Behalve de visafslag waren aan het kanaal ook rederijen, kuiperijen, mandenmakers en nettenfabrieken gevestigd. Boven: een rederijerf langs het Prins Hendrikkanaal anno 1953, onder: de ‘zwaaikom’, het eind van het kanaal, 1954. Rechterpagina: de Prins Hendrikkade in 1950.

Haring uit Katwijk
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Hoewel Katwijk aan Zee al lang geen echt
vissersdorp meer is, heeft het lange tijd
zijn visserijkarakter behouden. Eigenlijk is
pas de laatste twintig jaar sprake van het
verdwijnen van de visserij als belangrijke
bestaansbron in het dorp. Eind jaren veertig werkten nog zo’n veertienhonderd van
de pakweg 20.000 inwoners van Katwijk
in de visserij en visverwerkende bedrijven.
Volgens de Volkstelling van 1947 vonden
er toen iets meer dan honderd vrouwen
emplooi in de sector, uiteraard allemaal
aan de wal. We kunnen gerust stellen dat
een groot deel van de Katwijkse bevolking afhankelijk was van de visserij.
Deze situatie is in de loop van de laatste
decennia flink veranderd. Door de sanering werden grote aantallen schepen uit
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de vaart gehaald en verloren veel zeelui
hun werk. Stonden er in 1989 nog negenentwintig kotters geregistreerd, tien
jaar later waren er nog maar elf van over.
Op dit moment, zomer 2009, zijn er een
tiental Katwijkse kotters in de vaart.

en exportbedrijven aan het Prins Hendrikkanaal gevestigd. Veel Katwijkers vonden
in de bedrijven rond ‘het kanaal’ emplooi.
Teloorgang
De jaren zeventig kenden een economische recessie die ook aan de visserij niet
voorbij ging. Geleidelijk aan kwam de
klad in de Katwijkse haringvisserij, waardoor ook de afslag steeds minder haring
te verwerken kreeg. Een aantal ontwikkelingen op nationaal en internationaal
niveau hebben uiteindelijk geleid tot de
teloorgang van de traditionele haringvisserij in Katwijk en elders. De eerste was
de opkomst van een nieuw scheepstype:
de (steeds sterkere en snellere) kotters.
Loggerschippers kregen steeds meer
moeite om hun bemanningen te behouden, aangezien veel mannen het grotere
comfort, de kortere reizen en de goede
besomming op de nieuwe schepen wel
zagen zitten.
Een tweede ontwikkeling was de toenemende bemoeienis van de overheid en de
Europese Unie. Door vangstbeperkingen
en vangstverboden was er steeds minder
aanvoer van gezouten haring en werd het
aanbod steeds onregelmatiger. In de periode 1978 tot 1981 moest de Katwijkse
afslag zelfs dicht, omdat de Noordzee
gesloten was voor haringvangst.
Een derde ontwikkeling is de snelle op
komst van de diepvriestrawlers. Deze
schepen waren nog groter en sterker dan
de kotters en konden enorme hoeveelheden haring en andere vissoorten bergen.
De vis werd aan boord ingevroren en zonder tussenkomst van de afslag verhandeld
of naar de eigen visverwerkende industrie
gebracht. Door de grote concurrentie
van de nieuwe fabrieksschepen raakte de

Het Prins Hendrikkanaal
Wie eind jaren zestig over de Prins
Hendrikkade liep, kon nog voermannen
in actie zien, die met paard en wagen de
verkochte vis in houten tonnen van de
rand van het kanaal naar het vervoermiddel van een koper brachten. Later ging
dit met tractoren en waren de tonnen niet
langer meer van hout, maar van plastic.
Plastic tonnen versleten immers minder
snel en konden goed schoongemaakt
worden.
De Prins Hendrikkade heeft vanaf de
opening van het gelijknamige kanaal rond
1880 een belangrijke rol gespeeld voor
de Katwijkse economie. Tijdens de winter
lagen er loggers in deze binnenhaven
aan de kant om opgeknapt en reisklaar
gemaakt te worden voor de volgende
haringteelt. Tot 1990 was hier ook de visafslag waar de gezouten haring werd verkocht. Gemiddeld honderdvijftig dagen
per jaar werd de vis vanaf half elf ’s ochtends aangeboden en verhandeld. Omdat
Katwijk niet over een eigen zeehaven
beschikte, moest de haring wel via een
omweg naar het dorp gebracht worden.
Tientallen binnenvaartschepen vervoerden de haring vanuit IJmuiden, waar de
meeste Katwijkse schepen hun thuishaven hadden, naar Katwijk aan Zee. Later
namen vrachtwagens het over. Naast de
afslag waren ook toeleveringsbedrijven,
zoals kuiperijen, mandenmakers en nettenfabrieken, en diverse visverwerkende
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Het Prins Hendrikkanaal anno 2007.
Van de typische visserijactiviteiten van vroeger
is nog maar weinig terug te vinden.

aanvoer van gezouten haring in Katwijk
langzaam in het slop.

1989 opgeheven en ondergebracht bij de
Scheveningse rederij Jaczon. De visverwerkende tak van dit bedrijf verhuisde
vijf jaar later uit het oude dorp naar een
nieuwe stek op industrieterrein ‘t Heen.
Inmiddels is het bedrijf failliet gegaan
en overgenomen door Katwijks enige
overgebleven rederij, Parlevliet & Van der
Plas.
Tegenwoordig komt de ‘Katwijkse’ haring
grotendeels uit Denemarken en Noorwegen, aangeland door Scandinavische
schepen en vervoerd naar Nederland met
vrachtwagens of -schepen.

Einde van de afslag
In de loop van de jaren tachtig kwam
er steeds minder gezouten haring via
de Katwijkse afslag op de Nederlandse
markt terecht en in 1990 sloot de afslag
voorgoed haar deuren. In 2001 werd
Rederijvereniging Vuurbaak, de vereniging die de afslag in 1947 had opgericht
en sindsdien had geëxploiteerd, wegens
gebrek aan zinvol werk ontbonden. Het
aantal Katwijkse rederijen daalde gestaag.
Ook de rederij van Ouwehand werd in
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Wim en Annie van Beelen
“De vrijheid verdween
– je moest proberen samen te leven”

N

el van Beelen, een van de auteurs van dit boek, was bijna vier jaar
oud toen haar vader Wim voorgoed terugkwam van zee. Na ruim zeventien jaar
te hebben gevaren, had hij genoeg van de visserij. “Ik stopte voor mijn gezin, maar ook
omdat ik niet wilde blijven trawlvissen. Niet dat ik principieel tegen zondagsvissen was,
maar ik wilde gewoon één dag rust per week. Je had daar aan boord geen besef van tijd.
Kreeg je griesmeelpap in plaats van havermout, dan wist je dat het zondag was.” In hun
appartement in de voormalige Huishoudschool aan de Jan van Brakelstraat spreken we een
paar keer met Wim (1937) en Annie (1943) over de tijd dat Wim op zee zat en daarna. Het
echtpaar Van Beelen heeft vier volwassen kinderen, Jaap (1965), Nel (1966), Wilma (1969)
en Rian (1975).

£
“Wij waren thuis met zes broers”, vertelt Wim van Beelen, “vier gingen er vissen en eentje
heeft een tijdje op de grote vaart gezeten.” Tot aan het midden van de twintigste eeuw was
het beroep van zeevisser overerfelijk. Voor jongens uit Katwijkse vissersfamilies lag de
keuze voor de visserij meer dan voor de hand. Veel jongens mochten als ze negen of tien
waren voor het eerst ‘een reisje mee’ als prenter (passagier) met hun vader, opa of oom.
En zodra ze veertien waren en mochten werken, monsterden ze aan, dikwijls voor de rest
van hun werkzame leven. Wim: “Dat vissen gaat bij ons al generaties terug. Mijn vader was
schipper, de vader van mijn vader en diens vader waren ook visser. Volgens mij zijn de Van
Beelens altijd vissers geweest.”
Wim is een jongere broer van Arend van Beelen, die eerder in dit boek aan het woord
kwam. Hun vader Jacob van Beelen (‘ouwe Jaap Griet’) was een visser van de oude stempel, die vanaf zijn negende tot aan zijn pensioen heeft gevaren. Een baan aan de wal, dat
was minderwaardig voor hem, herinnert Annie van Beelen zich. “Als je niks van de visserij
wist, als aangetrouwde zwager bijvoorbeeld, dan telde je voor jouw vader niet mee”, zegt
ze tegen Wim. “Ik weet niet of dat invloed op jou heeft gehad als kind, dat zal best wel. Dat
jullie naar zee gingen om je vader te behagen. Ik weet het niet, hoor.”

41

Terwijl vader Van Beelen verwachtte dat zijn zes zoons visser zouden worden, had moeder
besloten dat de jongste zoon Wim naar de ambachtsschool ging. Maar daar stak Cornelis
Varkevisser, de directeur van de Visserijschool, een stokje voor. Hij had de gewoonte om
bij de vissersfamilies aan de deur te komen om jonge jongens te ronselen voor de Visserijschool. Wim: “Dus hij kwam ook bij ons, zonder dat mijn ouders het wisten. Misschien dat
mijn moeder even boodschappen doen was. Ik heb me aan de deur ingeschreven, ik was
toen dertien. Ik verwachtte geen avontuur of zo, het was gewoon werk. Of het nu aan de
wal was of op zee, werken moest je toch.” Wims moeder veronderstelde dat haar jongste
zoon ingeschreven stond bij de ambachtsschool. Annie: “En ze dacht: waar blijft die brief
toch? Ze dacht dat het geregeld was via de lagere school. Ze heeft nog geprobeerd hem van
die Visserijschool te halen, maar die slag heeft ze verloren. Zij was heel lief en hij was ook
een lief kind, maar vreselijk eigenzinnig. Hij wilde gewoon per se gaan varen.”
Wim ging een paar maanden naar de Visserijschool, en toen naar zee, in mei 1951. Dat
eerste reisje was bij zijn vader, die schipper was op de KW 73. Zijn belangrijkste herinnering? “Dat ik zeeziek was zodra de motor aanging. Als je ging trekken, ging de motor uit en
dan ging het wel. Maar het bewegen van die boot... De eerste reis was niet zo heel lang: het
was het begin van de haringtijd, dan kreeg je haring van andere schepen mee en dan ging
je naar huis toe – dus we waren maar drie, vier dagen weg.”
Na die eerste reis volgden er nog vele, op verschillende schepen, vooral haringloggers.
Wim klom op van afhouder tot stuurman, en is zelfs een seizoen schipper geweest. Maar
dat beviel hem toch niet goed. Hij stond liever aan het roer.

£
We zitten met Annie aan de eettafel. Haar echtgenoot heeft zich teruggetrokken op de
bank en levert vanuit die positie commentaar. De rest van het gesprek gaat immers over
vrouwenzaken, denkt hij, en daar weet hij niets van af. Annie vertelt over de jaren dat Wim
op zee zat, dat was in de jaren vijftig en zestig. Hoe ze elkaar hebben leren kennen. En over
hoe zij elkaar op de hoogte hielden van de belangrijke zaken van het leven: de geboorte
van een kind, het overlijden van een bekende en de hoogte van de besomming.
Op de Voorstraat hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet, ter hoogte van Jamin. Annie
was vijftien, Wim tweeëntwintig. “Hij stond daar, ik kende hem helemaal niet en hij woonde nog wel vlak bij mij. Maar ik kende hem echt niet, hij had net zo goed uit Amsterdam
kunnen komen. Stond hij daar met een vriend. En Wim had toen, wat hij nu nog heeft, als
een van de weinigen een snor. Ik liep met mijn vriendin Corrie, we hadden van die leuke
hoge hakjes – en zij zwikte en toen zei ze: Auw, mijn snor! En daar moest hij om lachen.
Ik was gelijk verliefd. En weer op en neer lopen, de Voorstraat op en af. Toen stond hij er
opeens niet meer, want hij was biljarten en een biertje drinken. En de volgende keer kijken
of je hem weer zag. Ik had toen al een vriendje, maar dat heb ik uitgemaakt. Je probeerde
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steeds contact te maken, ook
via via. En twee jaar later, toen
ik een keer alleen op de Boulevard was, zijn we vanzelf een
eindje gaan lopen. Daarna zijn
we blijven wandelen. Zo is het
gekomen. Het duurde nog drie
jaar voordat we trouwden; we
hebben drie jaar gewandeld.”
Uit een oude schoenendoos
boven op de slaapkamerkast
komen stapels kaarten. AnsichtEen kaartje met ‘Liefs uit Dover’ vermeldt op de achterzijde: “De besomming was 27.300. Liefs, Wim.”
kaarten met hondjes, ingekleurde verliefde stelletjes, Love from
Dover, Groeten uit Dieppe en schepen in de haven van IJmuiden of Scheveningen. Ze zijn
allemaal afkomstig van Wim, die jarenlang zorgvuldig de groeten bleef doen vanuit zijn
verre bestemmingen. Vanuit IJmuiden, bij aanvang van een nieuwe reis, liet hij zijn vrouw
via ansichts – ze hadden nog geen telefoon – weten hoe hoog de opbrengst was van de
vorige reis. Dan wist Annie hoe het gezin er de komende tijd financieel voor zou staan.
“Je had in die tijd verder alleen maar radiocontact. Via Scheveningen Radio deed hij zondagavond de groeten. Maar ik kon niets terugzeggen.” Wim: “Af en toe kon je dus via de
radio een boodschap sturen. In de stuurhut was dat: een roepje doen. Het lastige is dat je
geen antwoord kreeg, je wist niet eens of ze thuis luisterden. Plus dat iedereen kon meeluisteren, dus je kon geen intimiteiten uitwisselen. Je deed vooral de groeten aan de kinderen.” Wim en Annie hadden een vast moment waarop ze een roepje deden. Zondagavond
om negen uur was hun afspraak. Een keer per week. Niet alle bemanningsleden deden dat.
Wim: “Nee, niet iedereen deed dat. Die afhouwers niet, want die hadden nog geen verkering. En naar hun moeder gingen die niet uitzenden, dat deed je niet.”
Er waren mensen die aan de visserijgolf gekluisterd zaten. Maar Annie luisterde niet
voortdurend naar de radio. “Je deed het wel als je wist dat ze thuis zouden komen”. Ze wist
nooit van tevoren wanneer dat was. “Dat hing van de visserij af. Het is weleens gebeurd
dat ze voor de Pasen zouden thuiskomen en toen voeren ze gewoon Katwijk voorbij, naar
het zuiden. Dat was toen ze op schol visten en dat schip moest gewoon vol.” Toen Annie
verkering kreeg met Wim wist ze helemaal van niks. Toen hij die keer met Pasen zomaar
Katwijk voorbij voer, was ze wel verdrietig. Want twee weken alleen vond ze lang genoeg.
“Dat wist je toch van tevoren, kreeg je dan te horen. Maar dat wist je eigenlijk niet!”
Bij trouwerijen ging het weleens fout: dat de mannen dan niet op tijd thuis waren, vertelt
Annie. Wim en Annie hadden zelf bijna hun ondertrouw gemist. Je moest een bepaald
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aantal weken voor de trouwdatum in ondertrouw gaan, maar Wim was nog op zee. Annie:
“Hij zou pas vrijdagavond of zaterdag thuiskomen en dan was het gemeentehuis dicht.
Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand was gelukkig een buurman, dus zijn we bij
hem op de bank op zaterdagmiddag in ondertrouw gegaan. Gelukkig maar dat dat kon.”
Het was ook een kwestie van geluk of een visser bij de geboorte van zijn kinderen aanwezig was. Bij zijn oudste dochter Nel zou Wim naar zee gaan. Maar die zondag voelde Annie
dat de bevalling eraan zat te komen. De aanstaande vader zou die ochtend om negen uur
vertrekken, om zeven uur ging zij naar de dokter. “Ik zei: Volgens mij ben ik bezig. Hij
heeft gekeken en hij zei: Laat je man maar thuis blijven.” Bij de geboorte van zijn derde
kind, Wilma, zou Wim speciaal thuis blijven. “Maar die kwam te vroeg”, vertelt Annie. “Via
Scheveningen Radio heb ik een bericht uitgezonden, maar ze reageerden maar niet. Ze
zaten bij Ierland en hadden geen bereik. Toen kwamen ze drie dagen na de geboorte eindelijk het hoekje van Engeland om, bij Land’s End. De hele wereld wist inmiddels al dat er
een dochter geboren was – en toen pas kwamen ze in het bereik. Ze zaten net allemaal op
de brug en iedereen was meteen in een hoerastemming.” Wilma was vier dagen oud toen
haar vader haar voor het eerst kon vasthouden.
Als het meezat was Wim drie weken van huis, maar er waren ook reizen bij van vijf weken

of langer. En tussen twee reizen in was hij maar een paar dagen thuis. Zoals een gewone
werknemer aan de wal bij wijze van spreken korte uitstapjes maakte naar zijn werk, zat het
vissersleven precies andersom in elkaar: de visser maakte vanuit zijn werk korte uitstapjes
naar huis. Waar Annie goede herinneringen aan heeft, waren de zondagavonden dat haar
man thuis was. “Je hoopte dat ze op donderdagavond na een bepaalde tijd binnen waren;
dan waren ze een lang weekend thuis en vertrokken ze op maandagochtend. Kwamen ze
op donderdag overdag binnen, dan moesten ze op zaterdag weer weg. Mijn vader was binnenschipper dus ik was gewend dat hij doordeweeks niet thuis was. Maar die weekeinden
zonder Wim vond ik moeilijk. Doordeweeks had je het druk, en ook zaterdag was eigenlijk
altijd een hele drukke dag, maar die zondagen waren zo stil. Je ging naar de kerk en naar je
vader en moeder en dat was het dan. Als Wim zondagavond thuiskwam, had ik niet zo’n
moeite om het weekend door te komen. Want dan ging hij pas dinsdags weer weg. En met
het vooruitzicht dat-ie er maandags nog zou zijn, voelde ik me een heel speciaal iemand.
Daar had ik een soort vakantiegevoel bij.”
Veel contact met lotgenoten had Annie niet. “Met de vrouwen van de mannen die op
hetzelfde schip zaten, nee, daar deed ik niks mee. Je ging echt niet bij elkaar uithuilen.
Terwijl je allemaal hetzelfde lot droeg en hetzelfde ritme had. Maar je ging in het weekend

dag. Via Scheveningen Radio kregen ze
ook te horen wanneer er thuis een baby
geboren was.
De meeste (ex)vissers van boven de
veertig hebben goede herinneringen aan
Scheveningen Radio. Dat geldt ook voor
hun vrouwen en kinderen. Thuis stond bij
veel vissersgezinnen de radio op de visserijband afgestemd. Op een afgesproken
tijdstip hoorden vrouwen en kinderen dan
hun echtgenoot en vader over de radio
praten. Iets terugzeggen konden ze in
het begin niet; het was echt eenrichtingsverkeer. Later, toen er in de huiskamers
steeds meer telefoons kwamen, werd
het mogelijk om via de telefonistes van
Scheveningen Radio contact te zoeken
met een bepaald schip, zodat een echt
gesprek mogelijk werd. Echte privéconversaties waren niet mogelijk, want
iedereen kon meeluisteren. Een ander

Vanaf 1950 vond er een enorme groei
plaats in de radiotelefonie via de middengolf. Radiotelefonie was vooral belangrijk
voor kleinere schepen zoals vissersvaartuigen, die geen marconist (radiotelegrafist) aan boord hadden. Grotere schepen
waren verplicht een telegrafist aan boord
te hebben. Vanaf het moment dat er een
radio aan boord verscheen, verbeterde
de communicatie aanzienlijk: tussen de
reders en hun schippers, en ook tussen
de bemanningsleden en hun familieleden
thuis. Zowel aan boord als aan de wal was
men nu beter op de hoogte van ongelukken op zee, ziektes, noodweer, opbrengsten enzovoort. Hoewel de radio daar
eigenlijk niet voor bedoeld was, deden
veel vissers tijdens een reisje ‘een roepje
naar huis’, sommigen deden dat zelfs dagelijks. Ze feliciteerden via de radio hun
vrouw, kind of moeder met hun verjaar-

Scheveningen Radio
De communicatie tussen vissers op zee
en hun familie heeft in de loop van de
twintigste eeuw een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was er
vrijwel geen contact mogelijk tussen de
schepen en het vasteland. Pas in de jaren
dertig kwamen er mondjesmaat radio’s
aan boord van vissersschepen, zodat de
schippers en stuurlui de weerberichten
en waarschuwingen voor de scheepvaart
konden beluisteren. Dat deden zij via het
in 1904 opgerichte station Scheveningen
Radio. Tot na de Tweede Wereldoorlog
werd deze voorziening vooral gebruikt
voor het verzenden van telegrammen.
Naast vissersschepen maakten ook
vracht- en passagiersschepen gebruik van
de dienst.
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niet met een vriendin iets doen. Dat deed je liever samen met je man. En die was er niet. Je
zat bij je ouders, je schoonouders en verder was je dus altijd alleen. Als er iets was met de
kinderen of zo, moest je het alleen oplossen. Je had ook vrouwen die er niet zoveel moeite
mee hadden. Ik vond: één weekend alleen ging nog wel, maar langer was ontzettend moeilijk. Je kiest er niet voor. Je kiest voor die jongen; die vind je leuk en daar ga je mee verder.
Maar mijn beste vriendin is toch wel een vriendin geworden omdat haar man op zee zat.
Die vond het ook niet leuk dat hij zo vaak weg was, maar ze accepteerde het wel.”

£
In december 1969 stopte Wim van Beelen met vissen. “Ik was een echte haringvisser, ik
hield niet van de trawler. Die platvisvisserij is een heel andere manier van werken. Drie
uur achter elkaar, continu trekken, ophalen enzovoorts. Soms wel drie dagen achter elkaar
door. Dan gaven ze je weleens ’s middags een paar uur om te slapen.” Wat Wim ook tegenstond, was dat er dag in, dag uit werd gewerkt. Aan boord van de haringloggers heerste er
zondagsrust: op zaterdagmiddag werden de netten niet uitgezet, zodat de mannen zaterdagnacht en zondag overdag niet hoefden te werken. Op zondagmiddag werden de netten

probleem was dat het niet mogelijk was
om gelijktijdig te luisteren en te praten
– de bellers moesten aan het einde van
elke mededeling ‘over’ zeggen waarna de
radiotelefonisten een schakel omzetten
om de ander aan het woord te laten. Nog
later konden vissers op schepen die waren uitgerust met een ‘geheiminstallatie’
wel privé-gesprekken voeren en kwamen
er ook mogelijkheden voor duplex-radio,
zodat zenden en ontvangen via verschillende frequenties liep en de bellers niet
langer ‘over’ hoefden te zeggen.
Vanaf de jaren tachtig verdrongen moderne communicatiemiddelen zoals de satelliettelefoon de traditionele radiotelefonie.
Op 31 december 1998 viel het doek voor
Scheveningen Radio. Na bijna een eeuw
trouwe dienst was deze niet meer nodig;
voortaan verliep alle communicatie via de
satelliet.

“Vader is op de radio!”
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wel uitgezet om niet nog een dag te verliezen. Maar aan boord van de kotters en trawlers
ging het werk dag en nacht door, steeds vaker ook op zondag.
Doodmoe kwam Wim dan thuis van zo’n reis. Dat vond Annie ook niet zo leuk, zegt ze.
“Een keer moest-ie meteen door naar een bruiloft van een vriendin van mij. Dinsdags wasie weggegaan en vrijdags was die bruiloft, dus ik had helemaal niet verwacht dat hij erbij
zou zijn. Op donderdag zei zijn vader: Hij komt thuis. Ik geloofde het niet, want ik dacht
dat hij mij een beetje zat te pesten. Nee, hij komt echt thuis, zei mijn schoonvader. Ze hadden met die trawler, de Arie Jacob, een hele goeie vangst gehad en waren al na drie dagen
vol. Maar hij had wel drie dagen op zijn benen gestaan. En toen bij die bruiloft zat ik hem
in de kerk de hele tijd met mijn elleboog aan te stoten, om hem wakker te houden.”
Wim: “Ik ben net te vroeg gestopt, want daarna liepen die mannen binnen. Stinkend rijk
had ik kunnen zijn. Maar wel met zeven dagen in de week werken. Ik weet het nog precies: in december 1969 ben ik gestopt met de visserij en begin 1970 ben ik in de fabriek
begonnen, bij de Chemische Industrie Katwijk. Ik stopte vooral omdat mijn vrouw het
wilde. Ik deed het voor mijn gezin.” Annie knikt. “Ik heb na de geboorte van Wilma een
heel moeilijke periode gehad
en ik wilde dat hij een tijdje
thuisbleef ”, legt ze uit. “Ik
wist dat hij in mei misschien
weer weg zou gaan, daar
heb ik echt rekening mee
gehouden. Maar hij is nooit
meer gaan varen.” In die paar
maanden aan de wal nam
Wim het besluit om definitief
met varen te stoppen. “In
april, mei dacht ik: ik blijf.
Het was gemakzucht – ik zat
daar wel goed. Maar financieel was het een grote stap
terug. Ik verdiende op zee
gemiddeld zo’n vierhonderd
gulden netto per week, en op
Even niets te doen. Midden: Wim van Beelen. “Ik ben net
te vroeg gestopt met varen, want daarna liepen die mannen
de fabriek honderdvijfenzesbinnen. Stinkend rijk had ik kunnen zijn.”
tig gulden.”
Een stap terug? Annie zegt dat het er wel drie waren. Wim kon met zijn fabriekssalaris
zijn gezin onderhouden, maar zij zat wel altijd achter de naaimachine, om kleren te naaien
voor haar gezin. Na het relatief zware leven van visserman, stelde het werk in de fabriek
voor Wim niet zoveel voor. “Aan de wal was het een beetje spelen, het was heel makkelijk.
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