
De haringvisserij 
met de vleet

UiTZeTTen en inhaLen
Een	werkdag	van	een	Nederlandse	ha-

ringvisser	halverwege	de	twintigste	eeuw	

verliep	volgens	een	vast	patroon.	Nadat	

de	logger	–	met	gemiddeld	veertien	

man	aan	boord	–	was	aangekomen	bij	de	

visgronden	in	de	Noordzee,	begon	voor	

de	matrozen	aan	het	eind	van	de	mid-

dag	de	eerste	klus:	ze	zetten	het	drijfnet	

uit.	Het	drijfnet,	of	de	vleet,	bestond	uit	

met	elkaar	verbonden	netten	van	elk	31	

bij	16	meter.	In	totaal	90	tot	150	netten	

aan	elkaar	vormden	een	soort	gordijn	van	

wel	enkele	kilometers	lang.	De	haring	

die	in	de	avond	los	kwam	van	de	bodem,	

zwom	tegen	het	vleetnet	aan	en	raakte	

ter	hoogte	van	de	kieuwen	verstrikt	in	de	

mazen,	die	een	paar	centimeter	in	door-

snee	waren.

Na	het	uitzetten	bleef	het	schip	achter	de	

vleet	liggen,	in	afwachting	van	de	haring.	

De	mannen	hadden	meestal	een	paar	uur	

rust	om	te	eten	en	te	slapen,	totdat	ze	

door	de	schipper	geroepen	werden.	Als	

de	schipper	dacht	dat	het	tijd	werd	om	te	

‘halen’,	meestal	tussen	twaalf	en	drie	uur	

’s	nachts,	haalden	de	mannen	met	behulp	

van	de	winch,	een	soort	lier,	één	voor	één	

de	netten	binnen	en	schudden	ze	aan	dek	

de	haringen	eruit	in	de	daarvoor	bestem-

de	vakken,	de	krebben.

Het	boekje	Onze Zeevisserij	uit	het	begin	

van	de	jaren	vijftig	vertelt:	“Het	’scheep	

halen’	van	de	gevulde	vleet	is	een	prach-

tig	gezicht.	De	duizenden	haringen,	die	

nog	spartelen	en	slaan,	schitteren	zilver-

achtig	in	het	maanlicht	en	flonkeren	door	

het	groene	water.	Vier	mannen	hebben	

de	handen	vol	om	het	zware	net	over	de	

rol	binnen	te	trekken;	zij	slaan	telkens	de	

netten	uit	als	een	kleed,	dat	wordt	ge-

klopt	en	de	spartelende	haringen	vliegen	

meters	hoog	de	lucht	in,	om	overal	aan	

boord	neer	te	kletsen	en	de	belangstel-

lende	toeschouwer	moet	het	maar	niet	

erg	vinden,	als	hij	nu	en	dan	zo’n	springle-

vende	haring	in	het	gezicht	krijgt.”	

Als	na	een	paar	uur	alle	vis	uit	de	netten	

was	geschud,	was	het	tijd	voor	een	‘bak-

kie	koffie’,	waarna	de	mannen	de	haring	

aan	dek	kaakten,	zoutten	en	in	tonnen	

inpakten.	Vervolgens	maakten	ze	het	dek	

en	het	gebruikte	materiaal,	de	laarzen	en	

de	oliejassen	schoon.

De	rest	van	de	dag	werd	gevuld	met	de	

reparatie	van	netten	en	andere	visserij-

werktuigen,	het	bijvullen	en	dichtmaken	

van	de	tonnen,	eten	en	een	dutje.	Rond	

vijf	uur	’s	middags	gingen	de	vissers	

weer	aan	de	slag	met	het	uitzetten	van	

de	vleet.	En	dan	begon	het	hele	verhaal	

weer	van	voren	af	aan.

verDWenen TraDiTie
Deze	vorm	van	vissen	bestond	al	in	de	

Middeleeuwen	en	heeft	tot	het	einde	

van	de	jaren	zestig	voortgeduurd.	Na	

het	verdwijnen	van	de	bomschuit	rond	

de	Eerste	Wereldoorlog	namen	de	zeil-,	

stoom-	en	motorloggers,	die	in	de	loop	

der	jaren	steeds	moderner	werden,	het	

over.	Dieselmotoren	vervingen	de	oude	

stoommotoren	en	de	vleet	werd	voortaan	

over	een	mechanische	rol	binnengehaald	

in	plaats	van	met	de	hand.	Veel	oudere	

Katwijkse	vissers	hebben	aan	boord	van	

een	haringlogger	het	vak	geleerd.	Ze	

klommen	in	rang	op	van	afhouder	tot	

reepschieter,	jongste,	oudste	en	matroos.	

Daarna	konden	ze	nog	een	opleiding	

volgen	tot	stuurman	of	machinist.	Na	

verloop	van	tijd	kon	een	stuurman	met	de	

juiste	capaciteiten	en	ervaring	schipper	
worden.

behoUDen TeeLT
Na	een	reis	van	drie	tot	soms	wel	meer	

dan	zes	weken	keerden	de	schepen	terug	

in	de	haven	van	Vlaardingen,	IJmuiden	of	

Scheveningen.	De	mannen	kregen	een	

paar	dagen	vrij	om	hun	familie	te	bezoe-

ken,	maar	werden	al	snel	weer	op	de	log-

ger	verwacht	voor	een	volgende	reis.	Elk	

schip	maakte	meerdere	lange	reizen	per	

seizoen	en	bereisde	gewoonlijk	in	die	pe-

riode	de	hele	Noordzee,	van	de	Schotse	

kust	tot	in	het	Kanaal.

Als	in	december	het	haringseizoen	werd	

afgesloten,	keerden	de	loggers	huis-

waarts	voor	een	lange	winterstop.	De	

schepen	werden	opgeruimd,	de	rest	van	

het	proviand	werd	verdeeld	en	het	geld	

werd	opgehaald	bij	de	schipper:	het	

begin	van	de	‘behouden	teelt’.	Moderne,	

naoorlogse	loggers	waren	ook	geschikt	

voor	de	wintervisserij	op	platvis	en	men	

schakelde	dan	na	de	feestdagen	over	op	

deze	vorm	van	visserij.	Voor	de	platvisvis-

serij	was	een	kleinere	bemanning	nodig,	

maar	het	grootste	deel	van	de	mannen	

bleef	aan	boord.	Voor	de	bemanning	van	

oudere	loggers,	die	niet	omgebouwd	

konden	worden	voor	de	platvisvisserij	en	

aan	de	kant	bleven	liggen,	zat	er	niets	

anders	op	dan	in	het	winterseizoen	een	

baantje	aan	de	wal	te	zoeken.

Het schudden 
van de haring.

Het kaken 
van de haring.
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Arend van Beelen

“Ze noemden me de rock-’n-roll-schipper”

“K IJK,” ZEGT AREND VAN BEELEN, “op deze logger was ik schipper, op de  KW 41.” 
In de woonkamer van Van Beelen op de tweede verdieping van een appartemen-

tencomplex op het Bosplein in Katwijk aan Zee staan zijn scheepsmodellen uitgestald. De 
KW 73, het schip waarop zijn vader jarenlang schipper was en waarop Arend zijn eerste 
reizen maakte, en de KW 41, zijn ‘eigen’ schip. Arend (1933) is getrouwd met Mar, die ver-
derop in dit boek geportretteerd is. Ze hebben twee zoons van rond de vijftig, Arie en Jaap.

L

“Ik wou van jongs af aan al varen, ook al was ik altijd enorm zeeziek. Het is er met de 
paplepel ingegoten, denk ik. Als kind leerden wij al splitsen van mijn vader. Hij nam dan 
stukken touw mee. Dat leerde je gewoon thuis; dan hoefde je dat op zee niet meer te leren. 
Hetzelfde met netten breien. Je kwam in het najaar van school en je ging pas in mei van 
het jaar erop met de nieuwe teelt mee. Dus kon je een paar maanden staan breien op de 
zolder van Willem Groen.” 

“In 1948 ben ik met varen begonnen, als reepschieter bij mijn vader op de KW 73. Toen ik 
voor het eerst naar zee ging, was ik zo zeeziek als een pottenboender.” Arend wijst op een 
houten klosje aan boord van het model van zijn vaders schip. “De afhouder zat achter deze 
winch – dat was een soort lier waarmee de netten binnengehaald werden – en hier had 
je dan vroeger een gat waar de reep binnenkwam.” De reep was het dikke touw waaraan 
de netten bevestigd werden; de reepschieter – Arend in dit geval – zorgde ervoor dat de 
reep netjes opgeborgen werd: “Ik zat in een kleine ruimte benedendeks en moest daar die 
kilometerslange reep in de rondte opschieten. En als de netten uitgezet werden, moest je 
als reepschieter ervoor zorgen dat de reep op de juiste manier naar buiten liep.” 

’s Nachts rond één uur begon de bemanning met het inhalen van de vleet. Dat duurde 
soms wel tot zes uur ’s ochtends. “Als er veel haring in de netten zat, dan moesten de ma-
trozen echt hard trekken. In de tijd dat de rol nog niet gemechaniseerd was, was dat zwaar 
werk. Daarbij werd de haring uit de netten geschud. Als je jongste was, één rang boven 
de reepschieter, stond je daar precies achter en dan kreeg je rode stukjes bijtgal – dat zijn 
kwallen – in je gezicht en dat brándde, wel een paar uur lang. En dan begon het kaken. 
Als er veel haring was, zat je soms uren achtereen op de kaakplank. Dan had je geen rug 
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meer over. Maar als je weinig ving, dan mocht je van zes tot tien uur ’s ochtends naar je 
kooi. Een bemanningslid liep dan de wacht. Om vier, vijf uur ’s middags zette je de vleet 
weer uit. Dat kostte een uur tot anderhalf uur en daarna had je vrij totdat er ’s nachts weer 
gehaald moest worden.” 

L

“Ik heb mijn papieren voor stuurman-schipper in de winter van 1952 gehaald. Je mocht 
dan overal op de Noordzee gaan varen. Voor de verre visserij bij IJsland en in de Ierse zee, 
heb ik nooit papieren gehaald. Daar had ik de tijd niet voor. Je ging daar toch wel naartoe, 
maar officieel was je niet gediplomeerd.” 

In zijn tweede jaar als stuurman moest Arend al invallen als schipper. Dat was in 1955, 
op de KW 138 van rederij AD, A. den Dulk. “Ik was toen tweeëntwintig, nog heel jong 
eigenlijk. Ik was de jongste schipper van heel Katwijk. Vanwege mijn kuif noemden ze me 
de rock-‘n-roll-schipper. Halverwege de teelt had mijn schipper acute prostaatverstopping 
gekregen. We hebben hem naar het Hospitaalkerkschip gebracht en daar zeiden ze dat hij 
onmiddellijk naar de wal moest, naar het ziekenhuis. Het was gebruikelijk dat de stuurman 
het dan overnam. Dus kreeg ik dat schip voor de rest van de teelt.”

Functies aan boord
Op de haringloggers waren de taken 
volgens een strenge hiërarchie ver-
deeld. Met de jaren klommen jonge 
vissers steeds hoger op in rang, totdat 
ze volwaardig matroos waren. Daarna 
konden ze eventueel carrière maken als 
motordrijver (machinist), stuurman of 
schipper.

De aFhoUDer	was	er	verantwoordelijk	

voor	dat	het	kabeltouw	(de	reep)	bij	het	

inhalen	van	de	netten	strak	om	de	winch	

bleef	lopen.	Hij	moest	ervoor	zorgen	dat	

de	reep	soepel	het	ruim	in	liep,	waar	de	

reepschieter	klaar	stond	om	die	op	te	

rollen.	Verder	moest	de	afhouder	meehel-

pen	met	het	verwerken	van	de	haring	en	

allerlei	andere	werkzaamheden	verrich-

ten.	Een	afhouder	verdiende	iets	minder	

dan	de	helft	van	het	inkomen	van	een	

volwaardig	matroos,	namelijk	3/8	deel.

De reepschieTer	

moest	het	kabeltouw	

in	het	daarvoor	be-

stemde	ruim	oprui-

men	(‘opschieten’).	

Daarnaast	verrichte	hij	

min	of	meer	dezelfde	

werkzaamheden	

als	de	afhouder.	De	

reepschieter	was	de	

hulp	van	de	kok,	en	

moest	’s	avonds	voor	

het	avondmaal	haring	

bakken	en	rijst	koken.

De jongsTe en oUDsTe	waren	aan-

komend	matrozen.	De	term	oudste	slaat	

op	het	feit	dat	de	jongen	die	deze	functie	

had	de	oudste	van	de	jongens	aan	boord	

was.	De	jongste	en	de	oudste	waren	nog	

net	geen	volwaardig	matroos	en	verdien-

den	dus	iets	minder	dan	een	matroos.

De MaTroos.	Als	een	jongen	ongeveer	

zeventien	jaar	was	en	hij	de	vier	voor-

gaande	rangen	doorlopen	had,	werd	hij	

volwaardig	matroos.	Matrozen	moesten	

de	netten	uitzetten	en	binnenhalen;	

wachtlopen;	vis	sorteren	en	verwerken	

(strippen	of	kaken);	netten	boeten;	tou-

wen	splitsen	en	andere	werkzaamheden	

uitvoeren.	Het	uitzetten,	inhalen	en	uit-

schudden	van	de	netten	was	zwaar	werk.

De MoTorDrijver	(machinist)	was	

verantwoordelijk	voor	het	onderhoud	aan	

alle	machines	en	elektronica	aan	boord,	

waaronder	de	motoren,	navigatiemidde-

len,	visserijwerktuigen	enzovoort.	Na	de	

Tweede	Wereldoorlog	werd	het	verplicht	

om	een	gediplomeerde	motordrijver	aan	

boord	te	hebben.

De sTUUrMan	was	de	vervanger	van	

de	schipper	en	verantwoordelijk	voor	het	

indelen	van	de	wacht,	het	beheer	van	het	

levensmiddelenmagazijn	en	het	leiding-

geven	aan	het	uitzetten	en	inhalen	van	de	

netten.	De	stuurman	stond	niet	continu	

aan	het	roer	–	dat	ging	per	toerbeurt.

De schipper	(‘de	ouwe’)	had	de	verant-

woordelijkheid	over	het	schip,	de	naviga-

tie	en	de	veiligheid.	Hij	bepaalde	de	plek	

waar	gevist	werd	en	het	moment	waarop	

de	netten	moesten	worden	uitgezet	en	

ingehaald.	Een	gediplomeerd	stuurman	

met	voldoende	ervaring	kon	schipper	

worden;	er	bestond	geen	aparte	oplei-

ding	voor.

Monsterboekje Arend van Beelen, 
1948. Van 14-jarig reepschietertje 

tot rock-‘n-roll schipper. 
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“Vroeger stierven er veel mensen aan boord als ze ernstig ziek werden. Als er geen wind 
was, kwamen ze niet vooruit op die zeilloggers en bommen. Als iemand dan bijvoorbeeld 
een blindedarmontsteking kreeg, was dat meestal met dodelijke afloop. Later, met de 
motorloggers, ging het een stuk beter. Ik weet nog goed dat ik zelf een blindedarmontste-
king kreeg. Dat was in september 1962; ik was toen schipper op de KW 49. We visten aan 
de oostkant van Engeland, we hadden die dag veel haring gevangen met de haringtrawl en 
ik had gewoon geen tijd om de buikpijn te voelen. Je luisterde niet naar je eigen lijf. Ik heb 
toen in een boekje opgezocht wat het zou kunnen zijn, en daarna belde ik het Kerkschip 
op. De dokter zei: Kom maar hierheen. In plaats daarvan zijn we toen naar Hartlepool 
doorgevaren; dat was vier uur dichterbij. Het was op het nippertje, vertelde de chirurg me 
na de operatie.”

“Op een van de schepen waarop ik als jongen gevaren heb hadden we een verbandkist, 
maar daar mocht je niks van gebruiken. De stuurman was daar heel zuinig op. Als je een 
snee had, dan moest je naar de monteur toe om te vragen om een poetslap, want pleisters 
gebruiken, dat was zonde. Vooral die oude stuurlui waren heel zuinig. We hadden een 
EHBO-boekje, dan kon je een beetje lezen wat je had. Als je griep had, kreeg je een aspi-
rientje en ’s nachts stond je weer aan dek.” 

hospitaalkerkschip  
De hoop
Aan	het	begin	van	de	twintigste	eeuw	

bestonden	er	nog	nauwelijks	gemotori-

seerde	schepen;	de	bomschuiten	en	de	

meeste	loggers	waren	volledig	afhankelijk	

van	de	wind.	Dit	kon	soms	dramatische	

gevolgen	hebben.	Als	er	immers	aan	

boord	van	een	vissersschip	een	ongeluk	

gebeurde	of	een	bemanningslid	ernstig	

ziek	werd,	dan	kon	men	vaak	niet	op	

tijd	een	haven	bereiken	en	overleed	het	

slachtoffer	aan	boord.

Om	de	vissers	bij	te	staan	richtte	de	

Nederlandse	Vereniging	ten	behoeve	

van	Zeelieden	van	elke	Nationaliteit	in	

1899	het	Hospitaalkerkschip	De	Hoop	

op.	Tijdens	de	haringteelt,	van	mei	tot	

december,	voer	het	‘kerkschip’	mee	met	

de	vissersvloot	om	de	vissers	van	de	no-

dige	bijstand	te	voorzien.	Zoals	de	naam	

al	aangeeft,	konden	vissers	en	andere	

zeelieden	er	niet	alleen	terecht	voor	

medische	hulp,	maar	ook	voor	geestelijke	

verzorging.	Er	was	een	aparte	ruimte	aan	

boord	voor	het	houden	van	kerkdiensten.	

In	latere	tijden	konden	vissers	ook	aan	

boord	van	hun	eigen	schip	via	de	radio	

naar	de	dienst	luisteren.

In	de	loop	van	de	jaren	zijn	er	vier	ach-

tereenvolgende	hospitaalkerkschepen	

operationeel	geweest.	In	1964	kwam	

het	laatste	schip	in	de	vaart.	Dit	schip	

was	groter	dan	de	voorgaande	drie	en	

had	geavanceerde	medische	appara-

tuur	aan	boord	om	zeelui	te	behandelen	

die	ziek	waren	of	een	ongeluk	hadden	

gekregen.	De	nieuwe	De	Hoop	was	zeer	

multifunctioneel:	het	schip	bevatte	naast	

een	ziekenhuisje	met	twaalf	bedden	en	

een	kerkzaal	met	vijfenzestig	stoelen,	een	

recreatiezaal	en	een	reparatiewerkplaats.	

Technici	boden	schepen	technische	on-

dersteuning,	en	wanneer	er	geen	andere	

sleepboten	in	de	buurt	waren,	diende	het	

schip	als	sleepboot	of	bergingsschip.	Ook	

fungeerde	De	Hoop	als	weerschip:	het	

verstuurde	weermetingen	naar	het	KNMI	

in	De	Bilt	en	verzond	het	weerbericht	

naar	de	vissersschepen.

In	1988	viel	het	doek	voor	De	Hoop.	De	

laatste	haringteelt	was	al	twintig	jaar	ach-

ter	de	rug	en	er	was	geen	behoefte	meer	

aan	een	dergelijke	voorziening.	Sindsdien	

zorgt	de	Radio	Medische	Dienst	van	de	

Koninklijke	Nederlandse	Redding	Maat-

schappij	voor	de	medische	begeleiding	

van	schepen.	Er	is	een	pool	van	vijf	art-

sen,	waarvan	er	telkens	één	vierentwintig	

uur	dienst	heeft.	De	dienstdoende	arts	

geeft	via	de	telefoon	en	e-mail	medisch	

advies	aan	zeevarenden	in	nood.

Zeelieden met verwondingen opgenomen 
op De Hoop.

Arend van Beelen, 1956. Vanwege zijn kuif noemden ze hem de rock-‘n-roll-schipper.
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Na zijn jaartje op de KW 138 werd Arend schipper op de KW 41 (Aafke Jacoba) van Vis-
scherij Maatschappij Kennemerland. Vond hij het schipper zijn leuk? “Vissen is jagen. Als 
je als schipper veel ving, dan waren de matrozen ook blij, ook al liet ik ze soms veertig, vijf-
tig of zestig uur achter elkaar werken. Hoe harder we werkten, des te meer we verdienden. 
Maar het gebeurde ook weleens dat er netten braken, dan moest je ook hard werken, maar 
dan verdiende je niks. We waren soms vierentwintig uur in de weer en dan hadden we nog 
geen schub gevangen.”

Arend deed aan combinatievaren, waarbij de gezamenlijke vangst van een aantal loggers 
van één of een paar rederijen werd overgeheveld op een van die schepen, dat daarna huis-
waarts trok. De achtergebleven loggers konden dan gewoon doorvissen. Combinatievaren 
was een manier om de maatjesharing zo snel mogelijk aan land te krijgen. Dat was belang-
rijk in de begintijd van de haringjacht. Het schip dat als eerste terugkwam van de eerste 
haringreis van het seizoen won de haringrace. “Je had in die tijd drie ploegen in Katwijk 

die in combinatie voeren. Je viste altijd in elkaars zicht. Ik had een keer haring gezien op 
mijn echometer, dus om zes uur ’s ochtends maakte ik die oude schippers al wakker, want 
ik wilde op die plek gaan vissen. Toen hebben we in twee dagen veel gevangen. Ja, we wa-
ren dat jaar lokkige schippers, zoals ze dat noemden.” 

“Het overhevelen van de volle tonnen haring van de ene naar de andere logger was altijd 
een gevaarlijk moment. Dan kwam het schip dat de haring overgaf van achteren langszij. 
Een mannetje voor en een mannetje achter met de trossen. De jongsten kwamen met de 

haringtonnen aanrollen en die werden dan door de anderen aangenomen en met lieren 
overgeheveld. De jongens werden bij de verschansing weggehouden, want het was daar 
veel te gevaarlijk. Als die loggers op elkaar knalden, moest je jezelf stevig vasthouden. Je 
moest er niet tussenvallen of je hand ertussen krijgen.”

“Wanneer de groep op een gegeven moment stopte met combinatievaren was het schip 
dat bijna aan de beurt zou zijn om de vis weg te brengen de pineut. Die mannen moes-
ten dan nog een lange reis maken, omdat het schip net leeg was. Soms duurde een reis 
dan weleens zes weken of langer. En als je dan thuiskwam, dan kreeg je gewoon die twee 
dagen vrij, of je nou zes weken was weggeweest of maar twee. Dat was door de rederijen 
zo ingesteld. Vroeger had je helemaal geen rechten. Twee dagen was ik maar thuis. Als je 
donderdag om vijf voor acht ’s avonds thuiskwam, dan moest je zaterdag weer varen. Maar 
als je na achten de haven binnenvoer, hoefde je pas maandag weg. Als de reder per se wilde 
dat zijn schip op zaterdag weer uitvoer, werd de schipper flink onder druk gezet om op 
tijd binnen te zijn. Iedereen balen, natuurlijk. Vakantie had je nooit behalve met behouden 
teelt, aan het einde van het haringseizoen, vlak voor de kerst.” 

L

In een oude bestekdoos bewaart Arend zijn foto’s van vroeger. Eentje toont zijn stuur-
mansklas op de Visserijschool: zo’n vijftig jongens vergezeld van meester Varkevisser. Op 
een andere foto grijnzen een stuk of tien jonge en oudere mannen ons aan. “Dit is mijn 
bemanning – tijdens de eerste reis als schipper, denk ik. De foto is genomen tijdens ons 
zaterdags uitje: het ‘praatje op de last’. Je deed dan een loopje aan dek, dan had je toch wat 
beweging. Er staan mensen op die zo’n negen of tien jaar bij mij gevaren hebben – eerst als 
afhouder en reepschieter en vervolgens als jongste, oudste en matroos.”

Veel vrije tijd was er overigens niet aan boord van haringloggers. Er was altijd wel iets te 
doen: schoonmaken, netten repareren, koken enzovoort. In de eerste jaren dat Arend zee-
man was, werkte er geen aparte kok aan boord. Een bemanningslid werd door de schipper 
aangewezen om voor het eten te zorgen. Tussen de bedrijven door, want de visserij ging 
natuurlijk altijd voor. “’s Middags aten we warm, grauwe erwten of bruine bonen. Elke dag 
hetzelfde, bonen of erwten met spek. ’s Avonds bakte de reepschieter haringen en maakte 
hij rijst of havermoutpap, dan had de kok vrij. Veel groente at je niet. Als bij het combina-
tie varen een van de schepen naar huis ging met de vangst, nam die bij terugkeer wel verse 
proviand mee.”

Als er niets te doen was, klaverjasten de mannen of lazen ze een tijdschrift. “Als het mooi 
weer was, ging je zwemmen. Of je maakte vlotten van de blazen, de boeien die gebruikt 
werden om de vleet drijvende te houden, en dan ging je lekker roeien, met de haringschop-
pen als roeispanen. Ik ben een keer gaan zwemmen naar het schip van mijn vader, dat in 
de buurt lag. Ik was blij dat ik weer aan boord was, want het water was steenkoud. Dat 
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kijkt met gemengde gevoelens op die tijd terug. “Met de trawlers was het heel anders, dan 
kroop ik soms na zestig uur werken voor het eerst weer in mijn bed. En soms moest je na 
twee uur slapen wéér zestig uur werken. Dan dacht ik: je mag dan wel redelijk veel ver-
dienen, maar intussen… Ja, hoe harder je werkte, hoe meer je besomde. Het was dus in je 
eigen belang om hard te werken.” 

In de jaren zestig gingen steeds meer vissers aan de wal werken. Ook Arend keek uit naar 
een andere baan. “Ik heb de teelt van 1965 afgemaakt maar in het nieuwe jaar ben ik niet 
meer teruggegaan.” Arend werkte vervolgens vier jaar als visserijdeskundige mee aan 
seismologisch onderzoek in onder meer het Waddengebied. Hij studeerde in de avonduren 
– eerst de mulo en daarna sociale verzekeringswetten – en kwam uiteindelijk in dienst van 
het GAK, de voorloper van het UWV. Daar heeft hij tot aan zijn pensioen als inspecteur 
buitendienst gewerkt.

L

Een van de nadelen van het vissersbestaan is dat je je aan de wal nergens bij kunt aanslui-
ten. Niet bij een voetbalclub, niet bij een kaartclub en niet bij een koor. De meeste activi-
teiten in groepsverband vinden plaats op tijdstippen waarop vissers op zee zijn – en dat 
was vroeger niet anders. “Je kwam thuis en dan zei je echt niet: Dag vrouw, ik ga naar mijn 
zangkoor. Je had gewoon geen hobby’s. Veel vissers hebben later boten gekocht, jachtjes, 
dat was hun vrijetijdsbesteding.” Ook Arend en Mar hebben heel lang een plezierjacht 
gehad, waarmee ze lange tochten door Nederland maakten. Maar een paar jaar geleden 
hebben ze hun boot verkocht en een huisje gekocht met een flinke lap grond, in het dorpje 
Hierden op de Veluwe. Voormalig visserman Arend is nu een enthousiast tuinier. De na-
tuur blijft kennelijk trekken.

“Ik volg de visserij nog zijdelings. Ik maak weleens een praatje met een kotterman en vroe-
ger keek ik bij mijn broer het visserijblaadje in. Ik heb gelukkig nooit iets te maken gehad 
met die quotering. Het was mare liberum, de vrije zee, natuurlijk. Als ik naar huis stoom-
de, schreef ik mijn journaal en tegen de tijd dat ik ‘m half had ingevuld, viel ik in slaap.” 

“Dat onregelmatige leven, dat raak je nooit ontwend. Als ik nu om drie uur ’s nachts wak-
ker word, dan denk ik weleens: ik ga lekker naar Hierden toe, het gras maaien. En dan ga ik 
ook.”

schip dreef af, daar had je dan natuurlijk geen erg in. Het was heel ver op de Noordzee, 
bij de Shetlands. Er zwommen daar ook haaien. Veel oudere matrozen konden helemaal 
niet zwemmen; zwemles had je toen niet. Maar als jongens leerden wij het in de Rijn. Dan 
bond je een paar oude kurken van die vleetloggers om je lijf en dan leerde je het vanzelf.”

“Tijdens de haringteelt gingen we vaak in het weekend naar Engeland – voor vers water. 
Aberdeen, Lerwick enzovoort, je zakte zo de Engelse kust af. Dan gingen we oude kaste-
len en ruïnes bezoeken, dat vonden we leuk. Andere uitspattingen waren er gewoon niet, 
vroeger was er geen drank aan boord. In de jaren vijftig namen de matrozen voor het eerst 
een kruikje jenever mee. Ruzie kwam ook niet veel voor; dat moest ook wel, want je kon 
nergens heen. Je zat met zijn twaalven in dat voorondertje.” 

L

De hygiëne op de vissersschepen liet tot na de Tweede Wereldoorlog veel te wensen over. 
Er was maar weinig drinkwater aan boord en dat mocht niet verspild worden, zeker niet 
aan persoonlijke hygiëne. “Op veel schepen moest je het doen met een puts water en dan 
kon je nog een draai om je oren krijgen ook, als jongetje zijnde, want je mocht helemaal 
geen drinkwater gebruiken om je te wassen. We hadden maar een paar duizend liter mee 
voor zestien man voor een periode van vier weken. Daar kon je je eigen echt niet van 
douchen. Je hoefde niet te denken: ik zet een pannetje water op voor een warme douche. 
Ze zeiden: Spring maar overboord als je je wilt wassen. Vroeger rook je al bij het inpak-
ken van je trawlzak die zure lucht. Op de meeste oude loggers sliepen de matrozen en de 
jongens met z’n allen in het vooronder. Daar hing de lucht van ongewassen kleding, haring 
en zweet. Er waren maar een paar slaapplekken achterin, voor de twee machinisten, de 
stuurman en de schipper.” 

Pas in de jaren vijftig verbeterde de hygiënische toestand van vissersschepen, omdat er 
nieuwe schepen in de vaart kwamen met meer comfort. Ook Arend maakte die omslag 
mee, in 1956, toen hij schipper werd op de KW 41. “Vergeleken met de KW 138 was dat 
een paleis. Er waren toen in Katwijk maar drie schepen die zo modern waren. Wij hadden 
een douche. En we hadden een messroom, hoewel wat klein. De matrozen sliepen allemaal 
achterin, alleen de jongens lagen nog in het vooronder. Als we dan allemaal gedoucht en 
geschoren waren en we zaten in de messroom naar de radio te luisteren, dan voelden we 
ons de koning te rijk.” 

L

Vanaf de jaren vijftig ging ondanks het verbeterde comfort de vleetvisserij in Katwijk snel 
achteruit. Veel mannen stapten over van de loggers op de kotters en trawlers. Tot en met 
1959 heeft Arend op de KW 41 gevaren, toen kwam de Dirk Maria in zicht, de KW 80. 
Dat was een zijtrawler. Vanaf die tijd heeft hij alleen nog maar op trawlers gevaren. Hij 
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