Visserij in Makkum

Samenstelling en tekst:

Otto Gielstra

Dit is een aangepaste versie van de tentoonstellingsgids
uitgegeven bij de expositie ’Visserij in Makkum’ (2003)
aangevuld met ´nieuw´ fotomateriaal en later in Aldnijs
verschenen artikelen betreffende de visserij

Uitgave: stichting Ald Makkum (2011)

Visserij fototentoonstelling stichting Ald Makkum 2003

De vissersvloot in 2003

Ten tijde van de visserijtentoonstelling in 2003 werd deze lijst samengesteld
van schepen met een WON-nummer die nog actief waren in de visserij. In
2010 zijn de WON 24, 33 en 62 gestopt maar kwam de WON 50 in de vaart.

WON 38 (bouwjr. 1986)
Fa. Gebr. de Haan

WON 39 (bouwjr. 1978)
A. Koornstra

WON 21 (bouwjr. 1988)
J.A. IJska

WON 3 (bouwjr. 1995)
Mts. J. en R. Nadema

WON 32 (bouwjr. 1915)
F. en H. Bootsma

WON 24 (bouwjr. 1990)
Gebr. A., A. en J. Koornstra

WON 1 (bouwjr. 1983)
T. van Malsen

WON 62 (bouwjr. 1937)
P. Poepjes

WON 43 (bouwjr. 1996)
Fa. Koornstra & Huisman

WON 4 (bouwjr. 1934)
L. van Malsen jr.

WON 33 (bouwjr. 1948)
F. Bootsma

WON 77 (bouwjr. 1961)
A. en H. Poepjes
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De vissersvloot in 2010-2011

WON 1
WON 2
WON 3
WON 4
WON 17
WON 21
WON 32
WON 35
WON 37
WON 38
WON 39
WON 42
WON 43
WON 50
WON 77

SIETSKE KLAAS

VERTROUWEN
IJFKE
CHARLOTTE
JURJENNA
LUCTOR ET EMERGO
HOOP OP ZEGEN
BARI
KLAASKE JAN
GEERTJE
VAYA CON DIOS
BRIES
WIETSKE

Eu-identificatieno:

bouwjaar loa

tonnage

vermogen

NLD199501944
NLD193400533

1995
1934
1908
1988
1915
1958
1950
1986
1978
1971
1996
1960
1961

73BT
11BT

257,00KW
131,00KW

NLD198300524

NLD198800495
NLD191500566

NLD195002658
NLD198600577
NLD197800581
NLD197100374
NLD199602081
NLD196000230
NLD196100590

1983

13,15 m

23,90 m
13,26 m
15,25 m
19,64 m
16,96 m
14,84 m
17,50 m
15,18 m
14,04 m
7,25 m
20,41 m
20,19 m
19,05 m

10BT

45BT
20BT

12BT
29BT
13BT
2BT
54BT
39BT
27BT

79,00KW

155,00KW
56,00KW

10,70KW
96,00KW
96,00KW
22,00KW
221,00KW
188,00KW
162,00KW

bemann.

IRCS

1

PH4065

2
2

PIWW

2
2

1
3
2
2
2
2
2

PE6927
PDBI
PIBP
PIRC

WON 37 (bouwjr. 1950)
F. en H. Bootsma

WON 24

WON 50 (bouwjr. 1960)
Visserijbedrijf Koornstra

OUDESCHILD - De Texelse vissersvloot is weer een garnalenkotter rijker.
Erik Kalf uit Oudeschild heeft de WON 24 uit Makkum overgenomen van
Andries Koornstra en omgedoopt tot TX 65 Bona Fide.

Kalf werkte tot voor kort nog bij de TESO en voer voordien op de TX 12,
de TX 94 en de gesaneerde TX 2. Op 8 september werd in Oudeschild op
de 22 meter lange kotter open huis gehouden.

Naast Kalf bestaat de bemanning de komende tijd uit Andries Koornstra
en zijn zoon Hidde, die de nieuwe Texelse schipper de afgelopen weken al
bijstonden in de garnalenvisserij op de westelijke Waddenzee.

WON 42 (bouwjr. 1971)
E. Poepjes

De eurokotter WON 24 Elizabeth werd in 1990 gebouwd bij hoofdaannemer Machinefabriek Hollander in Lemmer en meet 92 gt bij een lengte
van 22 meter en een breedte van zes meter. Zowel de 300 pk hoofdmotor
als de hulpmotoren zijn van Deutz. Bijna veertig jaar lang beoefenden de
Gebr. Koornstra de garnalen- en kustvisserij.

Tweemaal bestelden zij een nieuwe eurokotter. De laatste jaren voer
schipper Andries met personeel zonder zijn broers Albert en Jan.
(BK/AAE) Bron : Schuttevaer.
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De Makkumer visserij

Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, zorgde de komst van een groot aantal Lemster vissers voor een enorme bloei van de plaatselijke visserij (1).
Lange tijd werd verondersteld dat de Zuiderzeevisserij vanuit Makkum voor die
periode weinig meer voorstelde dat ‘botgrabbelje’ en het uitzetten van netten in
de voor de kust aanwezige slenken. Met een eenvoudig bootje kon hier worden
volstaan. Dan was er nog de visserij bij de grote zeesluis. Gezien de pachtprijzen die hier voor werden neergeteld moet dit een lucratieve handel geweest zijn.
Hetzelfde geldt voor de visserij op de Makkumer- Parregaster-, en Workumermeer. Dit vlak achter de kust gelegen merengebied strekte zich uit van Makkum
tot Workum. Dorpen als Allingawier, Exmorra en Parrega (2) hadden allen binnenvisserij van betekenis. De zoetwaterbot en baars waren wijd en zijd befaamd
en de fijnproever had er graag een reis naar Makkum voor over, getuige vele
19e eeuwse reisverslagen. Hoofdbestaan voor deze vissers was echter de paling, die afzet vond bij de handelaren in Heeg, Gaastmeer en Workum en daarna
vertscheept werd naar Holland en Engeland.
Over de visserij op zee wordt meestal gezwegen. Door de veelal heersende
westenwinden ligt Makkum meest aan lagerwal. De ondieptes voor de kust zorgden er voor dat het door de stroom meegevoerde wier lang bleef hangen, zodat
fuikenvisserij vlak onder de kust onbegonnen werk was. Toch komen wij, uit de
periode 1780 tot 1900, de nodige gegevens tegen over Makkumer families die
generatie na generatie met half-gedekte (= grotere) schepen de Zuiderzee bevisten.
(1) 1972 hoogtepunt 50 kotters met als thuishaven Makkum
(2) in Parrega heette het belangrijkste logement "de Drie Botten".

In 1866 strandde de tjalk ”Borija” voor de kust van Makkum, een viertal visserspinken schieten te hulp
(onbek. tekenaar)
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Haringvisserij
Kustvisserij

Door de eerder genoemde geografische problemen was
Makkum van weinig betekenis voor de fuikenvisserij op haring en ansjovis zoals die eeuwenlang aan de Friese
noordkust werd uitgeoefend. Als er rond 1885-’90 (1) voor
het eerst sprake is van massale fuikenvisserij voor de kust
in Wonserdeel (2) dan bevindt zich het centrum hiervan in
Zurich. Deze visvangst met kleine open bootjes vanaf de
zeedijk waaide over van de Friese noordkust waar men de
visserij met vaste fuikopstellingen (z.g. Rigelen) al veel langer beoefende. Deze visserij bleek zeer succesvol in de
evenwijdig langs de zeedijk van Cornwerd naar Harlingen
lopende stroomgeul de Boontjes.
Visser met haringmand op de
zeedijk bij Zurich.

Haringvisserij bij Zurich omstreeks 1928. Van links naar rechts:
WON 44 Jan Plantinga en Jan Veersma. WON 54: Ype de Boer
en Yde de Boer jr. In en bij de HA 7: B. Nielsen, E. Haagsma en
P. Attema.

Haringvissers nabij Dijksterburen (Kimswerd)
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De plaats in zee werd mede bepaald door de haaks op de
zeedijk staande golfbrekers, de z.g. ‘haaden’, die vaak van
een naam waren voorzien. Zo komen we alleen al tussen
Zurich en Dijksterburen de namen: it goudhaad, izerhaad,
Sjoerd Cousynshaad en Obe Tsjitshaad tegen. Van Obe
Tsjits is bekend dat zij dagelijks op de golfbreker aanwezig
was om haar man te helpen bij de vangst. Gaf ze tijdens
de haringtrek geboorte aan een kind dan was dat geen
reden om de volgende morgen niet op ‘it haad’ te verschijnen.
Al naar gelang de gunstige ligging werden de haaden bevist door vaste ploegen van twee tot soms wel 8 boten.
Deelname was overerfbaar maar nieuwe leden werden geballoteerd. Al had dit laatste vooral te maken met de gemeenschappelijke berging van vaartuigen en vistuig.

De haadvisserij was seizoengebonden en de meeste vissers werkten zomerdag bij de boer. Als in het voorjaar de
haring de Zuiderzee opzocht om kuit te schieten was het
tijd om de open bootjes uit de bergingen te halen. Ineengestapeld lagen deze op de zolders van de zeedijkswoningen. Gemeenschappelijk werden ze naar buiten gehaald
en over de zeedijk getild. Daarna kwamen de vaste fuikopstellingen in zee.
Men viste op de z.g. Zuiderzeeharing, een 26 tot 27 cm
lange voorjaarsharing, niet erg vet, maar bijzonder smakelijk in gerookte toestand. Als het te lang koud bleef, als bijvoorbeeld het ijs er nog in lag, dan kwam de haring niet en
bleef rustig in het zuidelijk deel van de Zuiderzee. Doorgaans kon men in februari met vissen beginnen en dat kon,
in het gunstigste geva,l doorgaan tot eind mei. Sommigen
visten in de herfst opnieuw op ‘blyk’ of op ‘trijekloazen’,
ook wel drielingen en in het Hollands ‘stoters’ genoemd. In
de lengte zaten die tussen de kleine ‘blyk’ en de normale
haring in. De haringen waarop in de herfst werd gevist,
werden wel ‘wintermantsjes’ genoemd.
Uiteraard was deze visserij afhankelijk van het weer. In Zurich had men het liefst noorderwind, iets hogerop langs de
Friese kust hoopte men op westenwind, want daar was het
wad dan vlak. In alle gevallen gold echter: als er geen voldoende vloed kwam dan ving men niets. Omdat de Makkumer vissers niet zozeer meededen aan deze kustvisserij
(staand want) en met hun grotere schepen verder op zee

visten (gaand want) hadden zij alle belang bij de wisselende omstandigheden. Want de haring liet zich moeilijk
voorspellen. Vloeide het water bij laagtij niet snel genoeg
(achterhâldend tij) dan konden de fuikenvissers het vergeten. Hetzelfde gold voor harde wind, de haringen die onderweg waren bleven dan in de Zuiderzee, want normaal
gesproken volgde dan weer mooi weer. Omgekeerd was
dat ook van toepassing op storm na mooi weer, want ook
dan bleef de haring rustig in de Zuiderzee.

Haringvisserij bij ”Óbe’s Haad” tussen Zurich en Kimswerd

WON-nummering
In 1911 werd een nationaal visserijregister ingesteld, voortaan moest op de boeg van ieder vissersschip de gemeente
van herkomst worden vermeld. Voor Wonseradeel werd
dat de afkorting WON gevolgd door een van gemeentewege toegekend nummer. Uit de opgestelde lijst blijkt dat
niet alleen de aan de kust gelegen dorpen: Gaast, Makkum, Cornwerd en Zurich dan thuisbasis zijn voor vissers.
Pingjum, Kimswerd en Witmarsum worden genoemd, maar
ook vissers in de door de inpoldering van de omringende
meren getroffen dorpen Allingawier en Exmorra worden ingeschreven.

(1) Een zekere Albert Kool zou in die tijd deze visserij in Zurich hebben
geïntroduceerd. De familie Kool was afkomstig uit Makkum, leden
van de familie waren o.m. werkzaam als aannemers van waterstaatswerken. Lieuwe Kool was lang pachter van de Makkumer
zeesluis en tevens havenmeester. Andere familieleden pachtten de
lucratieve visserij achter de sluis. Aannemer Pieter Kool tenslotte
leverde zijn naam aan de ‘’Piters Koaltille’’, de steile brug over de
Bleeksriege nabij de Laan.
(2) Een rapport van de Zuiderzee Vereniging uit 1905 maakt melding van
de voor- en najaarsvisserij in Wonseradeel met 27 scheepjes en 50
man. Harlingen 15 bootjes, Barradeel 60 boten en ongeveer 83 personen, in het Bildt met 42 scheepjes en 82 koppen.

1934 Op de achtergrond de botter ”Weltevreden” WON 6* van
Jan Sjoerds Anema uit Kimswerd. v.l.n.r.: Jan Anema, Siemen
Zwerver, Arjen Anema, Sjoerd Anema en Jan H. Anema
* De botter van Anema doet dienst tot januari 1943. Dan wordt
zij vervangen door de bijna 20 m. lange motorkotter WON 6
onder dezelfde naam ”Weltevreden” waarmee men vist vanuit
Kornwerderzand. In juli 1943 wordt deze echter gevorderd door
de Duitse bezetter en pas weer vrijgegeven in oktober 1945.
De oude ”Weltevreden”” was nog paraat en als WON 40 werd
de botter weer voor de visserij ingezet. In 1958 wordt schipper
Siemen Zwerver mede-eigenaar van de kotter en 10 jaar later
zijn vader en zoon Siemen en Anne Zwerver eigenaar van de
WON 6. Zij vissen tot 1978, het schip ligt daarna een aantal
jaren doelloos in Harlingen en is thans verbouwd tot pleziervaartuig.
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Voorjaar 1923 haringvissers nabij Zurich. Van links naar rechts: bij
de WON 44 eigenaar Jan Veersma (caféhouder, boer en
visser) en Rein Westendorp uit Makkum (later naar Amerika
geëmigreerd). In de WON 13, Bauke Politiek (later in Witmarsum
woonachtig) en eigenaar Liske Rinia uit Makkum (voorheen
Gaast). In de WON 54: achterin Yde de Boer, E. Haagsma ( vis-rijder uit Harlingen) en naast de boot: eigenaar Ype de Boer (vader
van Yde) uit Zurich.

Bijgaand: historisch overzicht van de op de foto afgebeelde
scheepjes.

1913 WON 44 open zeil- of roeiboot / bem. 2
inhoud: 3,5 m3
eigenaar: Thijs Dijkstra, Zurich
soort visserij: haring-, bot- en palingvisserij in de Zuiderzee
Historie:
13-02-1913
25-03-1919
09-11-1933
17-09-1933

WON 44
WON 44, eig. Jan Veersma, Zurich
WON 44, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee
HA 47

1911 WON 13 open roeiboot / bem. 1. cons.* nr. 7
inhoud: 1 m3
eigenaar: Liske Rinia, Gaast
soort visserij: botvisserij in de Zuiderzee

Historie:
01-07-1911 WON 13
13-06-1923 WON 13, eig. Jan Rinia, Makkum
09-11-1932 WON 13, doorgehaald wegens afsluiting Zuiderzee

1911 WON 54 open roeiboot / bem. 2
inhoud; 3,5 m3
eigenaar: Douwe de Vries, Zurich
soort visserij: haring- en botvisserij met haringfuiken in de
Zuiderzee

* Cons. betekent : consentnummer = vergunningnummer.

* Vernoemd naar burgemeester Jan H.H. Piccardt van Wonseradeel. De
Zurichers hadden, evenals hun Kimswerder collega’s, de gewoonte hun
scheepjes namen te geven, in tegenstelling tot hun zuidelijker gevestigde collega’s. In Cornwerd, Makkum en Gaast gingen de vissersboten
toen, in het algemeen, naamloos door het leven.
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Historie:
01-07-1911 WON 54, eig. Douwe de Vries (= 28-01-1912)
15-02-1912 WON 54, eig. Ype de Boer, Zurich (cons. nr. 16)
16-06-1923 WON 54, doorgehaald, thans reserveboot WON 54

1923 WON 54 open roeiboot ”Piccardt” * / bem. 2
inhoud: 3,5 m3
eigenaar: Ype de Boer, Zurich
soort visserij: haring- en botvisserij in de Zuiderzee

Historie:
29-01-1912 BAR 60
16-06-1923 WON 54 ”Piccardt”
22-03-1947 WON 54 ”Piccardt”, doorgehaald, gesloopt

Tjitte de Vries

1946

tot

1949

WON 18 motorkotter "Prinses Magriet" / bem. 4
afm. 16,00 x 3,35 omv. 4,82 inh.: bruto: 47,88 m3, netto: 21,55
m3. brt.: 16,92, nrt.: 7,61
bouwjaar: onbek. verbouwd in 1946
motor: 26 pk Kromhout ruwoliemotor, 1 cil. (1924)
eigenaren: Andries Visser (* 30-09-1888), Buren 16, Makkum en
Tjitte Heins de Vries (* 04-04-1878), Cornwerd 34
soort visserij: paling-, bot-, en snoekbaarsvistuigen. nevenbe
drijf: montévisserij. Volgboten: WON 18 roeiboot + 1 boot
Historie:
01-06-1946
26-11-1946

00-02-1948

WON 18 motorkotter "Prinses Magriet" / bem. 4
afm. 16,00 x 3,60 x 2,10. omv. 6,40
inhoudsmaten: bruto: 72 m3, netto: 32,40 m3. brt.: 25,44, nrt.:
11,44
bouwjaar: 1948
werf: Westerdijk, Terhorne
motor: 80 pk Deutz diesel, 6 cil. 1400 omw. nr. 417237/42 (1948)
bunkercapaciteit: 1000 liter verbruik: 20 lit./u. snelheid: 7 mijl
eigenaar: Andries Visser (* 30-09-1888), Buren 16, Makkum
soort visserij: fuiken, staandwant, snoekbaarsnetten in IJsselmeer
en Waddenzee
Historie:
01-06-1949
29-10-1953

01-06-1957

1957

vrachtschip, eig. A. Zeldenrust, Warns
WON 18, eig. A. Visser, Makkum en T. de Vries,
Cornwerd
WK 30, eig. A. Visser, Workum

1968
1972

Op de Kop van de afsluitdijk had Tjitte de Vries uit
Cornwerd zijn visserij. Net op het punt waar de
Dijkvaart het breedst was liet hij een nieuwe woning bouwen. Het terrein was omgeven door sompige rietlanden, om met droge voeten thuis te
komen werd een lange voetbrug naar zijn domein
aangelegd. Tjitte was een kundig visser en naar
verluidt kon hij zijn nieuwe onderkomen na één
geslaagde vangst contant afreken. Na 1932, de afsluiting van de Zuiderzee, bleef hij toekomstmogelijkheden zien. Inplaats van gebruik te maken van
de Zuiderzeesteunwet, investeerde Tjitte in
nieuwe visserijmethoden. Ook uit Makkum was
belangstelling voor zijn aanpak. Vissers als Jan
van der Laan en ‘Grutte’ Andries Visser werkten
voor en met hem samen.
Uit de samenwerking met Visser stamt de opdracht, vlak na de oorlog, voor de bouw van de
zeer geavanceerde kotter WON 18 “Prinses Magriet”. Door het na-oorlogse gebrek aan materiaal
stagneerde de bouw en moesten ze tijdelijk een
ander schip inzetten. Toen De Vries uit het project
stapt, restte Visser weinig anders dan veel zaken
uit het oorspronklijke plan te schrappen.
Zowel van de eerste WON 18 (1946) als van de in
1949 opgeleverde kotter hebben we geen foto’s.

In 1949 werd Tjitte’s onderkomen bij Zurich gevoegd en werd het adres: Zurich, Viaduct 1 (zie de
luchtfoto uit 1952). Door de uitbreiding van het
verkeersknooppunt en het op deltahoogte brengen
van de zeedijk moest zijn woning tenslotte wijken.
Reden voor Tjitte om naar de overzijde van het
IJsselmeer te vertrekken.

WON 18 "Prinses Magriet", nieuw vaartuig
WON 18 "Prinses Magriet",
wijz. motor: 20 pk Kromhout, 1 cil. type M2,
ZK 17 "Prinses Magriet", eig. A. Postma & Zn. te
Zoutkamp
HA 11
HA 11, uitgeschreven, recreatie

WON 18 open zeil-, of roeiboot (staal) / bem. 3
afm. 4,00 x 2,00 x 1,00. omv. 4,50
inhoudsmaten: bruto: 3,40 m3, netto: 1,53. brt.: 1,20, nrt.: 0,54
eigenaar; Andries Visser (* 30-09-1888), Buren 16, Makkum
soort visserij: palingfuiken in IJsselmeer
Historie:
19-07-1957
25-10-1967

WON 18, eig. A. Visser, Makkum
WON 18, ambsthalve afgevoerd, wordt al enige
jaren niet meer voor de visserij gebruikt

* eerdere WON-nummers van De Vries waren o.a. WON 16 en 40
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Loggervisserij

In Vlaardingen gemaakte foto
van Jan Rinia.

Vele Makkumers vonden werk op de loggervisserij. Tot 1914 voornamelijk in
Noord-Duitsland (o.m. Emden), zoals de gebroeders Jetze en Sipke Seekles (rouwadvertentie) en Jan Rinia (4e van links op de foto boven).
Na de eerste wereldoorlog trok men veelal naar Vlaardingen. Dezelfde Jan Rinia
komen we weer tegen maar ook mannen als David Visser, Ynze Blom en Willem
van der Weerdt (onderste foto 2e van rechts). De laatste vertrok op 12-jarige leeftijd te voet naar Duitsland om aan te monsteren. Na 1914 viste hij nog lange tijd
vanuit Vlaardingen op de VL 84.

Vlaardingen 1916: v.l.n.r.: Johannes Jorritsma, Ynze Blom, S. Cramer (Urk), Jan ‘fan Piebe
Liske’ Rinia, Willem van der Weerdt (met scheurkalender in zijn hand) en schipper F. Smit
uit Vlaardingen.
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