Eten aan boord:
van het krappe vooronder vlak na
de Tweede Wereldoorlog tot de
moderne messroom nu.
Rechterpagina: messroom aan
boord van de KW 174.

Voeding aan boord

Privé-aantekeningen van Fer van Schoor, een Vlaardingse visser,
over zijn maaltijden aan boord van de VL 197 (Noordster) in 1936.

120

“Op de Wiron 1 loopt jongste matroos
Dennie de kombuis binnen om de kok te
helpen. Even later sleept hij dozen met
eten door de messroom naar de kombuis.
Kok Arie trekt een doos open en legt
een blok ingevroren karbonades op het
aanrecht.”
Journalist Louis de Jonge doet in zijn
boek De laatste haringvissers van Nederland uitgebreid verslag van het eten aan
boord van een hektrawler anno 2004. De
Wiron 1 is een kleine trawler van rederij
Jaczon, die in het haringseizoen samen
met de Wiron 2 op haring jaagt en daarna
op andere vissoorten overschakelt. Het
eten aan boord van moderne hektrawlers
als de Wirons is in niets meer te vergelijken met het eenzijdige menu in de tijd
van de haringloggers en oude trawlers,
dat vooral bestond uit bonen, erwten,
spek en haring – levensmiddelen die je
lang kunt bewaren. Er is tegenwoordig
121

ook een echte kok aan boord en niet
langer een kokende matroos, voor wie de
visserij altijd voor moest gaan.
In de huidige kombuis beschikt de
scheepskok behalve over een groot
fornuis over een oven, een magnetron,
een frituur en een keukenmachine. De
keuken is van alle moderne gemakken
voorzien. Ook doet het aanbod aan levensmiddelen niet onder voor dat in een
gemiddeld huisgezin, zoals De Jonge laat
zien: “Zwijgend pakt Arie de dozen uit.
Aardappelkroketten en kipburgers, spare
ribs, varkenshaasjes en kogelbiefstukken. Op de planken staan blikken soep,
rookworsten, potten sambal, kruiden,
jam, ketchup, mayonaise, macaroni, koffie
en veel potten met zoute bonen. Op de
grond staat een doos frites en kisten met
aardappelen, bloemkool, andijvie, prei,
winterpeen, ijsbergsla, citroenen, komkommers, paprika’s en tomaten. En doos
met appels en sinaasappels gaat naar de
messroom, naast de televisiekast.”

Nel en Liesbeth van der Plas
“Pap, ik ben zo blij dat je weer thuis bent”

T

wee generaties vissersvrouwen, Nel en Liesbeth van der Plas, schoonmoeder en schoondochter. Nel (1940) is gehuwd met Kees, die na enkele jaren werken als machinist in de visserij, op de koopvaardij en op de kustvaart de overstap maakte
naar het visserijonderwijs. Ze hebben drie kinderen. Schoondochter Liesbeth (1970) is
getrouwd met Henk, de zoon van Nel, die in het vorige hoofdstuk zijn verhaal deed. We
interviewen beide dames in juni 2007 in het huis van Nel en Kees in het westelijk deel
van de Hoornes, vlakbij de duinen. Liesbeth woont met haar Henk en drie schoolgaande
kinderen in dezelfde buurt.

e
Nel steekt van wal: “Toen ik pas met mijn man ging, zeiden familieleden en kennissen, allemaal oudere vrouwen: Kind, weet waar je aan begint. Lang van huis en overal alleen voor
staan. Ja, dacht ik, het is wel goed met jullie, maar ik ben gek op hem. Je luistert gewoon
niet naar dat soort advies. Ik heb er nooit spijt van gehad, maar er zaten best wel moeilijke
periodes tussen. Toen ik zwanger was van Henk was onze oudste dochter Petra de hele
winter koortsig geweest en ze had diarree, het was gewoon geen doen. En iedere keer naar
de dokter. Ze kreeg twee keer achter elkaar een stuip en heeft twaalf dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze bleek coeliakie te hebben, een darmziekte, dan mag je geen gluten, maar
dat was toen nog niet bekend. En onze Petra had een afgeknapte moeder. Ik kwam puur
nachtrust te kort. Toen heb ik wel naar mijn man geschreven dat het niet goed met me ging.”
“Die lange reizen, en nooit weten wanneer hij thuiskwam. De dokter zei: Mens, ik heb
enorme bewondering voor je dat je dat zo in je eentje doet, met een kind in het ziekenhuis.
Ik denk weleens dat ik in die tijd echt een alleenstaande moeder was. Vlak daarna is onze
Henk geboren, veel te vroeg. Ik had natuurlijk meteen de rederij moeten bellen, dan hadden die naar het schip gebeld. Maar wij belden naar Scheveningen Radio. Omdat ze nog
geen nieuws over een baby verwachtten, luisterden ze bij Kees aan boord niet goed naar de
berichten. Hij hoorde pas na zes dagen dat hij een zoon had. En Henk was al vijftien dagen
oud toen hij hem voor het eerst zag.”
“Kees is toen aan de wal gekomen, voor mij. Dat was een plotselinge beslissing. Hij sprak
toevallig iemand in café de Lindenboom, die vroeg, vaar jij nog? Ja, zegt mijn man, maar ik
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Nel en Kees van der Plas in hun verlovingstijd, begin jaren zestig. Familieleden en kennissen zeiden
tegen haar: Kind, weet waar je aan begint!

heb een beetje problemen thuis. Die man wist een baan voor hem. Hij is ’s maandags daar
gaan solliciteren en hij kon dinsdags beginnen. Achteraf bleek ik een postnatale depressie
te hebben gehad, maar daar was in die tijd nog niet zo veel over bekend.”
“Later kon mijn man een baan krijgen bij het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart. Daar werd een machinist gevraagd voor de opleidingsschepen, de Beatrix, Irene
en Margriet. Op een gegeven moment is er een nieuw schip gebouwd voor de visserij, de
Koningin Juliana, en daar heeft hij vijfentwintig jaar op gevaren. Hij was steeds een week
weg en zes keer per jaar een dubbele reis. Dat waren echt gouden jaren. Want daarvoor,
toen Kees nog op de koopvaardij zat, was hij soms wel zeven maanden weg. Als hij dan
thuiskwam, ging onze Henk onder de tafel zitten en Petra zette de deur zo dat ze erachter
kon gaan staan. Het duurde wel een halve dag voordat ze hem weer accepteerden. Hij deed
veel spelletjes met ze om het ijs te breken.”

e
Het visserijopleidingsschip Koningin Juliana waarop Kees van der Plas vijfentwintig jaar lang
werkzaam was. Nel van der Plas: “Dat waren onze gouden jaren.”
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Ook de drie zoons van schoondochter Liesbeth en haar Henk hebben allemaal een periode
gehad dat ze het er moeilijk mee hadden dat hun vader zo vaak en langdurig afwezig was.
De kinderen waren ten tijde van het interview twaalf, negen en vijf jaar oud. “Onze Kees,
de oudste, heeft een tijd gehad dat hij ging huilen als Henk weg was, dan was hij heel
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verdrietig. Dat was echt zielig. Ik weet nog goed dat Henk naar beneden kwam en dat Kees
tegen hem zei: Pap, ik word later toch maar geen kapitein want ik wil mijn kinderen niet zo
lang missen. Dan heb je zo’n dikke keel van ellende. Dat vond Henk ook wel het moeilijkst,
hij ging met de taxi weg en dan stond Kees met een beteuterd gezichtje te zwaaien. Ja, dan
breekt je hart. Maar na een dag is het ook wel weer over. Dan gaat het allemaal weer. En
ze wennen er ook aan. Onze Henk van vijf vraagt nu elke keer: Wanneer komt papa thuis?
Die wordt ook een beetje ongeduldig. Laatst vroeg hij: Pap, waarom ga je dan varen? Toen
zei Henk: Papa moet toch centjes verdienen? Maar ik heb toch al centjes in mijn portemonnee?, zei Henkje toen. Dat vond ik zo lief, weet je wel. Ja, die gaat het nu ook heel goed
beseffen. Gisteren zei hij nog: Pap, ik ben zo blij dat je niet meer op de boot zit, dat je weer
thuis bent.”
“Maar ja, kijk, ze hebben er ook de voordelen van, want als Henk thuiskomt, dan is het
altijd feest en vaak worden er cadeautjes gekocht bij de Intertoys. Bij mij krijgen ze het niet
voor elkaar, maar als Henk er is dan krijgen ze toch hun zin. Als Henk zes weken thuis is,
dan gaat hij altijd met ze voetballen en ’s zomers met een bootje varen op de Rijn. Een man
die altijd aan de wal is en ’s middags om vijf, zes uur thuis komt van zijn werk, die heeft
daar geen tijd voor. Ik merk het ook aan Artjan, de middelste. Die is heel vrolijk, nu Henk
weer thuis is. Ze hebben echt een vader nodig.”

e
Liesbeth was achttien toen zij in 1990 Henk ontmoette. Henk was bijna tweeëntwintig. “Ik
was zo van slag die eerste avond, dat ik hem helemaal het verkeerde telefoonnummer heb
gegeven. Ik dacht, als hij mij nu belt dan zal hij wel denken dat ik dat expres heb gedaan.
Dus ik dacht: ik ga gewoon zijn vader en moeder even bellen, dat dat telefoonnummer niet
klopt. Dus die waren nieuwsgiérig: wie zou toch die Liesbeth Haasnoot zijn? Ik had via via
gehoord wanneer hij thuis zou komen, want ik kende iemand op datzelfde schip. Ik dacht:
ik hoop maar dat het goed uitpakt, en dat was gelukkig zo. Hij heeft mij meteen gebeld. Hij
was zeven weken weggeweest en kwam gelijk naar mijn huis. Dat vond ik wel een beetje
eng, met mijn vader en moeder thuis, zo was ik helemaal niet. Maar mijn moeder was
helemaal weg van hem en mijn tante Wil zat er ook, en die ging meteen haar haren kammen. Goh, wat een knappe knul, zei ze. Mijn vader kwam thuis en Henk lag op de bank te
slapen, die was altijd heel vrij. Wie is dat dan, die jongen?, vroeg hij.”
“Mijn moeders broers zaten alle drie in de visserij en opa Duindrenth was ook altijd
zeeman geweest, dus die was dolgelukkig toen ik met Henk aankwam. Hij had een apart
vishok waar hij vis bakte – geweldig vond hij het als Henk een zak vis kwam langsbrengen.”
Vrij snel na hun eerste ontmoeting zijn Lies en Henk getrouwd. “Binnen anderhalf jaar was
het bekeken. Hij was steeds maar een paar dagen thuis en dan wil je toch bij elkaar zijn.
Toen zijn we getrouwd, dat was goed, want je had je eigen huis en je was niemand tot last.
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We wilden graag trouwen. We hebben nooit over samenwonen gedacht; als je een huis
gaat kopen, dan trouw je. Je wist eigenlijk niet anders dan dat het zo hoorde. Het was een
hele mooie tijd. We zaten in die flat en we vonden het allebei zo heerlijk. Het was helemaal
goed. Dat je je eigen dingen had. We hadden nog geen kinderen, dus heel veel vrijheid. We
gingen lekker met vakantie, leuke dingen doen.”

e
Het leven van een ‘alleenstaande’ zeemansvrouw valt weleens zwaar, geven beide vrouwen toe. Nel had indertijd twee vriendinnen die ook in de Hoornes woonden. “Toen was
de Hoornes nog woest en ledig. Alleen hier stonden een paar huizen en daar verderop. Je
keek tot aan de torenflats. Tante Marie en tante Lenie woonden daar,” wijst ze, “in die maisonnettes. Die waren ook getrouwd met zeelui, de ene zat op de koopvaardij en de ander
was schipper op de visserij. Op vrijdagmiddag waren wij drieën altijd stinkend jaloers,
wanneer al die andere vrouwen bier gingen halen voor hun mannen. En wij zagen tegen
het weekend op.”
“Weet je wat je krijgt als je alles alleen moet doen? Je gaat praten in de ik-vorm: ‘ik ben
twaalfeneenhalf jaar getrouwd’. Zo, ben jij twaalfeneenhalf jaar getrouwd?, zei mijn man
dan. Daar ben ik toen sterk op gaan letten, om daar ‘wij’ van te maken. We naaiden met
zijn drieën altijd kleren voor de kinderen. En maar druk, en maar zorgen. Daar raakte ik
ook door van slag af. Dan zeiden we: Morgenavond maken we het niet laat, maar dan werd
het toch weer half een. En om zes uur werden de kinderen wakker. We pleegden toch een
beetje roofbouw op ons lichaam.”
Ook Lies is weleens uitgeput, als moeder van drie kinderen met een man op zee. “Onze
Kees was toen hij klein was een heel makkelijk ventje; we gingen lekker wandelen op de
Boulevard. Toen hij wat ouder werd, kreeg ik problemen met hem vanwege zijn autisme.
En Artjan was inmiddels al geboren. Op een gegeven moment kreeg ik Henkie, dat was
best een aanwezige baby, die was heel druk. Hij was ’s nachts ook veel wakker. Toen vond
ik het erg zwaar in mijn eentje. Henk is in die tijd een jaar gestopt met varen omdat ik er
een beetje doorheen zat. Maar na een jaar is hij toch maar weer naar zee gegaan. Want een
baan aan de wal is anders. Ik kon goed merken dat hij er chagrijnig van werd. Hij miste gewoon het varen. Hij ging Niek, de man van zijn zus Heleen, weleens ophalen in IJmuiden
en dan zag hij dat schip en dan bloedde zijn hart gewoon.”

e
Liesbeth: “Maar we hebben ook heel veel voordelen van dit leven. We hebben een leuk
huis, we hebben een goed inkomen, en ik vind het ook gezellig. We doen leuke dingen als
Henk thuis is, we gaan veel op vakantie en uit eten. Hij doet ook wel wat in huis, stofzuigen en zo. En als ik moet werken, dan maakt hij een lekkere pan nasi.”
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Op het gebied van de communicatie is er enorm veel veranderd, vinden ze allebei. Vroeger was er alleen de radio, nu communiceren de vissers en hun gezinnen via telefoon en
e-mail. Liesbeth: “Het vervelende van Scheveningen Radio vond ik dat andere mensen mee
konden luisteren. Henk maakte weleens geintjes over de telefoon. Zo van: Was je weer
eens niet thuis? Of is er weer een grote neger langs geweest? Dan zeiden ze tegen mijn
schoonvader: Heeft jullie Henk soms huwelijksproblemen? Het was allemaal een geintje,
natuurlijk. Wij mailen nu veel. Als ik hem niet vaak genoeg mail, dan krijg ik dat wel te horen van hem. Het eerste wat ik doe als ik ’s ochtends uit bed kom, is kijken of ik een mailtje
terug heb gekregen, en dat is dan vaak ook zo. Ja, dat vind ik toch het leuke van het varen.”
“Mijn man en ik schréven veel”, zegt Nel. “Ik heb zúlke pakken brieven gehad. Ik heb er een
avond warm bijgezeten bij de kachel, want ik heb ze allemaal verbrand. Weet je hoe dat
kwam? In de Margriet had je de rubriek Goud voor uw Brief en ik las een keer over een
mevrouw, die haar man voer ook, en al die buurvrouwen die lachten allemaal zo vriendelijk naar haar. Toen kwam er een naar haar toe en die zei: Ik zal het maar zeggen, je kinderen hebben de brieven van jou en je man in alle brievenbussen van de hele straat gegooid.
Ik dacht: dat zal mij niet overkomen. Ik zag die van mij dat ook al doen. Dus zat ik op die
zaterdagavond bij de kachel - ik heb er maar een paar bewaard.”
Het gezin Van der Plas. Van links naar rechts:
jongste dochter Heleen, vader Kees, oudste dochter Petra, moeder Nel en zoon Henk.

“Ik moet altijd omschakelen als hij thuis is, het is altijd hollen of stilstaan. De eerste week
ben ik echt bekaf. Dan is het altijd heel onrustig in huis en moet je allemaal weer even aan
dat ritme wennen. Op een gegeven moment is het weer normaal en ben je eraan gewend.
En als hij weer weggaat, dan ben je er allebei eigenlijk een beetje aan toe, weet je wel. Henk
zegt dan: Ik heb weer zin om aan de slag te gaan. En voor mij geldt: even lekker mijn eigen
leventje, mijn eigen huisje. Het gaat er om dat je je eigen ritme weer oppakt. Als Henk
thuiskomt, zegt hij weleens: Zo, staan mijn schoenen weer in de garage? Dan zit hij altijd
een beetje te mopperen. Dat is helemáál mooi, mijn sporen worden hier gewist, zegt hij
dan. Maar die schoenen staan gewoon in de weg.”
“Een ochtend per week werk ik in het Zeehospitium, dan maak ik ’s ochtends het ontbijt
klaar en ik geef de mensen te eten als ze zelf niet kunnen eten. En ik doe twee ochtenden
per week thuiszorg, mensen wassen en kousen aantrekken. Ik vind het heerlijk. En het
geld is ook wel lekker, zeker in deze tijden. Het is toch weer heel anders geworden op de
visserij. Nu kan ik van mijn eigen geld leuke dingen doen, naar de schoonheidsspecialiste
of naar de kapper. Ik heb vroeger wel gewerkt, maar toen ik in verwachting raakte van
Kees ben ik helemaal gestopt. Na elf jaar was ik het thuiszitten helemaal zat. Ik had nooit
verhalen te vertellen aan mijn vriendinnen, ’s avonds. Die hadden wel werk en konden daar
altijd over vertellen. Dat wilde ik ook.”
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Dat de afstand tussen de Afrikaanse Westkust en Katwijk heel relatief is, blijkt uit de anekdote die Liesbeth vertelt. “Ik moest mijn zoontje wegbrengen naar een voetbalwedstrijd
ergens in Wassenaar en ik wist wel zo ongeveer waar het was. Maar er waren wegopbrekingen en ik kon niet komen waar ik wezen moest. En ik wilde gewoon dat dat ventje naar
die voetbalwedstrijd kon, dus ik belde Henk op die met zijn schip voor de kust van Afrika
ligt: Weet jij hoe ik daar moet komen? Hij zei: Hang maar op, ik ga het wel even vragen. Er
was toevallig een gozer aan boord die daar woonde. En toen belde Henk dus terug, vanaf
het schip, met aanwijzingen hoe ik naar dat voetbalveld in Wassenaar moest rijden.”

e
Eind 2007 stopt Henk met varen om vaker thuis te kunnen zijn bij zijn vrouw en kinderen.
Sindsdien werkt hij als walmachinist bij rederij Van der Zwan. Liesbeth is gestopt met de
thuiszorg en werkt nu zestien uur per week bij Het Raamwerk, het voormalige Rijnlands
Zeehospitium, als assistent groepsbegeleidster voor mensen met een handicap. Misschien
gaat Henk ooit weer varen. Maar nu de kinderen nog zo jong zijn, is dat voorlopig niet aan
de orde.
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