
De kottervisserij

Naast	de	eerder	beschreven	scheepsty-

pes,	vormen	de	kotters	een	aparte	groep	

die	zijn	oorsprong	had	in	de	vroegere	

kustvisserij.	Aan	het	begin	van	de	twintig-

ste	eeuw	trokken	de	vissers	die	tot	dan	

toe	langs	de	kust	hadden	gewerkt,	steeds	

verder	weg	voor	de	jacht	op	platvis	zoals	

tong	en	schol.	Met	het	oog	op	die	verre	

reizen	werd	een	nieuw	type	vaartuig	ont-

wikkeld:	de	motorkotter.	De	eerste	exem-

plaren	dateren	van	omstreeks	1920,	maar	

de	bloeitijd	van	de	kottervisserij	begon	na	

de	Tweede	Wereldoorlog.

De booMkorkoTTer oF bokker
Na	de	oorlog	en	vooral	na	1960	werd	de	

boomkor	onder	kottereigenaren	een	zeer	

populair	vistuig,	bij	uitstek	geschikt	voor	

de	jacht	op	platvis.	Bij	de	boomkorkot-

ter,	of	bokker,	bevindt	zich	aan	weers-

zijden	van	het	schip	een	beweegbare	

giek	waarmee	een	boomkor	uitgezet	en	

ingehaald	wordt.	De	boomkor	bestaat	uit	

een	sleepnet	dat	wordt	opengehouden	

door	de	boom,	een	metalen	buis	aan	de	

bovenkant	van	het	net.	De	netten	zijn	

verzwaard	met	kettingen	die	over	de	

zeebodem	slepen,	waardoor	de	vissen	

opgejaagd	worden	en	het	net	in	zwem-

men.	De	bomkorvisserij	is	efficiënter	en	

brengt	meer	op	dan	de	bordentrawl,	de	

vroeger	gangbare	visserijmethode	om	op	

platvis	te	jagen.	Maar	de	boomkortech-

niek	is	wel	uiterst	arbeidsintensief:	dag	in,	

dag	uit	moet	er	om	de	paar	uur	uitgezet	

en	ingehaald	worden.	Slaap	en	andere	

bezigheden	schieten	er	vaak	bij	in.

TegenWoorDig
Met	zo’n	driehonderdtwintig	Nederlandse	

kotters,	waarvan	meer	dan	honderd	

grote	bokkers,	is	de	zogenoemde	kleine	

zeevisserij	de	belangrijkste	tak	van	visserij	

in	Nederland.	Op	de	bokkers	vormt	de	

bemanning	van	vijf	tot	acht	man	meestal	

samen	een	maatschap,	een	tamelijk	unie-

ke	werkgevers-werknemersconstructie.	

De	schipper	is	in	de	meeste	gevallen	ook	

de	(mede)eigenaar	en	het	gaat	vaak	om	

familiebedrijven.	De	schipper-eigenaar

ontvangt	naast	zijn	deel	van	de	besom-

ming	–	de	netto	opbrengst	van	een	reis	

–	nog	eens	een	behoorlijk	percentage	

voor	het	beschikbaar	stellen	van	het	schip	

en	de	productiemiddelen;	de	overige	

bemanningsleden	zetten	louter	hun	

arbeidskracht	in.	Ze	zijn	niet	in	loondienst	

en	hebben	dus	geen	cao,	maar	krijgen	

wel	een	deel	van	de	besomming,	gemid-

deld	achtentwintig	procent,	die	ze	met	

zijn	allen	moeten	delen.	Deze	oude	vorm	

van	winstdeling	wordt	nog	steeds	toege-

past.	In	Katwijk	is	de	maatschap	overigens	

nooit	populair	geworden;	de	vissers	ge-

ven	over	het	algemeen	de	voorkeur	aan	

een	cao,	waardoor	ze	misschien	minder	

verdienen,	maar	ook	minder	risico	lopen.

De	meeste	kottervissers	zijn	een	dag	of	

vier,	vijf	van	huis.	Op	zondagnacht	of	

maandagmorgen	vertrekken	ze	en	in	de	

nacht	van	donderdag	op	vrijdag,	of	op	

zaterdagmorgen,	komen	ze	terug,	zodat	

ze	in	de	weekenden	thuis	zijn.	Sommige	

schippers	kiezen	ervoor	om	overweekse	

reizen	te	maken,	zodat	ze	grotere	afstan-

den	kunnen	afleggen,	bijvoorbeeld	naar	

Denemarken	of	Noorwegen.	Soms	maken	

ze	ook	overweekse	reizen	vanwege	slecht	

weer.	Ze	vertrekken	dan	later	in	de	week,	

bijvoorbeeld	op	woensdag,	en	keren	de	

andere	week	op	donderdag	of	zaterdag	

terug.	In	het	tussenliggende	weekend	

wordt	er	doorgevist.

De pk-race
Boomkorren	zijn	zwaar;	er	is	een	grote	

trekkracht	nodig	om	ze	over	de	zeebo-

dem	te	slepen.	Eind	jaren	vijftig	vond	een	

zwaar	gesubsidieerde	nieuwbouwhausse	

van	kotters	plaats	waarbij	de	lengte	van	

kotters	toenam	van	gemiddeld	24	naar	30	

meter.	In	de	jaren	zestig	steeg	het	aantal	

pk’s	van	de	motoren	enorm:	de	pk-race	

was	geboren.	Na	1985,	toen	er	kotters	

gebouwd	werden	met	wel	4400	pk,	maak-

te	de	regering	een	einde	aan	deze	race.

Met	de	vergroting	van	de	schepen	kwam	

er	ook	meer	ruimte	beschikbaar	voor	het	

comfort	van	de	bemanning.	Kottereige-

naren	die	met	hun	tijd	meegingen	en	hun	

schepen	lieten	verlengen	of	nieuwe	sche-

pen	lieten	bouwen,	hadden	geen	moeite	

om	bemanningsleden	te	vinden.	Had	de	

eigenaar	niet	het	geld	of	de	wil	om	te	

investeren	in	een	groter	schip,	dan	werd	

het	steeds	moeilijker	om	met	voldoende	

scheepsvolk	naar	zee	te	gaan.	De	vergro-

ting	van	de	schepen	in	de	jaren	zestig	had	

ook	nadelen:	niet	altijd	was	de	kracht	van	

de	motoren	in	overeenstemming	met	de	

stabiliteit	van	de	schepen.	Wanneer	het	

vistuig	vastliep	aan	de	bodem	of	bij	slecht	

weer,	kon	een	kotter	die	niet	voldoende	

stabiliteit	had	gemakkelijk	omslaan.	In	

de	beginperiode	van	de	technologische	

groeispurt	vergingen	er	daarom	veel	

schepen,	zowel	gloednieuwe	als	recent	
omgebouwde.

verDUUrZaMing
In	kringen	van	milieudeskundigen	klinkt	al	

lang	kritiek	op	het	weinig	duurzame	ka-

rakter	van	de	boomkor.	Door	hun	gewicht	

en	het	snelle	varen	woelen	de	kettingen	

de	bodem	om.	Daarmee	wordt	niet	alleen	

de	gewenste	vissoort	het	net	in	gedreven,	

maar	praktisch	alles	wat	op	de	zeebo-

dem	leeft.	Er	is	dus	altijd	veel	bijvangst,	

die	meestal	dood	overboord	gaat.	Voor	

het	slepen	van	de	netten	is	veel	energie	

nodig	en	de	bokkers	gebruiken	dan	ook	

veel	brandstof.	Deze	factoren	maken	de	

boomkorvisserij	een	milieu-onvriendelijke	

vorm	van	visserij.

De	laatste	jaren	experimenteert	de	vis-

serijsector	daarom	met	alternatieven	voor	

de	boomkor,	gestimuleerd	en	gesteund	

door	het	ministerie	van	Landbouw,	Natuur	

en	Voedselkwaliteit.
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Heleen Messemaker-van der Meij

“Eerst komt de kotter, dan een hele tijd niets 
en dan kom ik”

H ET KAMPERFOELIEPLEIN te Katwijk aan Zee. Keurige, vooroorlogse eengezins-
woningen met aangeharkte voortuintjes. Huis na huis staan, geheel naar Katwijkse 

mode, de bloempotten en snuisterijen symmetrisch opgesteld in de vensterbanken. Heleen 
Messemaker (1967), geboren Van der Meij, woont er al bijna vijfentwintig jaar. Ze is 
getrouwd met Jaap Messemaker (1964), visserman en middelste zoon van Henk en Annie 
Messemaker, die verderop in dit boek nog uitgebreid aan het woord komen. Heleen en 
Jaap hebben drie kinderen: Henk (1989) en de tweeling Arjan en Angela (1994). Op een 
warme zomeravond in 2007 drinken we koffie bij Heleen en praat zij over haar leven, dat 
zij vaker zonder dan met man doorbrengt. Het heeft een hele tijd geduurd voordat zij zich 
met het bestaan van vissersvrouw had verzoend.

l

“Ik was achttien toen ik trouwde, heel jong. Nee, ik kom zelf helemaal niet uit een vissers-
familie, het was echt een heel onbekende wereld voor mij. Toen ik heel jong was, zei ik al-
tijd: Ik hoef nooit een vriend die vaart. Maar ja, het is toch gebeurd. En ik heb een hele tijd 
moeten wennen. Mijn oudere zus kreeg ook een vriend die voer, die zat op een hektrawler, 
dus die was wat langer weg. Mijn zus en ik trokken in die tijd heel veel met elkaar op. 
Maar ja, dan ken je het leven nog niet als vissersvrouw zijnde. Dan trouw je en krijg je je 
eigen woning en dan begint het echte leven… En dan besef je pas, ja, dit is het. Ik vond het 
vreselijk. Die eerste jaren heb ik echt heel moeilijk gevonden. Toen voeren zij ook al naar 
Denemarken en als Jaap dan belde in de weekenden, dan was het altijd huilen. Dat vond ik 
ook wel rot voor hem natuurlijk, maar ja, dan hoorde ik zijn stem weer, en dan, ja...”

Heleens man, Jaap Messemaker, werkt al van jongs af aan in het familiebedrijf, dat vroeger 
onder leiding stond van zijn grootmoeder en nu van zijn vader Henk. Henk Messemaker 
en zijn zonen staan erom bekend dat ze ‘hard varen’: ze maken lange reizen en werken 
keihard om een hoge besomming te kunnen realiseren. In tegenstelling tot andere kotters, 
die korte reizen maken van vier of vijf dagen, is de KW 45, Anna Hendrika, van de familie 
Messemaker meestal langer dan een week van huis.
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“Jaap heeft altijd wel overweekse reizen gedaan, maar vroeger was het zo, dan ging hij een 
maandagochtend weg, was hij een weekend op zee, en dan kwam hij de andere week don-
derdags weer thuis. Dus dan had je een heel lang weekend samen, dat was altijd wel leuk. 
Maar dat veranderde: hoe verder in de tijd, hoe langer de reizen werden en hoe korter hij 
thuis was. Nu is het de bedoeling dat hij maandag binnenkomt in IJmuiden en dan blijven 
ze tot donderdagavond thuis. En dan gaat hij weer weg. In het weekend is hij eigenlijk 
nooit thuis.”

l

“Een paar jaar na ons huwelijk werd onze Henk geboren, toen werd het wel anders. Dan 
kom je meer met andere moeders in contact, je krijgt een heel ander leven. En toen Henk 
ruim vier was, raakte ik zwanger van de tweeling. Toen ik dat hoorde, was dat een hele 
schok. Ik dacht: dan ben ik straks een allenige moeder thuis, hoe ga ik dat allemaal doen? 
We hebben toen met elkaar besproken hoe we dat op gingen lossen, of Jaap niet tijdelijk 
aan de wal moest komen. Mijn ouders boden uiteindelijk hulp aan en zaten dag en nacht 
bij me. Daar zijn we heel erg mee geholpen. Mijn man was ook blij, want die kon op zee 
blijven.” 

“Voor mijn huwelijk werkte ik, maar daar ben ik mee gestopt. Ik heb ook nog wel wat vrij-
willigerswerk gedaan. Ik trok heel veel op met mijn zus, toen haar man nog op zee zat. Met 
mijn vriendenkring werd het al snel minder, want ik had allemaal vriendinnen met man-
nen aan de wal en dan ging je niet zo gauw ’s avonds op bezoek. Dat valt echt allemaal weg. 
Ik kende gelukkig een paar andere vissersvrouwen en ik had mijn schoonfamilie natuurlijk. 
Ik vond het wel fijn dat je dat zo met mekaar hebt: je zat allemaal in hetzelfde schuitje. Als 
ik bij mijn eigen familie kwam, zondags, dan zaten al mijn zwagers en mijn zussen daar, 
dat vond ik dan toch weleens moeilijk. Dan kwam ik daar als enigste zonder man.”

Jaren heeft het Heleen gekost om te wennen aan het leven van vissersvrouw. De kinde-
ren groeiden er mee op en waren van jongs af aan gewend aan een thuissituatie waarbij 
vader afwezig was, ook op belangrijke momenten. “Jaap was bijvoorbeeld nog nooit op de 
verjaardag van de tweeling geweest, Angela en Arjan. Een keer is hij echt speciaal thuisge-
bleven. Ze zijn nu nog een beetje kind, zei hij – ze werden toen dertien – straks geven ze 
er niet meer om, dan hebben ze hun vrienden. De kinderen vonden het natuurlijk heel erg 
leuk.”

“Je bouwt je eigen leven op, ja. Verjaardagscadeautjes of fietsen voor de kinderen, die koop 
je allemaal zelf, zonder je man. Andere mensen doen dat soort dingen toch samen. Ook 
minder leuke dingen moet je alleen oplossen. En in je eentje naar bruiloften, natuurlijk.”

“Met deze visserij is het heel wisselvallig wanneer ze thuiskomen. Het hangt van het weer 
af en van de visvangst. Tegenwoordig hebben ze satelliettelefoon, dus zijn ze heel goed 
bereikbaar. Meestal wacht ik af totdat Jaap mij belt. Als ik een heel belangrijke vraag heb, 
bel ik hem zelf wel even, maar liever doe ik dat niet, want ze schrikken toch. Dan denken 
ze dat er wat aan de hand is. Het is ook vrij duur natuurlijk. E-mail gebruiken we eigenlijk 
niet. Het is er wel aan boord, maar we zijn niet zo van die e-mailers. Ik vind het door de 
telefoon veel leuker. Maar je vergeet ook wel eens wat te vertellen. Dan hang je op en dan 
denk je: dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Meestal belt Jaap één keer per reis, en dan 
nog een keer als hij onderweg is naar huis. Als ze uit Denemarken komen, dan stomen 
ze langs de kust en dan hebben ze vlak bij de Waddeneilanden al bereik met de mobiele 
telefoon. Dan kunnen ze gewoon bellen.” 

“Als hij weggaat, dan belt hij nog even voordat hij uitstoomt. Ik ga hem zelden uitzwaaien. 
Dat vind ik niet zo heel leuk eigenlijk, dan zie je toch dat schip vertrekken en jij blijft alleen 
achter en moet het hele eind alleen terug, naar huis.” 

l

Jaap, zijn vader en zijn twee broers runnen gezamenlijk het familiebedrijf. Maar zoals zo-
veel schippersvrouwen verricht Heleen achter de schermen ook veel werkzaamheden. Ze 
houdt onder meer samen met haar schoonzusjes het schip schoon. Zelf staat ze niet zo stil 

Jaap Messemaker op de brug van de KW 45. In 2008 zijn de taken aan boord opnieuw verdeeld 
en sindsdien is Jaap machinist op de familiekotter.
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bij haar rol; het hoort er gewoon bij. “Ik heb niet echt een functie in het bedrijf. Mijn zwa-
ger doet de administratie en mijn schoonvader heeft weleens gevraagd of ik dat niet wil 
doen. Maar ik had toen mijn gezin, de kinderen waren nog jong. Wie weet, in de toekomst. 
Ik heb natuurlijk nog twee andere schoonzusters, die mogen het van mij ook doen…”

“Af en toe doe ik kleine boodschapjes. Ze faxen meestal de boodschappen door vanaf zee, 
naar de supermarkt. Die worden dan bij mijn schoonmoeder afgeleverd. En dan nemen ze 
het op de volgende reis mee. Vroeger deed mijn schoonmoeder de boodschappen zelf, met 
mijn zwager, dan liepen ze met hele grote karren vol, maar dit werkt beter natuurlijk.”

En over het schoonmaken: “Ze willen het liefst eigen volk. Het moet brandschoon zijn aan 
boord, dat vinden ze belangrijk. Het is eigenlijk nauwelijks nodig, want het ís er al heel 
schoon. Wij doen echt dingen waar ze zelf niet aan toekomen, de matrassen afhalen, en 
goed stofzuigen, dat soort dingetjes eigenlijk. De wastafels en de wc’s houden ze zelf goed 
schoon. Tegenwoordig hebben ze ook een eigen wasmachine aan boord. Maar ze hebben 
niet heel veel tijd als ze terugstomen, dus het lukt ze niet om alles schoon te maken. Ze re-
pareren vaak de netten onderweg terug naar huis. Die slepen natuurlijk over de grond, dus 
je trekt snel wat kapot, door scheepswrakken en stenen. Met dat schoonmaken aan boord 
zijn we toch wel een middag bezig. We krijgen er wel wat voor, een aardigheidje. Van 
mij hoeft dat niet, maar ze willen dat zelf. Het is wel gezellig met mijn schoonzussen. De 
mannen zijn dan meestal aan dek bezig; dan ben je toch een beetje in de buurt van je man. 
Meestal gaan we schoonmaken als ze een week thuis zijn, want anders is het heel kort dag. 
Normaal liggen ze maar twee of drie dagen in de haven.”

l

Het contact met de familie houdt niet op bij intensief samenwerken aan boord – de 
gezinnen Messemaker wonen ook nog eens op een steenworp afstand van elkaar. “Nu de 
kinderen groter worden, geven ze er niet zoveel meer om. Maar toen ze klein waren, was 
het heel fijn dat er familie in de buurt was. Opa en oma wonen om de hoek. Drie huizen 

vissersvrouwen		

Tot	de	jaren	tachtig	was	er	weinig	aan-

dacht	voor	de	rol	van	de	vrouw	binnen	

de	visserij	en	het	vissersgezin.	Uit	recent	

onderzoek	blijkt	dat	met	name	echtgeno-

tes	van	kottereigenaren	een	belangrijke	

functie	hebben	bij	de	ondersteuning	van	

hun	zeevarende	echtgenoten,	maar	dat	

deze	taak	door	de	vissersgemeenschap	

sterk	wordt	ondergewaardeerd.	Veel	

vrouwen,	dochters	en	schoondochters	

van	schipper-eigenaren	of	reders	doen	

onbetaald	werk	ten	behoeve	van	het	be-

drijf.	Negen	op	de	tien	vrouwen	van	kot-

tereigenaren	verrichten	werkzaamheden	

voor	het	familiebedrijf.	Ze	verschonen	de	

bedden	aan	boord,	maken	de	verblijven	

schoon,	bestellen	voedselvoorraden,	

houden	de	administratie	bij	of	doen	de	

boekhouding.	Het	grootste	deel	van	deze	

vrouwen	is	minder	dan	een	dag	per	week	

met	deze	werkzaamheden	bezig,	maar	

ongeveer	een	derde	werkt	meer	dan	een	

dag	per	week	voor	het	bedrijf.	Omdat	

kotters	vaak	meerdere	eigenaren	heb-

ben,	meestal	een	vader	en	zijn	zoons,	zijn	

er	ook	meerdere	vrouwen	in	het	bedrijf	

actief.

Het	Landbouw	Economisch	Instituut	(LEI)	

heeft	becijferd	dat	de	onbetaalde	inzet	

van	vrouwen	de	familiebedrijven	een	

forse	besparing	oplevert,	geld	dat	anders	

uitgegeven	had	moeten	worden	aan	(ad-

ministratief)	personeel	en	diensten.	De	rol	

van	deze	vrouwen	is	dus	belangrijk,	maar	

onzichtbaar.	Uit	een	onderzoek	door	het	

LEI	onder	vrouwen	van	Nederlandse	kot-

tereigenaren	blijkt	dat	deze	vrouwen	het	

heel	belangrijk	vinden	om	bij	het	bedrijf	

betrokken	te	zijn.	“Het	familiebedrijf	en	

het	vissersbestaan	zijn	zo	bepalend	in	het	

leven	van	een	vissersvrouw	dat	werken	

voor	het	bedrijf	een	manier	is	om	actief	

betrokken	te	zijn	bij	het	reilen	en	zeilen	

van	het	bedrijf”,	stelt	het	rapport.	De	

informele	rol	van	vrouwen	zou	daarom	

verder	moeten	worden	versterkt	–	om	

vrouwen	meer	kansen	te	geven	op	de	

arbeidsmarkt,	maar	ook	om	ze	in	staat	

te	stellen	nog	meer	bij	te	dragen	tot	het	

succes	van	het	familiebedrijf.	Te	denken	

valt	aan	speciale	cursussen	op	het	gebied	

van	visserijmanagement,	milieubeheer	en	

visstandbeheer.	Ook	kunnen	veel	vis-

sersvrouwen	baat	hebben	bij	algemene	

opleidingen	op	het	gebied	van	marketing	

en	boekhouding,	waarmee	ze	ook	de	

kans	op	ander	werk	vergroten.

Kombuis en messroom van de KW 45 zien er altijd spic en span uit.

Ook de Europese Commissie bekommert zich 
om de rol van vrouwen in de visserij. 
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vinvis
Vissersvrouwen	voelen	zich	betrokken	bij	

de	visserij	maar	waren	tot	voor	kort	niet	

georganiseerd.	Uit	een	onderzoek	onder	

vrouwen	van	kottereigenaren	eind	jaren	

negentig	bleek	dat	maar	liefst	zevenen-

tachtig	procent	geïnteresseerd	was	in	het	

volgen	van	visserijbeleid,	maar	dat	tachtig	

procent	van	deze	vrouwen	nooit	naar	

bijeenkomsten	ging.	Meer	en	meer	raken	

vrouwen	van	Nederlandse	kottereigena-

ren	ervan	overtuigd	dat	het	nuttig	is	om	

de	overheid	en	de	milieubeweging	op	de	

voet	te	volgen,	te	meer	omdat	hun	man-

nen	veel	op	zee	zijn	en	dan	niet	snel	en	

adequaat	kunnen	reageren.	Ook	vinden	

ze	het	belangrijk	om	het	imago	van	de	

Nederlandse	visserij	op	te	poetsen.

In	2000	is	daarom	het	Nederlandse	

netwerk	VinVis	(Vrouwen	in	de	Visserij)	

opgericht.	Het	doel	van	het	netwerk	is	

om	mee	te	denken	over	de	toekomst	van	

de	Nederlandse	visserij	en	mee	te	werken	

aan	het	voortbestaan	van	de	visserijge-

meenschappen	en	het	familiebedrijf.	De	

aangesloten	vrouwen	van	schipper-ei-

genaren	bediscussiëren	en	bestuderen	

de	meest	uiteenlopende	visserijzaken	en	

wisselen	ervaringen	uit.	Ook	bespreken	

ze	de	rol	en	positie	van	de	vrouw	in	de	

visserij.	Pleitbezorging	zien	zij	als	een	van	

hun	belangrijkste	taken.	Ze	bezoeken	

openbare	bijeenkomsten,	hebben	contact	

met	organisaties	die	invloed	hebben	op	

het	beleid	en	onderhouden	ook	contact	

met	vissersvrouwen	van	

andere	Europese	landen.	

Sinds	2006	bestaat	er	

zelfs	een	Europees	net-

werk:	AKTEA,	dat	op	dit	

moment	een	Nederlandse	

vissersvrouw	als	voorzitter	heeft.

Het	perspectief	van	de	vrouwen	die	zijn	

aangesloten	bij	het	netwerk	verschilt	van	

dat	van	de	mannen	in	de	visserijsector.	

De	vrouwen	pleiten	onder	meer	voor	een	

grotere	maatschappelijke	erkenning	van	

de	rol	van	vrouwen;	voor	sociale	verze-

keringen	en	rechten	als	zwangerschaps-

verlof	en	kinderopvang	voor	vrouwen	die	

werkzaamheden	verrichten	voor	het	vis-

serijbedrijf;	en	voor	een	gericht	trainings-

pakket	voor	vrouwen	in	de	visserij,	in	het	

bijzonder	op	het	gebied	van	bedrijfsfinan-

ciën,	personeels-	en	bemanningszaken,	

handel	en	verwerking,	veiligheid,	milieu	

en	visserijbeheer.

In	november	2001	organiseerde	de	Ne-

derlandse	visserijsector	een	symposium	

over	de	toekomst	van	de	kottervisserij.	

Voor	deze	bijeenkomst	waren	op	verzoek	

van	VinVis	voor	het	eerst	ook	vrouwen	uit-

genodigd.	Veel	mannen	en	vrouwen	kwa-

men	opdagen	en	discussieerden	geza-

menlijk	over	sociale	en	milieukwesties	die	

de	toekomst	van	de	bedrijfstak	bedreig-

den.	Sinds	deze	bijeenkomst	is	de	rol	van	

vrouwen	in	de	visserij	veel	zichtbaarder.	

Ze	laten	van	zich	horen	op	bijeenkomsten	

met	milieuactivisten	of	ambtenaren.	De	

overheid	en	het	Productschap	Vis	erken-

nen	VinVis	inmiddels	als	een	belangrijke	

gesprekspartner	en	er	is	meer	belangstel-

ling	voor	de	sociaal-culturele	kant	van	de	

visserij.	Door	voortdurend	aandacht	te	

vragen	voor	de	positieve	rol	die	vissers-

vrouwen	kunnen	spelen	binnen	de	sector,	

zijn	ook	de	visserijorgani-

saties	–	traditionele	man-

nenbolwerken	–	nu	meer	

geneigd	om	met	VinVis	

samen	te	werken	en	naar	

vrouwen	te	luisteren.

verderop woont een schoonzusje, en in de Ligusterstraat woont er nog een. De jongste 
broer van Jaap heeft hier ook gewoond, maar die is verhuisd. We zien elkaar altijd bij mijn 
schoonouders. Ik ben niets anders gewend dan veel familie om me heen. Dat is geen pro-
bleem zolang je iedereen maar in zijn waarde laat. Het gaat wel altijd over de visserij; daar 
moet je wel een beetje over mee kunnen praten. Ik zeg weleens tegen mijn man: Het is 
weekend, hoor! Dit is wel een unieke situatie natuurlijk, dat een vader met zijn drie zoons 
vaart en dat ze zo goed met elkaar op kunnen schieten. Het is heel eigen, je bent gauw 
geneigd om dingen eerlijk tegen elkaar te zeggen en dan kan het soms heel erg uit de hand 
lopen. Met collega’s moet je je inhouden, maar bij familie is dat anders. Maar bij hen gaat 
het goed.”
 
“Jaap z’n vader is zijn alles. Als hij weleens belt vanaf zee wanneer zijn vader een reisje 
thuis is, belt hij eerst naar zijn vader en dan pas naar mij. Ik zeg weleens plagend tegen 
hem: Eerst komt de kotter, dan een hele tijd niks, en dan ik. Maar dat is natuurlijk niet zo. 
Ik sta heel erg achter mijn man, hoewel ik het toch weleens erg moeilijk vind. Ik weet ge-
woon dat het echt nodig is, dat harde werken, om te overleven in de visserij. Andere Kat-
wijkers verklaren ze voor gek dat ze zo lang weggaan. Ze zijn nog niet zo lang bezig, dus ze 
hebben nog helemaal geen reserve waar ze op kunnen teren. Mijn man zegt weleens: Over 
vijf jaar wordt het rustiger. Maar dat roept hij al jaren.”

l

“De ontwikkelingen in de visserij volg ik niet actief – ik hoor het nieuws wel via mijn man. 
Jaap is er heel erg vol van en hij bespreekt heel veel thuis, hij betrekt mij er ook heel erg 
bij. Dus ik weet wel het een en ander. Maar ik ga er niet voor zitten om erover te lezen. Ik 
lees het blad Visserijnieuws niet; dat doet mijn schoonmoeder ook niet. Mijn schoonvader, 
die houdt het heel goed bij, samen met Jaap eigenlijk. Zijn andere broer is minder geïnte-
resseerd in de zakelijke kant, dat is wel een hele goede visserman, maar die zakelijke kant 
heeft hij niet zo. En Willem, zijn jongere broertje, die komt pas kijken… Maar die wordt er 
heel erg bij betrokken. Want een tijdje terug was hij een reisje thuis en toen is hij toch ook 
naar een vergadering gegaan, over de visserij. Als ze alle vier op zee zitten, vertegenwoor-
digt niemand het bedrijf. Mijn schoonvader zegt weleens tegen ons, de vrouwen: Kunnen 
jullie niet een keer gaan? Maar bij die vergaderingen zitten vooral mannen...”

“Mijn man zegt vaak: Als je de vrouw er niet voor hebt, dan werkt het gewoon niet. Als 
ik mijn man voortdurend zou tegenhouden, dan wordt het voor hem ook niet makkelij-
ker. Maar ja, je bent op deze manier wel heel veel alleen met je gezin bezig. Van de gekste 
kleine dingetjes, alles doe je zelf. Dan zie ik bij mijn eigen zusters thuis dat die heel veel 
met zijn tweeën kunnen doen, de taken verdelen. Dingen als koken, groenten schoonma-
ken, ’s avonds de vuilnis buiten zetten.”
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“Ik doe huishoudelijk werk. Daar heb ik bewust voor gekozen zodat ik thuis ben voor 
de kinderen als ze uit school komen. Ik werk bij twee gezinnen en dan ook nog bij mijn 
schoonmoeder, samen met mijn schoonzusje. Ik vind dat gewoon heel erg handig. Ten 
eerste kan ik zelf bepalen wanneer ik werk, de vakanties blijf ik thuis. Omdat mijn kinde-
ren ook al geen vader thuis hebben, vind ik het heel belangrijk dat ik er dan wel als moeder 
voor ze ben. Hoe ouder ze worden, hoe makkelijker het wordt. Die tweeling vindt het nog 
altijd fijn dat ik er ben. Het komt weleens voor dat ik nog bij de kapper zit als ze uit school 
komen, dat vinden ze dan toch niet leuk.”

Zoon Henk zit op de Visserijschool. Hij volgt de opleiding SW 5, waarmee hij uiteindelijk 
op schepen tot zo’n vijftig meter terecht kan. “Bij onze Henk zat het er van jongs af aan al 
in; hij was altijd met bootjes aan het spelen en hij tekende altijd kotters. Toen hij nog klein 
was, als Jaap naar IJmuiden moest voor reparaties, dan lag Henk ’s avonds te wachten tot-
dat-ie wegging, want hij wilde zo graag mee. Maar dan viel hij in slaap en ging Jaap stiekem 
weg en als hij dan wakker werd, was hij hartstikke boos.”

Henk was zeven jaar oud toen hij uiteindelijk voor het eerst een reisje meeging. “Hij mocht 
wel mee van mij, hoewel ik het wel een beetje eng vond. Het blijft toch je kind, hoe oud 

hij ook is. Maar ja, je groeit ermee op, je denkt dat het zo hoort. En zijn eigen opa was aan 
boord, zijn vader en zijn ooms. Met vreemden had ik hem nooit meegegeven toen hij zo 
klein was.”

“Je bent af en toe gewoon angstig. Een paar jaar geleden zijn er drie vissers omgekomen 
die een mijn hadden opgevist. De eerste keer dat je man daarna weggaat en je hoort dat ze 
ook zo’n bom aan boord hebben, daar schrik je echt wel van.  Ook als het hier thuis heel 
erg stormt – die angst blijft altijd. Maar ik ga dan toch niet uitzoeken of het bij hen ook 
zulk slecht weer is, want dan maak je je misschien alleen maar onnodig ongerust. Je gaat 
dan heel gespannen leven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je 
het zo rustig mogelijk probeert te houden.”

“Ik ga het zeker niet tegenhouden als Henk naar zee wil. Nee, ik heb het nooit ontmoedigd. 
Maar hij was een tijdje terug een paar dagen met school weg, Jaap vertrok tegelijkertijd 
en toen dacht ik wel: dit is dus de toekomst. Straks ben ik ook onze Henk nog kwijt. Dat 
voelde niet goed.”

l

Zomer 2009. Het gesprek met Heleen van twee jaar eerder blijkt een momentopname. Er 
is veel veranderd. Haar zoon Henk heeft de Visserijschool bijna afgemaakt en loopt sinds 
kort stage aan boord van de KW 45. Het maakt Heleen – zoals ze al had voorspeld – extra 
ongerust wanneer haar zoon en echtgenoot samen op zee zijn. Henk Messemaker senior 
is wegens ziekte definitief aan de wal gekomen en Jaap en zijn broers runnen nu gedrieën 
het familiebedrijf. Broertje Willem komt allang niet meer ‘net kijken’, benadrukt Heleen. 
De Messemakers werken zo mogelijk nog harder dan ze al deden. De familie doet nu 
aan (semi)continuvaren: de bemanning vaart drie of vier weken en is een week thuis. Ze 
wisselen elkaar zoveel mogelijk af, zodat de kotter de IJmuidense haven nog maar zelden 
aandoet, en dan altijd maar heel kort. De schoondochters maken niet meer schoon aan 
boord van het schip.

Een jonge Henk Messemaker junior aan boord van zijn opa’s schip. Heleen: “Het zat er bij onze 
Henk altijd al in; hij speelde met bootjes en tekende voortdurend kotters.”
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