
Ik heb dat werk met plezier gedaan. En op de fabriek namen ze graag ex-zeelui aan; die 
konden tenminste hard werken.” 

£

We vragen aan Annie hoe het voor haar was om vanaf die decemberdag in 1969 haar man 
opeens dagelijks in huis te hebben. “Aan de ene kant was het leuk en aan de andere kant 
niet. Je had er al die tijd naar verlangd, naar die regelmaat. En als het dan zover was, dan 
moest je er eigenlijk heel erg aan wennen. Wat ik ook helemaal ontwend was geraakt, was 
op tijd eten. Mijn man had op de fabriek een uur pauze tussen de middag – we aten dan 
warm. Er lag een baby in de wieg, die man die precies op tijd thuis kwam om te eten: ik 
vond het allemaal heel hectisch. En je was toch gewend om gewoon weg te gaan, hè, en dat 
deed je dan niet meer. Ik ging nog wel naar mijn vriendin. Daar was hij heel makkelijk in; 
dat zou bij andere mannen wel anders zijn geweest. Die hadden dat niet geaccepteerd.”

“Toen Wim nog op zee zat, regelde ik alles. Ons eerste huis heb ík gekocht, van zijn cen-
ten, eigenlijk. Zo ging dat. Alle beslissingen moesten worden genomen als hij er niet was. 
Toen hij aan de wal kwam, zei ik tegen hem: Zo, nu ga jij alle geldzaken doen. Maar ja, dan 
bleven de rekeningen twee maanden liggen. Dus zo zoetjesaan ging ik het allemaal weer 
zelf doen. We gingen er natuurlijk financieel heel erg op achteruit. Maar je gaat de tering 
naar de nering zetten als je minder inkomen hebt en dat is ons gelukt. Ik heb er nooit spijt 
van gehad. Je zelfstandigheid en die vrijheid, die verdwenen zachtjesaan. Je moest pro-
beren samen te leven. Samen beslissingen te nemen. Ik had wel andere vriendinnen die 
hetzelfde meemaakten; je voelde je een uitzondering, maar toch gingen in die tijd steeds 
meer mensen van de zee af.”

£

Annie verwoordt wat haar man niet uitspreekt: “Terugkijkend heeft hij geen spijt, nee. Als 
mijn man nou helemaal niet aan de wal had kunnen wennen, dan had ik hem niet willen en 
kunnen tegenhouden, maar hij heeft altijd gezegd dat hij die visserij niet tot zijn zestigste 
zou doen. Zijn levenshouding maakt dat hij niet echt met enthousiasme of nostalgie terug-
kijkt op zijn leven op zee. Hij aanvaardt wat op zijn pad komt. Terugkijkend kun je zeggen 
dat hij misschien andere keuzes had moeten maken, maar ‘t is iet ârs – het is niet anders. 
Dat is zijn levensmotto.”

visserijonderwijs 
toen
Tot	circa	1900	was	er	nauwelijks	visserij-

onderwijs	in	Nederland;	jongens	leerden	

het	vak	van	hun	vader.	De	eerste	school,	

opgericht	in	Scheveningen	in	1878,	had	

aanvankelijk	maar	weinig	leerlingen.	

Waarschijnlijk	zagen	veel	vissers	het	nut	

er	niet	van	in.	De	school	was	een	initiatief	

van	de	gemeenteraad	en	van	de	reders	

die	wilden	dat	hun	personeel	goed	ge-

schoold	was.	Pas	in	1935	maakte	de	Wet	

op	de	Zeevisvaart	diploma’s	voor	de	lei-

dinggevende	functies	verplicht.	In	eerste	

instantie	was	het	onderwijs	vooral	nau-

tisch	georiënteerd	–	de	jongens	moesten	

leren	varen.	Er	was	maar	weinig	aandacht	

voor	viskunde	en	materialenkennis.	In	

1902	werd	de	Katwijkse	Visserijschool	op-

gericht.	Daarvoor	bestond	er	in	het	dorp	

ook	wel	nautisch	onderwijs,	maar	een	

echte	school	was	er	nog	niet.	Dankzij	de	

plaatselijk	bekende	onderwijzer	Kornelis	

Boorsma	(1825-1915)	kwam	die	er	toch.	

Behalve	de	oprichter	was	meester	Boor-

sma	ook	de	eerste	directeur;	hij	was	toen	

al	ver	in	de	tachtig.

WinTerschooL
De	Visserijschool	bood	een	avondoplei-

ding	aan	voor	jongens	van	veertien	tot	ze-

ventien	jaar,	die	in	de	vier	wintermaanden	

van	januari	tot	en	met	april	naar	school	

gingen.	Overdag	werkten	ze	en	’s	avonds	

volgden	ze	lessen	in	onder	meer	naviga-

tie,	splitsen	en	netten	boeten.	Vanaf	mei	

tot	het	einde	van	het	haringseizoen	mon-

sterden	ze	weer	aan	op	de	haringloggers.

Leerlingen en docenten van de Katwijkse Visserijschool,1955
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vijftig	leerlingen:	jongens	van	twaalf	tot	

veertien	jaar	én	oudere	vissers	die	zich	

lieten	bijscholen.	In	Nederland	nam	de	

belangstelling	voor	de	zeevaart	al	sterk	

af,	omdat	er	op	de	wal	veel	banen	te	

vinden	waren.	Maar	die	terugloop	gold,	

volgens	de	toenmalige	directeur	meester	

Varkevisser,	nog	niet	voor	Katwijk:	“Dat	

komt	doordat	de	Katwijkers	nog	altijd	

min	of	meer	een	gesloten	gemeenschap	

vormen,	de	traditie	van	het	naar	zee	gaan	

is	nog	niet	doorbroken”,	zei	hij	in	een	

artikel	in	de	Nieuwe	Leidsche	Courant	(19	

mei	1960).	“Toch	zijn	er	hier	en	daar	al	

afwijkingen	van	het	gebruikelijke	ge-

dragspatroon.	De	moeders	worden	ook	

wat	’slapper’.	Zij	zijn	er	soms	wel	voor	te	

vinden	dat	in	elk	geval	de	jongste	zoon	

‘een	vakje’	gaat	leren.”	

Eind	jaren	zestig	was	er	al	een	aanmer-

kelijke	daling	van	het	aantal	leerlingen	te	

bespeuren,	wat	de	Visserijschool	en	ook	

de	reders	zorgen	baarde.	De	notulen	uit	

1969	van	een	vergadering	van	het	school-

bestuur	met	de	Gemeente	Katwijk	zijn	

bewaard	gebleven.	Men	inventariseerde	

de	redenen	waarom	Katwijkse	jongens	

niet	langer	voor	de	visserij	kozen:	de	lage	

lonen,	het	gebrek	aan	comfort	en	televi-

sie	aan	boord,	de	vele	ongelukken	op	zee	

en	geen	vrijstelling	voor	de	dienstplicht	in	

de	visserij	zoals	op	de	grote	vaart	en	de	

kustvaart.	Een	mogelijke	reden	was	ook	

dat	echtgenotes	van	(toekomstige)	vissers	

hun	mannen	liever	thuis	wilden	houden.	

Vanaf	de	jaren	zeventig	liep	het	aantal	

leerlingen	op	de	Katwijkse	Visserijschool	

drastisch	terug.

Op	verzoek	van	de	school	zelf	en	van	de	

Vereniging	van	Haringhandelaren	Katwijk	

werd	de	opleiding	een	paar	jaar	na	de	

oorlog	omgezet	in	een	dagopleiding.	

De	brief	uit	1947	waarin	de	school	de	

gemeente	om	toestemming	vroeg,	is	

bewaard	gebleven.	Daarin	staat:	“Al-

gemeen	wordt	sinds	de	mechanisatie	

der	schepen	de	klacht	geuit,	dat	in	de	

praktijk	de	gelegenheid	ontbreekt	om	de	

jongelui	grondig	in	het	nodige	en	nut-

tige	te	onderrichten	terwijl	ook	bij	een	

schoolbezoek	op	latere	leeftijd,	wanneer	

zij	al	geheel	of	gedeeltelijk	kostwinner	zijn	

geworden,	daartoe	veelal	de	

benodigde	tijd	niet	ter	beschik-

king	staat	temeer	daar	de	eisen	

voor	het	diploma	van	stuurman	

of	schipper	geen	praktische	

werken	omvatten.”

Ook	de	Vereniging	van	Haring-

handelaren	Katwijk	aan	Zee	was	

het	daarmee	eens,	zoals	men	

aan	het	bestuur	van	de	Visserij-

school	schreef:	“Wij	begrijpen	

dat	de	bewerking	van	Haring	

niet	op	school	geleerd	kan	

worden,	maar	zijn	overtuigd	

dat	goed	onderrichte	jonge	

visschers	ook	zin	zullen	krijgen	

voor	de	bewerking	van	Haring,	

omreden	zij	dit	als	behooren-

de	bij	hun	‘vak’	zullen	gaan	

beschouwen.	Wij	spreken	met	

opzet	van	VAK,	omreden	wij	

een	goed	geschoolde	visscher	

als	een	vakman	beschouwen.”	

Na	de	voorbereidende	op-

leiding	konden	de	jongens	

doorleren	voor	stuurman	of	machinist,	

ook	tijdens	de	wintermaanden.	Die	op-

leiding	was	overdag.	Begin	jaren	vijftig	

beschikte	zo’n	vijfenveertig	procent	van	

de	Katwijkse	vissers	over	een	diploma,	

bijvoorbeeld	voor	stuurman,	machinist	

of	radiotelefonist.	Dat	was	meer	dan	in	

andere	vissersdorpen,	zoals	Scheveningen	

en	Vlaardingen.

TerUgLoop LeerLingen
In	het	begin	van	de	jaren	vijftig	verhuisde	

de	Visserijschool	van	de	Burgersdijkstraat	

naar	de	huidige	locatie.	De	school	werd	

gehuisvest	in	het	markante	gebouw	op	de	

hoek	van	de	Rijnmond	met	de	Sluisweg.	

In	1960	had	de	school	nog	driehonderd-

Leerlingen van de Visserijschool leren netten boeten, jaartal onbekend.

1969. De leerlingenaantallen van de Visserij-
school lopen terug. Zesdeklassers krijgen op de 
Open Dag cola en koeken, maar het resultaat is 

mager: er zijn twee nieuwe aanmeldingen.
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Gijs en Klazien Haasnoot

“Zie je daar die bootjes varen? 
Ik wou dat ik erop zat!”

E EN NIEUWBOUWAPPARTEMENT naast de oude Huishoudschool in Katwijk aan 
Zee. Gijs en Klazien Haasnoot-Zuijderduijn zitten naast elkaar op de bank gebogen 

over het monsterboekje van Gijs. Op basis van haast onleesbare nummers, data, namen 
van schepen en handtekeningen van reders reconstrueren zij hun levens. Gijs (1939) proeft 
de namen van de schepen en de schippers, en heeft zichtbaar weinig moeite zich het schip, 
de bemanning of een bepaalde reis weer voor de geest te halen. Klazien (1943) spreekt af 
en toe tegen, corrigeert en vult aan en doet dat aan de hand van de geboortejaren van hun 
zes kinderen en de huizen die ze in Katwijk hebben bewoond. “Nee, dat was in 1972, dat 
was het jaar dat onze Martin is geboren. We woonden toen op de Langeveldstraat.” 

C

Klazien was veertien toen ze Gijs leerde kennen. “Hij was achttien en zat toen al lang op 
zee. Mijn jongere broer en mijn oudere broer vaarden ook. Dus ik was het eigenlijk al 
gewend van huis uit. Mijn vader vaarde niet. Ooit in zijn trouwen had-ie een reisje gedaan 
en toen heeft mijn moeder niets anders gedaan dan gehuild, dat weet ik nog zo goed. Dus 
hij mocht echt niet meer van haar. Later heeft-ie zo’n dertig jaar in de visverwerking ge-
zeten. Tot het laatst toe. Hij werkte in IJmuiden, dus hij ging maandagochtend vroeg weg 
en kwam zaterdagmiddag om één uur thuis. Hij bleef overnachten daar; ik was het dus 
gewend dat mijn vader de hele week van huis was. Maar het was verschrikkelijk voor mijn 
moeder. Ze was erg bang, een hoopje ellende. Die durfde ook niet naar beneden om een 
flesje melk klaar te maken als de baby ’s nachts huilde. Ik was tien toen mijn broertje werd 
geboren. En ik moest ’s nachts naar beneden voor een flesje. Ze vond het dus verschrikke-
lijk toen haar zonen later naar zee gingen. Ze huilde als ze weggingen, elke keer weer.” 

Was Klazien zelf nooit bang als Gijs op zee zat? “Als het stormde, dan deed ik geen oog 
dicht. Ik was de hele nacht op. Als Gijs dan thuiskwam, zei hij weleens: We hebben prach-
tig weer gehad! Maar daar had ik toen geen idee van. Je dacht gewoon: wij slecht weer, zij 
ook. Als het hier stormt dan stormt het ook een paar mijl uit de kust, maar verderop op de 
Noordzee kan het dan best mooi weer zijn. En andersom kun je daar windkracht tien heb-
ben en hier niks.” Gijs vult aan: “Toen wij pas getrouwd waren, zijn er een heleboel sche-
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pen op zee gebleven. Echt hele schepen en bemanningen. Ik kwam een keer van een schip 
af – dat schip zou worden verbouwd en heel de bemanning moest eraf. Toen kon ik kiezen: 
wachten totdat mijn oude schipper een nieuw schip kreeg of aanmonsteren bij een andere 
schipper, die kwam vragen of ik met hem meeging. Ik ben toen met die andere meegegaan, 
want lang thuisblijven zonder inkomsten, dat kon gewoon niet.” Klazien knikt. “Je had toen 
echt geen geld over om zoveel weken van je eigen te leven. Een paar weken daarna kreeg 
die eerste schipper een nieuw schip en later is dat schip gezonken; de hele bemanning is 
verdronken. Toen ik dat hoorde, dacht ik: oh, daar had Gijs op kunnen zitten...” Gijs: “Die 
schipper was waarschijnlijk nog niet zo bekend met dat schip. Al die mannen waar ik mee 
gevaren heb zijn verdronken.”

C

Gijs ging op zijn veertiende voor het eerst naar zee. Dat was in mei 1954, het begin van 
de haringteelt. Hij herinnert zich zijn eerste reisje nog goed. “Hoe dat ging, de eerste keer 
dat ik naar zee ging? Ik ging op een Vlaardingse fiets varen, dat was een stoomlogger die 

Afscheid nemen in de haven, eind jaren vijftig. Helemaal rechts: Gijs en Klazien Haasnoot.

je stookte met kolen, dat noemden ze een fiets. Nou, toen ben ik begonnen als afhouwer, 
dat was de laagste rang aan boord. Ik weet nog zo goed als de dag van gisteren dat we 
uitstoomden. We hadden schitterend mooi weer, héél mooi weer zelfs. Maar ik was wel zo 
zeeziek als een pottenboender. Da’s echt een gezegde uit onze tijd.”

“Op die Vlaardingse fiets sliepen we voorin in zo’n hokje, met twaalf man in zo’n rottig 
hokje. Die loggers uit Katwijk waren veel ruimer dan die fiets. Het eerste jaar lag ik hele-
maal voor in de kop en later lag ik meer naar achteren. Daar had je ook geen ruimte, wel-
nee. Stond er ook nog zo’n kachel in dat vooronder. En dan hadden we zo’n klein tafeltje. 
Voor twaalf man. Een tafeltje van nog geen meter; daar zaten we aan te eten. Er was maar 
plek voor vier man. Je moest alles maar op de bank zetten waar je op zat. Je brood smeren 
en alles. En als het slingerde moest je je bord zo tussen je benen houden, anders vloog 
het eten eraf. Dan had je ook nog in die kleine ruimte je zeegoed hangen, je laarzen en je 
jas, dat hing daar ook nog. Elke dag werd er geboend. Dat was een taak voor de afhouwer, 
dat was voor mij, het eerste jaar. Elke dag. Nou ja, als je veel ving, dan was daar natuurlijk 
helemaal geen tijd voor. Dus dan sloegen we het weleens een paar dagen over. Of deden we 
enkel een beetje vegen. Dat boenen, dat deden we met zijn tweeën, de reepschieter en ik. 
En de jongste gaf het water door van boven naar beneden. Altijd met zeewater ging dat.”

“Die kooien waren 1.85 of 1.90 meter lang. De eerste twee van voor af aan dat waren de 
breedste; de kooien in het achterdeel waren smaller. Maar je kon er goed in liggen, daar 
niet van. En dan de onderkooi, dat ging ook wel. Ik had achter in mijn kooi, dat hadden we 
allemaal, een kastje zitten. Boven, zodat je benen er goed onder konden. En omdat ik nog 
niet zo groot was, had ik de ruimte boven mijn kussen ook in gebruik, daar had ik allemaal 
andere spulletjes liggen. Daar lagen de bijzondere spullen, zoals je emmer om je eigen te 
wassen. Dat wassen stelde niet zo veel voor. Als het goed weer was, gingen we als jonge 
jongens altijd zwemmen – al was de zee een paar honderd meter diep, zwemmen deden 
we. Met een touwladder, de loodsladder, kwam je dan weer terug op het schip. Zo werd je 
wel schoon. Ja, of je werd tenminste nat. Je had geen douche aan boord. Ik heb nog mee-
gemaakt dat er een Franse wc was: dat was enkel een gat in de vloer met twee voetsteu-
nen, en twee beugels waaraan je je vast kon houden. Die wc was op de achterplecht, aan 
bakboord in de ‘koelkast’. Ja, dat noemde je de koelkast, dat is het verlengde van de brug, 
de overkapping boven de machinekamer waar de luiken open konden om de machines af 
te koelen.”

“Vóór hadden we geen water, dus je moest altijd naar achter. Altijd. En dan hadden we zo’n 
lekkere kok... (Gijs maakt bromgeluiden) Wat kom je doen? Hup weg! Nou, dan mocht je 
er achter niet in, in de kombuis. Of dan was-ie brood aan het maken en dan moest alles 
dicht, want dat brood moest rijzen. Hou op. Die kok sliep achter en de kombuis was na-
tuurlijk boven. Daarnaast had je de ingang naar de machinekamer en die naar het ach-
terin.”
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Twintig jaren heeft Gijs gevaren – en met liefde. In de loop van de jaren klom hij op van 
afhouder tot matroos. Het was zijn slechte rug die het Gijs uiteindelijk onmogelijk maakte 
om nog verder te vissen. Het zware werk van matroos had hem letterlijk opgebroken. Hij 
werd afgekeurd en moest een baantje aan de wal zoeken. Zijn vrije leven als visser, waar-
van hij zo veel had genoten, was voorbij. “Tot 1974 ben ik doorgegaan, toen ben ik afge-
keurd. Jammer genoeg. Ik had in die tijd plannen om zeker tot mijn vijftigste jaar te blijven 
varen. En misschien nog wel langer, wie weet. Maar in plaats daarvan heb ik anderhalf jaar 
thuisgezeten, in de ziektewet.”

Klazien vult hem aan: “Die dokter kwam eerst naar mij toe. Hij zei: Het is het beste als 
je man stopt met varen. Zeg het hem zelf, zei ik. Nou, dat is nogal wat... Gijs zei toen: Ik 
stop pas als ik helemaal in mekander zak. Ik was toen hoogzwanger van onze Kees, onze 
tweede.” Gijs wordt nog steeds kwaad als hij erover praat: “En dan die dokter in Leiden. 
Die vent... Nou, ik moest maar uitscheien met varen, zei die. Als u een job voor me heb, zei 
ik, dat is mijn antwoord. Nou, ik ben gewoon door blijven varen. Totdat het op een gege-
ven moment niet meer kon. Toen ik een jaar in de ziektewet liep, ben ik gekeurd door een 
vrouwelijke dokter. Ze wees precies aan waar de pijn vandaan kwam. Het is waarschijnlijk 
nog door de oorlog gekomen, toen ik een vitaminetekort had, mijn derde en vierde wervel 
waren zwak. Ik ben ook ooit gevallen met een kantje haring en ik ben een keer van boven 
naar beneden in het ruim gevallen. En dan mijn heup, daar heb ik een ton zout tegenaan 
gehad, beneden in het ruim. Daar heb ik jarenlang helemaal geen last van gehad; pas na 
mijn diensttijd, toen ik een jaar of vijfentwintig was, kreeg ik daar pijn. Dat kwam er ook 
nog eens bij. Maar gewoon doorwerken, hè, zolang het ging, ging het.” 

Klazien herinnert zich nog goed hoe het toen was: “Hij kwam op een gegeven moment 
thuis en toen had ik geen zes, maar zeven kinderen – ik moest met alles helpen, hij kon he-
lemaal niks. Kun je nagaan wat een ramp dat is geweest. Vooral die anderhalve jaar dat hij 
in de ziektewet liep. Hij zat maar thuis en ik moest voor al die kleine kinderen zorgen. Bij 
het minste of geringste was het: Was mijn rug maar goed, dan ging ik naar zee. Dan zei ik 
weleens: Ja, was dat maar zo, dan rotte je tenminste op. Ja, zo zei ik het dan. Dat was echt 
niet leuk, die tijd.” “Het was de rotste tijd van mijn leven, toen ik was afgekeurd”, beaamt 
Gijs. “Ik kwam zo van – hoe moet ik het zeggen – het wilde leven, dag en nacht werken, 
altijd van huis af. Zo achter de tafel. Het botste. Ik had gewoon heimwee naar zee, dat ook. 
Dat kwam allemaal bij elkander. Op een gegeven moment kwam het tot een uitbarsting. Ik 
ging naar de Boulevard. Staat er een gozer die had nog bij me in de klas gezeten. Die zegt: 
Mis je het een beetje? Toen werd ik zo giftig... Ik zei: Zie je daar die bootjes varen, ik wou 
dat ik erop zat! Ik was al zo’n tijd niet meer op de Boulevard geweest, dat kon ik gewoon 
niet aan. Toen ging ik een keer en ik zag daar die scheepjes varen en ik dacht: getdemme. 
De zee, wat had ik daar een heimwee naar.”

Eerste reis van de haringteelt van de KW 163, Janna, eind jaren vijftig. 
Tweede van links: Gijs Haasnoot.

Monsterboekje Gijs Haasnoot. 
Het monsterboekje was tegelijkertijd cv en biografie van de visserman. Vanaf het eerste tot het 

laatste reisje stonden de belangrijkste gegevens genoteerd. 
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Zoals veel vissersvrouwen in die tijd had 
Klazien tot dan toe alles zelf moeten be-
slissen in het huishouden. “Alles deed ik 
zelf, geldzaken, alles. Nog steeds. Met de 
kinderen ook. Ik was nooit zo’n moeder 
die zei: Als je vader straks thuiskomt, 
dan zwaait het. Dat wilde ik echt niet, 
dat hij ze strafte als hij thuiskwam. Ik 
kon ze zelf heel goed aan. Ze hebben al-
tijd ontzag voor me gehad. Ik was streng 
maar rechtvaardig. Ik hield ontzettend 
veel van de kinderen, echt waar. Nog 
steeds. Maar ik was heel consequent. 
Toen Gijs aan de wal kwam en zich met 
de opvoeding ging bemoeien, vond ik 
dat zo vervelend, ik kon dat niet over-
geven. Ik had altijd zelf de problemen 
opgelost en ik vond dat ik dat goed had 
gedaan, dus hij hoefde zich er niet mee 
te bemoeien. Dan moet je opeens gaan 
overleggen. Dat was echt moeilijk.” 

Een ander probleem waren de financiën. Toen Gijs een ziekte-uitkering kreeg, kwam er 
maar weinig geld binnen. Voor Klazien betekende dat dat ze weer moest gaan werken, wat 
ze sinds haar trouwen niet meer had gedaan: “Vroeger als je ging trouwen dan werkte je 
niet meer. Voor mijn trouwen heb ik wel gewerkt. En hard gewerkt. Toen ik nog op school 

zat, werkte ik al bij Arie Ouwehand in de haring, in de vakanties. Na school werkte ik als 
hulp in de huishouding, en ook een tijdje als nettenboetster. Dat vond ik heerlijk, maar 
in het voorjaar en najaar in de duinen zitten kon ik niet meer, want ik had last van mijn 
knieën. Ik vond het heel erg om te stoppen: het was zo gezellig, maar het kon gewoon niet 
– je moest mee naar buiten en op de grond zitten en die kou trok helemaal op.”

“Later in mijn trouwen ben ik weer gaan werken. Ik moest wel, je had toch nooit wat 
extra’s? Gijs was afgekeurd, eerst ging hij in de sporthal werken en later als conciërge op 
een school. Met onze opgeschoten kinderen, zes stuks, moest ik wel gaan werken. Onze 
Cor had ik-weet-niet-hoeveel vrienden. Die had elke week wel een verjaardag, daar kon hij 
toch niet met lege handen aankomen? Ik moest echt hard werken. En dan je gezin er ook 
nog bij. Ik had echt geen man die hulp in de huishouding was.” “Nee,” geeft Gijs toe, “ik was 
geen huishoudman.” Klazien: “Daar was ik weleens heel erg kwaad om want zijn moeder 
hielp-ie vroeger wel. Maar ja, vooruit, ik heb het gered...”

C

Gijs had niets te klagen over zijn inkomsten in de tijd dat hij nog voer. In de visserij waren 
de verdiensten hoger dan aan de wal en bovendien kon je weleens wat bijverdienen. “Je 
kreeg altijd vis mee naar huis, een zootje heette dat. Toen ik bij Lange Piet voer, was dat 
soms heel veel. Als je alleen garantieloon had, dan verkocht je een deel van je vis. Dan had 
je weer een paar centen. Toen waren we een keer in de haven en toen stonden een paar 
kerels de vis die je meekreeg te verkopen terwijl er twee bazen bij stonden. Ja, toen was het 
natuurlijk gelijk afgelopen.” Klazien was er niet rouwig om: “Nu vind je het heerlijk, vis. 
Maar toen was je niet blij als-ie iedere week met al die kilo’s vis thuiskwam. Op het laatst 
had je er een hekel aan. Die zak die moest natuurlijk ook geboend, die moest weer schoon.”

op hoop van zegen

Van	oudsher	was	het	inkomen	van	een	vis-

ser	afhankelijk	van	de	besomming:	de	op-

brengst	van	de	visserij	na	aftrek	van	een	

aantal	vaste	kosten.	Pas	in	1923	kregen	

de	vakbonden	het	voor	elkaar	om	een	ga-

rantieloon	van	10	gulden	per	week	te	be-

dingen;	tot	die	tijd	moesten	de	vissers	en	

hun	gezinnen	maar	afwachten	of	er	brood	

op	de	plank	kwam.	Ze	noemden	het	oude	

stelsel	niet	voor	niets	‘op	hoop	van	zegen	

varen’,	met	een	duidelijke	verwijzing	naar	

het	lot	en	Gods	barmhartigheid.

Alle	bemanningsleden	kregen	een	vast	

deel	van	de	besomming,	zodat	vrij	goed	

uit	te	rekenen	was	hoeveel	iemand	na	

elke	reis	had	verdiend.	Per	functie	was	

een	percentage	van	de	besomming	vast-

gesteld.	De	schipper	kreeg	uiteraard	het	

meest:	3,5	procent	van	de	totale	besom-

ming.	Een	volwaardig	matroos	kreeg	de	

helft	van	dat	percentage	en	de	jongsten	

aan	boord,	de	afhouder	en	de	reepschie-

ter,	kregen	daarvan	weer	ongeveer	de	

helft.

Na	de	Tweede	Wereldoorlog	werd	de	

visserij	voor	jonge	jongens	een	aantrek-

kelijk	beroep,	onder	meer	vanwege	de	

goede	verdiensten.	Rond	1950	verdiende	

een	afhouder	gemiddeld	zo’n	29	gulden	

(13,20	euro)	per	week	en	een	reepschie-

ter	39	gulden.	De	jongste	en	oudste	kre-

gen	respectievelijk	48	en	58	gulden.	Ter	

vergelijking:	een	jonge	fabrieksarbeider	

verdiende	in	die	tijd	aan	de	wal	zo’n	17	of	

18	gulden	per	week	en	het	gemiddelde	

besteedbaar	gezinsinkomen	in	Nederland	

was	destijds	50	gulden	per	week.

Nog	steeds	is	het	op	een	groot	deel	van	

de	kotters	en	trawlers	de	gewoonte	dat	

de	bemanning	de	opbrengst	deelt.	Voor	

de	werknemers	op	de	trawlers	geldt	een	

cao	waarin	het	garantieloon	staat	vermeld	

en	het	percentage	van	de	nettobesom-

ming	waarop	de	bemanning	recht	heeft.	

Bij	de	kotters	is	het	gebruikelijker	dat	

de	opvarenden	een	maatschap	vormen,	

hoewel	er	ook	kotters	zijn,	vooral	die	uit	

Katwijk,	die	met	een	cao	werken.

Een 25-jarige Gijs Haasnoot bij de kop van de 
winch op de zijtrawler YM 36, Jacoba Gesina, 

in 1964.
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Gijs: “Ik weet niet meer precies hoe hoog dat garantieloon was toen ik bij Lange Piet voer, 
honderdvijfentwintig gulden per week ofzo. Maar dat kregen we pas als er twee weken 
voorbij waren en hij nog niets had besomd. Dan kregen we een week garantieloon. Op de 
trawlers kreeg ik ook gewoon een deel van de besomming en garantieloon.”

Gijs zorgde voor het inkomen en Klazien probeerde daarmee uit te komen. “Als-ie zo-
mers lekker had verdiend en de besomming stond in de krant, dan zat de familie al uit te 
rekenen wat er verdiend was. Ik zei dan: Ja, maar dat is ook voor van de winter. Daar moest 
je echt voor zorgen. Of als hij een hele goeie week gemaakt had en de week erop helemaal 
niets gevangen had, dan moest je van die ene goeie week wel twee weken leven. Het kwam 
ook wel voor dat Gijs net een week ziek was geweest, terwijl ze een superweek hadden 
gehad aan boord en dan kreeg hij niks. Ja, ziektegeld natuurlijk, maar dat was heel weinig.”

C

Klazien had af en toe contact met de echtgenotes van collega’s van Gijs, maar dat bleef ta-
melijk oppervlakkig. “Nou, vanaf dat er telefoon bestond, werd er wel gebeld. En daarvoor 
kwamen ze wel altijd bij elkaar een praatje doen, dat had je wel. Als de mannen dan binnen 

zouden komen, kwam er bijvoorbeeld iemand vragen: Ga je mee, we gaan ze halen? Of 
iemand kwam vragen: Weet jij hoe laat ze binnenkomen? Maar verder, ik had het te druk 
met mijn gezin, denk ik. Als je mekander tegenkwam, was het wel altijd gezellig. Bij mij 
kwamen ze meestal overdag met de kinderen. Op de zaterdagen als de mannen niet thuis 
waren, spraken we weleens af met andere vrouwen. Meestal ’s middags, met de kinderen. 
Maar er was iemand bij die was heel erg netjes, daar mocht ik niet met mijn kinderen 
komen, daar ging ik dan ’s avonds naartoe. Als in het weekend de mannen thuis waren, 
gingen we een heel enkele keer bij vrienden op bezoek. Het weekend was vooral voor de 
familie.”

De mannen kenden de onderlinge gezelligheid vooral tijdens het werk, aan boord. Als ze 
thuis waren, was er nauwelijks contact. Dat was ook niet zo gek, want ze waren maar een 
paar dagen in Katwijk. Gijs: “Een heel enkele keer spraken we wat af met de bemanning. 
Dat kwam eigenlijk door de vrouwen, want wij hadden het daar niet zo op. We hadden 
wel gein aan boord. Als de fles leeg was, zei iemand anders: Ik heb nog wel een halve fles. 
Het gebeurde weleens als je in een haven lag, dat je dan de wal op ging. In Schotland was 
het altijd gezellig, dan gingen we naar het café.” Klazien: “Ze gingen vaak de kroeg in, 
natuurlijk, dat wist ik heus wel. Zo achterlijk was ik ook niet. Ik wist best wat er allemaal 
gebeurde.” 

C

Na vijfendertig jaar aan de wal is Gijs nog steeds niet uitgepraat over de visserij. Klazien 
wordt er wel eens moe van, als hij voor de zoveelste keer over zijn ervaringen begint. 
“Op verjaardagen, als we met onze boot in een jachthaven liggen, als hij ergens vreemden 
tegenkomt: altijd maar weer komt het gesprek op zijn leven als visser. Dan zeg ik wel eens 
dat hij eens iets anders moet vertellen. Dat iedereen die oude verhalen al kent, maar het 
helpt niets. Hij vergeet ook niks uit die tijd. Als hij het over een bepaald schip heeft, weet 
hij nog precies wat voor motor erin zat. Het is gewoon heimwee naar dat leven. Hij heeft 
niet af kunnen maken waarmee hij begonnen was.”

Vangstverwerking op de zijtrawler KW 4, Golfstroom.
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