot drie weken weg van 
huis. Dat vond ik prima. Maar een paar jaar later was het al vijf weken, dat was effe minder. 
Ik vind zes weken nu ook net te lang, dan mis ik hem echt. Het is soms jammer dat je al-
leen naar een bruiloft moet. En af en toe ben ik ’s nachts bang, ik slaap nu eenmaal rustiger 
als hij thuis is. Maar meestal vind ik het niet vervelend om alleen thuis te zitten.” Wat zijn 
dan de voordelen van het zogeheten systeem varen? “Hij is bij elkaar eigenlijk een half jaar 
weg en een half jaar thuis. Wanneer ik lang met de kinderen alleen ben geweest, vind ik 
het heerlijk als hij er weer is en dat híj af en toe kookt of de boodschappen doet.”

“Die goede regeling van drie of zes weken op en drie of zes weken af geldt alleen voor de 
officieren”, legt Martin uit. “Technisch personeel was schaars dus de machinisten hebben 
dit indertijd voor elkaar gekregen. Ik vind ook dat dat moet kunnen; het is zwaar werk. 
Voor de kust van Mauritanië is het altijd heet, we werken minimaal zestien uur per etmaal 
en dat zeven dagen in de week. Daar mag wel wat tegenover staan. De matrozen zijn zes 
weken aan boord en mogen dan drie weken naar huis. Officieel is het zo dat je volgens de 
cao per gewerkte week een dag aan de wal krijgt, dus zes weken werken, een week thuis. 
Maar op ons schip is dat dus anders.”

De SCH 302 is met een lengte van zo’n honderdvijfenveertig meter veel te groot voor een 
West-Afrikaanse haven. Het schip blijft daarom voortdurend op zee. “We lossen de vis op 
een coaster en die brengt de lading aan land. Er kan onvoorstelbaar veel vis opgeslagen 
worden aan boord: zo’n zeven miljoen kilo.” Het is wel ongezellig dat Martins schip nooit 
meer naar Nederland komt, vindt Leonie. “Vroeger was het ophalen in IJmuiden hart-
stikke leuk. Je zag dan in de verte een klein stipje aankomen en dat werd langzaam groter, 
heel spannend. De mannen stonden aan dek te zwaaien naar hun familieleden. Martin was 

Functies aan boord

Afhankelijk	van	de	grootte	van	het	schip	

zijn	er	aan	boord	van	trawlers	tussen	de	

vijfendertig	en	vijftig	mannen	werkzaam.	

Op	de	brug	staan	altijd	twee	officieren,	

een	aan	de	voorkant	aan	het	roer	en	een	

aan	de	achterkant	om	de	visserij	te	bege-

leiden.	Daarnaast	zijn	er	een	aantal	werk-

tuigkundigen	(machinisten)	aan	boord	

die	in	ploegendienst	werken.	Op	zo’n	

‘fabrieksschip’	moet	een	machinist	niet	

alleen	verstand	hebben	van	de	motoren	

die	het	schip	voortbewegen	maar	ook	van	

alle	techniek	rond	het	sorteren,	invriezen	

en	verpakken	van	de	vangst.	Bovendien	

moet	hij	ervoor	zorgen	dat	het	net	uitge-

zet	en	ingehaald	kan	worden.	Verder	zijn	

er	twee	groepen	matrozen	aan	boord.	De	

matrozen	van	de	achteropploeg	zijn	de-

genen	die	daadwerkelijk	vissen.	Zij	zorgen	

voor	het	inhalen	en	uitzetten	van	de	net-

ten	en	de	scheerborden,	het	aan	boord	

pompen	van	de	vis	en	het	onderhoud	van	

de	netten	en	andere	visgerei.	Ze	staan	

onder	leiding	van	een	bootsman,	die	zijn	

orders	krijgt	van	de	dienstdoende	stuur-

man	of	schipper	op	de	brug.	De	tweede	

groep	matrozen	is	verantwoordelijk	voor	

het	sorteren,	invriezen,	verpakken	en	op-

slaan	van	de	vis;	deze	‘fabrieksmatrozen’	

staan	onder	leiding	van	een	ploegbaas.

De	laatste	jaren	huren	rederijen	steeds	

vaker	fabrieksmatrozen	van	buitenlandse	

oorsprong	in	–	bijvoorbeeld	Russen,	Li-

touwers,	Polen	en	Mauritaniërs.	Tot	slot	is	

er	altijd	een	professionele	kok	aan	boord	

en	een	kwaliteitsmanager,	die	onder	meer	

verantwoordelijk	is	voor	handhaving	van	

de	hygiëne	in	de	fabriek	en	voor	de	be-

monstering	van	de	gevangen	vis.

Een van de professionele koks aan boord van de KW 174. 
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trouwens nooit aan dek, want hij was natuurlijk machinist. Maar toch vond ik het leuk, dat 
binnenkomen. Naar Schiphol rijden is ook leuk, hoor, maar dat ophalen was veel romanti-
scher.”

ò
Leonie is de dochter van oud-visser Gijs Haasnoot en zijn vrouw Klazien die eerder in dit 
boek aan het woord kwamen. Toch voelt het voor haar niet alsof ze uit een echte vissersfa-
milie komt. “Ik ben dit leven niet van huis uit gewend, nee. Twee van mijn broers hebben 
de Visserijschool gedaan, maar die zijn allebei niet gaan varen. Mijn vader was ook visser, 
maar die is gestopt toen ik nog heel klein was. Dus daar heb ik geen herinneringen meer 
aan. Martin komt wel uit een echte vissersfamilie: zijn vader voer en allebei zijn opa’s, 
vroeger veel ooms en neven ook, en nu is zijn broer nog visser en een van zijn zussen heeft 
een man op zee. Dus ik ben het inmiddels wel gewend. Ik heb ook een paar vriendinnen 
die met een zeeman zijn getrouwd, hoewel sommigen inmiddels aan de wal zijn gekomen. 
Ik heb niet echt contact met andere vissersvrouwen. Ik zie mijn schoonfamilie regelmatig, 

die bestaat ook vooral uit vrouwen zonder man. Maar ik vind het dubbel zo gezellig als alle 
mannen thuis zijn.”

“Het is wel een romantisch leven”, vindt Leonie, “want als hij thuiskomt en je gaat hem 
ophalen, dan maak je je extra mooi op en je trekt leuke kleren aan, zodat je er goed uitziet. 
Dat is wel spannend. Ik ben dan helemaal blij, vind het gewoon heel leuk. Ik moet wel 
altijd even omschakelen, als hij net thuis is. Als hij er niet is, dan gaat alles veel sneller. Als 
hij er is kost het meer tijd, dan gaan we gezellig koffie drinken en zo. Dat ritme, daar moet 
ik dan aan wennen, het is net of we vakantie hebben. We gaan bijvoorbeeld naar het strand 
of naar de film met het hele gezin.”
Martin: “Ik probeer me thuis niet met de opvoeding te bemoeien, want je moet niet ingrij-
pen in het systeem. Je moet het niet proberen te veranderen.” Leonie vult aan: “Ik zeg ook 
nooit, wacht maar tot je vader thuis komt! Hij is een vader die als hij thuis is veel met de 
kinderen doet. Er zijn ook zeemannen, dat zijn echt mánnen, die doen helemaal niks. Die 
weten niet eens wat hun pincode is, bij wijze van spreken. Ze doen niks in huis en kunnen 
nog geen luier verschonen.”

Begin 2007: de SCH 302 staat in brand!
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“Toen de kinderen klein waren, ben ik ongeveer drie jaar aan de wal geweest”, herinnert 
Martin zich. “Van de tweeling heb ik veel meegemaakt, van Lars wat minder. Daarna ben 
ik gaan systeem varen, dat was ook goed. Twee periodes op, één af.” Leonie: “Toen hij 
nog walmachinist was – dan begeleid je het hele schip in de tijd dat het in een haven ligt 
– moest hij weleens op stel en sprong naar Las Palmas omdat het schip daar dan binnen-
kwam. Op een dag ging hij voor een weekend weg en kwam hij pas na vijf weken thuis. Dat 
was heel onzeker allemaal. Ik vond dat maar niks. Nu weten we precies waar we aan toe 
zijn, met dat systeem varen. Ik vind het nog steeds een heel positief leven.”

“Het is een schitterend vak, echt waar”, zegt Martin. “Ik vind het steeds leuker worden. 
Ik ben daar vrij positief in: de visserij blijft altijd bestaan. De volgende stap is dat we naar 
Chili gaan of naar Tasmanië bij Australië. Er is overal vis, het maakt echt niet uit waar je 
naartoe gaat. Je vliegt er zo heen en je blijft zes weken weg.”

ò
Juni 2007. Martin is op zee, dus we spreken Leonie alleen. Het is de eerste keer na het 
ongeluk op de SCH 302. “Mart heeft foto’s van zijn hut na de brand, daar is helemaal niets 
meer van te herkennen. Je kunt niets terugvinden. In de hut van een andere machinist 
hadden ze alleen een stukje van zijn scheerapparaat teruggevonden, dat heeft hij bewaard. 
Moet je nagaan: dat is het enige wat er is teruggevonden, zo heet was het. Maar van Mart 
zijn spullen was niets over. Martin zat met een paar andere machinisten in de messroom 
koffie te drinken. Op een gegeven moment zagen ze rook omhoog kruipen. Toen zijn ze 
gaan kijken. Ze hebben nog geprobeerd om de brand te blussen, maar het was al te laat. 
Toen ze buitenkwamen stond iedereen al op de kade. Al zijn kleren weg, zijn telefoon, de 
televisie. Van de verzekering kreeg hij maar een klein bedrag terug. Een gedeelte regelt de 
rederij, maar je persoonlijke bezittingen gaan gewoon op de inboedelverzekering van je 
huis. Voor een groot deel van het jaar is zijn hut immers zijn huis.” 

Na de brand op de SCH 302 is Martin bij Van der Zwan blijven varen, al zijn sommige col-
lega’s inmiddels overgestapt naar andere rederijen. Hij werkt nu op de Alida (SCH 6). Dat 
schip maakt korte reizen van zo’n drieëneenhalve week en komt daarna terug in de haven 
van IJmuiden, Velzen of Scheveningen. Dan is Martin een paar dagen thuis. “Hij is nu net 
een paar dagen geleden vertrokken voor een reis van ongeveer drie weken. Voor mijn ge-
voel is hij nu langer weg dan vroeger, gek hè. Dat komt omdat ik nu niet meer precies weet 
wanneer hij thuiskomt. Ze komen pas terug als het schip vol is. Dat kan drie weken zijn 
maar ook vier. Hij was nu twee reizen weg, tussendoor een paar dagen terug en dan één 
reis thuis. Hij kan ook één op, één af als hij wil. Maar hij wil het liever zo, want hij heeft dit 
jaar nog niet veel gevaren.” 

“Het is gewoon heel anders nu. Je moet er best even aan wennen. De kinderen vragen altijd 
wanneer papa weer thuis komt. Normaal wist ik dan precies: 25 juni. Maar nu kan ik geen 
datum meer noemen. Rond het einde van de maand, zeg ik nu.”

Sinds een tijdje toont zoon Lars ook interesse in de visserij. Dat was een paar jaar geleden 
nog anders: in 2005 moest Martin er nog niet aan denken dat Lars (toen tien jaar oud) een 
reisje mee zou gaan. Dat vond hij veel te eng. Bovendien dacht Martin dat hij niet geïn-
teresseerd was in de visserij, hooguit in de techniek aan boord. “Ik zou het natuurlijk wel 
leuk vinden, maar hij mag gaan doen wat hij zelf wil”, zei hij toen. Tweeënhalf jaar later 
zit Lars in groep 8 en moet de keuze voor een vervolgopleiding worden gemaakt. Leonie: 
“Nou vindt hij het toch wel leuk, de visserij. Dat komt waarschijnlijk omdat hij vaker aan 
boord komt. Op kerstavond hebben we nog aan boord geslapen met het hele gezin, op de 
302, dat was een maand voor de brand. Dat vonden ze zo leuk, de meiden ook. Lars wil 
graag met zijn handen werken, maar hij gaat naar het Pieter Groen College. We hebben 
hem gestimuleerd om eerst havo of vwo te doen. Hij mag van ons nu ook een reisje mee, 
van de zomer.” Het is er nog niet van gekomen.

ò
Augustus 2009. Martins schip, de Alida, heeft bijna anderhalf jaar aan de kade gelegen 
in Hansweert (Zeeland). Het schip is vrijwel compleet gestript, opnieuw opgebouwd en 
met bijna twaalf meter verlengd. Door een wrede speling van het lot brak er in februari 
2009 ook op dit schip brand uit, waardoor de oplevering met vele weken werd vertraagd. 
Tijdens de maandenlange verbouwing bleef Martin steeds anderhalve week tot twee weken 
in Zeeland en was hij vervolgens een weekend of een dag of vier thuis. Als de SCH 6 weer 
naar zee gaat, ziet het ernaar uit dat Martin daar aan boord blijft. Hij wil niet terug naar de 
SCH 302, die even verderop in een Vlissingse werf ligt voor complete herbouw. Dat schip 
gaat waarschijnlijk zeer lange reizen maken, naar de internationale wateren bij Chili en 
Peru, en dat ziet Martin niet zitten. Zoon Lars is net veertien geworden en gaat binnenkort 
naar de derde klas van de havo. Hij is nog steeds geïnteresseerd in de visserij, maar heeft 
nog geen expliciete beroepskeuze gemaakt. Ook Bente en Julia zouden inmiddels best eens 
een reisje mee willen met hun vader.
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