De bemanning van de logger KW 176 (Cornelia Clazina) poseert tijdens een vooroorlogs reisje.

De visserij rond
de Tweede
Wereldoorlog

vissoorten te vissen, bestond er grote
winterwerkloosheid. Vanaf het einde van
de haringtijd, in december, tot in het
voorjaar wanneer de jacht op haring weer
begon, stonden grote groepen vissers
aan de kant.

Wie voor de Tweede Wereldoorlog visser
werd, koos voor een beroep dat onzeker was en niet helemaal zonder gevaar.
Het inkomen van een visser was volledig
afhankelijk van de zogenaamde besomming: de opbrengst van een aantal weken
vissen op zee. Was de vangst goed, dan
kon een gezin er net van rondkomen, was
de vangst minder, dan moesten ze thuis
de buikriem aanhalen en hopen op betere
tijden. In Katwijk is de haringvangst met
loggers lange tijd de belangrijkste vorm
van visserij geweest. Omdat veel vooroorlogse haringschepen niet geschikt waren
om buiten het haringseizoen op andere

Leven aan boord
De leefomstandigheden aan boord
waren, zeker in onze 21ste-eeuwse ogen,
ronduit slecht. Schepen waren weken
van huis, hadden maar voor een paar
dagen verse groenten mee, er was weinig
drinkwater aan boord en dat werd met de
dag slechter van kwaliteit. De maaltijden
waren eentonig en weinig vitaminerijk:
bonen, erwten, spek, rijst en vis. Er was
vroeger geen echte kok aan boord, alleen een kokmatroos die meestal geen
koksopleiding had gehad. Vis vangen en
vis verwerken hadden prioriteit aan boord
en er bleef meestal weinig tijd over voor
het bereiden van de dagelijkse maaltijd.
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Vissers maakten lange dagen. Met name
op haringschepen werden ’s nachts de
netten ingehaald en werd de haring
aan dek gekaakt. Overdag moesten ze
de overige werkzaamheden uitvoeren.
Tijdens de visserij – de periode dat er
daadwerkelijk gevist werd – kampten ze
met slaaptekort. Tijdens de terugreis naar
huis haalden ze dat soms weer in.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er
langzamerhand een einde aan de onhygiënische en armoedige toestanden aan
boord. De eerste douches verschenen en
het drinkwater werd niet langer in nieuwe
haringtonnen meegenomen maar moest
worden opgeslagen in watertanks. Een
groot deel van de bemanning sliep niet
meer in het vooronder maar in het achterschip. Koken gebeurde in de kombuis
en eten deed men in de messroom. Niet
alleen de werk- en leefomstandigheden
verbeterden. Door een jarenlange visserijstop tijdens de oorlog was de hoeveelheid vis in zee enorm toegenomen, zodat
goede besommingen mogelijk waren. De
bloeitijd van de visserij was begonnen.

Met uitzondering van de schipper en
soms de motordrijver (machinist) en de
stuurman, sliepen de mannen en jongens
in het vooronder. Ze lagen in krappe
kooien, twee boven elkaar, in de lucht van
rauwe vis en mannenzweet. Aan haakjes
hing hun gebruikte werkkleding, eronder
stonden hun laarzen. Op heel oude loggers werd er zelfs gekookt in het vooronder omdat er geen plek was voor een
aparte scheepskeuken (kombuis). En ook
wanneer er wel een aparte kombuis in het
achterschip was, diende het vooronder als
eetruimte voor het scheepsvolk.
Na de oorlog veranderde deze situatie
geleidelijk aan. Volgens het toen geldende Schepelingenbesluit was het streng
verboden in het vooronder te koken.
Toch voldeed rond 1950 dertig procent
van de vissersschepen nog niet aan die
bepaling.
Zwaar en gevaarlijk werk
Het dagelijkse leven aan boord kende dus
zijn ontberingen en dat gold ook voor het
werk aan boord dat lichamelijk zwaar was
en veel risico’s kende. De meeste werkzaamheden vonden buiten op het dek
plaats: het uitzetten en binnenhalen van
de netten, het verwerken van de gevangen vis, en het uitvoeren van reparaties.
Vissers waren niet beschermd tegen wind
en regen. Ze moesten over behoorlijk
wat spierkracht, uithoudingsvermogen
en ervaring beschikken om de netten in
te halen, ook al was die handeling al ruim
voor de oorlog gemechaniseerd. Het
werk was gevaarlijk: een enkele keer werd
er een man overboord getrokken door de
uitgaande netten, of kreeg iemand een
takel of een ander werktuig tegen het
hoofd.

Op de KW 70, Nelly Maria, eind jaren vijftig.
In het vooronder hing de lucht van rauwe vis
en mannenzweet. De meeste bemannings‑
leden sliepen hier in krappe kooien,
twee boven elkaar.
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Arie Zuijderduijn
“Voor haar kwam ik aan de wal”

“I

k was dertien toen ik ging varen, dat was in 1930. Tijdens de oorlogsjaren werd het gevaarlijk, met al die bombardementen en de mijnen, en toen ben ik
aan de wal gekomen. Na de oorlog heb ik zonder onderbrekingen tot 1967 gevaren. Ik was
vijftig toen ik stopte, nog vrij jong dus. Mijn vrouw wilde dat graag.”
Januari 2007. Arie Zuijderduijn (1916) loopt rond in zijn flatje. Er is visite, er moet koffie komen, er wordt aangebeld, het is de monteur voor de koelkast – hij heeft het er maar
druk mee. Nu zijn vrouw met Alzheimer is opgenomen in verpleeghuis Overduin, zijn
de dagelijkse zorgen gelukkig wat minder geworden. Maar hij mist haar ontzettend. “Ze
herkent me nog wel. Afgelopen zaterdag heeft ze hier nog gezeten en toen ze haar kwamen
halen, was het even moeilijk. Wat zit ik hier toch heerlijk, lekker saampjes, zei ze. Tot voor
kort liepen we elke dag nog in de duinen. Dat deden we vanaf mijn vijftigste. Vanaf dat
ik aan de wal kwam, iedere dag tien kilometer. Toen we vijfenzestig jaar getrouwd waren,
kwamen ze van het Leidsch Dagblad voor een interview. We hebben gelopen van hier
vandaan tot aan New York en terug, had die journalist uitgerekend.”
We hebben twee gesprekken met Arie Zuijderduijn. Het eerste vindt plaats in het appartement waar hij nog met zijn vrouw woonde. Kort daarna verhuist hij naar het verzorgingshuis Huize Salem aan de zuidkant van Katwijk aan Zee. In de zomer van 2007 ontmoeten
we hem daar voor een tweede gesprek. Over de vooroorlogse visserij, het varen en zijn
vrouw.

Ù
De moeder van Arie had er grote moeite mee dat hij naar zee zou gaan. Toen hij voor de
visserij koos, deed zij er alles aan om hem op andere gedachten te brengen. “Ze heeft bij de
Coöperatie gevraagd of ik daar als jongetje aan het werk kon. Maar daar had ik helemaal
geen zin in. Toen heeft ze het nog bij een aannemer geprobeerd. Dan kan je toch een vak
leren, timmerman of metselaar, zei ze. Mijn vader zei: Mens, kom, laat gaan. Als hij wil
gaan varen, laat hem dan gaan varen – hij komt er wel achter wat het is. Ik had nog twee
broers die voeren. Mijn vader had ook op zee gezeten, maar die kon als grondwerker aan
de wal beter zijn brood verdienen. Af en toe ging hij een reisje mee. In het najaar, als er
veel haring was bij de Engelse kust, dan ging hij een week of zes, zeven varen en als het
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dan behouden teelt was, ging-ie
naar zijn baas terug en kon-ie zo
weer beginnen.”
“Ik was zo zeeziek die eerste keer.
Ik weet het nog heel goed, de
eerste dag dat we varen moesten.
Met de bus ging je naar de haven.
En dan kwam je aan boord. Tijdens het stomen moesten er nog
verschillende klussen op het schip
gedaan worden. Tussen de middag
Schipper Zuijderduijn (links) aan boord van zijn favoriete
kreeg je warm eten. Ik weet nog
scheepje, de Shamrock. “Je moet nou niet je hele leven
precies wat we die eerste dag geblijven varen”, had zijn vrouw hem van tevoren gezegd.
geten hebben: ingemaakte snijbonen uit blik en zilte snijbonen. Dat
smaakte goed – dat lustte ik wel. Maar op zee kwam het er allemaal weer uit. Toen zei die
ouwe: Je mot een beetje drinken. En hij neemt zijn klomp en schept die vol met zeewater.
Nou, dat helpt goed voor de zeeziekte... Na een paar slokken moest ik weer overgeven.
Daarna ben ik de eerste tien jaar bij iedere reis tijdens het uitstomen ziek geweest. Als we
eenmaal gingen vissen, dan was het over. En na de oorlog, toen ik terugging naar zee, ben

Bommen en loggers
Eeuwenlang bevoeren Katwijkers de
Noordzee met zogenaamde pinken waaruit de latere bomschuiten zich ontwikkelden. Deze ‘bommen’ waren zeilschepen
met een platte bodem waarmee men op
allerlei soorten vis viste: haring, schol en
tong. De bomschuit raakte uit de tijd en
werd tijdens de Eerste Wereldoorlog definitief verdrongen door de logger, die aan
het einde van de negentiende eeuw was
opgekomen. Dit scheepstype was vooral
populair in de traditionele haringdorpen
als Scheveningen, Maassluis, Vlaardingen
en Katwijk.
Tot in de jaren vijftig vormde de logger
hét schip bij uitstek waarmee de Kat-

Bomschuiten op het strand van Scheveningen,
Hendrik Willem Mesdag, 1871.
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ik nooit echt meer zeeziek geweest.
Nou ja, als je uitvoer met een dikke
bries, dan voelde je je niet zo lekker.
Maar dan at of dronk je wat en dan was
het over.”
“Ja, de herinneringen aan mijn eerste
reisje. Dat duurde zeven weken en
we hadden voor drie weken aardappelen bij ons. Die bewaarden we in de
haringtonnen. En elke dag ging je een
mandje aardappelen halen voor veertien mensen. Als het op was, dan was
Bemanningsleden poseren bij de vangst. In 1948 werd
Arie Zuijderduijn schipper op de Shamrock: “Ik was jong,
het op. Daarna aten we elke dag afwisambitieus en avontuurlijk. En ik had goeie vangsten.”
selend erwten of bonen, met gebakken
of gekookt spek erbij. Als avondmaaltijd hadden we rijst. Als reepschietertje moest je iedere dag een pan rijst koken op een
ouderwets fornuis. En dan stond je te roeren, joh, want die rijst moest helemaal zacht zijn.
Als de rijst lang genoeg gekookt had, gingen er twee flessen gepasteuriseerde melk in. De
melkkratten stonden in het ruim. Die gepasteuriseerde melk kon je weken bewaren. Een
flinke portie rijst en haring, dat was je avondeten. Het reepschietertje moest zo’n honderd

wijkse vissers op haring visten. Ze deden
dat vooral met drijfnetten, een passieve
vorm van visserij waarbij de vissers de
netten niet door het water sleepten, maar
ze verticaal in het water lieten hangen.
Het principe van deze vleetvisserij ging
uit van de eigenschappen van de haring
zelf. Overdag rust die vis namelijk op de
bodem en ’s avonds komt hij naar boven,
waarbij hij zo de netten in zwemt.
Het traditionele haringseizoen liep van
mei/juni tot november/december. Al voor
de Eerste Wereldoorlog waren er loggerschippers die na de haringtijd overschakelden op de zogeheten trawlvisserij of
sleepnetvisserij. Met aangepaste loggers
voeren ze vanaf het begin van het nieuwe
jaar tot de maand mei op de Noordzee

en vingen ze onder meer schol, tong en
kabeljauw. Ze beoefenden dan de actieve
visserij, waarbij een trawlnet achter het
schip werd gesleept. Het schip moest wel
sterk genoeg zijn om deze vorm van visserij aan te kunnen. Loggers met motoren
van 150-200 pk waren geschikt voor de
trawl en werden daarom ook wel trawlloggers genoemd; loggers met te weinig
pk’s lagen in de winter aan de kant, met
winterwerkloosheid voor het scheepsvolk
als gevolg.
Voor de Tweede Wereldoorlog kende de
drijfnetvisserij op de haringloggers vrijwel
geen concurrentie. Na 1945 veranderde
dat snel: motortrawlers en trawlloggers
begonnen ook haring aan te voeren,
en de haringtrawlvisserij werd steeds
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haringen bakken: koppen eraf, staarten eraf, afwassen en zó in de pan. Er waren erbij, die
aten zes, zeven haringen op. Dat aten we ’s avonds. Brood was er niet aan boord. Je had
van die harde kaken, zeekaken. Er waren toentertijd twee gespecialiseerde kaakbakkers op
Katwijk. Die kaak moest keihard zijn, het vocht moest eruit, anders gingen ze schimmelen.
Dus na het bakken lagen die kaken op stellingen bovenop de oven te drogen. Aan boord
werd er eens in de week een tonnetje kaak verdeeld: je moest je eigen deel zelf bewaren en
je moest er de hele week mee doen. Er waren jongens die maakten van een stuk zeildoek
een zakje en daar deden ze een paar kaken in, die sloegen ze fijn en dat ging in een mok en
dan thee erop. Een kom vol, met boter en suiker erbij, dat was je ontbijt.”

Ù
Arie bleek een leergierige en ambitieuze jongeman te zijn die hogerop wilde in de visserij.
“Ik was als jonge jongen al nieuwsgierig naar hoe alles aan boord verliep, met name bij de
vleet, het haringtrekken: dat moest je berekenen. Dat was het werk van de schipper. Maar
ik was nieuwsgierig, ik wou het allemaal weten. Ik had tegen mijn zwager gezegd: Nou,
Huig, ik ga het een paar jaar aankijken en als ik geen schipper word, ga ik van de zee af. Ik
heb toen driekwart jaar bij een IJmuidense schipper gevaren. Als ik wat aan die man vroeg
– hoe meet je dat en hoe bereken je dat? – dan wilde hij me dat niet zeggen. Die schipper
raakte niet graag zijn kennis aan een ander kwijt; je was toch concurrenten van elkaar. Dus
wat deed ik: als anderen te kooi gingen, zat ik met mijn schrift voor me. Zat ik het zelf uit

Arie Zuijderduijn, zijn echtgenote Neeltje en de twee oudste kinderen Dirk en Jan, circa 1946.
“Na mijn trouwen ging ik bij een ander varen en voer ik winter en zomer.
Mijn kinderen heb ik niet veel gezien.”

te rekenen. Als ik de wacht had, dan nam ik de voetstok en dan ging ik dingen nameten. Ik
ben er zelf uiteindelijk achtergekomen. Ik was ook wel een beetje een slim mannetje en ik
had bepaalde ambities. Als je niks probeert, dan komt er niks uit.”

populairder. De aantal loggers nam snel
af: waren er in 1950 nog 215 loggers in
Nederland, in 1962 waren dat er nog
maar 46. Steeds meer vissers stapten
over op de kotter, een scheepstype dat
tegenwoordig de belangrijkste vorm van
visserij in Nederland vertegenwoordigt. In
1962 deed de laatste stoomlogger aan de
teelt mee, rond 1970 werd de laatste motorlogger uit de vaart genomen. Dit was
ook het moment dat veel vissers van zee
kwamen. Ze zagen de nieuwe schepen
en vangstwijzen niet zitten en er waren
bovendien meer mogelijkheden gekomen
om aan de wal werk te vinden, reden te
meer voor ‘echte haringvissers’ om er een
punt achter te zetten.

“Na mijn trouwen ging ik bij een andere schipper varen en voer ik winter en zomer. Toen
verdiende ik best veel. Je kreeg een voorschot tussen twee reizen in en dat was altijd te
weinig, dus aan het eind van het jaar kreeg je dan het restant en dat was soms wel driehonderd gulden – voor die tijd een hoop geld.”

Ù
Een vooroorlogse logger op volle zee.
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In 1948 werd Arie Zuijderduijn schipper op een kleine trawler, de YM 129, waarmee op
schol en tong werd gevist. In de zomer trok hij naar het noorden voor de kabeljauwvisserij. “Dat eerste scheepje van mij heette de Shamrock, dat was een oude Engelse trawler uit
1901. We hadden de stoommachine eruit gehaald en er een motor voor in de plaats gezet,
een 360 pk diesel. Dat was toen een sterke motor. Ja, dat scheepje was een ijzeren varken,
geen deuk in te krijgen. Het was ook een lief scheepje. Daar zit een verschil in, tussen het
ene en het andere schip. Je hebt als schipper toch een bepaalde band met je schip.”
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De schepen na de oorlog waren redelijk
comfortabel en dat gold ook voor Aries
schip. “De Shamrock had een kombuisje
bovendeks en logies voor acht personen
in het achterschip. Dat schip was zo
groot achter, ze hadden aan weerskanten kooien gemaakt en in het midden
had je een tafeltje. Twee mensen sliepen
boven elkaar. De schipper – dat was ik
– had een hut voor zijn eigen, achter de
brug.”
“Ik heb een heel aantal jaren als schipper voor die reder, J.C. Pronk uit IJmuiden, gewerkt. Ik had er een goeie reder
Op de Platessa (KW 189) begin jaren zestig. Arie
aan. Ik was jong en ambitieus en wel een
Zuijderduijn: “Met twee broers heb ik zelf nog een
beetje avontuurlijk. Als ik een schraal
kottertje gehad. Maar dat was net in de beroerde
visserijtje had, bleef ik niet op die plek
tijd. Ik voer toen bij Pronk, had een prachtig schip,
doorprikken in de hoop dat je wat
maar die broers wilden het per se.”
tegenkwam, maar dan ging ik het ergens
anders proberen. En dat lukte soms, als
je geluk had. Ik had goeie vangsten. Ik heb altijd behoorlijk mee kunnen komen met de
besommingen. Het was niet enkel geluk om vis te vangen, echt niet. Je moest ook kennis
hebben en die deed je op in de praktijk. Ik was geen doetje; ik was niet streng maar het

Trawlers

De eerste Nederlandse motortrawlers
kwamen in 1931 in de vaart. Aanvankelijk visten de trawlers in hoofdzaak in de
kustwateren op schol en tong. Al snel trad
schaalvergroting op – de schepen werden
groter en sterker en bereikten verder
gelegen visgronden, op jacht naar allerlei
soorten rondvis (schelvis, kabeljauw) en
ook haring.
De oorspronkelijke stoom- en motortrawlers waren zogenaamde zijtrawlers. Op
deze schepen werden de netten over de
zijkant van het schip overboord gezet.
Deze manier van vissen vereiste met
name bij het uitzetten en inhalen van de

De visserij met de trawl, het Engelse
woord voor sleepnet, bestond al sinds
het einde van de negentiende eeuw;
de eerste stoomtrawler kwam in 1881
in de vaart. Niet zo lang daarna, rond
1890, werd in Engeland de zogenaamde
bordentrawl ontwikkeld. Uitscherende
borden aan weerszijden van het schip
hielden bij dit scheepstype de netten
open en sleepten tijdens het vissen over
de bodem. De stoomtrawler kende een
snelle opmars: in 1900 waren er 20 in
Nederland, in 1929 waren er al 197.
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moest wel gaan zoals ik het wilde. Je bemanning moest je zelf bij elkaar zoeken. Als je nou
goed voer als schipper, dan had je niet veel moeite om goeie mensen te vinden. Maar het is
niet enkel de schipper die voor goede vangsten zorgt. Een goed schipvolk kan een schipper
maken of breken. Bonken heb je nodig die vierentwintig uur achter elkaar kunnen werken,
als het nodig is. Een stelletje mensen die kunnen beuken.”
“Wij hadden nog geen vangstbeperkingen. Wat je vangen kon, dat ving je. Na de oorlog
werd er tussen schippers onderling veel gelogen over hoeveel vis er zat. Voor de oorlog
had je enkel communicatie met elkaar via het praaien: als je naast elkaar voer. Maar na de
oorlog had je allemaal een zender, dan kon je met elkaar praten zo veel als je wilde.”

Ù
Zoals zoveel Katwijkse echtparen ontmoetten Arie Zuijderduijn en zijn vrouw elkaar op de
Voorstraat. “Ja, op donderdagavond én op zaterdag en zondag ging je naar de Voorstraat
of naar de Boulevard en dan viel je oog op een meissie en dan dacht je: nou, dat is een leuk
kind, en dan sloot je zoetjes aan vriendschap. Je voelde gauw genoeg of het voor echt was
of een scharreltje. Bij haar was het meteen goed; ik heb nooit een ander meisje gehad. We
waren eigenlijk een beetje stout, dus we moesten trouwen, ik was eenentwintig, zij twintig.
In 1938 is onze Jan geboren. Nee, onze huwelijksdag was geen mooie dag – er was zoveel
tegenstand van mijn moeders kant. Ik was de oudste jongen thuis en ze had hooggespannen verwachtingen van mij. Dat ik moest trouwen, dat viel haar gewoon tegen. Het was
in die tijd heel moeilijk om een gezin te stichten. Het was volop crisistijd: je verdiende
niks, je spaarde wel voordat je ging trouwen zodat je spulletjes had en een huisje, maar het

netten veel ervaring, techniek en zware
lichamelijke inspanning. Vanaf de jaren
vijftig legde men zich om die redenen
toe op de ontwikkeling van een nieuw
scheepstype: de hektrawler, waarbij
de netten op het achterschip werden
ingehaald. In 1961 kwamen de eerste
Nederlandse hektrawlers in de vaart.
Met de ontwikkeling van de mogelijkheid
om haring direct aan boord in te vriezen
was de eerste stap gezet naar de grote
vriestrawlers, de ‘drijvende visfabrieken’
van vandaag.
De trawler KW 39, Wilhelmina Johanna, in de
haven van IJmuiden.
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was niet zo makkelijk om iets te krijgen. Mijn moeder had veel voor me gespaard. Mijn
vrienden hadden altijd meer zakgeld gehad dan ik – ik kreeg meestal een gulden of drie,
vier. Na al die weken op zee was dat niet veel en ik mopperde daar dan over. Maar zij zei:
Je moet sparen en zorgen dat je wat hebt voor later. En wij hadden inderdaad meteen een
huisje na ons trouwen en spulletjes. Toen was ik mijn moeder wel dankbaar. We konden
alles kopen. Mijn vrienden hadden het slechter; die huurden ergens een kamer en kookten
bij die mensen op de gang.”
Arie en zijn vrouw kregen in de loop van de jaren vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. De oudste is intussen in de zeventig. “Ik kreeg mijn eerste kind toen ik op zee zat. Dat
was nog voor de oorlog. Je had een radiozender aan boord, dus je wist wel wanneer het
kind geboren was. Dan vroegen ze een gesprekje aan via Scheveningen Radio. De tweede
is geboren in juni 1940, toen was ik al van zee af, vanwege de oorlog. In de oorlog hebben
we tegen elkander gezegd: Dit is geen tijd om kinderen te krijgen. Dat was eenvoudig; in
militaire dienst had ik met een knul over dit soort dingen gesproken. Die had een boekje
van Ogino-Knaus, dat waren Japanse geleerden. Dagen tellen, daar kwam het op neer.
De vrouw moest een bepaalde cyclus hebben en dan kon je uitrekenen wat de vruchtbare
dagen waren. Daar hebben we ons zeven jaar aan gehouden. Ik zeker. In die ellendige
oorlogstijd. En toen was de oorlog voorbij. In 1947 ging het beter, we hadden behoorlijk
te eten en toen zeiden we tegen elkaar: Het wordt toch tijd dat er eentje bij komt. Dat was
een dochter en we gingen zo zoetjes aan door tot en met de vijfde.”
“De kinderen heb ik niet veel gezien. Als je net thuis was, was het hartstikke leuk. Maar
voor de rest… Als ze op school zaten, dan kwamen ze thuis en na vijf minuten vlogen ze de
straat weer op. Je weet hoe een kind is. Als je een reis gedaan had, was je maar twee dagen
thuis. En in de winter met de trawl ging je op platvis vissen, dan kwam je om twaalf uur
thuis en de andere middag stond de bus alweer voor de deur – terwijl je veertien dagen op
zee was geweest. Ach, je was al blij als je werk had.”
“Dat mijn vrouw allenig vijf kinderen moest opvoeden met alle haken en ogen vandien, dat
viel voor haar niet mee. Wat dat betreft was het voor vrouwen zwaarder dan voor mannen.
Als man wist je niet wat er in het huishouden gaande was. En die vrouw zat er maar mee.
Voor haar ben ik ook aan de wal gekomen. Het was zo, mijn vrouw had geen ouders meer.
Haar moeder was in 1942 overleden. En haar vader was al in 1924 verdronken, samen
met haar broer, een oom en een zoon van die oom, alle vier uit dezelfde familie. Op het
monument staan hun namen. Je moet nou niet je hele leven blijven varen, want dan ben ik
zo allenig, had ze van tevoren gezegd. Dus ik had haar beloofd: Als ik vijftig ben, dan stop
ik ermee. Het was beter dat ik aan de wal kwam. Mijn vrouw was een beetje onstabiel, ze
was in de overgang. Maar voor mij was het ook een hele overgang, iedere avond thuis. De
relatie met mijn vrouw ging best, want die leefde helemaal op. Maar ikzelf...”
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Familiebezoek op de Martenshoek, jaren vijftig. Dit was het tweede schip waarop Arie Zuijderduijn
schipper was. Zijn echtgenote staat links achter het raam

Ù
“Eigenlijk weet ik niet meer goed hoe mijn laatste reisje is verlopen. Het was niet emotioneel of zo. Ik was vijftig jaar en ik had er de fut niet meer voor. Ik heb nog één poging gewaagd en toen verloor ik nog een net ook. Nadat ik terug was in Katwijk heb ik Dirk Baas
van rederij Ouwehand gezegd: Ik schei ermee uit. Maar dat viel niet in goeie aarde. Hij zei:
Wat maak je me nou? Je kunt makkelijk nog vijftien jaar mee. Hij had er gewoon de pest
in. Ik heb zelf heel wat opgegeven: vier, vijf stappen achteruit gezet. Maar je moet kiezen of
delen en ik had het mijn vrouw beloofd, dus dan moet je je eigen eraan houden ook.”
Alhoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, viel het afscheid van de visserij hem
destijds zwaar. “Ik was al die jaren de baas geweest, ik had het voor het zeggen gehad. En
toen kwam ik in de bagger terecht en stond er op de brug van die baggerschuit zo’n jonge
jongen tegen me te schreeuwen, mij echt de mantel uit te vegen. Na de bagger heb ik een
baantje dichter bij huis gezocht. Schoonmaken op vliegkamp Valkenburg en iedere middag
om vier uur thuis. Het was niet de mooiste baan, nee. Maar als je hebt gevist, dan staan
je handen verkeerd, en ik heb alleen maar lagere school gehad. Dan valt het allemaal wat
tegen, hè. Ik was schipper geweest. Van schipper tot schoonmaker.”
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