De vissersvergunning en de opmerkelijke actie van
'Fiskers' Griet

Andries en Grietje Koornstra tijdens hun 60-jarig
huwelijksfeest in 1978

Het naaststaande gedicht over de vissersvrouw die naar
de minister reisde om persoonlijk de visvergunningen
voor haar zoons te regelen leverde bij de (her)plaatsing
in Aldnijs veel reacties op. Al snel werd duidelijk dat maar
één persoon hier voor in aanmerking kon komen. Grietje
Visser, in Makkum beter bekend als 'Fiskers' Griet.
Grietje huwde Andries Koornstra. Hoewel dit een kinderrijk huwelijk werd is het aantal van zestien kinderen,
zoals in het gedicht genoemd, enigszins overdreven.
Het echtpaar kreeg er 11, waarvan 9 jongens en 2 meisjes. Kleinzoon Jan Hiddesz. Koornstra, bracht al snel de
oplossing in de vorm van enkele kranten-knipsels
waaruit onderstaand relaas is samengesteld.

Het echtpaar trad op 21 maart 1918 in
Lemmer in het huwelijk, waar de bruidegom op 22 april 1895 en de bruid op 24
maart 1898 werd geboren. Andries Koornstra voer als jongmaatje mee op het vissersschip van zijn vader. Tijdens een groot
deel van de eerste wereldoorlog diende hij
bij de marine en bracht van zijn diensttijd
20 maanden door op de Ned. Antillen. Grietje maakte zich ver-dienstelijk als hulp in
de huishouding. Toen Andries na de

dries trok weer ter visserij, naar verloop
van tijd kon hij aan de slag bij de
Zuiderzeewerken, reden waarom men
naar Makkum verhuisde. Nadat in 1933 de
werken waren voltooid, werd voor rekening van de Koornstra's bij Amels een schip
gebouwd dat de "8 Gebroeders" heette.
Vlak voor de oorlog werd een omgebouwd
kottertje gekocht dat in de oorlogsjaren
goed voor de Duitse bezetter verborgen
werd gehouden. Na de oorlog trok dit
schip onder de naam "De Drie Gezusters"
vanuit Makkum naar de IJsselmeervisserij.

In 1951 kocht mevrouw Koornstra-Visser
een Urker kotter, die zij zag liggen in de
Oranjesluizen te Amsterdam. De eigenaar
bleek nog op zee te zijn, doch liep 's
avonds de haven van Scheveningen binnen. Per telefoon werd de koop gesloten.
Bij dit schip was een vergunning voor de
garnalenvisserij en zo werd Andries
Koornstra de eerste garnalenvisser uit
Makkum. Het echtpaar deed echter meer.
Mevr. Koornstra kocht de vis op die vader
en zoons met hun schepen binnenbrachten. Zij verkocht deze vis vers,
gebakken, gerookt enz. Zij werd daarmee
mede-oprichtster van de Makkumer visafslag, die destijds door burgemeester Reitsma officieel werd geopend.

De Voorstraat met rechts de woning van Andries en Griet
beëindiging van zijn diensttijd op 2 maart
1917 weer in Lemmer kwam, trof het latere
paar elkaar. Met Grietje ging hij daarna
een dienst-verband voor het leven aan.
Het paar kocht een huis in Lemmer en An-

In 1959 ging het gezin naar Harlingen en
had toen drie schepen in de vaart, de HA
12, HA 13 en HA 14, waarmee het IJsselmeer, de Wadden en de Noordzee werden bevist. Het echtpaar woonde toen in
een woonark in de Z.O.-Singel. Later werd
op de Zuiderhaven een pand gekocht, totdat de heimwee naar Makkum te groot
werd en men terugkeerde.
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in die plaats, een Koornstra tegen het lijf.
Eén van de vele Koornstra's, die er daar
in Makkum zijn. Want Makkum is nog
een echte vissersplaats en de Koornstra's
zijn om zo te zeggen in de visserij opgegroeid. Mevrouw Koornstra die naast de
dokter in het hartje van de plaats op de
Voorstreek* woont, heeft er negen van
die vissersmannen grootgebracht. Negen
zoons, waarvan zeven de kant van de
visserij zijn opgegaan en één zijn broodje
in de vishandel vond.

De schouw WON 24 ”Acht Gebroeders”

Toch konden zij ook Harlingen niet vergeten en kwamen terug om zich in het bejaardencentrum St. Hubertus te vestigen.
De visserij was toen al verleden tijd geworden, en de meeste kinderen woonden in
de Friese havenstad.
Uiteindelijk zat Andries Koornstra toch
liever in Makkum, vandaar dat zij een
flatje huurden in het bejaardencentrum
"Avondrust" in Makkum, waar mevr. Koornstra, wat moeilijk ter been, nog bijzonder
actief bezig is voor o.a. het Rode Kruis
door
haar
onvermoeibare
handvaardigheid.
Beiden genieten van een welverdiende
rust met een fraai uitzicht over het IJsselmeer, dat het echtpaar alle kansen
bood een mooi, zij het hardwerkend
bestaan op te bouwen.
Tot zover het artikel uit een (Harlinger?)
Courant van maart 1978. Dit werd
geschreven naar aanleiding van het 60jarig huwelijk van het echtpaar. De volgende Paasmaandag zou dit groots
worden gevierd in de zaal van Siebe
Adema aan de Kerkstraat. Van de 118
rechtstreekse familieleden werden maar
liefst 110 verwacht. Alleen het gezin van
de naar Canada geëmigreerde zoon liet
in verband met de lange reis verstek gaan.
Deze is ook de enige van de negen zonen
die, op dat moment, niet in een aan de visserij verwante bedrijfstak werkzaam is.
(artikel uit onbekende krant, vermoedelijk van
vóór 1950)

Vergunningen bleven vijf jaar uit,
maar…… Moeder Koornstra
haalde ze toen zelf maar bij de
ministers Lieftinck en Mansholt
Als u op een goede dag eens in het
plaatsje Makkum komt, dan kan het niet
missen of u loopt daar bij de haven, in de
buurt van de oude visafslag, of waar ook
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Nu zou dat op zich zelf de moeite van het
vermelden nauwelijks waard zijn geweest, maar die mevrouw Koornstra heeft
onlangs zo het een en ander met die
zoons van haar beleefd. Of beter gezegd,
met een kewestie van vergunningen, die
aan vier van haar zoons zouden moeten
worden uitgereikt, maar die ondanks
ontzettend veel moeite maar nooit ter
bestemde plaatse in Makkum kwamen.
Toen is mevrouw Koornstra er zelf maar
op afgegaan, toen is ze zelf maar naar
de minister gestapt en toen heeft ze zelf
bereikt, wat vele "hoge omes" eenvoudig
niet konden bereiken.

Naar Lieftinck zelf

In de voorkamer van die woning aan de
Voorstreek heeft mevrouw Koornstra ons
het verhaal verteld. Hoe er vijf jaar lang
door velen gestreden en gevochten is om
de visvergunningen voor de mannen los
te krijgen en hoe al die pogingen roemloos zijn gestrand. "Ten einde raad", zegt
Griet, "ben ik er zelf maar op afgegaan.
Vrijwel iedereen raadde het me af en
mijn man heeft wel tien keer gezegd,
kind, wat geeft het om er naar toe te
gaan. Je komt er daar bij die ministers
toch niet in. Maar ik zette door en stapte
in de trein naar Rotterdam. Ik was
volkomen onbekend en wist natuurlijk
helemaal niet waar het huis van Lieftinck
was. Want naar hem wilde ik in de eerste
plaats gaan. Toen heb ik een agent
gevraagd, of die het misschien ook wist.
Maar de goeie vent lachte me uit. "Och
ouwe moeder," zei die, "ga maar naar
Friesland terug, wat moet jij nou bij Lieftinck doen?".
"Praten over een eerlijke zaak", heb ik
hem gezegd, en toen bracht hij me naar
een politiepost, waar zij vertelden dat
minister Lieftinck in de Athenestraat
woonde. Op nummer 22. Lopende ben ik
er heen gegaan. 't Was een straat met
een 'deftige' en een eenvoudige kant. En
hoe het zo kwam, ik weet het niet, maar
ik begon te zoeken aan de eenvoudige
kant. En warempel, daar woonde hij.

De WON 38, latere HA 14

De HA 14 (ex-WON 38) gestrand op de zeedijk bij het Harlinger zeebad.

Niet thuis……

Ik belde aan en het dienstmeisje kwam
voor. Ten minste ik dacht dat het zo'n
daghitje was. Maar, het was het dochterje
van de minister zelf. Ze zei, dat haar vader
in de vergadering van de Kamer was en
pas laat in de nacht thuiskomen zou. "Geef
me dan je moeder maar", antwoordde ik,
want ik was beslist niet van plan met lege
handen terug te gaan.
Maar mevrouw Lieftinck voelde eerst niet
veel voor een onderhoud. Ze zei, dat ze
daaraan toch waarlijk niet beginnen kon,
maar toen ze hoorde dat ik helemaal uit
Friesland gekomen was, toen mocht ik
dadelijk binnenkomen.

En nu mag u het vreemd vinden meneer,
maar wel twee uren heeft mevrouw Lieftinck
me aangehoord. Alles heb ik haar verteld.
Hoe ik met mijn man met vrij-wel niets begonnen ben, hoe we er ons na harde arbeid
hebben opgewerkt en na-tuurlijk ook
waarom ik naar Rotterdam gekomen was.
En alles schreef ze op. En ondertussen
kreeg ik een boterham, zodat ik daar helemaal op mijn gemak werd gesteld.

Maar helpen kon mevrouw me verder niet,
omdat ik voor deze zaak van de vergunning naar minister Mansholt moest. En die
woont in Den Haag. Toen heeft mevrouw
Lieftinck me in de auto van de minister
meegenomen naar Den Haag en er intussen voor gezorgd dat ik voor de nacht
een slaapplaats kreeg. En nu kan ik u niet
zeggen, hoe dankbaar ik die mevrouw
Liefinck ben geweest.

Naar Mansholt

Maar bij minister Mansholt ben ik niet minder hartelijk ontvangen. Ook hij heeft

Niet thuis……

me aangehoord en eindelijk toegezegd
dat mijn zoons onmiddellijk voorlopige vergunningen zouden worden uitgereikt. Zo
ben ik tervreden en gerustgesteld naar
Makkum teruggegaan.

HA 14 (ex WON 38) in de Makkumer
haven. Ook de nieuwe HA 14 van Koornstra weet de haven nog steeds te vinden
is trouw aanwezig bij de in 2003 opnieuw
ingestelde visserijdagen.

Maar drie dagen later hadden we van de
vergunningen nog niets gezien. En toen
ben ik weer in de trein gestapt. Weer naar
Den Haag en weer naar minister Mansholt.
En tegen mijn man en mijn kinderen heb ik
toen gezegd, ik kom niet eerder terug dan
dat ik de vergunningen in de zak heb. Ik
zal er voor vechten, al gaat het ook om de
laatste druppel bloed!
Maar - eerlijk - toen zag ik er wel een
beetje tegenop. Omdat ik me niet kon
voorstellen, dat minister Mansholt die vergunningen weer ingetrokken had.
Op de man af heb ik het hem gevraagd:
Mijnheer, hebt u die vergunningen ingetrokken? Neen, mevrouw Koornstra, zei
hij, dat heb ik niet gedaan, maar er is een
kink in de kabel gekomen, waartegen ik
ook niets kon doen.
Toen ben ik weer begonnen met hetzelfde
verhaal. Weer heb ik de minister alles
verteld en weer heeft hij me met belangstelling aangehoord. En het resultaat van
alles was, dat ik de voorlopige vergunningen kreeg!

Toen ik goed en wel weer in Makkum was,
heb ik de vlag uitgestoken. Als teken van
de overwinning, die anderen na vijf jaren
van strijd niet konden behalen!
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Winter 1949. Foto gemaakt door Hein Faber voor plaatsing in het blad Frysk en
Frij. Op de voorgrond de WON 3 (bouwjaar 1938) van Eelke van der Laan. Dit
was een z.g. Marker rondbouw, een veel gebruikt scheepstype aan de hollandse
kant van het IJsselmeer. In visserskringen beter bekend als een ‘Spekbak’. Verder
zichtbaar van buiten naar binnen: WON 16 ”Morgenster” (bouwjaar: 1948 / Gebr.
Koops Hoogezand) van de Gebr. H.K., J.K., P.K. en R.K. Poepjes.
WON 42 ”Noordster” (bouwjaar: 1948 / J. Boot, Alphen a/d Rijn) van de Gebr. Jan
J., Klaas J. en Jacob J. Poepjes.
WON 32 ”Elisabeth II” (bouwjaar: 1937) van Haiko en Gouke Bootsma en de
WON 33 ”Elisabeth” (bouwjaar 1948/49 / Gebr. Amels Makkum) van de Gebr.
Klaas, Pieter Fedde, Haiko, Gouke en Jan Bootsma.

Het Sunlight (zeepkistje) was een geliefkoosd hulpmiddel bij de visserij met het hoekwant.

46

Makkumer hulp bij watersnoodramp van 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd ons land getroffen
door de grootste watersnoodramp ooit. De combinatie van springtij en
een noordwesterstorm bleek te veel voor een groot gedeelte van de
Zeeuwse dijken. Ten gevolge hiervan vielen er in Zeeland 1835 doden
en verloren 72.000 mensen hun woning. Deze ramp, waarbij 200.000 ha.
land overstroomd werd, zou de aanzet vormen tot de deltawerken. Zo
zou de Noordzee voorgoed getemd kunnen worden.
Sommige oudere lezers zullen zich de hulp
aan de overstroomde gebieden nog voor
de geest kunnen halen: de berichtgeving
voor de radio, de helikopters en amfibievoertuigen die ingezet werden en de militaire
vrachtwagens die door de straten reden
om speelgoed, kleding en ander bruikbaar
materiaal op te halen om de getroffenen te
helpen.
Dat de bevolking van Makkum ook haar
aandeel heeft geleverd bij de hulpverlening aan Zeeland blijkt uit een dossier
dat aanwezig is in het Gemeentearchief te
Witmarsum. Vooral de Makkumer vissers
blijken zich heel doortastend te hebben
opgesteld!

Uit het rapport van Reijns

Rapport over de hulpverlening van de
Makkumer vissersvloot aan de geteisterde
gebieden, zoals dat op 10 februari 1953
werd geregistreerd door de toenmalige directeur van de Visafslag, de heer Gijsbert
Reyns.

“Op maandagmiddag 2 februari, omstreeks 2.30 uur werd ik opgebeld door de
Heer Directeur der Visserijen uit Den Haag,
die mij verzocht de vissers te willen animeren om met hun vaartuigen hulp te
willen verlenen aan de geteisterde gebieden en dat men dan onverwijld zou
wegvaren naar Vlaardingen, waar verdere
instructies zouden worden gegeven.
Men moest de route nemen over Amsterdam, Gouda en Rotterdam, aangezien
Dordrecht geblokkeerd was.
Direct gaf ik dit verzoek door en spontaan
meldden zich 18 schippers, te weten: WON
8, 10, 16, 18, 22, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 42,
49, 50, 52, 62 en 76, wat de grootste vaartuigen van de vloot zijn.

In alle haast werden de schepen gereed
gemaakt en om 6 uur voeren zij de haven
uit, waarna om 1 uur ’s nachts de Oranjesluizen te Amsterdam werd binnengelopen. Door de sluis gekomen werden zij
opgevangen door de Waterpolitie die hen
door de stad geleidde en waar alle
bruggen onmiddellijk geopend werden.
Alleen voor de spoorbrug moest anderhalf
uur gewacht worden. Ondanks dat het
nacht was en de vaarwaters onbekend,
werd doorgevaren, (de tocht ging over de

Haven omstreeks 1953
Ringvaart, Brasemermeer, Gouwe en IJssel)
en om 12 uur des middags bereikte men Rotterdam.
Na enig zoeken liep de vloot om 3 uur de
haven van Vlaardingen binnen, echter op
een tweetal na, die abusievelijk een ander
konvooi volgden en waarop ik in dit rapport nader terug kom.
Te Vlaardingen werd medegedeeld dat de
volgende ochtend voedsel zou worden ingeladen voor Bruinisse en Dreischor.

De volgende ochtend (4 februari) kon direct hiermede begonnen worden en aan
ons konvooi werd nog een 13 tal schepen
toegevoegd, namelijk 8 Volendammers, 4
IJmuidenaren en 1 Wieringer.
Het voedsel werd in 21 schepen geladen,
en wel in de WON 16, 18, 28, 29, 39, 42, 62,
VD 9, YM 206 en 261 die bestemd waren
voor Bruinisse. Naar Dreischor gingen de
schepen met een geringere diepgang,
zulks met het oog op de ondiepe haven,
namelijk de VD 7, 65, 67, 79, 119, 150, 240,
WON 10, 37 en de 49. De overige schepen
moesten leeg meevaren.
Als loodsboot werd aangewezen de boot
van de Visserijinspectie uit Harderwijk en
als loods een Opperwachtmeester van de
Waterpolitie uit Vlaardingen. Om 8 uur
voer men weg en over de Oude Maas en
het Hollandsdiep kwam de vloot om

Burgemeester Reitsma neemt afscheid
van de vertrekkende vissers.
(foto Leeuwarder Courant)
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Vlaardingen
Eiland
Putten

Rotterdam

Dordrecht

Renesse

Brouwershaven

Dreischor

Bruinisse

pe
Zij

Overstroomde gebieden

4.30 uur in Bruinisse aan. Als leider van
het Makkumer konvooi begaf ik mij direct
naar de burgemeester om te vragen waar
de levensmiddelen gelost moesten worden. Het bleek echter dat er reeds zoveel
voedsel was aangevoerd dat men het
nauwelijks meer wist te bergen.

Janus Koornstra op de WON 28

Onderwijl kwam de loods mededelen dat
hij bericht had ontvangen om door te
varen naar Brouwershaven. Onmiddellijk
ging men weer op weg, maar nabij
Dreischor achtte de loods het raadzaam
om terug te keren, daar het weer steeds
ongunstiger werd en het weersbericht
storm uit het N.W. aangaf, zodat het niet
verantwoord was om door te gaan,
temeer daar de haven van Brouwershaven zeer moeilijk is in te varen en het
lagerwal was.
De terugtocht werd aanvaard, ook door
de vaartuigen die voor Dreischor bestemd
waren, en om 18.30 uur lag de vloot in de
vluchthaven van Zijpe.

De volgende morgen (5 februari) was het
weer aanzienlijk beter en kregen we weer
opdracht om naar Dreischor en Brouwershaven te varen. Echter liep er zo’n sterke
stroom, dat slechts een 3 tal schepen er
heen durfde te gaan.
Om 12.30 uur kregen de overige schepen
order van een commandopost van de Marine om hulp te bieden in Renesse.
Boven Brouwershaven gekomen kwamen
tal van schepen reeds terug van Renesse
omdat de haven aldaar vol lag en geen
hulp verlangd werd. Alzo werd weer koers
gezet op Bruinisse en onderweg voegden
zich ook de drie WON-vaar-tuigen die
naar Brouwershaven waren geweest bij
ons, waar ook zij de zelfde ervaring hadden opgedaan.

Pieter en Haiko Bootsma van de WON 32
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’s Avonds ben ik met enige onzer vissers
weer naar de Marinecommandant
gegaan en hem gevraagd of we ons niet
verdienstelijk konden maken door met
onze volgbootjes de polder in te gaan,

maar ook dit was niet meer nodig, omdat
de mensen die daar in nood verkeerden,
reeds waren weggehaald. Nog werd overwogen om evacuees mee te nemen naar
Friesland, maar gezien de slechte accommodatie van de schepen en daarbij de
lange reis, terwijl er meer dan genoeg salonboten enzovoorts lagen, werd hiervan
afgezien. Daar wij op geen enkele manier
meer van dienst konden zijn werd de volgende ochtend (6 februari) om 9 uur de
terugtocht aanvaard. Te Dordrecht werd
door de meeste vaar-tuigen het voedsel
afgegeven aan het Rode Kruis aldaar. De
overige 4 schepen hebben het te Makkum
afgegeven.
De WON 10 liep op 7 februari om 12 uur
de haven van Makkum binnen, de WON
49, 52 en 62 om 14.30 uur en de overige
om 23 en 24 uur.

De schouw WON 22 van Pieter Wouda

De Bootsma’s

Terugkomende op de schepen WON 32 en
33 die een ander konvooi volgden, dezen
hebben een zeer bewogen reis gehad. Dit
konvooi voer in het Haringvliet aan de
grond, behalve de beide WON-vaartuigen en twee Urkers. Aangezien het reeds
donker werd en zij zelf onbe-kend waren
met het vaarwater, werd besloten om te
blijven liggen. Door-dat de Urkers hun
seinlichten aanhielden, werden zij bijna
overvaren door een sleep rijnaken en
sleepzinkstukken, die meenden dat zij in
het vaarwater zaten.
De volgende morgen zijn zij alleen naar
Bruinisse doorgevaren waar men ge-zamenlijk met een Volendammer en een
paar Bruinisser vissers aan boord als
loods er opuit trok om nabij Dreischor,
waar zoals gezegd werd nog een 60 tal
mensen in een kerk zouden zijn, weg te
halen. Nabij Dreischor was een groot gat
in de dijk en besloten werd met het vaartuig van de Volendammer, (een rondbouw
met geringe diepgang) er door te varen.
Echter in het gat liep het scheepje vast en,
waar het afnemend getij was zat ze
spoedig hoog en droog. Men is toen

per roeiboot naar het kerkje gegaan, doch
de mensen waren daar inmiddels door anderen weggehaald. Men is toen naar verschillende boerderijen geroeid en vond op
één daarvan een drietal mensen, welke zij
buitendijks afgaven aan een daarvoor
bestemd schip.
Waar de vloed weer opkwam moest ge-tracht worden de Volendammer weer door het
gat te krijgen, doch dit ging niet zo
gemakkelijk daar er zo’n hevige stroom
door het gat liep dat de ankers doorslipten
en de boot een hele slag omliep, terwijl tot
overmaat van ramp de mast vast liep in de
telefoondraden die over de dijk gespannen
waren. De mast stond zo rond als een hoepel en kon ieder ogenblik breken, waardoor
het
scheepje
onherroepelijk
ondersteboven zou gaan. Gelukkig braken
tenslotte de draden af en schoot het
scheepje de polder in. Na enige tevergeefse pogingen gelukte het eindelijk er
door te komen.
Ontdaan kwam men ‘s avonds laat weer in
Bruinisse aan, maar met de voldoening
drie mensen te hebben kunnen redden”.

Tweede actie

Er was echter meer inzet vanuit Makkum,
zoals geleider-rapporteur H. Jansma dat in
zijn verslag vastlegde:

bestemming zouden vervoeren. De eigenaars boden spontaan hun materiaal aan
en zo kon te plus minus 7.30 het transport
startklaar worden gemeld, dank zij de hulp
van Scheepswerf Amels die voor het plaatsen van de vaartuigen op de auto’s zorg
droeg.
Om 20.00 uur werd het transport toegesproken door burgemeester Reitsma in
Hotel ‘De Prins’, die hun een voorspoedige
reis wenste en bedankte voor de spontaniteit van allen die hadden meegewerkt om
iets bij te dragen tot het lenigen van in
nood verkerende medeburgers.
Zo vertrok dan op 4 februari ’s avonds te
20.00 uur de tweede groep redders uit
Makkum. Onder leiding van de
toegewezen motorpolitie werd de reis
aangevangen en al spoedig overvallen
door een flinke sneeuwbui die het rijden
onmogelijk maakte en een half uur op-onthoud kostte. Op de kop van de Afsluitdijk
werd nog een grote rubberboot opgeladen
van A. van Breejen.
Bij Ewijcksluis werd de motorpolitie
afgelost door de politie van de Verkeersgroep Alkmaar die verder per eigen politieauto voor de begeleiding zorg droeg.
Via de Kooy en Alkmaar brachten zij ons
tot de Velserpont waar weer aflossing voor
de politie was.

De (voedsel)acties waarbij de vissersschepen
betrokken waren speelden zich voornamelijk
aan de noordkant van Schouwen-Duiveland af.

De WON 10 van Gerhardus (Gradus) Mulder
fungeerde als vlaggenschip.
Onder : geen van de Makkumer viskotters had in
1953 een radio-zendinstallatie aan boord.
Daarom werd via de UK 31 ‘’Zeven Gebroeders’’
het onderstaande telegram verstuurd.

“Na het vertrek der vissersvloot uit Makkum
naar de geteisterde gebieden in Zeeland,
bleven er in Makkum nog een 6-tal motorschouwen en vletten achter, die echter
zeer geschikt waren voor reddingswerk op
ondiep water.
Na diverse telefoontjes met Amsterdam en
Den Haag, werd door de heer Inspecteur
der Visserijen, de heer Van Erp opdracht
gegeven dat bovengenoemde vletten zich
konden begeven naar Hellevoetsluis om
ingezet te worden bij het reddingswerk te
Oudenhoorn op het eiland Putten.

De organisatie, die berustte bij Burgemeester Rinke Reitsma en secretaris Atze
Oosterhoff, geassisteerd door de commandant der Rijkspolitie te Makkum, wist in
een minimum van tijd de beschikking te
krijgen over een zestal grote vrachtwagens
en trailers die de vaartuigen naar hun
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Terwijl een schip voor de wal de vlag halfstok
voert, wordt een deel van de Makkumer vloot
gesleept op de Merwede bij Dordrecht.
(foto ANP)

WON 38 ‘’Johannes”, bouwjr. 1948
Boot, Alphen a.d. Rijn.
Eigenaar Andries Koornstra
en de WON 50 ‘’Hoop op zegen”,
bouwjr. 1946 Bodewes, Franeker.
Eig. Rinse en Jelle Koornstra.

Douwe Amels van de WON 52

50

Na enige malen de inwendige mens te
hebben versterkt, wat soms dringend
nodig was wegens de geleden kou in de
soms half open wagens, werd aan één
stuk doorgereden naar Maassluis, waar
het transport om 2 uur arriveerde en in
twee keer per pont werd overgezet. De
ravage van de ramp was hier al duidelijk
merkbaar. Volgens mededelingen van de
stuurman van de pont was het water daar
1.25 meter hoog in de huizen geweest.
De reis ging verder over het eiland Rozenburg en per pont in drie keer overgezet
naar Brielle waar we in de vroege ochtend aankwamen. De cafés waren nog
gesloten doch een paar militairen stuurden ons naar de HBS waar we koffie,
melk en brood konden krijgen. De tocht
werd vervolgens voortgezet naar Nieuw
Hellevoet, waar we na enige moeite de
burgemeester konden spreken, die echter
nergens van afwist. Door hem gevoerde
telefoongesprekken brachten ook geen
licht in de zaak en vervolgens gingen we
met de secretaris van Nieuw Hellevoet op
weg naar Hellevoetsluis.
In Hellevoetsluis weer gemeld bij de
burgemeester die een echte Fries bleek te
zijn en met onze komst zeer ingenomen
was, daar hij toen weer eens Fries kon
spreken met landgenoten. Diverse heren
die ook de burgemeester moesten
spreken stonden met de mond open te
kijken en hebben zeker verondersteld dat
we Engelsen waren omdat ze er niks van
konden verstaan.
Deze burgemeester bleek ook geen
oplossing voor ons te weten daar alles
door de Marinecommandanten geregeld
werd. Wel konden we zandzakken gaan
vullen, wat we ook zeker zouden hebben
gedaan, doch waar bleven dan onze
vaartuigen en hoe kregen we die weer
thuis wanneer onze wagens eenmaal
vertrokken waren, want die konden daar
niet blijven wachten.
Na rijp beraad werd besloten om maar
terug te keren daar er daar verschillende
vaartuigen al drie tot vier dagen hadden
liggen wachten zonder enige bestemming en dit werd voor ons wel wat te
riskant. De burgemeester was het met

deze beslissing volkomen eens en vermeldde door aftekening op onze opdrachtpapieren: Hartelijk dank voor
prachtige bedoeling. Polder klaar, burgemeester Hellevoetsluis. Zo werd op 5 februari de terugtocht aanvaard, die door
geen enkele der bemanningen gewild
was.
Net onderweg kregen we verscheidene
burgers en militairen op de wagens die
naar Hoogvliet moesten. In Rotterdam
hebben we ons in verbinding gesteld met
Witmarsum en Den Haag, doch daar men
daar ons geen verdere inlichtingen kon
verschaffen werd de reis voortgezet naar
Makkum waar we te 21.30 uur aankwamen.
Niet tegenstaande de vergeefse reis en
moeiten was het moreel der bemanningen prima en komt aan allen een woord
van dank toe die hieraan hebben
meegewerkt. En mocht het, wat niet te
hopen is, ooit weer gebeuren, dan staan
deze zelfde mannen weer gereed om hun
hulp te bieden, maar dan direct er op af!
Valt nog te vermelden dat bovengenoemd
transport bestond uit onderstaande vissersschepen:

WON 1, 20, 25, 55, 68, en 75. De ver-voerders waren: H.Hoekema (Melksuikerfabriek Bolsward), Fa. Gosliga Bolsward,
Gebr. Jansen Witmarsum, Gebr. De Vries
Makkum en Gebr. De Vries Gaast. De bemanningen werden vervoerd door Fa.
Gebr. Van den Berg, terwijl de leiding was
opgedragen aan de heer H. Jansma te
Makkum”.
Hoewel naderhand uit alles is gebleken
dat de door de Makkumer vissers aangeboden hulp eigenlijk ten overvloede is geweest, verdient zij zeker een vermelding
in de annalen. Al was het alleen maar
omdat er in de jaren die zouden volgen
rampenplannen zouden ontstaan. Effectieve hulp aan de medemens in nood!
uit archief Gemeente Wûnseradiel

WON 49 (links) en WON 47

1936

WON 47 motorschip "Lauwerszee" / bem. 5
afm. 16,47 x 4,14. omv. 7,10
inhoudsmaten: bruto: 93,80 m3, netto: 42,21. brt.: 33,14, nrt.: 14,91
bouwjaar: 1927
motor: 20-25 pk N.U.K. gasoliemotor, 1 cil (1927)
eigenaar: L.H.Poepjes, Vallaat 2, Makkum
soort visserij: haring-, bot- en palingvisserij benoorden de afsluitdijk
volgboten: 2 houten roeiboten
Historie:
30-09-1935
01-07-1936
15-02-1941

23-07-1943

21-08-1945
07-03-1947

21-03-1955
25-11-1955
1963

1995

LE 69, tevoren niet voor de visserij gebezigd
WON 47 "Lauwerszee", eig. L.H. Poepjes
WON 47 "Lauwerszee", eig. Gebr. Siebe L., Hans,
Pieter en Jurjen Jacob Poepjes
WON 47 "Lauwerszee", gevorderd door de Duitse
Wehrmacht
WON 47 "Lauwerszee", vrijgegeven te Delfzijl
WON 47 "Lauwerszee", eig. Siebe (* 09-10-1908)
Vallaat 2, Pieter (* 30-10-1910) Voorstraat 5 en Jurjen
(* 22-12-1912 Poepjes, Vallaat 1 te Makkum
wijz. motor: 35 pk N.U.K., 1 cil. (1926)
wijz. visserij: garnalenkor in de Waddenzee. / bem. 3.
WON 47 "Lauwerszee", eig. Jurjen Jacob Poepjes (*
22-12-1912) Vallaat 6, Makkum
HA 12, eigenaar verhuisd naar Harlingen
DZ 1"Lauwerszee", eig. H. Vos
WON 63 ”Lauwerszee” vergunning op naam Pieter
Poepjes, viste samen met Durk van Dijk en Tonnie
Rinia.
gesloopt

DZ 1 (ex WON 47)
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Hoog water na storm. Rechts de WON 49.

1947

WON 49 motorkotter "Waddenzee" / bem. 5
afm. 14,30 x 3,30 x 1,20. omv. 4,90
inhoudsmaten: bruto: 43,27 m3, netto: 19,47 m3. brt.: 11,76, brt.: 5,29
bouwjaar: 1920 Barkmeijer, Dokkum
motor: 20 pk. Brons (App), ruwoliemotor, 1 cil. 360 omw. nr. 1286.
bunkercapaciteit: 300 liter. verbruik: 5 lit./u.
eigenaren: Siebe Poepjes, Pieter Poepjes en Jurjen Poepjes
soort visserij: kuil, netten en fuiken in IJsselmeer en Waddenzee
Historie:
05-05-1947
08-07-1947
21-03-1955
15-05-1962
27-08-1974
1974?

Links Jan van der Laan, rechts Siebe
Poepjes
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vrachtschip gekocht van A. de Jong te Leeuwarden
WON 49 "Waddenzee", nieuw ingeschreven
WON 49 "Waddenzee", wijz. eig. firma Gebr. L.
Poepjes (Siebe en Pieter)
WON 49 "Waddenzee", wijz. eig. Siebe Poepjes Lzn.
WON 49 "Waddenzee", doorgehaald, wordt uitslui
tend voor de sportvisserij gebruikt.
staat thans op de boulevard te Scheveningen

Het legen van de ansjoviskom

Visserijbedrijf Poepjes bij de ansjoviskom

