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Hoofdstuk 1: Kleuterjaren

Ik werd geboren op Urk op 12

januari 1908 als derde kind van

Klaas Kramer en Mina de Vries.

Mijn oudste broer, Klaas, was ge-

boren op 5 februari 1904 en was

dus 4 jaar ouder. Het tweede kind

van mijn ouders, een meisje: Mar-

retje, werd geboren op 12 oktober

1906. Mijn ouders kregen later nog

10 kinderen, zodat ons gezin be-

stond uit: 10 jongens en 3 meisjes;

een zeer gezond en gezellig gezin.

Op het moment dat ik dit schrijf

ben ik 60 jaar oud en ik zal probe-

ren enkele dingen die vooral ook

voor het leven op Urk van beteke-

nis zijn geweest de revue te laten

passeren. Niet dat alle dingen die ik

opschrijf zo belangrijk zullen zijn

voor de lezer, maar ze zullen toch

wel de grote veranderingen aan-

tonen die in het vissersleven heb-

ben plaatsgevonden.

Ik aanschouwde het levenslicht in

het huisje tegenover de scheeps-

werf 'Metz', waar nu (1968) boek-

houder Albert Ras zijn kantoor

heeft. Toen ik 9 maanden oud was

zijn mijn ouders verhuisd naar wijk

3 no. 28; dit adres werd later ver-

anderd in wijk 3 no. 31 en wordt

thans (1968) bewoond door Klaas

Romkes van de UK-68. Hier heb ik

mijn jeugd doorgebracht. Als kleu-

ter bezocht ik de 'bewaarschool'

-nu (1968): kleuterschool- geleid

door Grietje Nentjes en bijgestaan

door tante Fem (zo noemden we

haar).

Op 5½ jarige leeftijd moest ik naar

de Lagere School. Er was toen al-

leen een Openbare School. Wel

werd er Christelijk Onderwijs gege-

ven, al was het dan stiekem, want

als de Schoolopziener op Urk kwam

werden de Bijbels weggestopt; ook

mocht het vak 'Bijbelse Geschiede-

nis' niet op het rooster vermeld

worden! Toch hadden wij, op een

enkele uitzondering na, christelijke

onderwijzers.

Hoofdonderwijzer, meester Jansma,

was een zeer vrome man die in zijn

leven en onderwijs toonde dat hij

Jezus lief had. Ik kwam in de eer-

ste klas bij juffrouw Houtermans;

deze ging ook mee naar klas 2. Dit

was een lieve juffrouw. Ik herinner

mij dat ik eens moest nablijven,

waarvoor is me nooit duidelijk ge-

worden, en toen alle kinderen weg

waren nam ze mij op de arm, gaf

me een kus en liet mij vervolgens

zonder straf naar huis gaan.
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In klas 3 kwam ik bij meester

Bakker. Deze gaf weleens een tik

met een liniaal op je hoofd, wat

geweldig pijn kon doen! Maar hij

kon ook viool spelen en begeleidde

ons op die viool als wij zongen. In

de vierde klas kwamen we bij

meester Koppedraaier. We waren

nog maar net bevorderd, toen wij

al kennis konden maken met de

hardheid van deze meester. Drie

jongens waren blijven zitten en

waren daar niet zo content mee en

daarom nogal lastig. Eén jongen

werd op de tafel gelegd en een

dikke knuppel voor de dag gehaald:

de meester zou de jongen weleens

mores leren! De knuppel werd om-

hoog geheven en ... wij allen tril-

den en leden mee in de bank en

voelden eveneens de knuppel op

onze achtersten neerkomen; edoch,

het was een vlugge knaap en wist

nog op het laatste moment de klap

te ontwijken en rende meteen de

deur door naar buiten en we heb-

ben hem nooit weer op school te-

ruggezien. De knuppel kwam met

een harde slag op de tafel neer.

Toen wij om twaalf uur uit school

kwamen was de jongen in kwestie

behulpzaam bij het vrachtlossen

van de stoomboot 'Geusau'. Zijn

vader was overleden en hij moest

al meehelpen om wat te verdienen

voor moeder en de kinderen. Een

ander van die drie jongens had het

ook geregeld met deze meester

aan de stok. We moesten 's mor-

gens nog beginnen, dan stond deze

jongen al met een stapel schriften

bovenop zijn hoofd als straf! Toen

wij naar klas vijf gingen is deze

meester vertrokken naar Oliesloot,

een dorpje achter Monnickendam.

Nee, we hielden niet van deze

meester en waren dan ook blij dat

hij vertrok, al was het alleen al om

de kinderen die nog na ons kwa-

men. Die knuppel was intussen al

verdwenen en daar wist mijn oud-

ste broer, Klaas, meer van. Hij was

net van school af en had de knup-

pel door het luchtgat achter de ka-

chel naar buiten gehaald, zodat die

geen dienst meer kon doen. In klas

5 kregen we meester Verstelle.

Deze is zijn hele leven schoolmees-

ter op Urk geweest. Iedereen was

bevriend met hem. Tot zijn 65e 

jaar heeft hij les gegeven; dat kon

wel eens meer dan 45 jaar geweest

zijn. Zowat de hele toenmalige Ur-

ker bevolking heeft bij hem in de

klas gezeten. Op hoge leeftijd (93

jaar) is hij gestorven. Ook heeft hij

vele brieven geschreven voor men-

sen die een verzoek aan de over-

heid wilden richten. In klas 6 kre-

gen we meester van Doorn. Ook
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aan deze man heb ik zeer goede

herinneringen. Hij is enige tijd later

naar Utrecht gegaan, maar op late-

re leeftijd weer naar Urk gekomen.

Ook hij is op hoge leeftijd overle-

den. Hij heeft veel werk voor de

Gereformeerde Kerk gedaan. In zijn

jonge jaren was hij organist en diri-

gent van een koor en later, toen hij

zich weer op Urk vestigde: ouder-

ling, scriba Breed en archivaris. Zijn

leven was één en al plichtsbetrach-

ting. Van Dijk, de Meester van klas

7, was ook vele jaren schoolmees-

ter en is tot zijn dood op Urk geble-

ven. Er wonen nu nog kinderen en

kleinkinderen van hem op Urk. On-

ze buurman, meester Nieuwenhuis,

stond voor klas 8. Hij was een

strenge maar zeer goede meester.

Als we nu Psalm 15 zingen denk ik

weer aan hem, want deze Psalm

hebben wij bij hem geleerd. In klas

9 stond Meester Lub, Enkhuizer van

geboorte. Wij hebben niet bij hem

in de klas gezeten. Hij trok een

beetje met zijn ene been. Enige tijd

geleden (1968) was hij nog op Urk.

Zoals gezegd, meester Lub sloegen

wij over en kwamen in de klas van

meester Jansma. In deze klas zaten

ook een aantal leerlingen die voor-

bereid werden voor verdere studie.

Later is een heel stel jongens naar

de Kweekschool in Haarlem ge-

gaan. Zij waren bij Gerrit Westering

en diens vrouw Marrie van Inte in

de kost, omdat die ook een doch-

ter, Neeltje, op de Kweekschool in

Haarlem hadden. In die tijd was er

de gelegenheid gekomen dat kinde-

ren van 'Belanghebbenden der Zui-

derzeesteunwet' op kosten van de-

ze wet konden studeren in verband

met de droogmaking van de Zui-

derzee. Ik heb het idee dat ik van

meester Jansma nog het meest heb

opgestoken hoewel deze meester

ons ook veel voorlas uit een mooi

boek, en dan hingen wij allemaal

aan zijn lippen. Met plezier heb ik

de Lagere School doorlopen. Vanaf

de tweede of derde klas heb ik

altijd in één bank gezeten met mijn

neef Klaas Ras en we zijn altijd

kameraden gebleven totdat wij het

zochten bij het andere geslacht.

Dan gaan de wegen vaak uit el-

kaar, al bleven we goede vrienden

en neven. In onze vrije tijd zwier-

ven we meestal op de haven, we

speelden met oude klompen en

kurken: dat waren onze scheepjes.

We keken veel naar de vissers als

zij hun netten leeg klaarden van

haring of ansjovis. Ook gingen wij

weleens haring prikken. We hadden

toen nog te maken met de Zuider-

zee en daardoor ook met eb en

vloed. Het water in de haven was
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zó helder dat je de haringen, die uit

de netten gevallen waren, zo op de

bodem van de haven kon zien lig-

gen. We hadden een vork aan een

lange stok vastgemaakt en prikten

die aan de haring. Op deze manier

kon je dan wat 'bakbokkens' be-

machtigen.

Hoofdstuk 2: Van School

1 november 1919 verliet ik de La-
gere School. Ik was 11 jaar en het
was toen de gewoonte dat als je
van school kwam je direct de han-
den uit de mouwen moest steken.
In de winter van 1919-1920 heb ik
meegevaren met mijn ooms van
vaders kant die aardappels voor de
winter uit Harlingen haalden, turf
uit Nieuw Amsterdam (uit het Hol-
landsche Veld) of uit Giethoorn en
hout uit Blokzijl. En zo is deze win-
ter voorbijgegaan. Meester Jansma
had mij graag naar de Kweekschool
of iets dergelijks gestuurd. Hij heeft
nog met mijn ouders hierover ge-
sproken. Ook ik kon leren op kos-
ten van het 'Zuiderzeefonds' en dan
bijvoorbeeld studeren aan de
Kweekschool te Haarlem met de
andere Urkers. Ikzelf had geen zin
om verder te studeren; te gaan va-
ren bij mijn vader aan boord had
mijn voorkeur, hoewel ik toch wel
veel last van zeeziekte had. De bot-

ter van mijn vader werd in Makkum
verbouwd en klaargemaakt om er
een motor in te kunnen plaatsen;
de vissersvloot werd gemotori-
seerd! In 1915 had ome Wouter de
Vries al een 20 pk 'Kromhout' in
zijn botter geplaatst, maar door de
oorlog is deze hele zaak vertraagd.
Velen wilden toen wel omdat hier-
mee betere resultaten bereikt wer-
den, maar zagen geen kans meer.
Na de oorlog is er dan ook direct
schot gekomen in het ombouwen
van de botters en het inbouwen
van de motoren. De motoren van
die dagen hadden een kracht van
14 tot 26 paardenkrachten. Een
motor kostte toen tussen de 5 en 7
duizend gulden en daar bovenop
kwam dan nog een paar duizend
gulden voor het klaarmaken van
het schip alvorens zo'n motor ge-
plaatst kon worden. Voor die tijd
een geweldige uitgave! Met zo'n
schip werd in een heel jaar 5 à 6
duizend gulden of minder verdiend
en dan kun je wel begrijpen dat
zo'n bedrijfje zwaar belast werd.
Vooral als we weten hoe benauwd
dit alles rond moest komen. In die
tijd kon je nog niet terecht bij een
bank voor een krediet. Sommigen
moesten dit geld lenen bij een Le-
vensverzekering en dan op Hypo-
theek basis. Er zijn in die tijd heel
wat zuchten geslaakt als de datum
van Rente en Aflossing naderde en
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het geld nog niet voorhanden was!
Uiteraard der zaak moet je voor-
zichtig zijn met het aangaan van
schulden, maar aan de andere kant
is het ook zo: wie niet waagt, die
niet wint! Toen was het ook al als
nu, wie het eerst met zijn tijd mee-
ging, was er het best aan toe: de
eerste motorbotters waren al schul-
den vrij; de laatsten verzeilden in
een visserij crisis en velen zijn toen
aan lager wal geraakt en konden
geen goede besommingen maken
om weer uit de schuld te komen.
Vooral de jaren 1922 en 1923
waren voor menigeen zeer schraal.
Een motor in een botter was een
hele belevenis. Bij de mensen die
niet overgingen tot motorisering
zullen, althans bij sommigen, ook
wel principiële redenen een rol ge-
speeld hebben: je nam nu immers
zelf het roer in handen; je hoefde
niet meer te wachten op een gun-
stige wind, je kon doorvaren ook al
was het bladstil en je voelde je dus
niet meer zo afhankelijk van de
wind! Als zo'n botter was uitgerust
met een motor, dan volgde er ook
een heuse proefvaart; deze proef-
vaart ging dan haast altijd naar
Schokland. Urk-Schokland was on-
geveer een uur varen. De botter
stroomde dan vol met belangstel-
lenden en kinderen die graag zo'n
reisje met een motorbotter mee
wilden maken.

Eind juni 1920 was de proefvaart
met onze botter de UK-43, de 'Een-
dracht', waarin een 25 pk 'Concor-
dia' motor was geplaatst. De proef-
reis verliep goed en in de eerste
week van juli maakten we reeds
onze eerste gemotoriseerde reis.
Het was toen ook mijn eerste reis
als vissersjongen. Ik was 12 jaar
toen ik mijn Vissersloopbaan be-
gon. Het was al vrijdagmorgen
toen we naar zee gingen; we visten
één etmaal. Zaterdags verkochten
we de vis in Harlingen en besom-
den 105 gulden, voor die tijd een
beste prijs! Toen we de vis ver-
kocht hadden voeren we direct
naar Urk, maar dwars van Hindelo-
pen kreeg de motor een warmloper
op het voorste lager. De week
daarop moesten we daarom naar
de fabriek in Amsterdam om dit
euvel te laten verhelpen. Tegen-
woordig heb je twee halve lagers
die gemakkelijk te vervangen zijn;
maar in die tijd bestonden de la-
gers uit één geheel, zodat dan de
hele voorkant van de motor ge-
sloopt moest worden. We hebben
met deze motor veel pech gehad.
Het was wel-is-waar een sterke
motor, maar veel dingen waren
moeilijk te repareren. Het was een
4-takt motor (bij elke 2 omwente-
lingen 1 verbranding door inspui-
ting van brandstof). Daar een ge-
luiddemper ontbrak probeerde men
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het scherpe geluid van de uitlaat-
gassen wat te verzachten door wa-
ter op de uitlaatpijp aan te bren-
gen. Dit veroorzaakte echter veel
slijtage en ieder half jaar moest
een nieuwe pijp worden aange-
bracht. We hebben van alles gepro-
beerd, zelfs een koperen uitlaat
pijp. Als het dan weer zover was
dat de uitlaat lekte kwam dit lekwa-
ter achterin het schip terecht ver-
mengd met de nodige gassen. Het
is een keer gebeurd dat het lekwa-
ter precies spoot op het mechanis-
me waarmee de motor in zijn werk
gezet werd. We hadden net het
visnet binnen gehaald en zouden
het weer uitzetten voor de volgen-
de trek, maar het hendel aan dek
was niet meer vóór of àchteruit te
krijgen. Doordat de koppeling wei-
gerde kon de schroef ook niet
draaien. Mijn oudste broer, Klaas,
wist raad, zette de remband van de
koppeling vast, liet toen de motor
de andere kant opdraaien en kon-
den zodoende toch op eigen kracht
de reis naar Urk aanvaarden om
daar dit euvel te laten verhelpen.
Het andersom laten draaien kon
niet bij elke motor; onze motor had
ook twee uitlaten voor het geval de
motor, bij het aanslaan, de ver-
keerde kant zou opgaan.
Vóór aan de motor, achter het
vliegwiel, waren twee kamraden op
de krukas bevestigd, die de klep-

stangen aandreven van de in- en
uitlaatkleppen. Het gebeurde wel-
eens dat een paar tanden uit de
kamraderen vlogen. Dan moest de
hele motor van voren gedemon-
teerd worden en ook de aandrijving
van de vislier verwijderd. Dat was
dan een hele reparatie, en daarom
ook een groot bezwaar van deze
motor. Ook was deze motor erg
vuil; de open kleppen lekten en de
uitlaatgassen, vermengd met water
wat overging in stoom, bevuilden
bij verkeerde wind het hele schip.
Als bijvoorbeeld de wind uit het
zuidwesten waaide en we vanaf
Amsterdam kwamen, kwamen we
zo zwart als roet op Urk en moes-
ten we het gehele schip schoon
maken, want je kon niets aanraken
of je werd vuil. Als we deze motor
vergelijken met de dieselmotoren
van nu, kun je eigenlijk niet begrij-
pen dat wij met die motoren varen
konden. Toch hebben wij er 8½
jaar mee gevaren; in november 19-
28 werd het schip verkocht aan
Teunis Wakker en deze is hiermee
met zijn jongens de Noordzeevisse-
rij begonnen.

Hoofdstuk 3: Visserman

Toen ik in juli 1920 aan boord

kwam bestond de bemanning uit:

mijn Vader, broer Klaas (16 jaar),
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en Jan Wakker (in de volksmond:

Jan van Sijt). Deze Jan Wakker

heeft mij vaak onder de arm geno-

men en naar de kooi gebracht als ik

braaf zeeziek en ellendig op de mo-

torkap lag! De vrouw van Jan Wak-

ker overleed dat jaar (1920); later

trouwde hij met zijn schoonzuster

(Marij de Hulleplooister), die wedu-

we was. In 1921 kwam Piet Baar-

sen in de plaats van Jan Wakker.

Dit jaar verliep rustig; we maakten

wel een aardige besomming. We

hadden toen nog niets van het

comfort dat de kotters nu bezitten.

Het sturen was nog met een helm-

stok en houten roer, het vistuig

moest nog met de handlier worden

opgewonden. In 1922 gingen we

met eigen bemanning varen; naast

Vader en broer Klaas werd ik toen

'derde' man. In dit jaar is ook mijn

broer Willem, die twee jaar jonger

was dan ik, aan boord gekomen.

Wat de visserij betreft is 1922 wel

het slechtste jaar geweest. We be-

somden dat jaar 4.700 gulden en

daar moesten de onkosten zoals

olie en vet nog vanaf: 2.600 gul-

den! We lagen voor de Kerst al drie

weken achteréén in de haven van

Terschelling: geregeld slecht weer

zodat wij niet naar zee konden en

al een slecht jaar achter de rug:

'het hooi op en de koe dood' zoals

het spreekwoord zegt. Om in leven

te blijven werd het lood van de on-

derpezen van de netten verkocht!

We hebben toen nog geprobeerd

om in het 'Schuitengat', het vaar-

water net buiten Terschelling, te

vissen: de meeste botters hadden

het net stuk en we beurden toen

op Terschelling voor onze vis zegge

en schrijve: 4½ gulden! Op 22 de-

cember beviel mijn moeder van

haar twaalfde kind: Kleine Klaas,

die op 25 juni 1965 in Nieuw Am-

sterdam, waar hij een Koekfabriek

had, alweer is overleden. Een ieder

zal zich wel kunnen voorstellen wat

voor moeilijke tijd dit geweest moet

zijn en er is dan ook ernstig gebe-

den om toch vooral het dagelijkse

brood te mogen ontvangen. Ook

werd er in deze armoedige tijd veel

gesproken over God en Zijn Woord

en ik mocht als jongen dan ook al-

tijd graag naar deze gesprekken

luisteren. Wel moeten we dit niet te

veel idealiseren, want de gesprek-

ken gingen in die tijd ook vaak over

'oude kollen' en 'voorbereidingen'.

Na zo'n verhaal dorst je dan als

jongen nog nauwelijks naar boven

op het dek, want de één had het

nog sterker beleefd dan de ander!

Ook werden de jongens door de

ouderen voor de gek gehouden als

een soort ontgroening. Er werd dan
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bijvoorbeeld gezegd: Jij kunt nu

niet vijf vorken in het schip van de

buurman brengen; als zo'n jongen

dit dan probeerde zorgden ze er

voor dat de vijfde vork zo heet was

dat hij zijn vingers eraan verbrand-

de en dus de vijfde vork niet in het

andere schip kreeg. En zo haalden

ze van alles uit met de jongens, die

hadden het echt niet zo gemakke-

lijk. 

We zijn toen met Kerst maar net

thuis gekomen; de UK-200 moest

net buiten de haven van Terschel-

ling weer terug, daar hij malleur

(pech) aan de motor kreeg. Door

het slechte weer zag hij niet eens

meer kans de Urker haven te berei-

ken en heeft de Kerstdagen in

Terschelling door moeten brengen.

In januari 1923 hebben we voor

IJmuiden gevist, maar daar was

niets te vangen en ook dáár was

het slecht weer en we besomden

voor 26 gulden, dus bijna niets.

Mijn moeder werd toen erg ziek

zodat mijn vader thuis moest blij-

ven en wij Teunis Bakker (in de

wandeling genoemd: Teunis van

Maarten) als schipper meekregen.

We voeren uit op donderdag na

Biddag (tweede woensdag in febru-

ari), kwamen ook in zee en konden

één nacht vissen. Het weer werd

wéér slecht zodat wij de visserij

moesten staken om koers te zetten

naar het zeegat van Terschelling.

Toen wij vrijdags de haven van

Terschelling binnen liepen was het

stormachtig weer en het ging ge-

paard met zware sneeuwval, zodat

wij blij waren dat we de haven

bereikt hadden. Daar slechts een

enkeling het gewaagd had om door

te stomen naar Urk, lagen we met

een aardig vlootje in Terschelling.

Na de sneeuw begon het daar ook

nog eens hard te vriezen, zodat we

ingevroren raakten en veertien da-

gen lang geen kant op konden. De

tweede week hebben wij onze vis

met de veerboot 'Minister Kraus'

naar Harlingen gebracht en van de

opbrengst konden we weer net een

vat gasolie kopen.

Voor de Kerst niets verdiend. Ik zie

nog Riekelt Klaas Brands als hulp

van bakker Zeegers de vloot rond

gaan met brood, of dit brood later

allemaal nog betaald is, weet ik

niet. Na Nieuwjaar weer niets ver-

diend en dan na Biddag ingevroren

in de haven van Terschelling:

'Schraalhans was Keukenmeester'!

Ik herinner me nog dat, toen wij op

Urk moesten inschepen voor deze

reis, wij niet eens meer naar onze

eigen winkelier durfden! Mijn zuster

Jacobje en ik moesten er op uit en
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we gingen naar de Weduwe Post

(Bape van Frans), met een be-

zwaard hart, en we zeiden tegen

elkaar: als wij wat los kunnen krij-

gen nemen wij zoveel mee als wij

dragen kunnen! En we kregen veel,

we konden het haast niet dragen:

erwten, bonen, vet, enzovoort,

uiteraard alleen de allernoodzake-

lijkste etenswaren. We waren weer

uit de brand en we hadden weer

wat eten voor aan boord. Zo waren

wij dus uitgevaren, met alleen het

allernoodzakelijkste aan boord. En

toen raakten we ook nog ingevro-

ren, zodat wij al gauw niets meer

hadden. Over één kant hadden wij

nog geluk, want we lagen bij ome

Frans de Jong, en zijn financiële

omstandigheden waren iets gunsti-

ger dan de onze. Het werd in deze

veertien dagen steeds benauwder:

de brandstof raakte op en we zoch-

ten alles af, net als in de laatste

oorlog, naar stukjes steenkool om

de kachel brandende te houden.

Toen brak de woensdag aan, veer-

tien dagen na Biddag. De weers-

gesteldheid en het ijs waren zo dat

wij kans hadden de volgende dag

zee te kunnen kiezen! Het was te

koud om zonder brandstof de zee

op te gaan, maar geld om kolen te

kopen hadden wij niet, en stelen

durfden wij niet. Dicht in de buurt

was steenkool aanwezig want de

stoomboot 'Koningin Juliana' van

de Maatschappij 'Doeksen' had net

gebunkerd. Wij beseften maar al te

goed wat Asaf bedoelde met zijn

gebed om bewaard te mogen wor-

den voor armoede, zodat hij niet

behoefde te stelen! Teunis Bakker

hakte 's avonds de knoop door en

zei dat het ons niet tot zonde gere-

kend zou worden als wij een em-

mer kolen uit de bunker zouden ne-

men om ons erbij te warmen. Zo

zijn wij ertoe gekomen om 's a-

vonds de botter langszij de 'Konin-

gin Juliana' te halen om een emmer

kolen uit de bunker te kunnen pak-

ken. We begrepen toen heel goed

wat Asaf bedoelde en mochten

hem na bidden: 'Voedt mij met het

brood mijns bescheiden deel'.

Wij zijn de andere morgen naar zee

gegaan en hadden toen alleen nog

maar een beetje rijst en wat bak-

olie aan boord. We hebben maar

één nacht kunnen vissen want vrij-

dagsmorgens moesten we alweer

bijtijds weg vanwege het slechte

weer en dus weer koers gezet naar

Terschelling: het Thomassmitsgat.

We hadden die nacht wat schol

enzovoort gevangen welke we in

die tijd nog in het bun in leven hiel-

den. Teunis Bakker had net ge-

zegd: wat is de botter dicht, want
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er is nog niet gepompt en er staat

weinig water in, toen Klaas naar

het vooronder ging om koffie te

drinken. Hij kwam al vrij snel weer

naar boven met de mededeling dat

er wél water vóórin de botter stond

en begon met alle geweld te pom-

pen. Maar, zoals dat zo vaak ge-

beurt, op het ongunstigste moment

raakten de pompen verstopt en

weigerden dienst. Het water was al

tot de 'laningen' gerezen, en die

sloegen al door elkaar. Mijn broer

Willem lag nog in de kooi! Hem ge-

roepen en deze moest met één

klomp, de andere was nergens

meer te vinden, aan het roer en wij

gedrieën met emmers en putsen

het water in het bun geloosd. Maar

nog steeds verloren wij terrein, het

water rees nog steeds! Wij voeren

met het zeil over stuurboord om

zodoende op Terschelling aan te

koersen, maar kwamen toen op het

idee de botter eens over bakboord

te laten varen. 'Maar ja', zei Teunis

Bakker, 'dan komen we met de

koers niet goed uit!', maar zag ook

wel in dat we zo de strijd tegen het

water verloren! Dus toch maar ge-

probeerd, het zeil over bakboord en

na enige tijd begonnen we terrein

te winnen. Het water zakte en dus

wisten we ook meteen dat de lek-

kage aan stuurboord moest zitten

en ongeveer gelijk met de water-

naad. We gingen eerst nog even

door en toen het water zover ge-

zakt was dat we even konden uit-

blazen, gingen we meteen het lek

zoeken. We vonden het lek in de

stuurboordsboeg: er was een half

'houtje' losgeraakt, hetgeen achter-

af al in Terschelling moet zijn ge-

beurd, vanwege de ijsgang aldaar,

maar nu geheel was uitgevallen.

Het zat net achter een houten 'rib':

we namen een kussen en deden dit

voor het gat, daar een 'stempel' op

en zo konden we het meeste water

tegenhouden. Het ergste leed was

geleden en de gebeden verhoord,

al waren dit dan 'schietgebeden'

geweest, zo tussen emmer en puts

in! Onze grote zorg was nu: hoe zal

het gaan als wij weer over stuur-

boord moeten varen, maar deze

zorg werd van ons weggenomen

want toen wij weer aan dek kwa-

men ontdekten we dat de 'uiterton',

dat is de eerste ton van het Tho-

massmitsgat, recht vooruit lag. We

behoefden dus niet eerder over

stuurboord te varen dan binnen het

Thomassmitsgat want daar moes-

ten we opdraaien vanaf koers z.o.

tot z.z.w. Toen gebeurde er weer

iets waarover we dankbaar konden

zijn: de wind ging ruimen tot

w.z.w. zodat wij over bakboord
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konden doorvaren. Dit zijn zo van

die dingen die opmerkelijk zijn, we

voelden toen de diepe afhankelijk-

heid van God, die alle dingen be-

stuurt, ja zelfs de kleinste dingen.

Als je dan ook je werk doet in die-

pe afhankelijkheid van de grote Ge-

ver, dan zie je, als je achter deze

dingen staat, de verhoring van de

gebeden en dan geef je ook God

hiervoor de eer door Hem hiervoor

de dank te brengen.

We konden doorvaren naar Enkhui-

zen en verkochten daar de gevan-

gen vis voor ongeveer 100 gulden.

Daarna voeren we naar Urk, blij dat

we deze reis van 16 dagen achter

de rug hadden, wel niet veel ver-

diend, maar als men elkaar weer

gezond mocht ontmoeten was dit

ook al een feest op zichzelf! De vol-

gende morgen hebben we een

plaatje 'stort' op de boeg gespij-

kerd en zodoende het lek gedicht.

Mijn ome Albert en ome Cornelis

(UK-103 en UK-27) waren aan het

haringvissen met staande netten;

de ene dag werden de netten uit-

gezet en de andere dag op zee de

vangst er uitgeklaard. 's Zaterdags

werden de netten meegenomen in

een grote vlet om getaand en ge-

droogd te worden teneinde verrot-

ting tegen te gaan. Mijn ooms had-

den nog geen motor in het schip en

als wij dan met de botter in de ha-

ven waren, namen ze onze motor-

botter. Klaas, die toch aan boord

sliep, hoefden ze maar te wekken

zodat hij de motor kon laten draai-

en om zo met mijn ooms en hun

bemanning de netten uit zee te ha-

len. Meestal hadden ze daar wel

voordeel bij want zij waren dan

weer vlugger in de haven, konden

hun haring vroeger kwijt in de vis-

afslag en hadden dan meer tijd om

op zaterdag hun netten te tanen en

op te hangen om te drogen. En zo

ook nu; nadat het lek in de boeg

was gerepareerd ging mijn broer

Klaas met de botter de netten uit

de Zuiderzee halen. Maar deze keer

kwam hij terug in de haven met

een scheur in de cilinder van de

motor. Er moest een nieuwe cilin-

der komen en dat na zo'n schrale

winter met bijna geen verdiensten.

Toen vader dit droeve nieuws ver-

nam, heb ik hem zien huilen als

een klein kind: wat moest dit wor-

den, voor een nieuwe cilinder was

geen geld, we konden immers niet

eens aan onze verplichtingen van

rente en aflossing voldoen, laat

staan dat wij krediet zouden krijgen

voor een nieuwe cilinder! Diezelfde

zaterdag nog zijn we naar de moto-

renfabriek in Amsterdam gevaren.

's Maandags is de zaak bekeken en
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toen bleek dat alleen de buiten ci-

linder lek was en besloot men er

een koperen plaat op te leggen,

vastgedraaid met tapbouten. De

schade viel zodoende nogal mee en

voor 40 gulden was de cilinder

weer dicht en hebben wij er nog ja-

ren mee kunnen varen. In het jaar

1923 kwam ook de carbidverlich-

ting op de botters en dat was een

hele verbetering, mooi helder wit

licht op het dek, bij de motor en in

het logies; we waren hier erg blij

mee. In 1924 kregen we een lier

(winch) die door de motor kon wor-

den aangedreven met behulp van

een drijfriem. Deze drijfriem werd

door middel van een poelie op de

krukas aangedreven en werd in be-

drijf gesteld door een frictie op een

losse en vaste poelie boven in de

machinekamer. Tot nu toe moesten

we het net binnenhalen met de

handlier. Toen wij de eerste reis

deden met de nieuwe lier aan

boord, visten we voor de Waterweg

en het was de week voor Pinkste-

ren. Klaas was erg ondernemend

en had al een 'jumper' klaar ge-

maakt om daarmee de box vis aan

boord te zetten, maar mijn vader

was hier tegen. Tot nu toe was het

de gewoonte om met een groot

schepnet de vis uit het achterstuk

van het net te scheppen en die vis

werd dan op het achterdek uitge-

stort. Dit was een tijdrovende be-

zigheid en vergde veel inspanning.

We deden deze week een zeer goe-

de trek en Klaas wilde deze vangst

meteen met de jumper aan dek

zetten; dit mocht dus niet. Klaas

bleef echter doorzeuren zodat mijn

vader tenslotte maar toegaf. We

hadden toen al een paar scheppen

met het grote schepnet gedaan. Als

het net van achteren echter een-

maal is los geweest, is dit heel

moeilijk weer dicht te binden, voor-

al met vis erin. Dit nu werd onze

strop! De jumper was nieuw, de

zak of kuil ook, die zouden het dus

wel houden, maar de jumper stond

nauwelijks strak of het bandje met

de zaklijn vloog eraf en weg was

alle vis, zo'n 20 manden schol! Mijn

vader brak in snikken uit, we had-

den die vis immers zo goed kunnen

gebruiken en er werd zo op ge-

wacht. En wat we daarna ook uit-

haalden, we deden geen goede

trek meer. Daar kwam nog bij dat

het slecht weer werd en we een

schuilplaats moesten gaan zoeken

in de Waterweg. Vrijdagsmorgens

was het nog slecht weer en beslo-

ten toen binnendoor, langs Gouda,

naar huis te varen, daar het de

week voor Pinksteren was. We heb-

ben onze vis verkocht in Gouda en
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waren 's zaterdags net voor de

middag in de Urker haven met een

besomming van 70 gulden! Er zijn

gelukkig ook wel mooie dingen ge-

beurd, maar in die jaren was het,

althans wat ons aangaat, erg

schraal, en ik kan wel zeggen dat

die jaren de armoedigsten in mijn

leven zijn geweest.

Hoofdstuk 4: Slecht weer

Het was maart 1925. Mijn broer

Klaas zat in dienst, bij de Marine, ik

(17 jaar) was gepromoveerd tot

knecht en mijn broer Willem (15

jaar) tot derde man. We visten

n.n.o. van Terschelling toen 's

nachts plotseling een storm kwam

opzetten. We moesten hals over

kop het net binnen halen om te

trachten van zee te komen. Toen

wij het net binnen boord hadden

koersten wij eerst, met het zeil

over bakboord z.w. voor, op het

lichtschip 'Terschellingerbank' aan.

Daar aangekomen voeren wij met

het zeil over stuurboord richting

'Stortemelk'. De botter was ontzet-

tend slecht te sturen en ik hielp

mijn vader om de botter zoveel

mogelijk in de goede koers te hou-

den en dit tijdens storm en

sneeuw. Willem moest de motor

verzorgen en het water uit het

schip houden. Tegenwoordig met

een hydraulische stuurmachine en

een dichte stuurhut kan een kind

de was doen. Wat weten zij, die

nog nooit een helmstok hebben

vastgehouden, van de inspannin-

gen die nodig zijn en in het bijzon-

der bij slecht weer om een botter in

bedwang te houden? Toen wij op

de droogte van Terschellingerbank

kwamen kregen wij een zware zee

water over en mijn vader werd van

het roer gegooid aan de lijkant aan

de zij. Gelukkig bleef hij nog bin-

nenboord en konden we weer

gauw het roer ter hand nemen en

de botter weer in de goede koers

brengen. Net voor het zeegat

'Stortemelk' (zeegat dat langs het

eiland Vlieland loopt) voer de UK-

-18 (L. Kamper) voor ons langs

welke eerst recht voor het zeegat

voer. Mijn vader zei: 'Wij lopen zo

net goed, wij moeten zo kort mo-

gelijk langs de gronden.' Dit bleek

later ook wel goed gezien want L.

Kamper met de UK-18 moest later

'onder de zee uit' het zeegat Stor-

temelk aandoen. Hij kreeg daarbij

nog een zware zee water zodat zijn

'breidels' over boord raakten. Wij

zijn naar Urk gevaren en kwamen

als eersten aan in de haven en

werden gefeliciteerd door de daar

aanwezigen met onze behouden
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binnenkomst. Heel Urk had in span-

ning gezeten hoe dit met die plot-

seling opstekende storm zou aflo-

pen. In die tijd werd je nog niet ge-

waarschuwd door weerberichten,

want niemand was toen in het rijke

bezit van een radio. We moesten

het alleen doen met onze persoon-

lijke weerkennis en anders moesten

we het maar over ons heen laten

komen.

De rest van de vloot is op IJmuiden

aan gestormd en velen van hen

hebben het ook moeilijk gehad. Het

was vroeger afwachten of de sche-

pen ook in één of andere haven

binnengelopen waren en dan nog

kwam er geen bericht, want slechts

een enkele schipper waagde zich

voor een telefoon of verstuurde

een telegram. Het initiatief moest

in de regel van Urk uitgaan. De ha-

venmeesters van verschillende ha-

vens werden gebeld of die of gene

ook die haven was binnen-gelopen.

Zo herinner ik me nog een geval

van december 1920: de vloot was

naar zee gegaan en in de nacht van

donderdag op vrijdag begon het

hard te waaien. Iedereen trachtte

een veilige haven te bereiken. Zo

liepen de meesten de haven van

Terschelling binnen, maar er was

een grote ongerustheid over mijn

Vader (UK-43) en Jelle Bakker (UK-

-114). Jelle Bakker was achteraf op

zee gebleven en had daar  beter

weer afgewacht en is later, toen de

storm wat bedaard was, IJmuiden

binnengelopen. Mijn vader was 's

avonds net voor donker voor het

zeegat van Ameland en is daar

naar binnen gevlucht. Daar is ech-

ter geen haven, maar degene die

daar goed bekend was wist dat er

een zeer goede ankerplaats was in

de 'binnenbos', aan de binnenkant

van Oost-Terschelling binnen de

'Bosplaat'. Die nacht heeft mijn va-

der daar voor anker gelegen met

de TX-33. ’s Zaterdagsmorgens

heeft hij het anker gelicht en is

over het Wad, langs de Friese kust,

over de 'Boontjes' bij Harlingen,

naar Urk gevaren. 's Avonds om 7

uur liep hij de Urker haven binnen.

Om half 7 stond ik op de haven om

te zien of er nog schepen binnen

liepen om van hen iets meer over

mijn vader aan de weet te komen.

Ik stond te schuilen onder Hotel

'Zeezicht'. De vrouw van Hendrik

Romkes, Geertje Brouwer, kwam

naar buiten en zei dat er net gebeld

was vanaf Terschelling en dat daar

de volgende schepen lagen, en ze

noemde al de nummers van de

schepen op en óók het nummer

van mijn vader! Dus ik zo gauw

mogelijk naar huis om moeder mee
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te delen dat vader in de haven van

Terschelling lag en dus niet op hem

hoefden te wachten. We gingen

brood eten. Nog geen half uur later

kwam vader binnenstappen. Je

kijkt wel even vreemd op en denkt

dan: hoe kan dat nu? Maar het ver-

haal is nog niet uit. In Hotel 'Zee-

zicht' wisten ze niet dat ik daar on-

der de muur gestaan had en het

bericht thuis al had doorgegeven.

Zodoende kwam Klaas Kaptein

even langs om te zeggen dat vader

in Terschelling lag. Hij riep 'volluk'

en vader ging naar de deur en toen

wist Klaas ook niet meer wat hij er

nu aan had. Ik zou net zeggen dat

je in Terschelling lag, maar ik zie

dat je al thuis bent! Hoe kon dat

nu? Welnu, de Urkers die in Ter-

schelling lagen waren zo ongerust

over mijn vader en Jelle Bakker dat

ze niet in Terschelling waren bin-

nen gelopen en dit toch de dichtst-

bijzijnde haven was, dat ze maar

hadden gezegd dat zij daar ook

lagen om geen paniek op Urk te

veroorzaken. Het zal wel met de

beste bedoelingen gebeurd zijn,

maar het bericht was op deze ma-

nier misleidend en deugde daarom

niet. Zodoende was mijn vader al-

leen thuis van de hele vloot die

voor Terschelling in zee was ge-

weest.

Vele malen heeft Jelle Bakker, als

het gesprek op mijn vader kwam,

mij het volgende verhaal verteld:

Het was december 1919. Mijn va-

der en Jelle Bakker waren aan het

vissen voor Terschelling. Beiden

hadden nog geen motor, dus moes-

ten ze eerst zeilen en dan konden

ze weer een trek met het net doen.

En zo zeilden ze in de geul van het

lichtschip 'Terschellingerbank'. Jelle

Bakker zou het net weer uitzetten,

maar mijn vader had al een paar

keer gezegd: 'De weersgesteldheid

staat mij niets aan'. Hij paaide Jelle

Bakker en zei: 'Zet je net niet over-

boord, maar zeil wat je zeilen kunt

om een veilige haven te bereiken!'

Zo gezegd zo gedaan. Zo arriveer-

den ze 's avonds nog in de haven

van Terschelling. Ze lagen nog

geen half uur afgemeerd toen de

storm opstak. Jelle Bakker heeft

toen vader bedankt voor het feit

dat vader Jelle er van afgebracht

had het net uit te werpen want, zo

zei hij, dan was ik nu op zee ge-

weest en, naar de mens gesproken,

op zee vergaan!

Ook herinner ik me nog november

1925. We lagen in Terschelling in

verband met slecht weer. We heb-

ben toen een zeer zware storm

meegemaakt uit het noord-noord-

-oosten. We lagen achter in de ha-
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ven voor het huis van de haven-

meester. Piet Bos (UK-136) lag bij

ons opzij. Er stond toen zoveel zee

in de haven dat een 'blazer' is ge-

zonken. We lagen met de voorste-

ven naar het zuiden gericht en het

water sloeg gewoon over het ach-

terschip op het dek. We zaten met

de oliejassen aan daar we elk mo-

ment dachten dat we het in de ha-

ven, vlak onder de duinen, niet

zouden houden! De UK-41 wilde

buiten de haven even draaien zodat

hij met de kop op de wind in de

haven weer kon aanleggen, maar,

buiten de haven gekomen, gelukte

hem dat niet en heeft moeten an-

keren en met volaan draaiende mo-

tor gelukte het hem net om op de-

zelfde plaats te blijven liggen (hij

had toen nog maar een 20 pk. mo-

tor). De UK-28 had pas een sterke-

re motor gekregen (35 pk.) en hem

gelukte het wel en draaide de ha-

ven weer binnen. De 'Loodsschoe-

ner' was buitengaats en is toen ver-

gaan met man en muis.

In 1928 voer ik bij mijn oom K.R.

Kramer. Klaas was weer uit dienst

gekomen en voer samen met Wil-

lem bij Vader. Zodoende kon ik bij

mijn oom varen. Mijn knecht was

Willem Pasterkamp en daar heb ik

met veel plezier mee gevaren. We

visten meestal voor IJmuiden of

Scheveningen en ons visserijnum-

mer was UK-204. In 1927 voer ik

samen met Meindert de Boer, die

later met mijn oudste zuster is ge-

trouwd. Deze jaren zijn voor mij

zeer rustig verlopen. Wel is er ie-

mand op 1 januari 1927 in mijn le-

ven gekomen die beslag op mij wist

te leggen. Het was een meisje uit

Hotel 'Zeezicht', in de wandeling

Jannetje 'Zeezicht' genoemd! Met

dit meisje ben ik later getrouwd en

zij heeft mij echt heel gelukkig ge-

maakt. We hebben een hele mooie

verkerings- en verlovingstijd gehad

en een gelukkig huwelijksleven.

Veel hebben wij aan elkaar gehad:

altijd samen de problemen bespro-

ken, samen alles gedragen, maar

ons ook samen verheugd in de blij-

de dingen die er in het leven kun-

nen zijn.

In 1928 ben ik weer bij vader aan

boord gekomen. De besommingen

waren nu voor het eerst van dien

aard dat wij vooruitgang konden

bespeuren. We voeren door tot no-

vember omdat in de loop van dat

jaar was besloten naar de Zaan-

streek te verhuizen omdat de jon-

gere jongens geen zin hadden in

het vissen.

In de week na Biddag (de derde

week van februari 1928) in de

nacht van maandag op dinsdag is
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er nog een ernstige ramp gebeurd.

Kleine Jan van den Berg (UK-169)

had de zondag in Terschelling gele-

gen en was met de UK-34 (Johan-

nes Romkes) 's maandags vroeg

naar zee gegaan om op 'levende

schol' te vissen. 's Avonds besloten

ze om naar binnen te varen om de

vis aan de markt te brengen. Toen

de UK-34 voor het Tomassmitsgat

kwam ontdekte hij dat het water

'slecht' stond, dat wil zeggen, de

zee was te hol en daardoor niet

bevaarbaar vanwege de branding;

ook was dit zeegat niet verlicht

door lichtboeien. Johannes Romkes

besloot derhalve dit zeegat niet

binnen te varen en koerste naar

het andere zeegat Stortemelk, dat

wel goed verlicht was, en is daar

ook goed binnengelopen. Vermoe-

delijk is Klein Jan (UK-169) wel het

Thomassmitsgat binnen gevaren en

door de hoge zeeën en branders

overspoeld of lek geslagen. In ieder

geval lag de UK-169 de andere

morgen helemaal onder water, half

in het Thomassmitsgat aan de

oostkant van het vaarwater. De

Urkers die deze nacht in Terschel-

ling lagen zijn er nog bij geweest

en moesten (h)erkennen dat Klein

Jan v.d. Berg (UK-169) met man en

muis was vergaan! Ook waren aan

boord zijn broer, Grote Jan v.d.

Berg en een zwager van Klein Jan

genaamd Riekelt de Jonge. Klein

Jan en zijn broer Grote Jan waren

zeer kundige en bekwame vissers.

Wij waren dinsdagavond laat vanaf

Urk in Terschelling aangekomen en

wisten van niets; ook spraken we

niemand. 's Woendagsmorgens gin-

gen we vroeg naar zee, deden een

paar trekken en gingen weer terug

naar Terschelling daar het weer

slechter werd. In het Thomassmits-

gat kwamen we langs de mast van

een schip, wat later, naar wij in

Terschelling vernamen, de mast

van de UK-169 bleek te zijn.

Pasen 1928 trad mijn aanstaande

schoonvader in het huwelijk met

Cornelia Romkes. Zijn eerste

vrouw, Geertje Brouwer, waarover

ik al schreef in verband met Hotel

'Zeezicht', was al zes jaar eerder

overleden. Verder verliep dit jaar

vrij rustig. In november 1928 zijn

we naar Wormerveer verhuisd. Nog

een paar weken hebben we vanuit

IJmuiden gevist. Toen hebben we

de botter overgedragen aan Teunis

Wakker, een Zuiderzeevisser, die

door de regering geholpen werd

om over te schakelen op de Noord-

zeevisserij. Zo kwam voor mijn va-

der het einde van zijn loopbaan als

schipper-eigenaar.
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Er is over deze tijd nog veel te ver-

tellen. Bijvoorbeeld hoe wij 's win-

ters uitkeken of wij nog wel thuis

konden komen met de botter of de

boot. Wat moesten we er niet voor

over hebben voor wij vaste voet

aan wal konden zetten op ons zeer

geliefde plekje geboortegrond URK!

Zo ook voor Kerst 1927. We lagen

in IJmuiden; het vroor hard en ie-

dere dag informeerden wij of er

een verbinding was tussen Urk en

de vaste wal. Donderdagsmiddags

kwam het bericht door dat wij naar

Kampen konden afreizen daar de

boot de andere dag zou proberen

Urk te bereiken. Er werd bij ver-

meld dat ieder brood moest mee-

nemen en dat de reis met de boot

gebeurde op eigen risico. Dus gin-

gen we allemaal zo spoedig moge-

lijk naar de trein. Dit was altijd een

belevenis. We reisden meestal op

een gezelschapskaart; de hele

ploeg Urkers moest dus bij elkaar

blijven, want één had maar de

kaart en naar hem moest je ver-

wijzen als er gecontroleerd werd.

De meesten van ons hadden klom-

pen aan en bij het overstappen op

de stations, als wij van het ene

perron naar het andere moesten,

gaf dit een herrie van jawelste: al

die klompen bij elkaar klotsten ge-

weldig! 's Avonds arriveerden wij in

Kampen maar nergens konden we

slaapgelegenheid krijgen; een kop

koffie dat ging nog, maar daar was

het dan ook mee afgelopen. We

hebben alles afgezocht maar overal

was het nee. Tenslotte zijn we op

het politiebureau terechtgekomen.

Daar hebben wij bij de warme ka-

chel de nacht doorgebracht. Vrij-

dagsmorgens allemaal aan boord

van de 'Geusau', de stoomboot die

toen de verbinding onderhield met

de vaste wal. 176 mensen gingen

aan boord en dat met een zee met

ijs. Denkt u dat eens even in hoe

gevaarlijk dat was. De vorige nacht

had de boot nog helemaal op zijn

zij gelegen vanwege het kruiend ijs

en de boot was maar ternauwer-

nood in Kampen aangekomen.

Geen prettig vooruitzicht dus met

zoveel mensen op een stoomboot,

maar je was al blij dat de boot in

Kampen was aangekomen en je be-

schouwde dit ook al als een stukje

van Urk, dus allemaal aan boord!

En toen kon je zien hoe wonderlijk

het wezen kon met het ijs, vooral

toen de Zuiderzee nog niet was af-

gesloten, toen eb en vloed hierop

nog grote invloed konden uitoefe-

nen evenals de windrichting. We

voeren toen zonder enige vertra-

ging in twee uur naar de Urker ha-

ven; de boot kon zo kort aan de
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havenmond komen dat wij met een

lange loopplank zo op het eind van

het plankier konden stappen (er

was toen ook een plankier aan de

binnenkant van de havendam aan-

gebracht en konden degenen die

nog geen motor hadden en alles

nog voor de zeilen moesten doen

het schip de haven in- of uittrek-

ken, b.v. bij tegenwind). Wij had-

den dus een zeer voorspoedige reis

gehad, maar na onze reis kon de

boot Urk niet meer bereiken van-

wege zware ijsgang en was de ver-

binding met de vaste wal weer ver-

broken. In de week die daarop

volgde was er alleen nog een ver-

binding via de ijsvlet. Dit was een

vlet die, net als een slee, lopers

(glij-ijzers) onder de bodem had en

werd over het ijs voortgetrokken.

De bemanning bestond uit 8 perso-

nen plus een schipper, die dan de

leiding had bij zo'n expeditie. De

reis ging dan naar Schokland waar

de post werd afgehaald, die ook

met behulp van een ijsvlet vanaf

Kampen was gebracht. Dit waren

'bloedreizen'! Een enkele keer,

maar dan moest het heel nood-

zakelijk zijn, mocht er wel eens een

passagier mee. Men moest immers

steeds de mogelijkheid hebben om

met z'n allen in de vlet plaats te

kunnen nemen bij geval de vlet

door het ijs zakte, of wanneer men

voor een stuk open water kwam.

Bovendien was de vlet al helemaal

afgeladen met postpakketten, gist,

en natuurlijk de 9 mannen zelf!

Deze mannen waren helden in de

ware zin des woords. Immers zij

maakten die zware reis voor 1

rijksdaalder of ten hoogste 5 gul-

den; een reis die op zijn minst 2

dagen duurde: één dag heen en

één dag terug. Deze mensen

brachten de nacht door in de oude

kerk, waarin nu het Museum is on-

dergebracht. Zij leefden meestal op

roggebrood en spek. De reis van

Kampen naar Schokland was niet

zo gevaarlijk. De reis ging dan over

het 'Ganzendiep', of, indien het ijs

niet sterk genoeg was, over land

naar de 'Ramspol' en dan was het

nog maar een klein stukje over de

Zuiderzee naar Schokland. Boven-

dien stond daar weinig water en

weinig stroom. Tussen Urk en

Schokland echter had je veel

stroom tengevolge van eb en vloed

en op sommige plaatsen was het

erg diep. Kijk je nu terug naar die

tijd, dan moet je eigenlijk wel heel

dankbaar zijn voor het feit dat we

nu vaste verbindingen met de wal

hebben en er elk uur een bus gaat.

Ook heeft bijna elk gezin een eigen

auto zodat dat je alle kanten op
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kunt.  Vroeger waren we soms da-

gen geïsoleerd!

Hoofdstuk 5: Aan de Wal?

Toen wij in 1928 in Wormerveer

aankwamen was onze eerste taak

het zoeken naar werk. Dit viel erg

tegen; de crisis begon zich al te

manifesteren en derhalve zaten ze

daar niet op ons te wachten. Dat

was net na de Eerste Wereldoorlog

wel eens anders geweest. In de ja-

ren 1918-1920 gingen de meeste

Urkers, na de Haring en Ansjovis-

teelt, naar de Zaan en konden dan

ieder jaar weer terugkomen. Toen

wij in 1928 arriveerden was daar al

werkeloosheid. Voor iemand die zo

uit de Visserij kwam en dan hele-

maal moest overschakelen al heel

weinig kans. Toen er eind novem-

ber 1928 een hevige storm woed-

de, werd het hele verkeer, waaron-

der ook het beurtverkeer, ont-

wricht. Een gevolg daarvan was dat

ik werk kreeg, al was het dan maar

tijdelijk. Tot Kerst (3½ week)

kwam ik in dienst bij de beurtdienst

Bets en Zonen te Zaandijk. Mijn

meisje en ik hebben de feestdagen

op Urk doorgebracht. Na de feest-

dagen, en we zijn dan inmiddels

aangeland in 1929, zijn we weer op

zoek gegaan naar werk. Mijn meis-

je was ook meegegaan naar Wor-

merveer en kreeg al snel werk in

het Ziekenhuis te Wormerveer. Mijn

trekpleister zat daar dus al. Ze kon

daar dag en nacht verblijven en in

de weekenden was ze dan bij ons.

Maar met ons (de jongens) wilde

het niet erg vlotten met het ver-

krijgen van werk. We gingen regel-

matig alle fabrieken langs. In febru-

ari 1929 had dit resultaat. Mijn

broer Willem en ik kregen werk bij

de firma Dekker, houthandel in

Zaandam. We waren daar net goed

en wel aan de slag toen daar eind

maart de houtstaking uitbrak die

een half jaar zou gaan duren. Tien

weken heb ik mee gestaakt, maar

toen had ik er schoon genoeg van

en de drang tot vissen werd met de

dag sterker. Op een vrijdagmorgen

ging ik naar Amsterdam naar de

plaats waar de Urker vissers hun

vis losten en daar lag de UK-52 met

wie ik mee kon varen naar Urk. Op

Urk aangekomen kreeg ik direct

een huur op de UK-86 van Jan

Meun. Deze had net een Noordzee-

botter aangekocht met Regerings-

steun in verband met de afsluiting

van de Zuiderzee. Hij had altijd op

de Zuiderzee gevist en moest nu

omschakelen. Deze schipper was

erg blij met mij daar ik altijd op de

Noordzee gevist had. Vijftien we-
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ken kon ik bij hem vissen en ver-

diende ik een goed loon. Toen was

de staking afgelopen. Op 7 oktober

1929 ging ik weer aan het werk bij

de firma Dekker. Toen ik 14 dagen

aan het werk was kwam de baas bij

mij met de mededeling dat ik ont-

slagen was, terwijl ik met het zweet

op mijn voorhoofd stond te wer-

ken! Het volgende was er gaande:

bij het beëindigen van de staking

was er bedongen dat alle werkne-

mers weer in dienst moesten wor-

den genomen. Men had voor al de-

ze mensen echter geen genoeg

werk meer. Dus zocht men naar

een gelegenheid om mensen te

ontslaan en dan vooral eerst die

mensen die er nog maar pas werk-

ten, mensen die nog niet zo goed

ingewerkt waren. Bij elk werk heb

je een bepaalde routine nodig; ook

bij het werken in het hout heb je

een bepaalde aanlooptijd nodig om

de delen hout goed over de rollen

te laten lopen en bij het stapelen

de koppen van de delen gelijk te

houden, de latten tussen de delen

vlug en netjes boven elkaar kunnen

leggen. Dit vergde maanden tot

een half jaar. Ik kreeg ontslag. La-

ter vroeg ik mijn Werkbaas of ik de

betreffende Directeur mocht spre-

ken. Mijn baas wilde echter eerst

zelf eens met de Directie spreken,

want, zo zei hij, Kramer wij nemen

dit niet; wij zullen er voor zorgen

dat dit ontslag teruggedraaid

wordt. Later hoorde ik dat de Di-

recteur naar mij had staan kijken

vanuit zijn kantoor. Hij vond dat ik

de latten niet snel genoeg neer-

legde. Mijn baas heeft overigens

wel gedaan gekregen dat mijn ont-

slag niet door ging maar veranderd

werd in 14 dagen proef. Verder heb

ik nooit meer iets over dit voorval

gehoord.

Er is ondertussen weer een half

jaar verlopen. Op zekere dag komt

het luchtschip 'Graf Zeppelin' over

Zaandam. Een prachtig gezicht was

het zo'n grote luchtreus door de

lucht zien varen. De hele zaak van

Dekker stroomde leeg en alles

stond te kijken. Op dat moment

kwam juist diezelfde Directeur over

de Werf. Hij kookte van woede

daar iedereen het werk even had

neergelegd. Weer moesten er

slachtoffers gezocht worden en de-

ze keer behoorden ik en mijn ka-

meraad daarbij. We konden kiezen:

50 cent boete of ontslag! Onze

baas van toen, Van Dokkum, een

oud-Urker, een broer van Steven

en Louwe van Dokkum, kwam ons

dit meedelen. Voor mij was toen de

maat vol. Ik zei dat ik koos voor

ontslag daar ik geen zin had om
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onrechtvaardig 50 cent boete te

betalen! Mijn kameraad was dezelf-

de mening toegedaan. Van Dok-

kum, die ons graag mocht, vond

het jammer dat wij voor ontslag

kozen. Hij had liever gezien dat we

50 cent boete betaald hadden. Hij

liet ons namelijk vaak allerlei werk-

jes doen daar wij nog jong waren

en heel wat werk konden verzetten

(ik was 22 en mijn kameraad 21

jaar). Hij heeft nog geprobeerd om

ons ontslag ongedaan te krijgen.

Ikzelf heb de Directeur ook nog

aangehouden, maar de zaak bleef

zoals hij was, wij konden gaan en

staan waar we wilden. We kregen

één dag vrij om ander werk te zoe-

ken. Iedere keer als wij ergens

aanklopten hoopte ik maar dat ze

nee zouden zeggen daar de roep

van de zee weer steeds sterker

werd. Het visserijbedrijf was een

hard leven, maar ook een mooi

leven: avontuur, vrije bedrijfsuitoe-

fening, zeer nauw verbonden met

de natuur; iedere trek keek je weer

uit wat er nu in het net zou zitten!

Ik kon nergens werk krijgen, dus

was het voor mij niet erg moeilijk:

er bleef nog maar één ding over,

naar Urk! Ik ging weer naar Am-

sterdam en ik vroeg weer aan Wil-

lem Pasterkamp of ik mee mocht

varen naar Urk. Hij had een ijzeren

botter, de UK-52. Daar wij al een

jaar met elkaar op de UK-204 had-

den gevaren, was dit altijd goed. Ik

hielp met het vis lossen en het her-

stellen van de netten en ging in Urk

van boord met een goeie zooi vis

en daar bovenop nog een bedragje

voor het geleverde werk. Zo kwam

er dan een einde aan mijn leven als

landman. Overigens ben ik altijd

dankbaar geweest dat ik het leven

in de Zaanstreek ook heb leren

kennen en meegemaakt heb; ik

wist nu dat dit leven mooier leek

dan het in werkelijkheid was! Nooit

ben ik meer afgunstig geweest op

het leven in de Zaanstreek. Ook

heb ik anderen erop kunnen wijzen

dat ook dat leven vol zat met 'door-

nen en distels'. Met meer plezier en

grotere vreugde ben ik toen visser-

man geworden. Met des-te-meer

plezier heb ik het avontuurlijke van

dit vissersleven ondergaan: gedul-

dig als het tegen zat en dankbaar

als God je zegende. Wat is er vroe-

ger veel gebeden om mooi weer,

een goede visserij en Zegen op ons

werk, dus ook een goede markt.

Wat is er ook veel gedankt als er

een goede trek gedaan werd of een

goede marktprijs behaald werd. Je

voelde je zo afhankelijk van de God

van je leven en als we dan terug-
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zien en opmerken hoe God ons er

steeds weer heeft doorgeholpen

dan moeten we het uitjubelen en

alleen Gode de eer geven voor al

Zijn zegeningen aan ons geschon-

ken!

Hoofdstuk 6: Weer op Urk

Zo arriveerde ik dan weer op Urk.

Ik had hier geen ouderlijk huis

meer, maar dat was geen probleem

want ik kon zonder meer zo in de

kost bij mijn aanstaande schoonou-

ders in Hotel 'Zeezicht'; hier werd ik

in alle liefde ontvangen en ik heb

het daar heel goed naar mijn zin

gehad. De eerste week had ik nog

geen huur. Toen kwam er iemand

van een boeier vragen of ik als

loods mee wou naar Volendam. Dit

wilde ik graag doen. Toen we de

haven uitzeilden was er een mooie

bries uit het w.n.w. en we konden

gemakkelijk de koers aanhouden

richting Amsterdam of IJtoren. Hoe

verder wij van Urk kwamen des te

minder werd de wind en tenslotte

ging de wind geheel liggen. We

konden toen Marken al heel goed

zien liggen. Na de nacht op zee te

hebben doorgebracht met roeien

en soms een klein zuchtje wind, ar-

riveerden we de volgende morgen

in de haven van Volendam. 16 uur

had deze overtocht geduurd! Na

mij gewassen te hebben ging ik

eerst maar weer naar Wormerveer

en de volgende dag weer over Am-

sterdam en met een Urker Noord-

zeebotter weer op Urk aan. De

week daarop kon ik een week mee

met de UK-268 (de 'Oude Klaas'),

een oude Loodsschuit met een 50

pk Kromhout motor erin; eigenaar:

Jacob van Slooten. We hadden de-

ze week mooi weer en we visten

dwars van Texel. 's Vrijdags waren

wij weer aan de visafslag en vrij-

dagsmiddags arriveerden we al-

weer in de Urker haven. Toen ben

ik twee weken meegeweest met

Cornelis Post (UK-176). We visten

voor Scheveningen en de zondag

hebben we ook in Scheveningen

doorgebracht. Na deze reis kwam

ik te varen bij de gebroeders Visser

(UK-25). Klaas Visser was hier de

schipper; ik ben hier tot eind 1930

gebleven. Om de 14 dagen ging ik

naar Wormerveer naar mijn ouders

en mijn meisje, die daar nog steeds

in het ziekenhuis werkte.

In 1931 kwam ik te varen bij Jacob

van Slooten, schipper-eigenaar van

de nieuwe houten botter UK-268.

Daar heb ik zo het één en ander

beleefd. We waren op een keer op

maandag uitgevaren en lagen 's a-

vonds te vissen. Het net liep vast
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aan een obstakel op de zeebodem

met als gevolg het visnet weg! We

moesten een ander visnet insteken

en ook moesten er nieuwe buiktou-

wen komen waar we het net mee

binnen haalden. We moesten deze

van twee stukken maken zodat wij

bij het binnenhieuwen op de kop

van de winch elke trek even vrij

moesten houden zodat deze buik-

touwen niet zouden beknijpen of

over elkaar zouden gaan. De hele

week ging alles goed. Bij de laatste

trek echter verwisselden we van

plaats en de schipper leidde toen

de buiktouwen. Op een gegeven

moment raakte hij met zijn arm

bekneld tussen de buiktouwen op

de kop van de lier. Zijn hele li-

chaam draaide rond de kop van de

winch! Gelukkig zag de andere

knecht dit ook gebeuren en trapte

meteen het ronsel van de winch af

zodat de winch uit zijn werk kwam

te staan. De schipper moest zes

weken thuis blijven omdat hij zijn

arm niet kon gebruiken. Ik kreeg

toen de leiding en we kregen P.

van Slooten (een broer van de

schipper) mee aan boord. Toen we

op een donderdag weer naar de

markt in Amsterdam zouden varen,

kregen we bij het binnenvaren bij

Terschelling zeer dichte mist. Goed,

je probeerde, zo goed als dat kon

bij mistig weer, door te varen, want

je wilde de markt niet missen. We

kwamen de 'Vlieree' en het 'In-

schot' over, gingen het 'Z.O.rak', de

'Afsluitdijk' en het 'Krabbersgat' bij

Enkhuizen door en toen zou ik even

gaan rusten; we moesten nu onge-

veer 2½ uur rechtuit varen, koers:

z.z.w., richting Markertoren. Na

twee uur varen liepen we tegen

een dijk op. Bij Marken konden we

nog niet zijn, dus moesten we be-

westen onze koers zitten. We be-

grepen niet hoe dit kon, daar we

de hele dag goed uitgekomen wa-

ren. Gerekend naar de tijd dat we

gevaren hadden, moesten we nog

benoorden Edam terecht gekomen

zijn. Dus, na zonder veel moeite

losgekomen te zijn, gingen we z.o.

voor. Toen we dachten bij de Mar-

kertoren te zijn stopten we gere-

geld even om luisteren waar de

Markertoren zich ten opzichte van

ons bevond. De man in de stuurhut

kreeg zijn aanwijzingen van de uit-

kijk die ook luisterde naar het bla-

zen van de misthoorn van de toren.

Dus hield ik de Markertoren aan

stuurboord en toen we de toren

dwars aan stuurboord hadden (vol-

gens de uitkijk) en we dachten die

gepasseerd te zijn, voeren we plot-

seling op de dam van het eiland

Marken: de toren stond niet aan
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stuurboord, maar aan bakboords-

kant! Dit was een flinke tegenval-

ler, want nu kwamen we ook nog

te laat voor de markt in Amster-

dam. Wat we ook deden, we

konden niet los komen. Ondertus-

sen werd het dag en hoorden we

een motor bij ons langs varen. We

probeerden hun aandacht te trek-

ken en jawel hoor, hij kwam naar

ons toe. Het was een motorvlet

met aan boord de Volendammer

Kees van Klaas van Kuultje, zoals

de volksmond hem noemde. Ik

kende hem heel goed, want hij had

met mijn broer Klaas gediend bij de

Marine; ook hadden we in de jaren

23 en 24 haring voor hem naar IJ-

muiden gevaren vanaf Volendam

en vanaf de Knar bij Harderwijk.

Kees zette gauw een anker voor

ons uit; hij met de vlet en wij met

de winch trekken en de botter

schoot los, zodat wij onze reis kon-

den voortzetten, niet nadat wij

Kees een lekkere zooi vis voor de

moeite hadden gegeven! Toen met

volle kracht op Amsterdam aan!

Het was nog te proberen. We kwa-

men toch nog op tijd aan de

Ruiterkade, maar toen bleek dat er

niet verkocht kon worden omdat de

kopers in staking waren gegaan.

Later op de dag zijn we naar IJ-

muiden gevaren teneinde onze vis

daar zaterdagmorgen te verkopen.

Later heeft de gemeente Amster-

dam alle schade vergoed door alle

vis uit te betalen die al in de afslag

te koop stond aangeboden. Ook wij

kregen later nog een vergoeding

omdat de prijs in IJmuiden die za-

terdag lager was dan de prijs vrij-

dagmorgen geweest zou kunnen

zijn.

In 1932 heb ik bij Kobus Post (UK-

-53) gevaren. Deze kreeg ook een

nieuwe botter met regeringshulp.

De botter werd gebouwd in Alphen

a/d Rijn. In januari 1932 haalden

we de botter daar weg bij de werf.

Er stond een Industrie motor van

55 pk. in. De botter werd kant en

klaar afgeleverd: met netten, zei-

len, tuigage, potten, pannen en

zelfs de drink kommetjes, voor zeg-

ge en schrijve 18.300 gulden! We

konden er zo mee uit varen. De

houten botters moesten plaats

maken voor ijzeren. Van kotters

wilden de Urkers toen nog niet veel

weten. De botters hadden bewezen

zeewaardige schepen met een gro-

te stabiliteit te zijn. Ook moest de

carbidverlichting het veld ruimen

voor het elektrische licht. Een auto

dynamo wekte de benodigde 6 Volt

en 75 Watt op. En wat waren we

ook nu weer blij met deze verlich-

ting!
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Dit jaar verliep zonder noemens-

waardige gebeurtenissen. Wel was

er intussen bij mijzelf wat veran-

derd. We waren op 24 december

1931 getrouwd. Omstreeks Pasen

1932 betrokken we ons nieuwe

huis, Wijk 7-20. Op 22 oktober 19-

32 werd onze eerste zoon geboren:

Klaas. Tijdens zijn geboorte lagen

we te vissen aan de rug voor Ter-

schelling. Ik had op datzelfde uur

de wacht en voelde dat er iets ge-

beurd was. In zulke spannende da-

gen staan je gedachten niet stil; je

denkt, hoe zal het gaan, wat zal

het worden, enzovoort. Gelukkig

als het dan mogelijk is elkaar op te

dragen voor de troon der Genade

en biddend samen een kind mogen

verwachten. Wij waren dan ook

heel gelukkig en dankbaar toen de

bevalling goed verlopen was; hoe-

wel de moeder het heel moeilijk

gehad had. Op Pinksteren 1932 de-

den we samen Openbare Geloofs-

belijdenis in de Gereformeerde Kerk

en namen zo onze doop voor eigen

rekening. Voor een harmonisch hu-

welijk is het van ontzaggelijk groot

belang dat je in het geloof, samen

op God vertrouwend, alle zorgen

en noden Hem bekend kunt ma-

ken; je Heiland volgend in vóór- en

tégenspoed.

Hoofdstuk 7: Nieuwe Vismethode

In 1932 kwam er verandering in de

methode van vissen. Tot 1916 vis-

ten de vissers met de 'Stok-kor'. Je

kunt dat vergelijken met de visme-

thode van na 1962 de zogenaamde

'Boomkorvisserij' maar dan wel met

dit verschil dat men nu met twee

netten tegelijk vist en toen met

één. Na 1916 kwam de Trawlvisse-

rij zonder stok, maar met scheer-

borden, die het net uitspanden. Dit

bleef zo tot 1962. In 1932 kwam er

naast de 'Bordenvisserij' de zoge-

naamde 'Snurrevaadvisserij'.

Op Urk maakte deze visserij een

geweldige opgang, zodat er bij het

uitbreken van de oorlog zo'n 40

schepen deze visserij uitoefenden.

Voor deze visserij was geen groot

motorvermogen vereist. De Snurre-

vaad-winch moest het meeste werk

doen; vandaar dat deze visserij zo

aantrekkelijk was. Vijf Schipper-ei-

genaren gingen samen met de

UK-68 naar Ebsjerg in Denemar-

ken, te weten: Klaas Romkes (UK-

-68), Lub Kramer (UK-202), Jan

Molenaar (UK-1), Willem Paster-

kamp (UK-52) en Jacob Snoek (UK-

-91). De UK-68 werd daar meteen

uitgerust met de snurrevaadvisserij.

Ook gingen er enkele zakenmensen
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van Urk mee voor de levering van

materiaal. De uitkomst was meteen

al goed. De eerste week kon er al

twee keer een mooi schip met vis

aan de markt gezet worden. Men

viste voornamelijk op schol en deze

schol was eerste kwaliteit. Tegen

het eind van het jaar waren er al

diverse schepen met deze visserij

uitgerust. Er was echter één na-

deel: deze visserij kon alleen bij

dag uitgeoefend worden. 's Winters

was deze visserij niet rendabel van-

wege slecht weer, dik of troebel

water en korte dagen. Het was een

soort Zegenvisserij; het schip ging

eerst ankeren. Op de ankerlijn

werd een ankerboei bevestigd. Op

de grootste helft van de lijn en aan

het eind van de lijn zaten schotse

blazen (drijvers gevuld met lucht)

en op de ankerton zat een 'joon' of

'baak' om het ankertuig weer terug

te kunnen vinden. Men maakte de

eerste vislijn (2” manillatouw) aan

de schotse blazen vast, en het

schip los; dit laatste door middel

van een sliphaak. Stel dat de

stroom oost liep; men koerste dan

eerst z.o. totdat 2.000 van de

2.400 meter waren uitgevaren, dan

noordoost-ten-noorden (linksom)

de laatste 400 meter. Nu kwam het

net. Vervolgens werd de tweede

lijn uitgevaren: eerst 600 meter

n.n.o., dan weer linksom (n.w.)

1000 meter en de laatste 800 me-

ter west, richting anker. Het beste

was dat je alles uitgevaren had als

je nog minstens 800 meter van het

anker was. Je viste dan langzaam

varend naar het anker en het vis-

tuig kwam er dan mooi strak voor

te staan. De tweede vislijn was al

op de winch bevestigd. Als men het

anker bereikte, werd van voren het

schip weer door middel van de slip-

haak aan het anker bevestigd, en

de eerste visdraad van het anker

losgemaakt. Nadat ook de eerste

vislijn op de winch bevestigd was

werd nu de winch in werking ge-

steld. De twee vislijnen werden

daarna gezamenlijk en precies ge-

lijk opgewonden. De eerste 1500

meter wond men op met een snel-

heid van 50 omwentelingen per mi-

nuut. De vislijnen, die eerst hele-

maal rond stonden, naderden el-

kaar steeds meer, de vis meene-

mend, want de lijnen maakten een

muur van slib, en de vis ging daar

niet doorheen, zodat alle vis die

zich in eerste instantie tussen de

lijnen bevond in een steeds smaller

worden strook voor het net werd

verzameld. Op dit moment werd de

tweede versnelling ingeschakeld,

die met een snelheid van 75 om-

wentelingen per minuut de vis in
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het net trok. Als het net de boord

raakte werd de winch stopgezet en

stoomde men even vooruit tot aan

de ankerboei. Men stopte het schip

en moest dan vliegensvlug het net

achterop binnen halen; de vis werd

aan de zijkant in een opvang leeg-

gestort. Je moest zorgen dat je

klaar was voordat de ankerlijn weer

strak kwam te staan. Je kon het

net niet in de stroom optrekken.

Men ving op deze manier hoofd-

zakelijk schol, die van zeer goede

kwaliteit was. Vooral de kopers op

de vismarkten van Amsterdam en

Rotterdam waren gek op deze

schol; ze betaalden er dan ook

goed voor. Soms losten er wel 20

schepen in Amsterdam, maar dat

was dan weer te veel van het goe-

de en slecht voor de prijs!

In 1933 ging ik bij Willem Paster-

kamp op de UK-52 varen. Ook deze

beoefende de snurrevaadvisserij.

De eerste maanden van het jaar

verdienden we bijna niets. Het was

al bijna Pasen en nog had ik geen

70 gulden verdiend. We hadden

veel last van slecht weer, troebel

water en springtij. De meeste vis

ving je bij doodtij en klaar water.

Op Paaszaterdag losten we in Am-

sterdam en besomden 130 Gulden.

Om de snurrevaadvisserij droog te

kunnen uitoefenen waren een paar

lieslaarzen onontbeerlijk. Onze

schipper besloot om nu eerst eens

voor ons allen een paar goede laar-

zen te kopen. Later besloten we

om niet het hele jaar op deze ma-

nier te vissen, maar er een seizoen-

visserij van te maken. We visten

dan met de snurrevaad van 1 april

tot 1 oktober. De rest van het jaar

visten we met de trawl. In oktober

1934 hebben we een hele zware

reis gehad. We visten nog met de

Snurrevaad. Schipper Willem Pas-

terkamp was deze week niet mee

omdat daar thuis een kleintje ver-

wacht werd. We kregen Maarten

Ruiten mee. We vertrokken 's

maandags vanuit Urk. Voeren over

Wieringen langs Den Helder naar

zee. We ankerden in het The Ketel-

gat om daar de andere morgen te

gaan vissen. De volgende morgen

was het slecht weer. We bleven ten

anker om beter weer af te wach-

ten. Die dag kwam er niets van vis-

sen. 's Nachts om half twee keek ik

eens boven en het weer was aardig

opgeknapt. De barometer echter,

stond erg slecht. Ik maakte de an-

deren wakker en besprak wat we

zouden doen. We besloten om zo

snel mogelijk ons anker te lichten

en proberen de haven van Den Hel-

der te bereiken. Na een uur of ne-

gen varen kwamen we bij het licht-
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schip Texel. Daar overviel ons een

zware storm uit het westen met

rukwinden van 120 km. per uur.

We hadden een Kromhoutmotor

van 50 pk. en een flink zeil achter

de mast. We voeren door met als

koers het Molengat. Toen hadden

we nog alleen een Kompas. Geen

Radio of Zender, geen Decca, geen

Echolood, geen Radar. Je voer op

een gegist bestek en op ervaring.

Kijken naar de wal en vooral hier

de vuurtoren van Kijkduin. Zo pas-

seerden we de uiterton van het Mo-

lengat. Meer tonnen konden we

niet zien vanwege de branding en

het stuifwater. Alles ging gelukkig

goed en we voeren op goed geluk

en met behulp van onze peiling op

de vuurtoren mooi het Molengat

binnen. Doch, toen wij bij de schei-

ding kwamen van het Molengat en

het Marsdiep, was alles branding.

Daar ontmoetten de vloed van het

Schulpengat, Westgat en Molengat

elkaar. We hadden net tegen elkaar

gezegd dat we toch wel even een

ton moesten zien om te weten hoe

we nu verder moesten varen, toen

we meteen daarop de kopton vlak-

bij ons zagen voorbij gaan. Dat was

voldoende en nu konden we koers

zetten naar de haven van Den Hel-

der. Zo arriveerden we veilig in de

haven en werden we gefeliciteerd

met onze behouden binnenkomst.

Veel Urkers die de vorige dag al-

weer waren binnengelopen, kwa-

men aan boord en hielpen ons met

het zeil en wat er verder nog viel te

redderen. Diezelfde dag kapseisde

er een baggermolen op het IJssel-

meer en de motorpassagiersboot

'Idonea' van Urk kon door de zware

storm de haven niet binnenlopen.

Ik ben bij Willem Pasterkamp blij-

ven varen tot na de oorlog van

1940-1945. Er is echter een kleine

onderbreking geweest in 1940;

toen was ik drie maanden schipper

op een sleepbootje van de firma

Hoekman & Zonen. 1935 verliep

aardig rustig. Op 17 mei werd

Geertje geboren. Op 1 november

1937 zag Hendrik het levenslicht en

op 5 december 1939 Wilhelmina.

Hoofdstuk 8: Mobilisatie

Intussen was de Mobilisatie een feit

geworden en visten we vanwege

het mijnengevaar dicht bij de Ne-

derlandse kust. Op 17 oktober 19-

39 waren we 's morgens uit IJ-

muiden uitgevaren en benoorden

IJmuiden gaan vissen. We hadden

de eerste trek net gedaan en met

het net ophalen kreeg ik mijn twee

vingers tussen het kamrad van de

lier en werden mijn twee vingertop-
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pen afgeknepen, hetgeen mij op 18

weken thuiszitten kwam te staan.

We hebben eerst de twee vingers

verbonden en zijn na het net aan

boord gehaald te hebben naar IJ-

muiden gevaren. In IJmuiden naar

de huisarts. Deze haalde toen het

verband eraf, maar kon toen het

bloeden niet meer stoppen. Na

twee vergeefse pogingen zijn we

maar weer naar boord gegaan,

terwijl het bloed nog langs mijn

arm liep. Ik ben in de kooi gaan

liggen en met mijn hand vastge-

bonden aan het plafond hebben we

de bloeding weten te stelpen. We

zijn naar huis gevaren en de ande-

re morgen vervoegden we ons bij

onze eigen huisarts. Deze oordeel-

de dat het beter zou zijn het ver-

band nog 24 uur te laten zitten,

hetgeen ook gebeurde. 24 uur later

is het verband eraf gegaan en kon

ik meteen gaan spoelen in Sodawa-

ter, want dat was toen hèt middel

tegen infectie; van Penicilline had

men toen nog geen idee. De toe-

stand in de wereld was toen niet

rooskleurig; het oorlogsgevaar

werd steeds groter.

In maart 1940 kon ik weer mee uit-

varen. In het begin viel dat best te-

gen daar de plaats, waar mijn top-

pen afgeknepen waren, erg koud

werden. Eerst lagen we nog veer-

tien dagen in Den Helder, daar het

geen weer was om uit te varen. De

eerste week van april kwamen we

voor het eerst in zee. Vanwege de

oorlogsdreiging mochten we vanaf

Den Helder alleen het Schulpengat

uitvaren. Ook mochten we op een

bepaalde tijd maar één keer naar

zee. We wilden gaan vissen met de

Snurrevaad bij de 'Klaverbank'. Al-

leen overdag voeren we en 's

nachts gingen we voor anker in

verband met de vele mijnen die

waren losgeslagen van hun ankers

en in de zee ronddreven. We pas-

seerden onder het uitvaren zes

mijnen en een lijk dat ronddreef in

een zwemvest, mogelijk van een

vliegenier. We hebben nog even bij

het lijk liggen drijven samen met

de UK-44, die het lijk het eerst zag,

maar we zagen geen kans dit lijk

aan wal te brengen daar we niet

voor de andere dag weer binnen

mochten varen en het ook voor ons

zelf te gevaarlijk was om weer tus-

sen de mijnen door terug te varen.

Het viel ons zwaar, we hadden zo

graag dit stoffelijk overschot nog

een begrafenis aan de wal gegund,

ook voor zijn familie, maar we kon-

den nu niets uitrichten.

Uiteindelijk voeren we door. We

hadden goed visweer en we losten

onze vis in IJmuiden op 7 april. Tot
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10 mei 1940 hebben we door kun-

nen vissen. In de nacht van 9 op

10 mei was het zeldzaam mooi

weer. Er waren deze nacht ontzet-

tend veel vliegtuigen in de lucht,

want de Duitsers deden toen tege-

lijk met de inval in Nederland ook

een zware aanval op de Engelse

vliegvelden. Het was vrijdagmorgen

en omdat de oorlogsdreiging al in

de lucht hing, hadden we een

Radio aangeschaft om naar de

nieuwsberichten te kunnen luiste-

ren. We deelden ons werk zo in dat

we om 8 uur even konden luiste-

ren. We waren thuisstomende rich-

ting IJmuiden en het lag in de be-

doeling de volgende morgen daar

onze vis te verkopen. Om 8 uur

hoorden we het nieuws van de in-

val en we dachten niet anders dan

dat we Holland niet meer binnen

zouden komen. Ook de Trawlers en

Loggers die op zee waren weken in

de regel uit naar Engeland. Ook wij

namen alle voorzorgsmaatregelen:

klaarzetten van het vlot met brood

en water erop, klaarmaken van de

zwemvesten, en ieder moment

dachten we geconfronteerd te zul-

len worden met oorlogshandelin-

gen, maar de hele dag gebeurde er

helemaal niets. Het was prachtig

mooi weer, zeldzaam vredig op

zee, spiegelglad, zeer goed zicht

zodat je wel een paar uren varen

kon weg zien. Vlak bij IJmuiden

kwam een Engelse Torpedobootja-

ger met volle vaart op de IJmuider

pieren af. Ondertussen viel een

Duits vliegtuig de Jager aan, maar

zag geen kans deze te treffen. Wel

vielen de bommen zo dicht bij, dat

enkele mannen van het achterdek

werden geslingerd vanwege de

luchtdruk. Later hoorden we in IJ-

muiden dat deze torpedojager 300

man aan land had gezet. Dit waren

vernielingstroepen die de olieop-

slagplaatsen en andere voor de

Duitsers waardevolle zaken moes-

ten vernietigen.

Wij moesten ons melden bij de

Loodsboot die voor de pieren van

IJmuiden lag. Om te voorkomen

dat grote schepen de haven binnen

konden had men een groot Passa-

giersschip dwars tussen de pier-

hoofden laten zinken. We konden

door een nauwe vaargeul naar bin-

nen, niet naar de Vissershaven,

maar via de Sluis naar het Velser-

kanaal, waar we afmeerden. De

volgende morgen zijn we wel in de

afslag geweest, maar men raadde

ons aan de vis niet te koop aan te

bieden vanwege de lage prijs ten-

gevolge van de oorlogshandelin-

gen. Onze vis ging in een koelcel

(veertien dagen later maakten wij
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600 gulden voor onze vis: een zeer

goede prijs!) en wij voeren door

naar Urk en arriveerden daar in de

nacht van zaterdag op zondag om

half één. Gauw gewassen en naar

bed.

De volgende morgen was het

Pinksteren, maar van het feest van

Pinksteren is niets terecht geko-

men. We zaten net aan de brood-

maaltijd toen de omroeper door

Urk ging om ons mee te delen dat

alle Urker schepen de haven moes-

ten verlaten zodat de Duitse troe-

pen niet met onze schepen naar

Noord Holland konden overvaren.

Alle mannen moesten naar boord,

dus schoot de Kerkgang er bij in.

We voeren naar Amsterdam terwijl

we onafgebroken luisterden naar

de Radio, die geregeld de oorlogs-

handelingen door gaf. 's Middags

arriveerden we in Amsterdam en

kregen allemaal een ligplaats in de

Coenhaven. Met de Passagiersboot,

die ook met ons was meegevaren,

voeren we weer terug naar Urk. De

volgende morgen vroeg arriveerden

we weer voor de Urker haven,

maar konden niet naar binnen om-

dat de haven versperd was door

een tot zinken gebrachte 'Rijnaak'.

We werden aan de dijk afgezet.

Generaal Winkelman had weinig

keus na de onmenselijke bombar-

dementen op Rotterdam en na een

paar dagen was hij gedwongen

verdere tegenstand te staken, om

verder bloedvergieten te voorko-

men. Toen dus de 4 daagse oorlog

afgelopen was, konden we onze

schepen weer ophalen. Met de pas-

sagiersboot gingen we weer naar

Amsterdam. De schepen lagen her

en der verspreid in de Coenhaven

en het Noordzeekanaal. De mees-

ten lagen voor anker. We brachten

de schepen terug naar Urk en toen

maar wachten op de dingen die ko-

men zouden. Mijn schipper heb ik

geadviseerd direct weer een ver-

gunning aan te vragen om bij de

Noordzeekust te mogen vissen,

maar het heeft wel tot oktober ge-

duurd voordat de vergunning

kwam. Om toch in het onderhoud

van je gezin te kunnen voorzien,

zochten we zolang ander werk bij

bijvoorbeeld de Zuiderzeewerken,

hetzij als gewoon Arbeider of op

een Keileembak. Ook ik zocht werk

en werd schipper op de 'Albert IV',

een Sleepbootje van de firma

Hoekman & Zonen. Drie maanden

heb ik meegeholpen bij de inpolde-

ring van de Noordoostpolder.

Per 1 januari 1941 ging ik weer va-

ren op de UK-52 bij mijn oude

schipper Willem Pasterkamp. We

mochten voor de kust van Scheve-
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ningen vissen. De tweede januari

vertrokken we vanaf Urk en arri-

veerden pas weer net voor 'Biddag'

(2e woensdag in februari). In de

tussenliggende periode hadden we

geen kans gezien om thuis te ko-

men, daar het IJsselmeer was

dichtgevroren. De boot voer dus

niet en ook de Noordoostpolder

was nog niet helemaal droog ge-

malen. We vertrokken 's morgens

vroeg met de tram vanuit Scheve-

ningen richting Den Haag. Toen

met de trein naar Heerenveen, met

de tram naar Lemmer en met een

vrachtauto over het ijs net aan de

binnenkant van de dijk naar Urk.

We arriveerden 's avond laat op

Urk.

Na de 'Biddag' vertrokken we weer

naar Scheveningen. Eerst visten we

met de kuil tussen de scheerborden

en vingen op deze manier Sprot,

Haring, Garnalen, Schol en Schar.

We maakten goede besommingen

en dit gaf de burger weer moed. In

april, toen het wat warmer werd,

zijn we met de Snurrevaad gaan

vissen. En ook op deze manier ver-

dienden we goed, al was het wel

een toer om een goed ankerplaats-

je te krijgen, daar velen toen be-

gonnen met de Snurrevaad. Bij de-

ze manier van vissen was de kans

kleiner dat je een mijn opviste en

dus veiliger. Half in het jaar werd

ook de visserij voor IJmuiden vrij

gegeven en ook wij gingen toen

naar IJmuiden. In die tijd werd de

visserij alleen overdag uitgeoefend.

In de herfst werd ook het vissen 's

nachts vrijgegeven, maar wij heb-

ben daar nooit gebruik van ge-

maakt, omdat er dan een Duitse

soldaat mee moest, om uitwijken

naar Engeland te voorkomen. Ook

was het risico in verband met

mijnen te groot. De Dagvisserij

ving om 8 uur aan en moest om vijf

uur beëindigd zijn. We moesten

ons dan melden en we werden

steeds gecontroleerd. Een schip

deed dienst als patrouille vaartuig

en daar waren ook Duitsers aan

boord. Wij hadden toen een goed

leven. Elke nacht rust, dubbele

rantsoenen omdat we voor de

voedselvoorziening werkten en elke

week naar huis: met de trein naar

Enkhuizen en dan verder met de

boot. Het enigste wat ons zeer be-

nauwde was de Duitse Bezetting.

Op 3 november 1941 ontvingen we

weer een zoon (Willem) en zo ging

dit jaar voorbij.

Op 1 januari 1942 moest onze zoon 

Hendrik naar het Ziekenhuis in

Zwolle. Wegbrengen met de boot
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naar Kampen ging toen nog en dan

verder met de trein naar Zwolle.

Toen vroor de zee weer dicht en de

boot voer niet meer. Wel was er

ten lange leste een verbinding met

auto's en sleden via de dijk naar

Lemmer, maar dit was slechts een

Postlijn en er werden dan ook al-

leen maar zieken en hun begelei-

ders mee genomen. Ook reden er

een paar vrachtauto's over het ijs

langs de Lemmerdijk. Twee keer

heb ik de 4 jarige Hendrik bezocht

op doorreis vanaf IJmuiden. Na vijf

weken konden wij hem weer opha-

len. 's Daags tevoren vertrok ik om

8 uur met de 'Postauto' over het ijs

langs de dijk naar Lemmer. Vanaf

Lemmer met de bus (de trams

reden al niet meer vanwege een

tekort aan brandstof) naar Sneek.

Vanaf Sneek per trein naar Leeuw-

arden en dan per trein naar Zwolle.

Nadat ik de zaak in het ziekenhuis

en ook het vervoer vanaf het zie-

kenhuis geregeld had zocht ik een

hotel en bracht daar de nacht door.

Auto's waren er niet, dus 's mor-

gens om half zes met een 'Aap-

jeskoetsier' (Rijtuig) naar het Sta-

tion. Het vroor hard en het was bit-

ter koud en er lag overal sneeuw.

Toen we op het perron kwamen

was de trein niet komen opdagen,

dus naar de wachtkamer en alle-

maal zo dicht mogelijk om de ka-

chel heen. Eindelijk hadden ze de

trein ontdooid en kwam hij zuch-

tend en steunend en nog onver-

warmd voorrijden. Nadat we al een

half uur in de trein plaatsgenomen

hadden, moesten we toch weer uit-

stappen, en dus weer terug naar de

wachtkamer, want daar brandde

tenminste nog een kachel. Na een

kwartier werd er omgeroepen dat

we weer plaats konden nemen. De

trein was nog koud en dan daarbij

strenge vorst en een kind van 4

jaar dat net uit het Ziekenhuis

kwam. Na een half uur kwam de

trein dan toch in beweging en ging

het al kreunend richting Leeuw-

arden. Ik had dekens meegenomen

om Hendrik warm te houden en

ook kon ik af en toe een loopje

doen op de gang van de coupé om

zodoende de warmte er een beetje

in te houden. Vlak voor het station

van Meppel bleven we steken en

het heeft een hele tijd geduurd

voor we weer verder konden

reizen. Tegen de middag arriveer-

den we in Leeuwarden. We gingen

per trein naar Sneek en per bus

naar Lemmer. Gelukkig haalden we

nog net de 'Postauto' en zo arri-

veerden we net voor donker onder-

aan de dijk bij de vuurtoren. Toen

moest ik nog met Hendrik op mijn
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arm de besneeuwde dijk opklaute-

ren. Zo kwamen wij dan thuis en

hield ik er in ieder geval nog een

paar bevroren benen aan over. Als

een ander mij dit verhaal verteld

had, had ik hem niet geloofd! Nu

kon ik moeilijk anders.

De gasolie was ondertussen zo

schaars geworden dat we niet elke

week konden vissen. Wel trachten

we met 'Kreosoot' onze toewijzing

aan te vullen. We startten de motor

op gasolie en als die dan goed

warm was, schakelden we over op

'Kreosoot'. Je moest er wel voor

zorgen dat je bijtijds weer terug

schakelde op gasolie, want de mo-

tor wilde absoluut niet starten op

'Kreosoot'. 's Zomers mochten we

maar één week vissen en dan drie

weken niet. 's Maandags nam een

sleepboot van Goedkoop ons (13

botters) op sleeptouw naar IJmui-

den. Vier dagen mochten we vissen

en dan 's zaterdags op dezelfde

wijze terug naar Urk. In die vier

dagen verdienden we zoveel dat

we daar vier weken van konden le-

ven! Zo hebben we leren ervaren

dat God ook dan voor ons zorgde,

ook al leek het nog zo somber (1

week per maand vissen!). Ten lan-

ge leste mochten we zelfs dat niet

meer. De Duitse Bezetter begon

onze schepen te vorderen en het

duurde dan ook niet lang dat ook

de UK-52 aan de beurt kwam. We

liepen 's middags in IJmuiden bin-

nen toen iemand van de 'Visserij-

centrale' ons een briefje bracht. Op

die tijd en plaats moesten we ons

melden in Amsterdam. Nadere or-

ders zouden daar volgen. Achter

een sleepboot aan werden we rich-

ting Dordrecht gesleept. Daar

moesten we ons schip inleveren!

De eerste dag kwamen we in Al-

phen a/d Rijn en de tweede dag in

Dordrecht. Al onder het meege-

sleept worden keken we uit naar

een scheepje waarmee de visserij

verricht kon worden. Ook toen wij,

na het inleveren, per trein naar

huis gingen gaven we onze ogen

goed de kost! Helaas zagen we

niets bruikbaars liggen.

De Firma Hoekman echter, zat ook

niet stil. Deze bouwde een sleep-

boot om tot vissersschip, kocht er

een bootje bij en later nog één.

Met dit laatste bootje gingen wij in

1943 vissen onder het visserij num-

mer UK-87. Inmiddels was de gas-

olie zo schaars geworden dat we er

na enige tijd een 'gaspot' op lieten

bouwen. Onze 'Deutz' motor was

uitstekend geschikt om te draaien

op gas verkregen uit gaskolen met
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behulp van de gasgenerator. Zo zie

je maar weer dat er altijd wel weer

en weg te vinden is om door te

kunnen gaan. We hebben met dit

bootje aardig gevaren. We konden

nu weer elke week vissen. We vis-

ten tot vrijdagsavonds, want dan

moest een ieder naar binnen. De

schepen werden afgemeerd in Be-

verwijk en we gingen met de trein

naar Enkhuizen om dan met de

boot op Urk te belanden. Als we

arriveerden in Beverwijk, stond het

daar zwart van de mensen. Een

ieder probeerde een zootje vis te

bemachtigen. Iedereen had een

kleinigheid bij zich: een pak meel,

een stukje zeep of iets dergelijks.

Ze kwamen uit de Zaanstreek,

maar ook uit Amsterdam en om-

streken. We hadden hier al reke-

ning mee gehouden en al een kist

of vier apart gezet. Wij vonden het

fijn deze mensen te kunnen helpen

hetgeen andersom zeer werd ge-

waardeerd! Zelf hadden we niets

nodig, want we verdienden goed

ons brood. Ook kregen we extra

rantsoenen omdat we bij de voed-

selvoorziening werkten. Nooit na-

men we geld aan of verkochten we

zwart, hetgeen helaas niet van alle

vissers gezegd kan worden. Waar

we wel last van hadden was van

het feit dat sommige mensen persé

iets wilden geven hoewel ze het

zelf waarschijnlijk niet eens konden

missen!

Als Noordzeevissers hadden we het

goed en er was helemaal geen re-

den tot klagen, alleen dan dat ene:

het moeten leven onder het juk van

de bezetter! Wij hebben zo door-

gevist tot de 'Dolle Dinsdag' van

1944. Vanaf dat moment mocht er

niet meer gevist worden. Wij heb-

ben toen de scheepjes in de vaart

bij Nagele afgemeerd, met gestre-

ken masten om zo min mogelijk op

te vallen.

Hoofdstuk 9: (1944 - 1945)

Op 8 oktober 1944 werd Wouter

geboren. Een zorgenkind, geboren

in een tijd vol spanningen! Al gauw

moest Wouter naar het ziekenhuis.

Bij gebrek aan brandstof (gasolie

e.d.) voer de Boot niet en de zie-

ken werden daarom vervoerd met

een sleepbootje van de firma Hoek-

man. Zelf was ik niet thuis, dus

moest mijn vrouw per sleepboot

met Wouter naar het Kamper zie-

kenhuis. Wouter was niet de enige;

in totaal werden er drie zieken af-

geleverd in het Kamper ziekenhuis.

Ze arriveerden na acht uur 's a-

vonds. Maar dan? Waar moest je
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heen? Je mocht niet over straat

lopen en waar ze ook probeerden,

nergens kregen ze onderdak.

Tenslotte nam de politie hen mee

naar het politiebureau en daar heb-

ben ze de nacht doorgebracht. 's

Morgens zijn ze bij kennissen van

één van hen terecht gekomen. Dat

was een bakker. Na iets genuttigd

te hebben, mochten ze eerst even

rusten. Mijn vrouw was doodmoe;

dagen lang was ze al met de baby

in de weer geweest, zodat ze 'over

haar toeren' was. Ze was zo moe,

dat men haar niet wakker kon krij-

gen toen het tijd was om op be-

zoek te gaan in het ziekenhuis! Ze

hebben haar dan ook maar laten

slapen en voor het avondbezoek

was ze toen aardig uitgerust.

Wouter was helemaal uitgedroogd

en moest vocht hebben. Toen hij

weer thuis kwam mocht hij alleen

yoghurt hebben, maar hoe kwam je

daar aan? We hoorden dat Gerrit

Hakvoort, de Magazijnmeester van

de Firma Hoekman, een yoghurt

plantje bezat, omdat hun kind ook

yoghurt moest drinken. We kregen

een 'stekje', legden dit in de melk

en kregen zodoende yoghurt voor

Wouter!

Intussen hadden we alweer een

ander schip weten te bemachtigen;

ditmaal een zeilschip n.l. UK-88.

We huurden dit schip van Riekelt

Romkes. Tot aan de bevrijding vis-

ten we op paling en snoekbaars. Zo

konden we toch in het visserijbe-

drijf blijven; ook hoefden we dan

niet naar Duitsland om daar voor

de 'Wehrmacht' ingezet te worden.

Overdaad hadden we niet, omdat

we niet mee deden aan de 'zwarte

handel', maar wel ons 'daag'lijks

brood'. Ondanks alle moeilijkheden

van de oorlog kwamen we toch ook

voor verrassingen te staan. We

konden onze vis nog ruilen voor

andere producten en de vis was

grage waar. Urk heeft geprofiteerd

van het in cultuur brengen van de

Noordoostpolder. Bij Kraggenburg

en Ramspol was al een gedeelte

klaar. Zodoende konden die men-

sen, die niet aan de visserij deel-

namen, toch uit de handen van de

Duitsers gehouden worden door ze

in te zetten in de polder.

Er zijn in de oorlog ook Razzia's ge-

houden. Eén keer moest de hele

mannelijke bevolking van Urk zich

melden in de 'Wilhelminaschool'. Ik

werd van de straat opgepakt en

meegenomen naar het schoolplein

en daar moesten je de hele avond

wachten totdat je aan de beurt was

om de school binnen te gaan. We
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moesten één voor één onze Identi-

teits en Bemanningskaart van het

schip waarop je voer laten zien. Bij

vorige gelegenheden bleek dat de

Noordzeevissers vrij bleven en dus

hadden we ook nu onze Beman-

ningskaart van de Noordzeevisserij

bij ons. Deze keer echter bleken de

IJsselmeervissers vrij te komen.

Toen we daar achter kwamen lieten

we gauw de conciërge onze IJssel-

meer bemanningslijst ophalen. Net

voor we voorgeleid zouden worden

kwamen we in het bezit van onze

IJsselmeer Bemanningskaart en

dus kwamen we vrij en werden niet

naar Duitsland gestuurd. Zestig

mensen werden voorlopig vastge-

houden. Ik waarschuwde onmiddel-

lijk de voorzitter van Visserijbelan-

gen en vertelde hem wat er gaande

was: ook twee zoons van hem wer-

den vastgehouden! Die avond en

nacht werd er koortsachtig gewerkt

aan een oplossing. Velen werden

die nacht nog overgeschreven op

de IJsselmeer lijsten en kwamen

zodoende toch nog vrij! Het was

dus een angstige tijd en je was er

geen ogenblik zeker van of je al

dan niet werd 'eingespert' zoals ze

dat dan zeiden. Wij kunnen echter

opmerken dat wij er steeds goed

door heen gekomen zijn. Als we

kijken naar de grote steden en het

westen, dan moeten we constate-

ren dat wij ook die laatste winter

goed doorgekomen zijn en we wa-

ren dan ook dankbaar voor hetgeen

wij nog mochten ontvangen!

Hoofdstuk 10: Wederopbouw

Toen de oorlog afgelopen was en

de kruitdampen opgetrokken, haal-

den we onze scheepjes weer uit de

Noordoostpolder en maakten we ze

weer klaar voor de Noordzeevisse-

rij. In juni voeren we weer uit, vis-

ten één dag en lagen 's zondags in

IJmuiden. 's Zaterdags ben ik met

een fiets zonder luchtbanden, met

een zak vis achterop, naar Wormer-

veer gefietst om te zien hoe de

zaak er daar voor stond! Toen ik

uiteindelijk bij mijn ouders aan-

kwam had ik het 'eind in de bek'

zoals men dat pleegt te noemen. 's

Middags ben ik weer teruggegaan.

De week daarop kreeg ik Paratyfus

zodat we donderdags naar Urk

moesten. Onze motor draaide zeer

goed op gaskolen, maar toen we

weer overschakelden op gasolie ge-

bruikte de motor bijna evenveel

smeerolie als gasolie en dit werd

dus te duur! We hadden alles al na-

gekeken, maar niets kunnen vin-

den. Nu ik toch ziek lag werd er
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daarom meteen maar een nieuwe

motor van 40 pk. geplaatst. Onder-

tussen was ik als schipper op dit

scheepje gaan varen omdat Willem

Pasterkamp ondertussen zijn botter

weer had teruggekregen uit Duits-

land. De botter van Willem werd

meteen weer klaargemaakt voor de

visserij en voorzien van een 100 pk

dieselmotor. Ik had 13 jaar bij Wil-

lem Pasterkamp gevaren.

Ik viste intussen door met de UK-

-87 en in december 1945 heb ik

daar zelf visserij materiaal op aan-

gebracht. Ik huurde dit scheepje

van de Firma Hoekman voor 35%

van de besomming, dus kreeg ik

65% voor bemanning en vistuig;

onderhoud van schip en motor

kwam voor rekening van Hoekman.

Met dit scheepje verdienden we

best. We visten al gauw overal,

hoewel we in het begin nog niet

voor Terschelling, maar wel zo'n 50

mijl uit de kust voor Texel kwamen.

Als we zo alles overzien moeten we

constateren dat God wonderlijk

voor ons gezorgd heeft! Menselijk

gezien waren er ogenblikken ge-

weest waarop je moest zeggen: nu

moet het wel helemaal mis gaan en

vooral in de oorlog. Toegegeven, in

het westen is de toestand zeer zor-

gelijk geweest, maar toch werden

we over het algemeen steeds weer

gevoed! Wij, Urkers, hebben maar

weinig van de oorlog gemerkt!

Na de oorlog heb ik nog twee jaar

met dit scheepje gevist: 's winters

met de trawl en 's zomers met de

snurrevaadvisserij. Toen de botter

UK-162 te koop kwam, kocht ik die.

Er stond een 100 pk. Kromhout die-

selmotor in. Op 14 januari 1948

voeren we uit onder het nummer

UK-87, roepnaam 'Jannetje'. De Fir-

ma Hoekman heeft het andere

scheepje verkocht naar Den Helder.

Nog weer later werd dit scheepje

verkocht naar Texel en voer toen

onder het nummer TX-12. De Firma

Hoekman trok zich terug uit de vis-

serij en hield zich weer uitsluitend

bezig met reparatie en inbouw van

motoren.

In het begin ging het niet zo gun-

stig met de UK-87. Toen we voor

het eerst uitvoeren visten we op

haring voor de Zeeuwse en Belgi-

sche kust. We voeren uit met twee

nieuwe haringnetten en al in de

eerste week brachten we beide

netten op één dag weg aan een

wrak. Daar kwam nog eens over-

heen dat ik na veertien dagen ziek

werd en vijf weken thuis moest

blijven en anderen met het schip
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moest laten varen. Later kwam dit

allemaal goed: de haringvisserij

was misgegaan, maar de trawl en

snurrevaadvisserij gingen goed.

Toen het jaar ten einde was kon-

den we niet anders dan dankbaar

zijn!

Inmiddels hadden we er ook twee

dochters bij gekregen. Op 30 juli

1946 werd Corrie en op 21 augus-

tus 1948, Marja geboren. We had-

den nu acht kinderen ontvangen.

Zo hebben we met deze botter vijf

jaar doorgevist: 's winters haring-

kuilen voor de Belgische en Franse

Kust of met de Trawl en vanaf 1

april tot ongeveer 1 oktober met de

snurrevaad. We verdienden een

goed stuk brood zodat we ons gro-

te gezin konden onderhouden. Op

24 oktober 1949 werd Meindert

geboren en op 22 januari 1952 kre-

gen we ons laatste kind, Lucas. Nu

hadden wij 10 kinderen ontvangen.

Onze oudste, Klaas, had intussen

de U.L.O. en het Lyceum doorlopen

en had zich in Groningen als stu-

dent in de medicijnen in laten

schrijven. Aanvankelijk zou hij de

kant van de natuur en wiskunde

zijn opgegaan, maar onze huisarts

dokter Andriesen heeft hem daar-

van bekeerd. Vlak voor zijn eind-

examen moest hij geopereerd wor-

den aan zijn blinde darm en dokter

Andriesen heeft toen al zijn pijlen

op hem afgeschoten teneinde hem

zover te krijgen om hem voor arts

te laten studeren. Toen Klaas een

half jaar in Groningen was moest

hij naar het sanatorium waar hij

drie jaar van zijn leven heeft door-

gebracht. Hij lag in het studenten-

sanatorium, zodat het mogelijk was

zijn studie enigszins voort te zet-

ten. In totaal raakte hij wel een

heel jaar achter. Na een long-

operatie kon hij zijn studie weer af-

maken. Aan het eind van zijn studie

heeft hij twee jaar praktijk ervaring

opgedaan in Rotterdam. In 1960

slaagde hij voor zijn artsexamen.

Eerst nam hij een half jaar lang

'waar' voor andere artsen. Hierna

kwam hij als assistent in Dienst bij

chirurg Thomassen te Ermelo. Eén

jaar was hij de hulp van een inter-

nist te Bussum. Zes jaar was hij

huis en dierenarts op Schiermon-

nikoog. Toen 2 jaar in Deventer om

zich te bekwamen in de chirurgie,

maar dat kon hij lichamelijk niet

volhouden. Toen weer naar Gronin-

gen om tenslotte in 1973, na 3½

jaar af te studeren als 'anesthesist'.

Op 1 januari 1974 hoopt hij zich te

kunnen vestigen in het ziekenhuis

'Oranjeoord' te Harlingen.
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We keren weer terug naar de vis-

serij in 1952. We beleefden toen

nog een hachelijk avontuur. We la-

gen met de Snurrevaad te vissen

bij de Terschellinger Bank. 's Mid-

dags om half vier werden de

weersomstandigheden zo ruw, dat

we de visserij moesten staken. De

wind kwam uit het noordwesten en

de zee werd onstuimig. De weerbe-

richten waren niet zo heel slecht en

we bleven dan ook achter het an-

ker liggen, wachtend op betere om-

standigheden. We stopten de mo-

tor. Het weer werd om half zes

echter zo slecht dat we van het

anker werden geworpen. We had-

den een "joon" op het anker staan

en zodoende konden we het anker

binnen halen en koers zetten naar

het zeegat Stortemelk waarvan we

twee uur varen verwijderd waren.

Het getij was voor ons ongunstig

omdat 's avonds om tien uur de

vloedstroom pas zou beginnen. We

kwamen nu met laagwater voor het

zeegat en dit was dus verkeerd.

Toen we dan ook het zeegat Stor-

temelk zouden binnen varen, was

de zee zo wild en de branding zo

groot, dat we geen opening zagen.

We draaiden de botter met de kop

in de wind en overlegden wat ons

te doen stond. Zo dicht bij de ha-

ven en dan niet naar binnen kun-

nen. Op zee blijven lokte ook niet

vooral niet nu de duisternis zou in-

vallen. We keken nog eens rond en

zagen een mogelijk opening als we

wat westelijker zouden varen. Dit

geprobeerd en het leek of we geluk

hadden. Alles ging goed totdat we

op de Drempel van het zeegat kwa-

men. De Drempel is altijd de ge-

vaarlijkste plaats van een zeegat en

vooral de zeegaten bij Terschelling

en Vlieland. Plotseling kwamen een

paar zeer hoge zeeën op ons af.

Het leken wel brullende leeuwen. Ik

kon nog net tegen de beide knech-

ten schreeuwen zich aan de mast

vast te houden. Zij gingen de mast

in en konden zich aan de takels

vasthouden. Ik liet het schip met

de zeeën mee varen zodat we niet

dwars onder de golven zouden ko-

men en heb mij toen laten zakken

tot op de vloer van de stuurhut om

niet door glasscherven getroffen te

zullen worden. Verder heb ik alles

geduldig over mij heen laten gaan

met de gedachte: dit houdt de bot-

ter nooit! Toen de botter zich ech-

ter weer rechtte, kwam ik weer

overeind en bemerkte tot mijn

grote vreugde dat de beide knech-

ten nog in de mast zaten. De vier-

de man, een jongen, kwam met

zijn hoofd boven de roef uit om te

kijken wat er gaande was, daar al-
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les was omgevallen en veel water

naar binnen was gekomen. We wa-

ren toen over de drempel heen en

het ergste leed was geleden. Dit

voorval is ons nog jaren bijgeble-

ven. Telkens als wij dit zeegat uit-

voeren zagen we weer die ver-

schrikkelijke hoge zeeën op ons af

komen. De eerste maanden meden

wij dit zeegat en voeren over Texel

al moesten we voor Terschelling

vissen! Op hetzelfde moment dat

wij in moeilijkheden kwamen,

maakte ook de UK-141, met als

schipper Hessel Snoek, angstige

momenten door. Hij voer buiten de

gronden voor Terschelling langs ter

hoogte van de ETJ. Bij zichtig weer

kun je deze vaarroute zien vanaf de

Terschellinger Duinen. Ook hij werd

bedolven onder een geweldige zee

en kwam daardoor op zijn zij te

liggen en verloor tien trossen touw.

Daardoor waren ze geheel ontred-

derd en moesten met veel moeite

dit touw zien kwijt te raken. Op het

touw plaatsten ze een paar „schot-

se blazen” en gingen daarna 'op de

steek' (met de kop op de wind). De

andere dag arriveerden zij in de ha-

ven van Terschelling; wij waren de

avond daarvoor reeds binnen gelo-

pen na ònze zware reis. Nadat wij

waren binnengelopen kwam de

schipper van de UK-60 meteen in-

formeren hoe onze reis was ge-

weest, daar zij enkele uren eerder

ook al moeilijk naar binnen konden

komen. Zij voeren samen met de

UK-68. Op een gegeven moment

was er van de UK-68 niets anders

meer te zien dan de toppen van de

mast. Men vreesde dan ook dat de

UK-68 onder zou blijven, maar hij

kwam toch weer boven met als

resultaat dat alles wat op het dek

had gelegen, was weggespoeld. Op

zich was het geen slecht weer, zo'n

windkracht 7, maar het water

’stond verkeerd’, zoals een zeeman

dat pleegt te noemen. 's Zondags is

er in de Kerken hartelijk gedankt

voor onze behouden binnenkomst.

Hoofdstuk 11: 1953 - 1954

Op 1 februari 1953 werd Zeeland

getroffen door een grote water-

snood, waarbij meer dan 1800

mensen omgekomen zijn. We hoor-

den dit ’s zondagsmorgens voor de

radio. Onze schepen lagen in die

tijd regelmatig in Breskens. We

huurden dan zo'n 5 bussen bij

'Meinderinks' uit Heino en kwamen

daarmee dan naar Urk. Eén van de

chauffeurs kwam uit Urk en zo

kwam het dat er altijd één bus op

Urk stond. Zo ook nu. Na de kerk

werd er vergaderd en men besloot
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om alvast met die éne bus naar

Breskens te gaan. Van elk schip 1

of 2 bemanningsleden. De anderen

zouden dan 's maandags volgen.

Toen de Urkers arriveerden hebben

ze direct zoveel mogelijk schepen

bemand en zijn opgestoomd naar

het rampgebied. De Urkers waren

dan ook één van de eersten die

hulp hebben kunnen bieden! Ze

konden zeer goede diensten bewij-

zen met hun zendinstallaties. Ze

legden op diverse strategische pun-

ten een schip neer, hadden contact

met elkaar en met de Marine door

middel van hun zenders.

's Maandags arriveerden ook wij

met de bus. Ook wij meldden ons

direct om eventuele hulpdiensten

uit te voeren. We kregen vanaf

Vlissingen tot Veere een lading mu-

nitie mee. Daarna voeren we door

naar Zijpe. Intussen was daar de

hele vloot van Marine en vissers-

schepen verzameld. Er was toen al

niet veel meer te doen. We hebben

nog geholpen bij het evacuëren van

Brouwershaven, hetgeen volgens

mij niet meer nodig was geweest

daar er geen gevaar meer dreigde.

We voeren ’s vrijdags naar Vlaar-

dingen, meerden af en namen de

trein naar huis. 

In september 1953 kregen we een

'kotterkop' aan de botter. Er kwam

een zendinstallatie aan boord en de

roepnaam werd 'Marja', omdat er al

een 'Jannetje' geregistreerd was.

Het schip werd twee meter langer,

zeewaardiger en had minder last

van buiswater. Op 5 oktober 1954

waren we op zee. We hadden twee

nachten gevist; het weer was ruw.

Gaandeweg werd het weer slech-

ter. Met de kop in de wind wacht-

ten we beter af. Het Hollandse

weerbericht meldde: afnemende tot

matige wind. Het Duitse weerbe-

richt was de hele dag al slecht en 's

avonds om 21 uur 10 meldde het:

voor de Duitse Bocht Orkaan-

kracht, 11 à 12 beaufort! Alles wat

los zat deden we in het visruim. We

lagen 20 mijl benoorden Terschel-

ling. We spraken af hier zo snel

mogelijk vandaan te gaan: hier

zouden we het nooit houden! Meer

naar het zuiden was de verwach-

ting windkracht 9, ook wel storm

weer, maar beter dan hier. Zo hard

we konden voeren we weg. Eerst

ging dat niet erg. Het weer was in-

tussen flink slechter geworden.

Toen we vooruit begonnen te sto-

men kwam ons schroefwater naar

voren drijven. We werden in eerste

instantie door de wind terugge-

duwd en het leek eigenlijk wel dat

 Hoofdstuk 11 Bladzijde 46 



Meindert van de „UK-87”  &  Jannetje „Zeezicht”

we eerder achteruit dan vooruit

voeren. De wind was noordwest en

wij gingen zuidwest-ten-westen va-

ren. Toen we eenmaal op koers la-

gen, met de wind dwars, ging het

beter. De UK-164 en ook de UK-31

voeren, bewesten ons, mee. 's

Nachts om één uur, we hadden

toen ongeveer drie uur gevaren,

kregen we een 'zee' water, die bij

ons een ruit van de stuurhut in-

drukte, de ruit precies achter de

zender! Een steekvlam was het ge-

volg en we moesten de zender uit

doen en konden dus ook niet lan-

ger contact onderhouden met de

andere schepen.

We waren met 4 man aan boord.

Meindert Kramer mijn naamsgenoot

(de 'Koes') en mijn zoon Hendrik

had ik naar het logies gestuurd.

Toen gingen we varen om als het

kon wat z.w. over te komen uit het

Orkaangebied. Omdat er in de

stuurhut geen plaats was voor 4

mensen hebben we de wacht ver-

deeld: 2 man in het logies en 2

man in de stuurhut. Dus Teunis Ras

bij mij in de stuurhut. 's Morgens

om 4 uur de 6e oktober 1954 heb-

ben wij het schip even laten drij-

ven. We hebben toen wat drinken

genomen en het achterzeil gestre-

ken, omdat de wind toen meer

noordelijker was geworden en nog

in kracht was toe genomen waar-

door het schip moeilijk was te stu-

ren. Ook moesten we toen op koers

gaan liggen. We waren toen in de

buurt gekomen van Texel Hole be-

noorden het Vuurschip Texel. Om-

trent deze tijd, dus ongeveer 4 uur

in de morgen, werd de UK-60 on-

dersteboven gekeerd. Schipper Jan

van den Berg stond alleen in de

Brug en is met boven helft van de

brug van het schip weggeslagen en

verdronken. De andere bemanning

was in het Logies voorin het schip

en zat dus gevangen in de kotter

die met de kiel naar boven lag. De-

ze mensen hebben dit bewust mee-

gemaakt en wisten dus hoe de zaak

er voor stond. Voor zover dit moge-

lijk was hebben ze de situatie be-

sproken en zij hoopten en baden

alleen maar dat een andere zee het

schip weer zou richten en dit is

wonder boven wonder gebeurd! Dit

waren benauwde ogenblikken ge-

weest voor deze bemanning want

de kachel brandde hard dus kregen

ze ook deze verstikkenden gas en

stoomlucht te verwerken in een

klein logies waar geen lucht meer

binnen kon komen. Alleen het zee-

water kon door ontsnapping van

gas, stoom en lucht binnenstro-

men. Toen dan ook het schip weer
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overeind lag hebben ze het logies

verlaten en toen eerst natuurlijk

overal gekeken naar de schipper,

maar daar was geen spoor van te

vinden. Het was nog donker zodat

ze eerst af moesten wachten tot de

dageraad aanbrak. Toen het dag

was hebben ze geprobeerd om het

achterschip te legen met een em-

mertje maar dat was onbegonnen

werk want de koppen van de motor

stonden gelijk met het water en

alles sloeg door elkaar. Zij vonden

nog wat zwaarte: zo'n ijzeren

broodje en hebben dat uitgevierd

zodat de kotter met het achterschip

zo veel mogelijk in de zee bleef lig-

gen. Intussen was de ergste storm

voorbij en knapte het weer spoedig

op maar de zee was nog zeer ruw

en zij waren gedurig bang met al

dat water in het achterschip dat het

schip weer zou kapseizen. Het was

een hele ravage aan boord, de top

was van de mast afgebroken en om

de mast zaten meertouwen ge-

woeld. Het achterste visbord stond

dwars in de stuurhut. Toen het dag

was hebben zij de aandacht weten

te trekken van een Noorse boot en

dezen heeft een 'Mayday' bericht

uitgezonden en schepen in de na-

bijheid gewaarschuwd. Een Belgi-

sche Kotter is hier op afgekomen

en heeft de UK-60 op sleeptouw

genomen en hem veilig in de haven

van IJmuiden binnen gebracht. 

Wij waren intussen ook door geva-

ren en de wind nam in de loop van

de morgen sterk af zodat wij ter

hoogte van 'Kamper Duin' al goed

weer hadden, al was de zee nog

erg woest, dus nog zeer hoge zee-

ën. Zoals ik al heb gemeld, was 's

nachts om 1 uur onze zendinstalla-

tie uitgevallen door kortsluiting.

Toch wist ik dat heel Urk uitluister-

de naar berichten vanuit zee, hoe

het daar gegaan was. Om 9 uur

was ik altijd gewoon om naar huis

te roepen, maar hoe moest dit nu,

want de zender reageerde niet. Ik

denk, ik probeer het toch eens, en

zette de zender aan, maar op 'zen-

den' deed hij niets. Toen gepro-

beerd op 'afstemmen' en jawel hij

reageerde toen wel, dus deed ik op

'afstemmen' een roepje naar huis.

Ik dacht: baat het niet, het schaadt

ook niet, maar meteen nadat ik

geroepen had, riep de UK-7 ons op,

en vroeg naar onze welstand. Dus

we waren doorgekomen en ook op

Urk hadden ze ons gehoord. Nu

wisten ze dat wij op weg waren

naar IJmuiden en dat alles aan

boord wèl was. Om 11 uur 's mor-

gens voeren wij de haven van IJ-

muiden binnen, als eerste van de
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kotters welke voor Terschelling ge-

vist hadden. De UK-31, de zoons

van mijn broer Klaas, waren vlak

achter ons binnen de pieren van IJ-

muiden. De rest kwam in de loop

van de middag. 's Avonds hoorde

we dat er ongerustheid was over

enige schepen. De UK-174 en de

HD-8 waren die nacht met man en

muis vergaan. Verschillende kotters

hebben het moeilijk gehad. Sommi-

gen hadden helemaal op de zij ge-

legen, en waren toch weer in de

goede stand gekomen. De volgen-

de morgen hebben wij onze vis ver-

kocht.

Toen onze vis in de vishal stond,

hebben wij de UK-60 zijn vis ook

gelost. Aan de vis in de keeën wel-

ke afgesloten waren geweest, man-

keerde niets, maar de vis in de kee-

ën die open stonden, was eruit ge-

lopen, en in het water aan het 'rei-

en' gegaan. Deze vis was niet best

meer.

Jammer van die vele jonge mensen

welke in de storm op zee gebleven

zijn. Wij denken nu nog met wee-

moed aan hen terug. Ook de UK-59

heeft het zeer slecht te verduren

gehad. Ze waren de nacht van 6

oktober buiten Egmond op weg

naar IJmuiden toen zij zoveel water

binnen boord en in het schip kre-

gen, dat de motor uitviel, zodat ze

een speelbal werden van de zware

stortzeeën. Toch wisten ze de mo-

tor weer draaiende te krijgen en

zijn ternauwernood de pieren van

IJmuiden binnen gelopen. De red-

dingsboot lag klaar in de pieren om

bij oproep direct hulp te kunnen

bieden. Maar zij klaarden het toch

nog op eigen kracht de haven van

IJmuiden te bereiken. Dit was dan

ook op het kantje af. Zware rouw

was er op Urk en in Den Helder.

De jaren die hier op volgden waren

zonder schokkende gebeurtenissen.

In 1957 hebben wij de botter met

de 'kotterkop' verkocht naar Den

Helder. We hebben een andere kot-

ter aangekocht, de HD-8 welke

twee jaar oud was en in de plaats

was gekomen voor de HD-8 die in

de storm van 1954 was vergaan. In

deze kotter stond een 'Industrie'

motor van 150 pk. Wij zijn hier in

december 1957 mee uitgevaren,

maar de eerste tijd wilde het met

de visserij niet goed lukken. We

gingen eerst vanuit Breskens op de

haringvangst in spanvisserij met de

UK-164. Veel netten stuk maken en

geen vangst. De haringvangst werd

een mislukking. We hebben het

volgehouden tot de Biddagweek (2e 

woensdag in februari), dan is er,
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naar Plaatselijke Gewoonte, een

Biddag voor de Visserij. We zijn

dan ook deze week in 1958 overge-

schakeld op de Trawlvisserij. Ook

deze visserij ging in het begin niet

naar wens, maar na Pinksteren be-

gon het getij te keren en zo werd

het jaar 1958 nog een goed jaar.

De winter van 1958-1959 hebben

we het weer met de haringvisserij

geprobeerd, maar ook toen lukte

het niet. Na deze winter hebben we

niet meer deelgenomen aan de ha-

ringvisserij, wat ons financieel dan

ook geen nadeel meer opleverde.

De jaren gingen voorbij en we vis-

ten het hele jaar door met de

trawlvisserij en we verdienden

goed ons brood. Bij deze trawlvis-

serij gebruikten we scheerborden

en werd er aan één kant gevist.

Dus met één net. De Snurrevaad-

visserij hebben we met deze kotter

nooit uitgeoefend.

Hoofdstuk 12: Boomkorvisserij

In 1962 werd begonnen met de

'boomkor' te vissen, dat is een vis-

serij met twee netten, elke kant

een net welke door twee lange gie-

ken worden uitgehouden, zodat de

netten naast elkaar over te bodem

gesleept worden. Deze visserij

heeft een enorme vlucht genomen

zodat in 1968 de hele Noordzee-

vloot is uitgerust met de boomkor-

visserij. De uitkomsten van deze

visserij was zeer rendabel, al is

deze Visserij wel gevaarlijk, omdat

over een lange uitstaande giek ge-

vist wordt, wat vooral bij het vast-

lopen aan een wrak, dus vasthaken

daaraan, gevaarlijk kan worden,

vooral als geprobeerd wordt om

het net weer over de winch met

uitstaande gieken van het wrak los

te krijgen. Er zijn intussen al veel

verbeteringen hierop gevonden, en

als we ons aan de voorschriften

houden, zelf goede acht en voor-

zichtigheid in acht nemen, dan zijn

de gevaren beperkt. Intussen zijn

na het echolood, ook de zender, de

visloep of schrijver, de decca, de

radar, de spoetnik, de trackplotter

enzovoort op de kotters aange-

bracht. De geweldige vooruitgang

met de visserij heeft op technisch

gebied steeds gelijke tred gehou-

den. Nu in 1968 zijn de kotters

uitgerust met alle moderne appara-

tuur. Koeling, hydraulische stuurin-

richting, ook al elektrische lieren,

centrale verwarmingen en wat al

niet meer tegenwoordig op de

schepen aanwezig is. De kotters

zijn beter uitgerust, ook wat het lo-

gies betreft, als menige woning. In

het jaar 1964 hebben we er een
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grote kotter bijgekregen. Deze was

wat tonnage betreft, nog eens zo

groot als de UK-87, die 50 ton was.

We hadden dus de 'Marja' UK-87

en kregen hier bij de 'Wilma' UK-

-88, groot 99 ton. Deze was aange-

kocht vanuit Scheveningen, waar

deze kotter had gevaren vanaf 19-

56 (bouwjaar) onder nummer SCH-

-65 van de Firma Bakker. Ook wij

zijn toen overgegaan in Firma ver-

band. In deze Firma werden opge-

nomen de zonen Hendrik en Wil-

lem. De UK-88 was voorzien van

een 'Industrie' motor van 275 pk.

Dit was toen de grootste kotter van

Urk. Dit schip was zeer mooi van

bouw. Ook was dit een prima zee-

schip en we visten er goed mee.

Omdat onze twee kotters veel ver-

schilde in tonnenmaat en ook in de

besomming die er gemaakt werd,

kochten we in december 1965 weer

een mooie kotter aan vanuit Wie-

ringen, de WR-59. Dit schip was in

1960 gebouwd en voorzien van een

375 pk. 'Kromhout' motor en groot

96 ton. Met dit schip zijn wij in ja-

nuari 1966 uitgevaren, weer onder

nummer UK-87 'Marja'. De vorige

UK-87 hebben wij verkocht aan

Sjoerd Baarssen en heeft gevaren

onder nummer UK-226. Later is de-

ze kotter verkocht naar Breskens

en is in 1972 vermoedelijk overva-

ren en met man en muis vergaan.

Hoofdstuk 13: Raadslid

Van 1962 tot en met 1966 heb ik

namens de A.R.P. (Anti Revolutio-

naire Partij) als Raadslid in de Ge-

meenteraad gezeten. Aangezien

politiek mij niet aantrok, heb ik ge-

meend om geen tweede zittings-

periode te aanvaarden. Ook vanwe-

ge het feit dat het in de zittingspe-

riode verscheidene malen is voor-

gekomen dat wij een voorstel goed

hadden voorbereid en doorgeno-

men, en door de Gemeenteraad

aanvaard werd, maar door Gedepu-

teerde Staten werd afgewezen. Ik

heb toen gezegd: Als we hier nu

enkel maar kunnen zitten als Ge-

meenteraad om uit te kienen wat

Gedeputeerde Staten zullen goed-

keuren en wij hebben daar geen

meerdere inbreng in, dan bedank ik

hartelijk voor de eer. Dan kan ik

mijn tijd wel nuttiger besteden. Wij

hadden in die tijd een hele goede

A.R.P. fractie en we hebben als

fractie heel plezierig gewerkt. Er

was een zeer goede verstandhou-

ding. Meester Van der Meulen van

de Muloschool was onze Fractie-

voorzitter en die kon de problemen

goed aan in de Raad. Als onze
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Voorzitter van onze Fractie het

woord voerde, werd er ook zeer

goed naar hem geluisterd. Maar

toch moest hij nog binnen de vier

jaar het opgeven omdat hij last

kreeg met zijn hart en de dokter

hem verbood om hier mee door te

gaan. Later heeft hij ook zijn taak

als Hoofd der Muloschool moeten

neerleggen. Hij moest vervroegd

met pensioen.

Zoals ik boven al vermeldde zijn we

met de aangekochte kotter, nadat

er de boomkorvisserij op was aan-

gebracht, in januari 1966 gaan vis-

sen. Ik was toen 58 jaar en dacht

er hard over om zelf mijn taak als

visserman te beëindigen, gezien

ook het feit dat de boomkorvisserij

een visserij is die door jeugdige

sterke kerels moet worden beoe-

fend. Deze visserij was een zeer

intensieve visserij. Als je dan op

hogere leeftijd komt en je niet

goed meer kunt slapen aan boord,

omdat je teveel tijd nodig hebt om

de slaap te kunnen vatten, dan

wordt het tijd om het over te laten

aan de opvolgers, en ik had intus-

sen goede opvolgers gekregen in

mijn zoons, welke aan boord wa-

ren. Maar ook heeft hier aan mee-

gewerkt een zeer ernstig auto-on-

geval, dat ons trof.

Het was 14 januari 1966, toen het

al een week zeer sterk vroor tussen

de 10 en 16 graden! De kotter was

klaar, maar lag nog in Schokkerha-

ven. We waren van oordeel dat de

kotter daar weg moest, anders zou-

den wij hem daar niet meer weg

krijgen vanwege het ijs op het IJs-

selmeer. Dus haalden wij de kotter

daar 's middags weg en we kwa-

men na enige strubbelingen toch in

de Urker haven. Daar direct alles

aan boord gebracht wat mee

moest. 's Nachts om half 2 waren

we weer buiten de haven en zou-

den we proberen om de kotter naar

de haven van Harlingen te krijgen.

Toen we buiten de haven waren

sneeuwde het zacht en de wind

kwam uit het Noord Westen. We

merkten al dat de Decca het niet

goed deed en het Kompas helemaal

de kluts kwijt was. We moesten

trachten op het gevoel te varen. Nu

had ik door de praktijk van jaren

een zeker aanvoelingsvermogen

gekweekt omdat wij vroeger altijd

al zonder Decca en andere Appara-

tuur hadden gevaren, dus kon ik

mij heel goed oriënteren. Sommige

schippers hebben wel eens gezegd

dat ik een soort Radar in mijn

hoofd had en geen Radar nodig

had. Dus gingen wij zonder Kom-

pas, zonder Decca of Radar, het
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IJsselmeer op met een ijsgang dat

we net behoorlijk konden afvaren.

We kwamen goed langs het 'Vrou-

wenzand' en ook goed in Kornwer-

derzand. Daar merkten we dat we

aan de late kant kwamen voor het

getij, want de eb liep al een tijdje

door en als het goed is moet je

bijna hoogwater hebben om van

Kornwederzand naar Harlingen te

kunnen varen. We spraken af dat

we het toch maar zullen proberen.

Tot halverwege ging alles goed.

Maar daar liepen we helaas vast.

Door het getij ging de kop van de

kotter weer richting Kornweder-

zand. Dus even terug en weer pro-

beren om er langs te komen. Weer

hetzelfde resultaat. Toen gepro-

beerd om er achterstevoren langs

te komen, en jawel hoor, hij schoot

er overheen en we waren de

droogste plaats gepasseerd. We

kwamen veilig in de haven van Har-

lingen aan. Daar naar huis gebeld

om de auto en mijn zoon Wouter

was om half 10 met de auto in Har-

lingen en wij waren om 11 uur

thuis. Ik heb mij toen gewassen en

wij hebben gegeten. Toen moesten

we weer vertrekken met de auto,

want we hadden afgesproken om

het weekend op Schiermonnikoog

door te brengen, omdat mijn

schoondochter Alie deze dag jarig

was. Ik zag er toen wel tegen op

om weer te vertrekken, want de

hele nacht was de spanning groot

geweest. En geen rust gehad, maar

ja, met goed 1½ uur zouden we in

Oostmahorn zijn en dan kon ik zo

veel rusten als ik maar wou. Dus

dacht ik: die 1½ uur houd ik ook

nog wel vol. Wij gingen dus met z'n

vieren: de schoonouders van mijn

zoon, Jacob Korf en zijn vrouw

Dirkje, en mijn vrouw en ik. Welge-

moed gingen we op reis. Alles ging

goed tot 4 à 5 kilometer aan deze

kant van Drachten, bij Boornber-

gum. Daar kwam ik in de rechter-

berm terecht. Ik probeerde de auto

weer op de weg te krijgen, maar

omdat er sneeuw in de berm van

de weg lag, was het moeilijk om de

rechter wielen weer op de weg te

krijgen. We reden ongeveer 95 km.

per uur. Toen de rechter wielen

weer vat op de weg kregen en uit

de sneeuw kwamen, raakte ik de

macht over het stuur kwijt en vlo-

gen we over de weg naar de an-

dere berm, door die berm, over een

jonge boom. Hier werd vermoede-

lijk mijn vrouw uit de auto geslin-

gerd. Toen over de sloot, die be-

vroren was, en bij de andere wal

op, tegen een betonnen paaltje van

de afrastering van het weiland. De-

ze paal brak af, en toen bleef de
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auto staan, met zijn linker voorwiel

tegen een andere betonnen paal.

Ik zelf was de chauffeur en ik zat

alleen nog in de wagen. Mijn mede-

passagiers waren er allemaal uitge-

worpen. De ouders van mijn

schoondochter lagen zowat een

meter of vijf achter de auto met

alles wat in de wagen was aan ba-

gage op hun schoot. Mijn vrouw

zag ik eerst nergens, maar toen ik

haar zocht werd er vanaf de weg

geroepen dat zij op het ijs in de

sloot lag en een heel eind bij de

auto weg en zeer zwaar gewond.

Een Wegenwachter stopte precies

toen ik uit de auto stapte en kwam

meteen met een draagbaar aan-

lopen. We legden mijn vrouw daar-

op en geen 5 min later was de am-

bulance aanwezig, die direct door

de Wegenwacht was opgeroepen.

Ook was er direct een dokter aan-

wezig, die even in haar ogen keek,

maar direct weer is vertrokken.

Mijn vrouw was bewusteloos. Ge-

weldig was de hulp welke geboden

werd. De ouders van mijn schoon-

dochter kwamen er beter af, zij

waren licht gewond. De vader een

gekneusde rib, en de moeder een

gescheurd scheenbeen. We werden

binnen een kwartier in het zieken-

huis afgeleverd te Drachten. Ikzelf

mankeerde totaal niets, maar mijn

vrouw was er ernstig aan toe. Ze

vreesden voor een schedelbasis-

fractuur, gebroken sleutelbeen, de

rechterarm op vier plaatsen gebro-

ken en veel gebroken ribben die in

de longen waren gedrongen. Met

achteraf nog een gebroken rugwer-

vel. Dan was haar hoofd ook nog

helemaal geblesseerd. Drie dagen

heeft ze buiten westen gelegen, en

we hebben dag en nacht aan haar

bed gezeten om haar bij te staan.

Na drie dagen gaf ze weer tekenen

van bij kennis te komen. Eerst keek

zij ons maar gedurig aan, en toen

ik met haar begon te praten, kwa-

men haar gedachten ook weer te-

rug en begon ze te beseffen wat er

gebeurd was. Na vier weken was zij

zover dat zij weer op zaal werd ge-

bracht, en het ergste gevaar was

geweken. Met acht weken verlang-

de ze zo naar huis, ze kreeg heim-

wee. Vooral ook omdat ze daar in

een omgeving lag waar alleen in

het Fries met elkaar gesproken

werd, zodat zij er niets van kon

verstaan. De dokter gaf toen toe-

stemming dat ze naar huis mocht,

al was zij dan ook nog zeer gebrek-

kig. Na twee jaar was ze weer zo

ver hersteld dat ze haar taak weer

in het gezin kon verrichten, al is zij

nooit weer helemaal volledig her-

steld. Wel zijn we zeer dankbaar
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voor de genezing. Voor Gods ont-

fermende Vaderhanden. De grote

Zegen hierin van Hem ontvangen,

dat wij elkaar als het ware weer

opnieuw uit zijn Vaderhand moch-

ten terug ontvangen, en weer aan

elkaar werden teruggegeven.

Hoofdstuk 14

We hebben al gemeld dat de UK-88

de grootste kotter was en we dach-

ten bij aankoop dan ook dat we de

eerste 10 jaren wel niet meer te

veranderen zouden hebben. Maar

de ontwikkeling in de visserij ging

met zulke grote sprongen, dat we

met vier jaar alweer veranderen

moesten van motor en zo staat er

nu alweer een 600 tot 750 pk MAK

motor in te draaien. Verder is deze

kotter helemaal gemoderniseerd.

Dit is gebeurd in 1968. Ik ben nu al

twee jaar aan de wal en vaar dus

niet meer mee. Wel heb ik nog

werk genoeg, want ik houd de net-

ten van de twee kotters bij en dit is

wel zo veel werk dat één man daar

een dagtaak aan heeft. Daarbij heb

ik nog de zorg voor de dagelijkse

boekhouding en de afrekening met

de bemanning en het zorgen voor

de betalingen van de facturen. Dus

heb ik wat dit betreft nog een hele

taak, welke op sommige momenten

soms nog te druk kan worden. Ik

zorg wel dat, als het niet zo druk is,

de voorraad weer op peil is en blijft

zodat het nodige netwerk klaar ligt

en zo gebruikt kan worden. Het is

hier op Urk als visserijgemeenschap

wondelijk goed gegaan. Vooral de

jaren na 1963 toen we overgescha-

keld zijn op de 'bokken' of 'boom-

korvisserij' en door het aanvoeren

van Noordzeevis aan de Visafslag

op Urk. We zijn daar in 1962 mee

begonnen en wij waren de eersten

die daar een begin mee gemaakt

hebben. Wij, de UK-87 en de UK-

-59, waren de wegbereiders en

hebben het risico aangedurfd om

hier onze vis te verkopen. Het is in

later jaren een sneeuwbal gewor-

den, die geweldige afmetingen

heeft aangenomen! Hier lossen nu

(1968) zo'n 100 à 120 kotters hun

vis. Het eerste jaar is er vanaf mei

tot 31 december 1962 voor 3½

miljoen gulden aan vis gelost op de

Urker Afslag. In 1963 was dit 6½

miljoen, 1964 was dit 9 miljoen,

1965 was dit 11 miljoen, 1966 was

dit 12 miljoen, 1967 was dit 18 mil-

joen, 1968 was dit weer hoger. Dit

betekent voor de plaats Urk zelf

een enorme werkgelegenheid. Hier

vinden nu in 1968 zo'n 100 man

hun brood met Vissorteren en in-

pakken en het lossen van de vis uit
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de kotters. Ook is er een diepvries-

bedrijf waar 65 meisjes werk heb-

ben met fileren en inpakken met

nog enkele manlijke personeelsle-

den. Dat dit voor de hele Urker be-

volking tot grote Zegen is geweest,

valt niet te betwijfelen. Jammer is

het dat velen hier geen oog voor

hebben en de grote Zegen hier niet

van zien of daaraan voorbijgaan en

net doen of wij daar recht op heb-

ben en hierin de Zegenende Hand

van onze Hemelse Vader niet meer

(h)erkennen.

Thans varen er twee zoons van ons

op de UK-87 en twee zoons op de

UK-88. Onze oudste zoon, Klaas, is

momenteel in het ziekenhuis te De-

venter en wil zich bekwamen tot

chirurg. En zoon (Wouter) is onder-

wijzer en heeft juist dit jaar zijn

Hoofdakte gehaald. Verder hebben

we nog vier dochters dus een rijk

gezegend gezin. Zes kinderen zijn

nu in 1968 al getrouwd en we heb-

ben al 18 kleinkinderen. We heb-

ben alle reden om God dankbaar te

zijn voor alle weldaden aan ons be-

wezen. Het is intussen alweer 13

mei 1970 geworden en er is heel

wat gebeurd. Eerst is de heer Zee-

man, directeur van de Amrobank

plotseling overleden aan een hart-

infarct. Dit is voor heel de bevol-

king van Urk een zeer zwaar ver-

lies, want C. Zeeman was, zoge-

zegd, de ziel van de Amrobank en

stond voor iedereen altijd klaar met

zijn raadgevingen. Hij was een man

die veel over had voor de bevolking

van Urk en in tijden van rampen en

nood kon iedereen op hem reke-

nen. Bij rampen heeft hij Pro Deo

nachten aan de telefoon gezeten

om over Scheveningen Radio con-

tact te krijgen met de schepen. Je

deed nooit vergeefs een beroep op

hem. Het is dan ook alsof van ons

een broer is weggenomen. Wij zul-

len hem ook heel vaak missen. Ge-

ve God aan zijn vrouw en kinderen

en verdere familie de kracht om dit

zware verlies te dragen.

Op zondagmorgen 19 april is, net

voor de kerkdienst, Lub Jan Kramer

onwel geworden en moest de kerk

weer verlaten. Toen hij thuis door

de dokter werd onderzocht, consta-

teerde hij een hersenbloeding. Hij

moest vervoerd worden naar het

ziekenhuis. Hij is niet meer bij ken-

nis geweest en is op 29 april over-

leden. We hebben altijd grote

waardering gehad voor zijn kennis

van zaken, al was hij weleens te-

veel eenzijdig, en bekeek hij de za-

ken teveel door zijn eigen bril,

trachtte ook veelal zijn wil op te

leggen en hield daaraan tot het
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laatste toe vast. Toch moeten we

respect hebben voor het vele dat

uit deze actieve handen van deze

mens L.J. Kramer gekomen is. We

hoeven het niet altijd in alles met

hem eens te zijn, en met wat hij

soms deed. Toch geloven wij dat

hij daarbij dacht dat hij Gode daar

een dienst mee deed en dat hij dit

zo moest doen, omdat hij dit als

zijn plicht zag. Verder twijfelen we

niet aan zijn Christen zijn, omdat

hij zich ook klein wist voor God. Zo

is dan ook aan dit arbeidzaam le-

ven een einde gekomen. Hij is op

de dag dat de doden uit de Oorlog

1940-1945 herdacht werden, 4 mei

1970 ten grave gedragen, nadat er

een rouwdienst is gehouden in de

Bethelkerk door Dominee Van Me-

chelen.

Ook is intussen de Firma M. Kramer

& Zonen op 1 april 1970 opgeheven

en is de UK-87 overgegaan aan de

zoon Hendrik Kramer en de UK-88

aan de zoon Willem Kramer. Ikzelf

heb mij teruggetrokken, al zal ik

wel mijn arbeid met het klaarma-

ken van de netten voor de UK-87

en de UK-88 voort zetten, met

daarbij de boekhouding. Zonder

werk zal ik niet komen en als God

mij de gezondheid nog laat, dan

weet ik nog best wat ik te doen

heb. We zijn God zo dankbaar dat

hij gedurende ons leven zovele Ze-

geningen heeft geschonken. We

zullen hopen dat Hij ons ook bij de

voortduur ons wil sparen, en ons

de kracht wil schenken dat we ook

verder met blijdschap ons werk nog

kunnen doen. Geve Hij ons daarbij

de leiding van Zijn Heilige Geest.

Hoofdstuk 15

Ook heb ik in die tijd een operatie

ondergaan, zodat ik kennis heb

kunnen maken met het ziekenhuis.

Je wordt zo aan de schouder ge-

pakt en dit is weleens goed voor

een mens, dat hij tot stilstand ge-

bracht wordt. Dan komt hij eens tot

nadenken. De operatie heeft in de

laatste helft van mei plaatsgehad,

en is zeer goed geslaagd. We zijn

dan nu alweer zes weken verder. Ik

ben dan ook al weer afgeschouwd.

Dit is dan ook een goed teken. Dit

was een prostaatoperatie. Ik voel

mij dan ook weer aardig opge-

knapt.

Onze Corrie ligt nu in het zieken-

huis en is geopereerd aan de gal-

blaas. We zullen hopen dat zij het

ergste alweer heeft gehad. Vanmid-

dag was ze al aardig beter dan de

laatste dagen. We verwachten dat

ze wel weer met een week er bo-
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venop zal zijn en terug mag keren

in haar gezin. Dit is ook inderdaad

het geval geweest. Ze is weer in

haar gezin terug en de gezondheid

heeft ze weer van God mogen ont-

vangen als de Grote Heelmeester.

Zo gaan we 1970 verlaten en ho-

pen we 1971 binnen te treden met

het vertrouwen op God, dat Hij de-

zelfde Getrouwe is Die ons ook in

1970 heeft bijgestaan. Hij heeft ons

vele zegeningen geschonken. Ook

hebben wij zijn bewarende hand

duidelijk gezien in de vele zegenin-

gen die wij in het afgelopen jaar

hebben ondervonden, bijvoorbeeld

genezing na de operatie, die heel

voorspoedig is verlopen.

Op 31 juli 1970 is onze zesde ge-

trouwd, Wouter met Grietje Hoek-

man. We hebben nu nog twee kin-

deren thuis. Marja en Lucas, die

ook alle twee al verkering hebben.

Ook dit zijn grote zegeningen die

we niet genoeg kunnen waarderen.

Ook financieel is het de kinderen

goed gegaan, waar we ook dank-

baar voor kunnen zijn. Onze oudste

zoon, Klaas, is nu woonachtig in

Winsum (Groningen) en is sedert

juli verbonden als anesthesist in

het Academisch Ziekenhuis te Gro-

ningen. Hij is eerst zes jaar arts ge-

weest op Schiermonnikoog, daarna

twee jaar in Deventer als assistent

in de chirurgie, maar dit kon hij

niet volhouden. Hij kon niet tegen

de enorme spanning en is daarom

naar Groningen gegaan, waar het

hem wel goed bevalt. Ook woont

het opperbest in Winsum.

Met de visserij gaat het nog steeds

goed. De vooruitgang en de inves-

teringen nemen zo'n omvang aan

dat de meeste vissers dit niet bij

kunnen houden. Er gaan geruchten

dat er op Urk nu zes motoren zijn

besteld van 1200-1500 pk. Hoe zal

dit voor Urk aflopen? Dit is nog niet

te voorzien maar het kon wel eens

wezen dat de sprong groter wordt

dan de stok lang is en dat het de-

zelfde kant op gaat als IJmuiden,

die ook een geweldige vooruitgang

heef meegemaakt na de Eerste

Wereldoorlog, maar er is nu niet

veel meer van over. IJmuiden heeft

nog maar een kleine visserijvloot

en de grote trawlers kunnen alleen

nog varen met subsidie van de re-

gering. We beleven een dynami-

sche tijd en we houden ons hart

vast waar dit alles op zal uitlopen.

Hoofdstuk 16

11 januari 1971. Klaas Koffeman is

vandaag ten grave gedragen, een
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man met een ruim hart, vol humor,

slagvaardig en is 34 jaar raadslid

geweest. Hij hoorde bij Urk. Ver-

leden jaar heeft hij afscheid geno-

men van de Gemeenteraad. Hij is

68 jaar geworden. De jeugd mocht

hem graag omdat hij met de jeugd

goed overweg kon. Ook waren er

velen die hem niet mochten omdat

hij erg slagvaardig was en direct

zijn antwoord klaar had en op een

humoristische wijze de ander kon

terechtwijzen. Hij was niet tegen

een borrel en een hartige hap. Zo

heeft iedereen zijn slechte en goe-

de eigenschappen. Ook deze dorps-

figuur is van ons heengegaan. Wie

zal er nu volgen? Het laatste jaar

zijn er velen van ons heengegaan,

die de overtuiging hadden dat, als

zij niet vooraan stonden, alles vast

zou lopen. En toch gaat alles door

en na een paar weken hoor je de

naam van deze personen al niet

meer noemen.

In ons gezin gaat het nog goed.

Marja is intussen verloofd met Ger-

rit Ekkelenkamp. Ze zijn al bezig

met de koop van een woning. Ook

nadert nu met rasse schreden de

datum dat wij 40 jaar getrouwd

zullen zijn, op 24 december 1971.

Ook Lucas begint al over bouw-

plannen voor een eigen huis. We

hebben nu 24 kleinkinderen. Het

kindje van Meindert, Meindert

Klaas, moet aanstaande maandag

opgenomen worden in het Zieken-

huis voor een breukoperatie.

Hendrik heeft zijn schip verkocht

naar Zoutkamp en vaart nu onder

het nummer ZK-87. Hendrik heeft

de UK-76 aangekocht, maar daar is

hij niet gelukkig mee geweest. Hij

vaart hier nu al drie maanden mee

maar het wil nog niet erg vlotten.

De motor bleek een verkeerde koe-

ling te hebben op zijn smeerolie,

waardoor ook voor de tijd, alle el-

lende uit is ontstaan, wat nu open-

baar komt. Hij heeft in deze week

voor het eerst een goede week be-

somming gehad van 13.900 gul-

den. Er zijn nog wel enige dingen

die verbeterd moeten worden. We

zullen hopen dat hij nu het meeste

gehad heeft, maar dit heeft niet zo

mogen zijn, want hierna is de mo-

tor van de UK-87 op hol geslagen.

Hierdoor is voor minstens 25.000

gulden schade ontstaan in eerste

instantie. Later bleek ook dat de

brandstof nokken waren bescha-

digd. Vijf weken heeft hij weer ge-

repareerd, en nog is deze motor

geen 100%. We denken dat dit aan

de schroef kan liggen. Er is nog

10.000 gulden bijgekomen. Een he-

le tegenvaller voor Hendrik. We zul-
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len nu hopen dat de motor goed

blijft draaien. Hij heeft nu alweer

14 dagen gevaren, maar moest

donderdag de visserij weer staken

omdat de giek was neergevallen,

met als gevolg een kromme giek!

Willem is onder doktersbehande-

ling. Hij heeft klierkoorts. Nu hij

toch niet mee mag varen zal hij

meteen proberen deze winter zijn

Motordrijvers diploma te halen. Hij

zit nu op de Visserijschool.

Meindert Klaas is geopereerd en dit

is heel goed gegaan. Hij wordt nu

al een flinke jongen.

Met de UK-88 gaat het aardig en

maakt mooie besommingen met de

visserij.

Jacob Korf is zaterdag 16 oktober

1971 overleden. Onze oudste zoon

Klaas is met een dochter van hem

getrouwd. We houden zeer goede

omgang met elkaar. Ook hebben

we samen een auto-ongeluk gehad

bij Drachten, bijna zes jaar gele-

den. Ook Korf en zijn vrouw heb-

ben toen vier weken in het Zieken-

huis gelegen. Mijn vrouw lag daar

in Drachten acht weken, maar was

toen nog lang niet genezen. Dit

heeft wel twee jaar geduurd en

nooit is zij weer 100% geworden.

We zijn nu de grens 1971~1972

gepasseerd. We hebben onze 40-

-jarige echtvereniging op 24 de-

cember 1971 gevierd op feestelijke

wijze met familie en vrienden en

we zijn er stil van geworden. We

hebben ook hierin weer veel ont-

vangen en we zijn God dankbaar

voor het vele goede, ook nu weer

aan ons bewezen.

Op 6 maart 1973 is de UK-2 (schip-

per Johannes Romkes) gezonken

op de Noordzee. Dit schip maakte

water en de pompen weigerden

dienst. Toen zij probeerden de net-

ten op het dek te zetten kapseisde

de kotter en zonk weg. Gelukkig

kon de bemanning gered worden.

Ze hebben nog kans gezien om het

reddingsvlot van boord te krijgen.

Dit gebeurde 's nachts om twee

uur. Eén van de bemanningsleden

Lub Kapitein (de Fiep) kon met gro-

te moeite in het vlot gehesen wor-

den en was al bewusteloos. Zij

hebben hem weer bij bewustzijn

weten te krijgen. Acht uur hebben

zij rond gedreven in het vlot. 's

Middags om twee uur zijn ze opge-

merkt door de UK-111, aan boord

genomen en in Delfzijl aan land ge-

bracht. In de nacht van 6 op 7

maart zijn ze op Urk gearriveerd.
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Hoofdstuk 17

Gisteravond voor de Evangelische

Omroep een film gezien over het

onderwerp 'Heersers der Zee'. Deze

film was opgenomen aan boord van

de UK-87 en Hendrik & Marie heb-

ben hier een goede bijdrage aan

geleverd. Deze film en daarna het

gesprek in de Mijnzaal van de Vis-

afslag is over het algemeen gunstig

beoordeeld en kreeg een zeer goe-

de recensie. Het was ook een zeer

duidelijke film en een goed ge-

sprek. Zulke programma's moesten

er meer voor de T.V. komen. De

kosten hiervan zijn niet hoog om-

dat het allemaal amateurwerk is.

Wij geloven dat dit soort films bij

het publiek zeer goed aanslaan

omdat ze zo natuurlijk mogelijk op-

genomen worden, zonder schroom

of gemaakt. We hebben dit ook al

gezien bij de film van 'Bartje' die

ook een goede recensie heeft ge-

kregen bij het publiek.

Juni 1973. 

In de maand mei hebben we er

twee kleinkinderen bijgekregen één

van Marja, 3 mei, een zoon Jelle

Andreas en één van Geertje, ook

een zoon, op 19 mei, Meindert

Christiaan.

September 1973.

Mijn vrouw is opgenomen in het

ziekenhuis te Zwolle. Ze heeft daar

vier weken gelegen en is geope-

reerd. En zijn twee poliepen bij

haar weggehaald het was de hoog-

ste tijd dat dit gebeurde, want de

laatste tijd was ze lang niet in orde.

Na de operatie voelde ze meteen

dat de oorzaak van haar ziekte was

weggenomen en knapte ze ook

spoedig weer op. Nu, zes weken na

het verblijf in het ziekenhuis, voelt

ze zich aardig goed en we zijn

gisteren op 30 november 1973 met

haar voor controle geweest. De

chirurg dokter Ponsen zei dat zij

erg kalm aan weer wat mocht doen

en vooral veel moest rusten. Maart

1974 moet ze terugkomen. Ze

moet op 19 december 1973 nog te-

rugkomen bij de Internist, dokter

van Zwaay. We zullen hopen dat dit

ook goed lijkt en we gaan in ver-

trouwen verder. Wij zijn erg dank-

baar dat dit nog zo is afgelopen,

want het leek niet best. Het liet

zich niet zo gunstig aanzien.

1 december 1973 was een belang-

rijke dag. De oude kotter UK-88

van onze zoon Willem is overgedra-

gen aan de gebroeders Jannes en

Fokke van den Berg. Ruim 19 jaar

hebben we deze kotter mogen be-
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zitten en met plezier hebben wij,

en de zoons, met dit schip gevaren.

Nu is ook dit tijdperk afgesloten en

de nieuwe kotter UK-88 is nog lang

niet klaar. Hij staat nog steeds op

de werf. Hier krijgt Willem met een

flinke tegenslag te maken, omdat

het allemaal zo lang duurt. Al vijf

maanden is deze kotter over tijd.

Daar komt de oliecrisis nog bij. De

gasolie zal een schaars artikel wor-

den en de prijs is al opgelopen van

9,30 gulden tot 23,20 gulden per

100 liter. Dit geeft een vermeerde-

ring van onkosten van zo'n 150.000

gulden per jaar. De economische

toestand is daarom niet zo roos-

kleurig. Ook hierin zullen we maar

met vertrouwen de toekomst tege-

moet gaan.

Hoofdstuk 18

1974. Willem zijn kotter is nog

steeds niet in de vaart en dit wordt

nu toch wel een hele moeilijke si-

tuatie. Het is nu al bijna half juli en

met november 1973 moest deze

kotter al in de vaart geweest zijn.

Nu is hij al negen maanden over

tijd. Dit loopt geweldig op door

middel van rente en lopende kos-

ten. Hoe zal dit worden met bijre-

keningen enzovoort?

Juli 1974. Onze dochter Corrie

heeft vandaag een teleurstelling te

verwerken gekregen. Haar jongste

zoontje heeft wat met de oogjes.

Zij moet zo gauw mogelijk dit kind

laten onderzoeken, vermoedelijk in

Utrecht. Corrie had het deze dag

erg moeilijk. We zullen hopen dat

het meevalt maar er is wel gegron-

de vrees dat het gezichtsvermogen

niet in orde is.

30 juli 1974. Dit kind van Corrie is

in het ziekenhuis te Emmeloord ge-

weest en een week lang onder-

zocht. Vandaag is hij weer thuis

gekomen met twee brieven. Eén

voor de huisarts, en het moet nu

naar Groningen om te zien of er

nog wat aan de oogjes te doen is.

Met Willem zijn kotter hebben we

nu de proefvaart gehouden en die

is vrij goed verlopen. De machine-

kamer moet deze week nog afge-

schilderd in Harlingen. Dit geldt ook

voor de Lierkamer en de Hal. Dit is

nog een hele klus en schilders zijn

moeilijk te krijgen in verband met

de vakantie. Het is een pracht van

een kotter geworden maar of deze

kotter rendabel gemaakt kan wor-

den is nog zeer de vraag gezien de

gestegen prijs van de gasolie en de

hoge rentestand. De jongens hopen
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er vijf augustus 1974 mee uit te va-

ren. We zullen hopen dat God Zijn

Zegen moge schenken over dit

nieuwe schip en over de visserij,

want 'aan Gods Zegen is alles gele-

gen'. Het staat er met de visserij

niet zo rooskleurig voor maar dit is

al meermalen zo geweest. Later

dacht je weer, waar hebben wij ons

nu eigenlijk zorgen over gemaakt

en moesten wij met schaamte be-

kennen dat wij geen vertrouwen

genoeg hadden betoond op de Gro-

te Gever van alles wat wij zoal in

het leven nodig zijn. Wij wensen

dan ook Willem en zijn bemanning

Gods Zegen toe bij de uitoefening

van hun bedrijf, want dan alleen zal

dit kunnen slagen.

Hoofdstuk 19

Januari 1975.

Een half jaar is voorbijgegaan en

we zijn het jaar 1975 alweer bin-

nengetreden. Het is een hele tijd al

slechte weer voor de vissers zodat

er de laatste tijd weinig is gevist en

de besommingen achterblijven bij

de uitgaven. Op 5 augustus is Wil-

lem met zijn nieuwe kotter eindelijk

naar zee gegaan en de eerste ze-

ven weken was de besomming

goed te noemen wat de inkomsten

betreft. Alles draait wel goed aan

boord daarover zijn geen klachten.

Het schip en motor voldoen goed

en ze zijn daar best tevreden over.

We zullen hopen dat de uitkomsten

van de visserij weer beter zullen

worden al lijkt de hele situatie in de

visserij en economie in het alge-

meen niet best. Ook is de contin-

gentering van de aanvoer, door de

Nederlandse Regering aanvaard.

Als ook de andere landen akkoord

gaan mag dit jaar maar 60% van

de tong aangevoerd worden.

Met de visserij gaat het nog wel

goed als de uitgaven maar niet zo

hoog waren want die lopen nog

steeds op. Willem kan het met de

UK-88 maar net staande houden.

Hij heeft het geluk dat hij geen bui-

tengewone onkosten heeft gehad.

Alles draait nog goed en het schip

en motor bevallen prima. Ook kan

hij goed meekomen met de andere

grote kotters. Alleen de quotering

zit in de weg. Die moest er nooit

geweest zijn want dit maakt de

hele zaak onzeker. Er zullen nu

vanaf 29 september weer nieuwe

maatregelen gelden en als deze

niet worden nagekomen zal streng

worden opgetreden. Hoe dit zal af-

lopen is mij een raadsel want met

een volle week vissen gaat het

maar net aan. Hoe moet dit dan
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gaan als wij 40% minder mogen

aanvoeren.

13 oktober 1975.

De UK-88 heeft nu twee weken op

schol gevist. Dit ging heel goed. De

eerste week voor 37.000 gulden,

de tweede week voor 34.000 gul-

den. Dit was heel goed. In de twee

weken nog geen 500 kg tong, wat

gunstig uitkomt met de quotering.

Het is verder goed gegaan tot

november 1975. Toen kwam er een

algeheel verbod van tong aanvoer.

Er is toen een week gestaakt door

de vissers, zodat er toen inderdaad

geen aanvoer was. Ook was het

deze week nogal slecht weer. De

UK-88 heeft toen de ’wijde’ zak

achter het net gezet. Na deze week

van staken mochten de vissers

weer 200 kg tong per schip aan-

voeren. Met de wijde zak er achter

kwam de UK-88 nog niet eens aan

de 200 kg tong toe. Als hij er toch

even boven uitkwam, dan deelde

dit de bemanning voor braadvis om

thuis te eten. Er werd in deze we-

ken veel tong zwart verhandeld,

wat meteen de prijs weer ging

drukken. Er werd tong verkocht

voor vier à vijf gulden per kilo.

1976.

Weer vangstbeperking en niet zo

zuinig ook. De UK-88 mag 45 kisten

schol en 600 kg. tong per week

vangen. Hiermee kunnen we niet

uit de voeten. De UK-88 heeft in 4

weken in januari, 800 kisten schol

en 2494 kg tong gevangen, dus 94

kg tong teveel en 620 kisten schol

te veel volgens de toegewezen

vangstbeperking. Hoe dit in de toe-

komst moet met deze quotering

weten wij niet. Hier is geen afdoen-

de maatregel voor te vinden of we

zullen moeten overgaan tot beper-

king van de zeedagen, en geen be-

perking van de kilo's vis. Justitie

weet er ook geen raad mee. In de-

cember 1975 heeft deze quote-

ringszaak gediend en is verwezen

naar het Hof in Straatburg. Het Hof

moet deze zaak bezien in verband

met de E.E.G. bepalingen. De advo-

caten hadden de quotering hierop

aangevochten. Ze zouden hiermee

in strijd zijn. Deze uitspraak zal nog

wel even op zich laten wachten.

Het zou nog wel gaan met de vis-

serij, er zijn wel veel zorgen, maar

als er gewoon gevist kan worden,

blijft het nog wel moeilijk, maar

niet hopeloos, als de quotering

maar achterwege kon blijven. Als

de UK-88 een week vist valt de uit-

komst niet tegen.
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Hoofdstuk 20

Op 21 oktober 1975 heeft onze

dochter Geertje een verkeersonge-

val gehad. Zij was met haar man

Frans en drie kinderen op weg naar

een vriend om die te bezoeken.

Geertje zat achter het stuur en

Frans zat naast haar, toen zij zon-

der erg, een voorrangsweg opreed

waar net een auto aan kwam rij-

den. Zij werden dan ook meteen

aangereden. Geertje met de drie

kinderen kwamen er nog aardig

goed van af, maar Frans is opgeno-

men met een heupfractuur in het

ziekenhuis 'Pius' te Harderwijk.

Daar is hij vijf maanden verpleegd.

Geertje is ook opgenomen geweest

in het ziekenhuis maar mocht met

14 dagen het ziekenhuis weer ver-

laten. Jelbert had een sleutelbeen-

fractuur, maar was na vier weken

er weer klaar voor. De meisjes had-

den geen noemenswaardige ver-

wondingen. Geertje had een paar

ribben gebroken maar zij was weer

gauw genezen. De auto was total-

-loss. Hier is inmiddels een andere

voor in de plaats gekomen. De zus-

ter van mijn vrouw, Corrie, is ern-

stig ziek en dit wordt zo te zien een

aflopende zaak. We zijn vanmid-

dag, 4 februari 1976, bij haar op

bezoek geweest. Ze is te moe om

haar ogen op te slaan en ze zegt

ook al niet veel meer. Ze is een half

jaar geleden geopereerd in haar

buik. De specialisten hebben toen

al gezegd dat het een kwaad ge-

zwel was en dat er geen genezing

voor was. Ze gaven haar toen

hoogstens drie maanden maar dat

is intussen al meer dan een half

jaar geworden. Zoals wij haar van-

middag bezocht hebben, zal het

niet lang meer duren, want het

vlees vliegt er af en eten doet ze al

in weken niet meer. Het is voor

mijn vrouw moeilijk om de laatste

uit hun gezin te moeten missen. Ze

was echt iemand waar je van

moest houden. Ikzelf hield ook

meer van haar als van mijn zusters

omdat ze altijd zo open voor je

stond, en je kon merken dat zij ook

van ons hield. Daarom is het juist

zo moeilijk om haar te moeten mis-

sen. Veel vreugde heeft ze niet in

het leven ondervonden. Ze heeft

lange tijd in het sanatorium gele-

gen. Ook haar dochter heeft in het

sanatorium gelegen en haar man

heeft ook moeten kuren; ook hij

heeft veel ziekte gehad en is ten-

slotte, zeven jaar terug, aan kanker

gestorven op 58-jarige leeftijd. Cor-

rie is nu 63 jaar. Haar zoon woont

in Monnickendam. Haar dochter
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woont in de Wormer, waar zij zelf

ook vanaf haar trouwen gewoond

heeft.

8 februari 1976.

Zondagmorgen half vijf is onze zus-

ter en schoonzuster overleden. Wij

treuren niet als degenen die geen

hoop hebben want zij was in haar

leven een gelovige vrouw vooral in

de daad. Zij dacht altijd aan een

ander en over haarzelf klaagde zij

nooit.

Hoofdstuk 21

Woensdag 11 februari 1976.

Vandaag hebben wij haar ten grave

mogen dragen en we zijn met de

hele familie op de begrafenis ge-

weest. Na de begrafenis hebben we

nog in de aula samen koffie ge-

dronken en een broodje gegeten.

Wij hebben daarna met elkaar

gelezen uit 2 Corinthe 4:16 tot

5:10. Een geweldig Schriftgedeelte

vol troost voor de achterblijvenden.

We hebben daarna nog met elkaar

gebeden en zijn met dit Schriftge-

deelte uit elkaar gegaan en af-

scheid van elkaar genomen. Hen-

drik en Marie, Wouter en Grietje,

Meindert en Marretje gingen even

mee met de zoon van de overle-

dene, naar Monnickendam. Lucas

en Mina, Gerrit en Marja, Willem en

Mine, Geertje en onze buurvrouw

Wip, de vrouw van Lucas Snijder,

gingen mee naar de Wormer met

dochter Klazien van Corrie. Wijzelf

gingen even aan bij onze schoon-

zuster Lumme in Wormerveer,

want haar dochter Miep, was jarig.

Om kwart over 5 vertrokken we wij

weer naar Urk en we kwamen daar

om kwart voor zeven aan. Corrie

een Jacob, Lucas en Albertje met

Jannie van den Berg-Van Urk wa-

ren direct na de koffie en afscheid

in de aula naar Urk gereden en wa-

ren een half uur vroeger dan wij

thuis. Jannie van den Berg-Van Urk

was 's morgens met Hendrik en

Marie meegekomen maar was met

Corrie en Jacob mee teruggegaan.

Nu zaten Hendrik en Marie met hun

tweeën in de auto. Om goed zes

uur zijn degenen die in Monnicken-

dam bij Henk Roos geweest waren,

vertrokken om weer naar huis te

gaan. Op deze terugweg naar huis,

bij de Gemeente Landsmeer, is het

verschrikkelijke gebeurd: het vrese-

lijke verkeersongeval dat Hendrik

en Marie het leven heeft gekost. Er

kwam een auto van het merk Volvo

vanuit de IJtunnel met grote snel-

heid door de bocht bij paal 1.7, be-

stuurd door de heer L.J.C. Vergnes.
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Deze ramde eerst een vrachtauto,

raakte toen een personenauto, die

door die aanrijding 180° gedraaid

werd, en daarna knalde de Volvo

frontaal tegen de Mercedes van

Hendrik en Marie. Alle drie verloren

hierbij het leven. Later is er ge-

dacht dat de heer Vergnes al bij de

eerste aanrijding het leven heeft

verloren en zijn been op het gas-

pedaal is blijven drukken, want de

snelheid bleef 120 km volgens oog-

getuigen, zelfs na twee aanrijdin-

gen. De Volvo werd hierdoor niet

afgeremd en reed op de linker-

weghelft. We hadden net dominee

W. Feenstra met zijn vrouw op be-

zoek om ons te condoleren met het

overlijden van onze zuster en

schoonzuster. Ook Sijtje van de

Magneet, de moeder van Marie,

was bij ons omdat Willem en Mine

nog niet thuis waren. We zaten zo

nog even na te praten over de be-

grafenis toen dominee Kramer bin-

nenkwam en mij te spreken vroeg.

Hij deed toen de ontstellende me-

dedeling dat onze zoon Hendrik en

zijn vrouw Marie waren omgeko-

men bij een verschrikkelijk ver-

keersongeval. Wat zien we dan de

kortstondigheid van het leven. Er

dan maar één schrede is tussen

ons en de dood. De drie kinderen

van Hendrik en Marie zijn op één

moment hun ouders kwijt en wezen

geworden. Nu ik dit opschrijf, 16

februari 1976, is Meindert 15 jaar

geworden, Sijtje is 12, en Jannie 9

jaar.

Op 20 december 1975 hadden Hen-

drik en Marie boven de Visafslag

een Visrestaurant geopend en ze

waren hier net zeven weken mee

bezig. De zaak begon net een beet-

je te lopen. Ze hadden een flinke

investering gedaan maar nu leek

het een goed lopende zaak te wor-

den. Ze hadden hiervoor ook al een

jaar de kantine van de Visafslag be-

heerd. Alles is nu afgelopen en

Hendrik en Marie zijn er niet meer.

Het is voorbij en het leven kent

vele teleurstellingen. Maar voor

ons, die achterblijven, vooral de

kinderen, zal het een groot gemis

blijven. Gelukkig dat de kinderen

tante Aaltje nog hebben. Zij is on-

getrouwd en 52 jaar. Zij wil graag

de zorg voor de kinderen op zich

nemen. We zijn daar erg blij om en

hopen ook dat zij de gezondheid en

de kracht mag ontvangen om deze

kinderen verder op te voeden en in

hun leven te begeleiden. Hen voor-

al voor te gaan in de Weg des Ge-

loofs, hen voor te leven en te wij

zen op onze Here Jezus Christus.

Zaterdag 14 februari 1976 zijn Hen-

drik en Marie, onze zeer geliefde
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kinderen, ter aarde besteld onder

een geweldig belangstelling. De

grote Bethelkerk kon de aanwezi-

gen niet bevatten. Velen moesten

genoegen nemen met een staan-

plaats zodat, naar schatting, 1500

mensen de rouwdienst hebben bij-

gewoond. Ook op de begraafplaats

was er een geweldige belangstel-

ling. Hendrik en Marie; ze hielden

groot van elkaar. Al jong hadden ze

verkering en ze vormden samen

een heel goed gezin. Ze vreesden

de Here en toonden dit ook in hun

leven niet alleen op zondag maar

ook in de week. Ze waren geen

wettische Christenen, maar wel

toonden zij hun geloof in de prak-

tijk van het leven. Juist omdat wij

op de nabegrafenis van onze zuster

en schoonzuster op zo treffende

wijze afscheid van elkaar genomen

hebben met 2 Corinthe 4:16 tot

5:10, is dit ons ook tot grote troost

en treuren wij niet als degenen die

geen hoop hebben maar wij gelo-

ven dat hun aardse huis dezes Ta-

bernakel op 11 februari is afgebro-

ken en dat zij een gebouw hebben

gekregen van God, hun Huis niet

met handen gemaakt, maar eeuwig

in de Hemelen. Hun Huis was klaar

en de Here Jezus zegt zelf: Ik ga

heen om u plaats te bereiden en,

zo wanneer Ik plaats zal bereid

hebben, zo kom Ik tot u en zal u

tot Mij nemen en gij zult zijn waar

Ik ben. Als ons Huis klaar is dan is

ons leven aan deze kant van het

graf teneinde en worden we over-

gezet in ons eeuwig Huis. O Zalig-

heid niet af te meten, o troost die

alle smart verband, daar is de

vreemdelingschap vergeten en wij

wij zijn in het Vaderland. Dit is on-

ze grote troost dat we deze grote

beloften hebben welke God ons in

Zijn Woord onszelf heeft gegeven.

Daarop mogen wij ook pleiten om-

dat hij het ons zelf heeft gezegd en

ook Hendrik heeft dit in zijn gedich-

ten beleden en daarop zijn vertrou-

wen gesteld in zijn leven, evenals

zijn vrouw Marie.

Hoofdstuk 22

15 maart 1976.

Verleden week is er een kotter, de

UK-63, niet teruggekeerd vanuit

zee. Maandag 15 maart uitgevaren

en na deze dag niets meer van hen

vernomen. Vliegtuigen hebben de

hele Noordzee afgezocht. Gister is

de vloot Urker kotters uitgevaren

om te vissen op de plaats waar

men denkt dat hij daar gevist

heeft. Het enigste bewijs is een

gevonden reddingsboei met UK-63

erop geschilderd. Vijf mensen wor-
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den hierdoor weer vermist. Jurie

van den Berg met zijn twee zoons

en een oomzegger Frans M. Kra-

mer, met nog iemand uit Emmel-

oord, Klaas van Gunst. Zij kunnen

bijgeschreven worden op de platen

die bij het monument zijn aange-

bracht. Sommige families worden

wel zeer zwaar getroffen. De

schoonmoeder van Jurie van den

Berg heeft nu 15 namen uit haar

familie op deze borden staan.

Ook is vandaag 23 maart 1976 een

kind van zes jaar verdronken hier in

de haven. Dit was ook weer een

droevig geval. Willem Nentjes,

zoontje van de weduwe Nentjes.

28 april 1976.

Vandaag hebben we een oude

vriend Willem P. Pasterkamp ten

grave gedragen. Zondagavond zou

hij de kerkdienst meemaken. Hij

had net plaats genomen op zijn

vaste zitplaats, toen hij een hart-

aanval kreeg en binnen een paar

minuten overleed. Ruim 50 jaar

ben ik met hem omgegaan. In 19-

26 voeren we samen op de UK-204

bij een oom van mij, K.R. Kramer.

In 1933 ben ik als knecht bij hem

gaan varen tot 1946. In 1948 had

ik zelf een botter. Wij hadden de-

zelfde motor. We hebben toen sa-

men in 'span' gevist om haring voor

de Belgische en Franse kust en

voor de Westerschelde en Oostgat.

Ook met de trawl visten we altijd

samen. Later kregen we andere

kotters. We visten toen niet meer

zo vaak samen, maar de vriend-

schap is gebleven. Hij heeft 40 jaar

als diaken en ouderling de Gerefor-

meerde Kerk in het ambt gediend.

Ik ben in januari 1946 diaken ge-

worden en nu alweer 10 jaar ou-

derling. Zodoende hadden we ook

op geestelijk gebied veel contact

met elkaar. Veel hadden we aan

elkaar te danken. We zijn door el-

kaar gevormd. Wij kunnen gerust

stellen dat Willem Pasterkamp de

'Goede Strijd' heeft gestreden, de

loop beëindigd en het geloof be-

houden; voorts is voor hem wegge-

legd de Kroon der Rechtvaardigheid

die hij mocht ontvangen van de

Rechtvaardige Rechter, door gena-

de van onze Here en Heiland. Ook

dit gedeelte van mijn leven samen

met Willem P. Pasterkamp heeft

een einde genomen. Zo valt alles

naast je weg maar als wij zelf het

geloof maar mogen behouden dan

komt alles goed.

10 mei 1976.

Vandaag zijn we met de hele

familie naar Nieuw Amsterdam ge-

 Hoofdstuk 22 Bladzijde 69 

Meindert van de „UK-87”  &  Jannetje „Zeezicht”

gaan om daar de laatste eer te

bewijzen aan onze zwager Lucas

Rigtering die op 5 mei plotseling is

overleden. Zij zouden op 5 mei de

jaarlijkse bakkersvergadering bij-

wonen op de Flevohof bij Dronten.

Ze waren daar net per auto aan-

gekomen en met het lopen naar de

vergaderzaal werd hij onwel en

stierf daar ter plaatste, op de weg.

Hij mocht de leeftijd van zeventig

jaar bereiken. Dit is voor mijn zus-

ter Co een hele slag nu zij alleen

achterblijft. Maar wij treuren niet

als degenen die geen hoop hebben,

want hij heeft zijn hele leven ge-

tuigd van de hoop die in hem was

dat hij zijn zaligheid alleen ver-

wachte van zijn Heiland en Verlos-

ser onze Here Jezus Christus. Hun

hele leven hebben zij een drukke

zaak gehad. Zeven kinderen heb-

ben ze mogen grootbrengen in de

vreze des Heren. Ook dit hoofdstuk

in het leven is weer afgesloten.

Maar als wij in vertrouwen weer

verder gaan zal ook onze Hemelse

Vader verder zorgen voor al zijn

kinderen. We zijn om 11 uur met

de bus vertrokken naar Nieuw Am-

sterdam waar de rouwdienst om

half 2 heeft plaats gevonden. Om

half 3 hebben we onze zwager ten

grave gedragen. Na de begrafenis

hebben we samen koffie gedronken

en daarna weer afscheid genomen.

We mochten 's avonds om 7 uur

weer op Urk aangekomen.

Op 25 juni 1976 is plotseling over-

leden mijn broer grote Albert. De

laatste jaren had hij al last met zijn

hart. Vier jaar terug heeft hij een

zware hartaanval doorstaan. Dit is

de vijfde van ons ouderlijk huis.

Het is het laatste half jaar wel

droevig nieuws wat we zoal te mel-

den hebben. Albert is in Zaandam

begraven en we zijn die dag op zijn

begrafenis geweest. Ook Albert is

in het geloof gestorven. Zijn ver-

wachting was ook alleen op zijn

Heer en Heiland gevestigd.

Hoofdstuk 23

11 augustus 1976.

Met de visserij gaat het nog won-

derlijk goed. Willem vist met de

UK-88 nu al van Pinksteren af in

het Skagerak. Dit is nog een vrij

gebied dat niet onder de quotering

valt. Daar zit veel vis en hij maakt

daar goede besommingen. Het is

voornamelijk schol dat daar gevan-

gen wordt. Zij vangen zo'n 500 à

600 kisten per week. Dus ook dit

valt weer mee. Volgende week

gaan ze 14 dagen met vakantie.
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13 september 1976.

De eerste week na de vakantie

kreeg de UK-88 pech met de motor

maar ze konden dit zelf in Hirshals

verhelpen. Een gebroken klep. Ge-

lukkig geen onoverkomelijke gevol-

gen. Zij hebben de kop van de mo-

tor gehaald, nieuwe kleppen erin

gezet, de zuiger eruit gehaald en

bijgewerkt en daarna de zaak weer

in elkaar gezet. Toen draaide de

motor weer goed. Ook de Blower

had geen nadelige gevolgen hier-

van ondervonden. Vaak is dat wel

het geval. Ze zijn weer naar zee

gegaan en hebben gevist tot vrij-

dagnacht. De vis in Hansholm in de

Visafslag gezet voor de maandag-

markt en zij zelf zijn per vliegtuig

naar Schiphol gereisd nadat ze

eerst met een binnenlands vliegtuig

van Hansholm naar Kopenhagen

zijn gevlogen. Deze reis bracht

evengoed nog 80.800 Kronen op.

Hier gaat wel 13% van af voor de

visafslag en factor, zodat er, naar

onze berekening, ongeveer 28.000

gulden zou overblijven. De laatste

14 dagen ging het met de visserij

in het Skaggerak verder goed.

13 september 1976 ('s maandags)

hebben we weer op Urk verkocht.

Een kleine 500 kisten. Hier werd

voor besomd 46.796 gulden bruto

en netto 44.023 gulden. De vis is

over het algemeen hier op Urk

duurder dan in Denemarken. Maar

je kunt, als je in Denemarken lost,

langer vissen. Het is een etmaal

(24 uur) varen van de visserij naar

Lauwersoog. Naar Hansholm is dit

3 uur varen vanaf de visserij.

5 oktober 1976.

De UK-88 heeft de visserij in het

Skagerak gestaakt en is nu weer

overgegaan op de tongvisserij. De

vorige week had hij een besom-

ming van 29.900 gulden. Op vrij-

dag thuis; dan is dit een goede

besomming. Wel heeft men nu

meer slijtage aan de tongnetten

dan met de scholnetten. Ook ge-

bruiken ze veel meer ketting voor

de wekkers die voor het net uitlo-

pen omdat er zwaarder gevist moet

worden.

December 1976.

De laatste 14 dagen slecht weer en

onbetrouwbaar zodat de UK-88 de

visserij niet kon uitoefenen. De vo-

rige twee maanden gevist op tong.

De uitkomsten waren wel goed,

maar niet zo goed als in 't Skagerak

op de schol. We zullen hopen dat

zij nog een paar weken kunnen vis-

sen voor Kerst en dat de weersom-

standigheden mogen veranderen.
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Ook vandaag, maandag, is het nog

bijzonder slecht. De vissers moeten

maar geduldig afwachten tot het

weer wat beter wordt, zodat ze

weer kunnen uitvaren. De periode

dat de UK-88 gevist heeft, was wel

goed te noemen, en hij kan best

meekomen, wat de visserij betreft.

15 maart 1977.

Met de visserij gaat het naar om-

standigheden nog aardig goed en

de UK-88 kan, niettegenstaande de

quotering toch nog aan zijn ver-

plichtingen voldoen. Wel heeft hij

zijn schol quotum voor het eerste

halfjaar al zowat vol. Het is de be-

doeling dat hij na Pasen weer in 't

Skagerak gaat vissen. Dit is nog al-

tijd een vrij gebied dat buiten de

quotering valt. Wij hebben altijd al

gezegd: als de rekeningen maar

betaald kunnen worden, we al te-

vreden zijn wat de uitkomst betreft.

30 maart 1977: Deze dag is onze

33e kleinkind geboren op Wijk 7-

-20. Een dochter Janne-Marie van

Marretje en Meindert. Moeder en

kind maken het goed.

Op 4 april werden we wederom

verblijd. Nu met de geboorte van

het 34e kleinkind, ook een dochter:

Maria van Albertje en Lucas op

Schelpenhoek 77. Wij zien kinderen

nog altijd als een Zegen des Heren,

daarom zijn we ook zeer dankbaar

met de geboorte van deze beide

kleinkinderen. Ook hier maakten

moeder en kind het zeer goed.

7 april 1977.

Willem zit weer met de UK-88 in

het Skagerak, maar hij trof het niet

want de weersgesteldheid was nog-

al slecht, zodat zij weinig hebben

kunnen vissen. Maandag zijn ze uit-

gevaren vanuit Harlingen en dins-

dagmiddag in het Skagerak gaan

vissen, maar woensdagmorgen

moesten ze vanwege het slechte

weer de visserij weer staken en een

veilige haven opzoeken. Zij liggen

nu in Hirshals en zijn vandaag thuis

gekomen per vliegtuig. Ze komen

nu met kleine vliegtuigen, waar de

bemanning van één kotter in kan.

Ze waren vlug over vanaf het vlieg-

veld Aalborg naar het vliegveld

Eelde in Groningen. Dit was ander-

half uur vliegen.

29 juni 1977.

Willem vist nog steeds met de UK-

88 in het Skagerak en de visserij is

daar erg goed wat de schol betreft,

Elke week vangt hij zo'n 500 à 600

kisten vis van 40 kg. Zodat de vis-

serij daar nog steeds lonend ge-
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noemd mag worden, al zijn de on-

kosten daar wel erg hoog. Elke

week de vliegreis vanaf Thisted

naar Eelde (Groningen) wat zo'n

kleine drieduizend gulden kost. Dan

het visvervoer van Hanstholm naar

Urk. Dit kost vijf gulden per kist. Ze

hebben elke week zo'n 14.000 gul-

den onkosten, met gasolie, smeer-

olie, aanlandings kosten, makelaars

onkosten, zender en marifoon, plot-

ter en piloot enzovoort. Maar nog

steeds is dit nog een vrij gebied,

waar geen contengering is toege-

past omdat dit buiten de Noordzee-

grens valt. Hij vist er nu 10 weken

en de besomming is gemiddeld

40.000 gulden zodat dit rendabel is

te noemen.

De Hemelvaartsweek en de Pink-

sterweek heeft de UK-88 op de

werf gestaan en is helemaal weer

geschilderd. Hij was weer zo goed

als nieuw, ook de motor doet het

nog steeds erg goed en de kotter

bevalt op zee ook erg goed. Ze

hebben wel een heel mooi spul om

de visserij mee uit te oefenen.

Alleen de visserij moest vrij zijn

zodat er gevist kon worden waar

de visser het zelf beliefde. Dit is

wel een zeer grote handicap, dat

de visser niet meer vrij is om de

visserij uit te oefenen en aan be-

perkingen is gebonden. Ook de

scholnetten doen het goed en de

UK-88 kan goed meekomen met

vissen.

31 mei 1977.

Ons 35e kleinkind is geboren: Hen-

drik, zoon van Corrie en Jacob. Met

moeder en kind gaat het zeer goed.

Hoofdstuk 24

11 februari 1978.

Vandaag de gedenkdag van het

vreselijk auto-ongeluk dat onze

zoon Hendrik en zijn vrouw Marie

op deze datum 1976 heeft getrof-

fen en waar zij beiden het leven bij

verloren. Het leven gaat verder en

op 29 januari 1978 is ons 36e 

Kleinkind geboren: Janneke Mar-

griet dochter van Lucas en Mina.

Het was een zware bevalling zodat

Mina nog moest worden opgeno-

men in het ziekenhuis, omdat de

nageboorte niet loskwam en opera-

tief moest worden gehaald. Het

was een gezond kind en met moe-

der Mina gaat het nu ook goed. Ze

is deze week weer thuis gekomen

uit het ziekenhuis. We zullen hopen

dat ze weer op krachten komt,

zodat zij haar werk weer met blijd-

schap in het gezin kan verrichten.
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12 juni 1978.

Opnieuw is er weer een kleinkind

van ons geboren dus het 37e  , een

zoon van Meindert en Marretje

geboren op 9 juni 1978. Moeder en

kind maken het goed. Als wij al

onze zegeningen tellen, dan wor-

den we er klein onder. Dat God Zijn

zegenende hand nog steeds over

ons uitspreidt. Als wij op ons zelf

zien: waaraan hebben wij deze ze-

geningen toch verdient, het zijn

niet anders dan verbeurde zegenin-

gen. We kunnen nergens recht of

aanspraak op laten gelden.

Met de visserij gaat het nog steeds

goed. Jammer is het dat er een

quoteringsregeling is ingesteld

waar de hand onmogelijk aan ge-

houden kan worden. Zodoende

wordt ook op allerlei manieren ge-

tracht deze quoteringsregeling te

omzeilen, door buiten de markt om

te verkopen en de toevlucht geno-

men wordt tot de zwarte handel.

De maatregelen zijn ook van die

aard dat ieder met vier maanden

zijn jaarquotum vol gevist heeft,

wat inhoudt dat hierdoor geen ren-

dabele visserij meer mogelijk is.

Vandaar dat op alle manieren

wordt getracht om het hoofd boven

water te houden en zoveel mogelijk

vissende te blijven. De vorige jaren

was er nog een uitweg, want toen

was de visserij in de Golf van Bisca-

je en het Skagerak nog vrij, maar

dit is nu ook niet meer het geval.

De vorige jaren heeft de UK-88 een

half jaar in het Skagerak gevist op

schol en tarbot. Daar wordt geen

tong gevangen, wel was daar een

zeer goede visserij, maar nu met

de toewijzing in 1978 kan dit ook

niet meer. Ook was de visserij daar

nu veel minder. Zodoende is de

UK-88 nu weer op tongvisserij

overgegaan in de Noordzee. Verle-

den week heeft hij gevist bij het

lichtschip Vijl en daar was een zeer

goede visserij. Trouwens met de

visserij zelf valt het erg mee. Er is

veel meer vis in de Noordzee dan

wat de biologen ons proberen wijs

te maken. Er is in de laatste drie

jaar nog volop gevist, ja zoveel als

voor de quotering en toch is de

visstand niet achteruit gegaan. Dus

is het onzin om zo'n lage quotering

op te leggen. Het was ook veel

beter geweest om vistijdbeperking

op te leggen. Daar heeft iedereen

voordeel bij, de visserman krijgt

hierdoor meer rust, de visstapels

kunnen zich beter herstellen of in

stand blijven, de prijzen worden

beter, de handel kan rekenen op

elke week een zekere aanvoer en

de visser kan ook rekenen op een
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stabiele situatie, daar men nu niet

weet waar men aan toe is, omdat

de Minister elk ogenblik de visserij

kan verbieden en de zaak stop kan

leggen. Daarom was het veel beter

om bijvoorbeeld elke week drie et-

maal, dus 3×24 uur te laten vissen

in alle vrijheid, dus geen quotering,

maar vistijd beperking. Dan zou de

prijs aantrekken want dan kan ook

iedereen zijn vis weer over de af-

slag op de normale wijze verkopen,

ieder kon zijn geweten hiervan ont-

lasten, en hoefden geen witte, grij-

ze en zwarte handel meer te be-

staan, maar we zouden alleen de

legale handel overhouden. Maar de

overheid heeft zich met handen en

voeten laten binden door de

bepalingen van de E.E.G. We moe-

ten wel erkennen dat de E.E.G.

veel goede kanten heeft, maar wat

de quoteringsmaatregelen betreft

zijn we in een zeer moeilijke situa-

tie terecht gekomen, waar we op

het ogenblik ook geen uitweg in

zien. De UK-88 heeft tot nu toe nog

niet te maken gehad met een on-

eerlijke verkoop van zijn Vis, van-

wege zijn vissen in het verleden in

het Skagerak. Maar zal hij het in de

toekomst klaren om buiten de grij-

ze verkoop van vis te blijven? We

hopen van wel, maar het zal moei-

lijk voor hem worden om op de ge-

wone eerlijke wijze te blijven aan-

voeren, als het geval zich voordoet

dat hij boven zijn quotum komt en

hem wordt opgelegd niet meer vis

te mogen aanvoeren. We zullen

maar rustig afwachten hoe dit alles

in de toekomst zal verlopen. Wel

gaan er stemmen op dat er volgend

jaar enige verruiming zal komen

van het aan te voeren quotum tong

en schol.

Hoofdstuk 25

22 januari 1979.

Met de visserij gaat het trots de

quoteringsmaatregelen nog zeer

goed. Al wordt er wel raar omge-

sprongen met de maatregelen van

de quotering welke vanuit Brussel

worden opgelegd. De overheid

weet hier ook geen raad mee en

laat de zaak maar zo’n beetje aan-

rommelen zoals de verkoop buiten

de afslag. Er is nu een maatregel

hier in de Urker afslag dat eerst

datgene wat aangevoerd mag wor-

den op de eerste markt verkocht

wordt en op de tweede markt

wordt de rest verkocht en dit gaat

allemaal over de klok. Dit is een

veel betere methode dan in 1978

want toen werd er 40 à 50% buiten

de klok doorverkocht aan een vis-

handelaar. We zullen hopen dat we
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spoedig van deze situatie bevrijd

worden en dat de visser weer in

vrijheid zijn arbeid op zee en aan

de wal of in de markt kan ver-

richten. De UK-88 heeft verleden

jaar (1978) drie maanden in het

Skagerak gevist en de rest van het

jaar in de Noordzee en heeft een

heel goede jaarbesomming ge-

maakt.

20 februari 1979.

Doordat er over het algemeen een

goede jaarbesomming is geweest

bij de kottervloot, zijn er de laatste

maanden al weer nieuwe kotters

besteld, waarvan de investerings-

motieven zijn: goede besomming in

1978, afschrijving en investerings-

aftrek, de 'Wet op Investeringsre-

geling' (W.I.R.) 15%, gezien de

tong en scholstand welke niet eens

zo verontrustend is als gevreesd

werd. Zo te zien op de omstandig-

heden is er toch durf voor nodig

om in deze onzekere tijd zulke

grote investeringen te doen, want

een grote kotter komt op een uit-

gave van 3½ à 4 miljoen gulden.

Vooral als we zien op de wereldsi-

tuatie: Perzië of Iran levert geen

olie meer vanwege de revolutie

welke daar heeft plaats gehad en

voordat de export weer voldoende

op gang is zal dit nog wel even

duren. Om deze reden is de gaso-

lieprijs al met bijna vijf gulden per

100 liter omhoog gegaan. De bank-

rente is alweer opgelopen tot 12%

en kan nog wel meer gaan stijgen.

De economische ontwikkeling gaat

nog steeds achteruit in de wereld-

economie. Het is een heel mooi

ding als er nieuwe schepen worden

gebouwd, als er het gevaar maar

niet bij was dat er weer meer pk’s

in worden geplaatst. Het zou een

mooi ding zijn als de vissers geza-

menlijk de pk-stop gingen invoeren

en nog beter zou het zijn deze

pk-race te beëindigen of te verla-

gen. 25% van de inkomsten van

een grote kotter gaat al weg aan

gasolie en smeerolie, en bovendien

worden we van alle kanten gewaar-

schuwd om onze energie behoeften

in te tomen inplaats van deze ge-

durig te verhogen. Ook voor de vis-

serij zelf was het beter om op te

houden met het verhogen van de

pk’s omdat we dit niet tot in het

oneindige kunnen voortzetten. Con-

clusie is wel grotere en betere sta-

biele schepen maar geen verhoging

van de pk’s, liefst verlaging daar-

van.

Marja, onze dochter, heeft verleden

week haar pols gebroken vanwege
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de gladheid veroorzaakt door

sneeuw en ijzel. Vanaf de laatste

dagen van 1978 zitten we deze

winter al in de sneeuw en vorst

welke de vorige week 12 tot 17 fe-

bruari wel een hoogtepunt heeft

bereikt waardoor het hele economi-

sche leven ontwricht werd: treinen

konden niet rijden, het openbaar

vervoer stond helemaal stil, sommi-

ge dorpen waren afgesloten, veel

veebedrijven kregen gebrek aan

veevoer en raakten verlegen met

hun melk. De Luchtmacht moest

worden ingeschakeld om hulp te

bieden. Tanks van kunststof om

melk op te vangen werden bij de

boerderijen afgeworpen. Bij deze

sneeuw en vorst stond er ook een

zware storm welke de sneeuw op-

joeg en op sommige plaatsen tot 3

meter hoog. De Urker Kotters lagen

allen binnen en de bemanningen

waren allemaal thuis vanwege het

feit dat juist in deze week de

Biddag viel, de (2e woensdag in fe-

bruari). Deze week was de ver-

keerssituatie in zoverre weer her-

steld met de hulp van het leger,

dat de vorige week geholpen heeft

met het wegslepen van inge-

sneeuwde auto's van de weg en

het vrijmaken van de belangrijkste

verkeerswegen. De bemanningen

konden maandag weer vertrekken

naar de schepen en het is deze

week rustig weer, zodat zij weer

konden uitvaren om hun arbeid op

zee weer te mogen uitvoeren. De

Nederlandse vloot heeft geen ver-

liezen geleden door deze sneeuw-

stormen, maar we hebben voor de

radio gehoord dat minstens 15

mensen uit Denemarken in deze

storm zijn gebleven. Als we zo uit

het raam zien dan is het hier op

Urk allemaal nog sneeuw en het is

moeilijk om de straten op te gaan.

De straten werden de eerste weken

geregeld bestrooid met zout, maar

wegens de lange winter is het zout

opgeraakt en moet er nu zuinig

mee worden gedaan, dus wordt er

niet meer gestrooid, zodat de

sneeuw bleef liggen met alle onge-

mak er aan verbonden.

Op 13 maart 1979 is de UK-88

thuisgekomen om op de werf te

gaan wegens een verlenging. 3,60

meter is er tussen gegaan. Op de

werf is dit karwei in één maand ge-

klaard, maar de afwerking van de

timmerman en het schilderwerk

heeft ook een maand geduurd. Hij

is negen weken uit het visserijbe-

drijf geweest, maar het schip, de

UK-88, is hierdoor beter tot zijn

recht gekomen. Het is een stabieler

schip geworden, vaart nu, als hij in
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een goede stand te water ligt bijna

één mijl harder dan voor de ver-

lenging. Zij hebben er nu ook in het

grotere visruim plezier van. Ze heb-

ben er ook de ruimte zowel in het

visruim als op het dek. Alles draait

goed en zij hebben nu weer twee

weken gevist met goed resultaat.

Op donderdag 17 mei is plotseling

overleden onze schoonzuster, de

vrouw van de in december 1965

overleden broer Willem. Zij was

woensdagavond om half negen hier

op Urk aangekomen voor de ver-

jaardag van haar zuster. Zij was

tussen 10 en 11 uur op verjaar-

dagsvisite geweest en is ’s avonds

om 12 uur naar bed gegaan. 's

nachts om half vier kreeg zij een

hartaanval en was binnen enkele

minuten overleden, nog voordat de

dokter aanwezig was. Zaterdag 19

mei is zij hier op Urk begraven door

dominee De Geus van Wormerveer.

Dit was wel een spoedig einde van

een moeilijk leven. Zij was 64 jaar

en laat drie kinderen achter waar-

van er twee geestelijk gehandicapt

zijn. De oudste zoon, 42 jaar,

wordt verpleegd in 'Groot Schuilen-

burg' te Apeldoorn. De jongste

dochter, 31 jaar, zal misschien nu

worden opgenomen in het gezins-

vervangend tehuis 'Rijdershaven' te

Emmeloord. Zij is in het Pinkster-

weekeind daar geweest om te zien

of zij daar kan aarden. Als het goed

gaat kan zij daar op dinsdag 12

juni opgenomen worden. Deze op-

name is niet doorgegaan want Miep

was niet zelfstandig genoeg. Nu is

het de bedoeling dat haar eerst wat

zelfstandigheid wordt bijgebracht.

Maar dit zal niet zo gemakkelijk

gaan met zo’n meid die geestelijk

gehandicapt is. We zullen hopen

dat er een oplossing wordt gevon-

den.

Op 28 juli 1979 is onze eerste

achterkleinkind geboren, Marretje

(Marita), dochter van Eddy en

Christa. Op zondag 19 oktober 19-

79 heeft zij de Heilige Doop mogen

ontvangen. Moeder en dochter ma-

ken het goed.

Hoofdstuk 26

Het leven gaat intussen rustig ver-

der. Met de visserij gaat het nog

goed al rijzen de gasolieprijzen wel

de pan uit. Verleden jaar nog 27,50

per 100 liter, nu opgelopen tot

45,30 per 100 liter en naar ver-

wacht wordt zal de stijging nog

verder doorgegaan. 
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Op 15 oktober 1979 is ons 38e 

Kleinkind geboren, dochter van Wil-

lem en Mine hier naast ons. Zij is in

het ziekenhuis te Emmeloord gebo-

ren en zij heeft de naam gekregen

van Alita Maria. Zij is vernoemd

naar tante Aaltje, uit dankbaarheid

voor de opvoeding van de drie kin-

deren van Hendrik en Marie en uit

dankbaarheid voor de opvoeding

die Mine en haar zusters bij het

opgroeien van haar hebben ontvan-

gen.

Op 28 november 1979 kreeg ik 's

morgens om kwart over 10 een

hartaanval. Ik was beneden in de

werkruimte (kelder) bezig met een

groot pak gaal voor zakken of

sleep. Ik heb daar twee stukken

voor sleep afgesneden en zou dit

grote pak weer op een hoop gooi-

en, maar dat is zeker boven mijn

macht geweest. Ik kreeg pijn in de

borst maar hield dat eerst nog voor

mijzelf. We dronken nog koffie en

toen heb ik nog een stuk sleep af-

gesneden. Om 1 uur riep mijn

vrouw mij om te eten, dus gingen

wij aan tafel. Nadat wij gebeden

hadden begonnen wij te eten, maar

ik legde direct de vork weer neer

en zei tegen mijn vrouw dat ik

geen trek had en mij niet goed

voelde. Mijn vrouw zegt: ga dan

even op de bank liggen, misschien

zakt het wel. Maar even later kwam

ze bij me en vroeg hoe het nu ging.

Ik antwoordde dat het niet goed

met me was en vroeg haar de dok-

ter te bellen, omdat ik al bang was

dat ik een hartaanval had. De dok-

ter kwam direct en kon niets ver-

dachts constateren, maar maakte

wel een afspraak met het zieken-

huis, die meteen de ambulance liet

voorkomen. Ik lag binnen het kwar-

tier in het ziekenhuis en daar con-

stateerde de specialist dat ik een

lichte hartaanval gehad had. Ik

werd aan een monitor gelegd en de

eerste nacht zijn ze minstens 50

keer bij mij geweest omdat het

alarm afging. Ook kreeg ik direct

twee spuitjes waar ik de eerste dag

steeds van moest overgeven. Na

een week aan de monitor gelegen

te hebben ging ik eerst naar een

kleine zaal en later naar de grote

zaal. Alles ging goed. Wel was ik na

de derde dag verschrikkelijk misse-

lijk (het leek wel of ik zwaar zee-

ziek was). Dit kwam, dacht ik,

doordat er vocht achter de longen

bleef hangen. Hier was ik nogal

ziek van, maar ook dit ging na een

week weer over en na 16 dagen in

het ziekenhuis te zijn verpleegd,

mocht weer naar huis terugkeren,

al moest ik nog wel voldoende rust
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houden. In het begin mocht ik drie

keer 1½ uur van bed en dat mocht

ik later langzaam opvoeren, maar

geen spanningen en voldoende rust

houden.

1980.

Op 31 januari 1980 zijn we weer

voor controle geweest en alles leek

goed. Ik kreeg weer toestemming

om naar de Kerk te gaan en als het

weer het toelaat weer naar buiten

te gaan, maar tot nu toe werkt het

weer nog niet mee, zodat ik geen

behoefte voel om naar buiten te

gaan. Eerst moet de zon maar weer

eens gaan schijnen zodat het weer

naar buiten lokt. Op zondag, 3 fe-

bruari 1980, ben ik voor het eerst

na 10 weken weer naar de Kerk

geweest. Wel met de auto omdat

daar naar toe lopen voor mij nog te

veel was. Onze Sectie had namelijk

dienst in de Poort. Het is mij goed

bevallen en we hebben twee mooie

preken gehoord. Op 30 januari 19-

80 is ook onze 39e kleinkind gebo-

ren een dochter van Marja en Ger-

rit. Moeder en kind maken het

goed. Dit is ook weer een grote ze-

gen welke we van de Here ontvan-

gen. Als wij al deze zegeningen

tellen dan lopen wij over van dank-

baarheid voor alles wat de Here

ons nog komt te schenken.

Met de visserij gaat het nog steeds

goed. De kotters van Urk moeten in

deze 14 dagen blijven liggen in

verband met het besluit om zoveel

mogelijk de kuitzieke Schol te spa-

ren. De vorige 14 dagen heeft de

kottervloot om de Zuid niet mogen

Vissen. Deze 14 dagen van 4 fe-

bruari tot 16 februari 1980 mogen

de Urker kotters niet vissen en van

18 februari tot maart mogen de

kotters om de Noord niet vissen.

Het is te wensen dat allen zich aan

deze maatregel houden, want dit is

ook nodig om doordraai van deze

magere schol te voorkomen. Wij

vinden dit een zeer goede Maatre-

gel en wij hebben er de vorige ja-

ren al op aangedrongen. De kotter-

vloot om de Noord en de Urker kot-

ters hebben zich goed gehouden

aan de 14 dagen niet vissen. Ieder-

een was ervan overtuigd dat dit

een zeer goede maatregel is ge-

weest.

9 juni 1980.

Alles gaat nog zeer goed. Mijn ge-

zondheid wordt steeds beter en ik

werk alweer in het Boxgebouw.

Ook dit bevalt mij zeer goed. Ik ge-

bruik de fiets om mij te verplaatsen

en ook dat valt mee. Ik rij tenmin-

ste de hoogten alweer op met het-

zelfde gemak als voordat ik in het
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ziekenhuis heb gelegen. De enigste

handicap is nog dat ik alles wat

dwars links van mij is, niet meer

zie. Ik moet wel goed uitkijken en

mijn hoofd naar links draaien om te

zien of het daar veilig is.

Op 30 mei 1980 is mijn ambtelijke

loopbaan als ouderling ten einde

gekomen. 34 jaar en vijf maanden

geleden op 1 januari 1946 werd ik

geroepen tot het ambt van diaken.

Drie perioden heb ik als diaken de

Gereformeerde Kerk van Urk mo-

gen dienen en twee perioden als

ouderling (2×7 jaar). Ook Wouter

onze zoon is afgetreden als ouder-

ling en onze zoon Lucas is beves-

tigd op 26 mei 1980 als ouderling

en onze zoon Meindert is toen be-

vestigd in het ambt van diaken. We

zien het als een grote zegen van

God dat twee van onze kinderen in

het ambt werden bevestigd toen

wij moesten aftreden. De bevesti-

gingsdienst was een indrukwekken-

de dienst die geleid werd door do-

minee Posthumus met als tekst

Markus 4 vers 26-29. Ook zijn toe-

spraken tot de bevestigde en aftre-

dende broeders waren zeer goed te

noemen.

Met de de visserij gaat het ook nog

zeer goed en er zijn al weer ver-

scheidene nieuwe kotters in de

vaart gekomen. Willem gaat deze

week op de werf en dan wordt er

meteen een lopende band op ge-

plaatst, die de vis automatisch naar

de striptafel en vervolgens in de

spoelmachine moet brengen. Dan

hoeft de bemanning niet eerst in

gebukte houding de vis van het dek

op te rapen en naar de striptafel te

brengen. Hier moet nu de lopende

band voor zorgen. Wij zullen hopen

dat het goed zal bevallen. Deze 14

dagen zal er van vissen weinig ko-

men, want er is voor minstens 14

dagen werk mee gemoeid.

Hoofdstuk 27

Klaas Jelle Hakvoort is verleden

week, de 1e week van juni 1980

overleden in het ziekenhuis te

Amersfoort. Deze man was enorm

vervuld met idealen, zijn hele leven

lang (63 jaar jaar was hij toen hij

stierf). Zelf heeft hij van al deze

idealen weinig profijt gehad. Ook

deze man was bij de Oprichting van

de U.V.A.A. (Urker Vis Aanvoer en

Afzetbedrijf) betrokkenen en zijn

naam is veel genoemd. Het begin

was direct al een fiasco. De aande-

len waren binnen het halve jaar al

weg en wij moesten weer nieuwe

aandelen nemen om de zaak weer
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verder te runnen. Ook zijn we over-

gegaan tot het uitgeven van obliga-

ties, maar de U.V.A.A. is verleden

jaar geliquideert en alle aandelen

en obligaties waren waardeloos.

Urk als Gemeenschap heeft een ge-

weldig voordeel gehad, want de

Noordzeevis aanvoer is geweldig

gestegen tot over de 100 miljoen

gulden en veel mensen verdienen

hun brood in de Visafslag en visver-

werking. Het doel van de U.V.A.A.

is bereikt: Urk als aanvoerhaven

van Noordzeevis. Op 12 mei is het

75 jarig bestaan van de Gemeen-

telijke Visafslag herdacht, en is dit

feit de hele week feestelijk gevierd

met als hoogtepunt weer een Vlag-

getjesdag op zaterdag 17 mei 19-

80.

14 oktober 1980.

Intussen is er al weer heel wat ge-

beurd. Elise van Corrie heeft een

begin gehad van hersenvliesontste-

king. Het was maar goed dat de

dokter er direct achter kwam en

dat ze meteen in het ziekenhuis is

opgenomen. Doordat het nog in

een beginstadium was konden ze

het door middel van penicilline on-

der controle krijgen en heeft ze drie

weken hiervoor in het ziekenhuis in

Kampen gelegen. Daarna is ze

weer thuisgekomen maar moest

nog wel vier weken rust houden.

Intussen is ook Jacob, de man van

Corrie, eigenaar geworden van de

UK-152. Hier zijn eerst wel wat pro-

blemen aan voorafgegaan, maar dit

heeft toch op 27 september 1980

zijn beslag gekregen. De voorwaar-

den zijn vele malen veranderd,

maar nu is hij toch schipper-eige-

naar. De eerste week had hij een

Besomming van 34.800 gulden en

in de tweede week ruim 30.000

gulden. Verleden week was het

slecht weer en toen is er niets ge-

komen van vissen. We hopen dat

het met hem goed mag gaan.

De UK-57 ligt nu in Harlingen op de

Werf voor weer een nieuwe Motor.

Nu een Deutz motor van 1450 pk.

De Franse Crepelle motor is na veel

malleur eruit gehaald. We zullen

hopen dat het met deze motor be-

ter zal gaan.

19 februari 1981.

Er is intussen heel wat gebeurd. De

UK-57 is weer in de vaart gekomen

en zo te horen gaat het met deze

Deutz motor wel goed. Wel heeft

hij weer op een andere manier te

kampen gehad met tegenslag, bij-

voorbeeld doordat het scharnier dat

aan de mast zit en waarop de giek

draaien kan, was afgeknapt en
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daardoor moest deze kotter de reis

weer onderbreken. Eerst heeft het

Hospitaal-kerkschip 'De Hoop' nog

geprobeerd om dit euvel te verhel-

pen, wat niet gelukte. Dit is toen in

Harlingen weer in orde gemaakt.

Hoofdstuk 28

Op 11 november 1982 zijn we met

mijn vrouw in het Sofia ziekenhuis

geweest voor onderzoek. De inter-

nist achtte het raadzaam dat zij

werd opgenomen in het ziekenhuis.

Op 18 november 1980 is zij opge-

nomen en heeft zij vele onderzoe-

ken gehad. Ze kwamen daar tot de

conclusie dat er in de dikke darm

een tumor is waargenomen, die

niet kwaadaardig was, maar zij

wilden proberen om met astronau-

ten voedsel de darmen tot rust

brengen en daardoor te genezen.

Op 2 december 1980 kreeg ik zelf

weer een Hartaanval en moest

weer opgenomen worden in het

ziekenhuis te Emmeloord. Dus lag-

en we alle twee in het ziekenhuis,

mijn vrouw in Zwolle en ik in Em-

meloord. Vier keer moest er een

auto per dag op zoek naar twee

verschillende ziekenhuizen. Omdat

mijn vrouw toch rust moest houden

waren de kinderen en ook de medi-

ci van mening dat we samen in Em-

meloord verpleegd konden worden.

Ook de internist dokter Co en de

hoofdzuster van Emmeloord heb-

ben hier hun volle medewerking

aan gegeven. Zodoende is het ge-

beurd dat mijn vrouw 12 december

1980 opgenomen is in het zieken-

huis te Emmeloord. Het verplegend

personeel was nog meer verblijd

als wijzelf. Hier is mijn vrouw op-

nieuw onderzocht en kwam de in-

ternist na onderzoek tot de conclu-

sie dat er geen andere keus was

dan opereren. Alles wat zij in nam

kwam geregeld weer terug door

over te geven. Daarom achtte hij

het ook raadzaam om zo spoedig

mogelijk over te gaan tot operatie,

daar zij anders teveel zou verzwak-

ken en geen operatie meer zou

kunnen doorstaan. Daarom hebben

wij beiden daar ook toestemming

voor gegeven en heeft op 24 de-

cember 1980 de operatie plaatsge-

vonden. De operatie is erg goed

geslaagd. De zieke delen zijn er uit-

genomen zoals de galblaas en het

zieke deel van de dikke Darm. Alle

ziekte was ze kwijt en ze mocht na

14 dagen alweer vast voedsel ge-

bruiken, wat er ook in bleef. De

ontlasting en plas begonnen ook

goed te functioneren. In het zie-

kenhuis te Emmeloord was grote

vreugde en wijzelf waren uitermate
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dankbaar dat God de gebeden had

verhoord en dat zij zo voorspoedig

kon genezen. Wij hebben daar ook

samen voor gedankt. Dit was meer

dan wij hadden kunnen verwach-

ten. Zelf en ook de dokters zagen

het niet zo goed zitten. Ook heeft

ze geen tweede uitgang gekregen

waarvoor allen bevreesd waren.

Maar dit was niet nodig. 16 januari

1981 is zij weer thuisgekomen en

nu, 19 februari 1981, gaat alles nog

goed. Ze kan goed eten en slapen

en met Biddag, 9 februari 1981, is

ze al twee keer in de kerk geweest

en zondag 15 februari 1981 ook.

Wel gaat het nog moeilijk met lo-

pen maar we zien wel dat het

zachtjes aan beter gaat. Zelf ben ik

op 25 december 1980 eerste Kerst-

dag weer thuisgekomen na een

hartaanval. Veel buiten zijn we nog

niet geweest want het blijft maar

guur Weer. De zon laat zich nog

maar weinig zien. De temperatuur

moet eerst een beetje aangenamer

worden. Die is nu maar net boven

het vriespunt. We zijn allemaal blij

dat het tot heden met alle twee

goed blijft gaan.

Op 28 december 1980 is onze 40e 

Kleinkind geboren. Dit was een

dochter (Truida) van Lucas en Al-

bertje. Onze familie breidt nog

steeds uit. Wat een weldaden ont-

vangen we ook hierin.

Hoofdstuk 29

1981.

Met de visserij gaat het nog goed,

maar de onkosten lopen sterk op.

De gasolie is nu al opgelopen tot

74,68 per 100 liter. Als we nagaan

dat dit 10 jaar terug 9,30 was, dan

weet iedereen dat dit een geweldi-

ge verhoging is. Hier komt nog bij

dat de rente is opgelopen tot 15%

wat ook een geweldige verhoging

is. De prijzen van de tong zijn ook

wel aardig hoger en de scholprijzen

evenzo, maar de tongvangsten zijn

ook nog zeer matig. We hopen dat

ook de vangsten weer gaan toene-

men. De UK-88 heeft ook een schol

stripmachine aan boord uitgepro-

beerd, maar dit was nog geen suc-

ces. Er konden 1000 vissen per uur

mee gestript worden maar dan

moest er 1 man achterstaan. Een

goede stripper kan ook 1000 vissen

strippen. Met een machine moeten

er dan minstens 2000 stuks gestript

kunnen worden, wil het rendabel

worden. Dan zit er voordeel in.

Maar we zijn nu nog niet zover.

Lebel uit Enkhuizen heeft deze ma-

chine op proef mee gegeven. Het is

jammer dat deze nog niet goed

 Hoofdstuk 29 Bladzijde 84 



Meindert van de „UK-87”  &  Jannetje „Zeezicht”

functioneert. De machine is intus-

sen weer terug gegaan naar Enk-

huizen.

Wat onze gezondheid betreft gaat

het allemaal goed. We zijn 27 au-

gustus 1981 weer voor controle ge-

weest bij dokter Co. Hij was zeer

tevreden over ons en we moeten

over een half jaar terug komen. Dit

is dus een goed teken.

29 september 1981.

Marja en Gerrit hebben een dochter

gekregen, die ze Janneke Maria

hebben genoemd. Alles is zeer

voorspoedig gegaan. Moeder en

dochter maken het zeer goed. Dit is

onze 41e kleinkind en 1 achterklein-

kind. Wij hebben geen reden om

niet zeer dankbaar te zijn voor de

vele zegeningen die we in deze bij-

na 50 jaren van ons huwelijk van

onze God mochten ontvangen.

6 januari 1982

Wij zijn intussen alweer één week

het nieuwe jaar ingegaan. We heb-

ben op 23 december 1981 ons

50-jarig huwelijksfeest mogen vie-

ren. De kleinkinderen en de kinde-

ren hebben dit op touw gezet en

het is voor ons een onvergetelijke

dag geworden. Wat een zegen om

dit te mogen beleven dat je samen

50 jaar getrouwd bent. En nog ge-

lukkig met elkaar dit heuglijk feit te

mogen beleven. En als je dan mag

ondervinden dat alle kleinkinderen

en kinderen zo reageren en ons

zo'n feest aanboden op gepaste

wijze zodat er geen wanklank is

geweest. Eerst werd dit feit in een

herdenkingsdienst in de Ark gehou-

den. Daarna was er een koud buf-

fet dat ook heel goed in de smaak

viel. Hiervoor was er nog gelegen-

heid tot feliciteren van vijf tot half

zes. De herdenkingsdienst was van

half 4 tot 5 uur. Van 2 tot 4 zijn we

met de hele familie op de foto ge-

gaan. Van 7 tot 8 koud buffet en

daarna tot 10:00 waren we als fa-

milie bij elkaar en toen haalden de

kinderen allemaal herinneringen

van de kinderen onder elkaar op,

die in ons huishouden zo door de

jaren heen gepasseerd waren. Dit

was ook erg leuk. We konden ook

geen woorden vinden voor alles

wat ons deze dag werd aangebo-

den. Iedereen heeft meegedaan en

elk op eigen wijze en ook op rijm

geprobeerd om zowel de dankbaar-

heid van hen zelf als van ons als

ouders te etaleren. Het was ge-

woon geweldig en wij hebben dan

ook niet anders gezegd als indertijd

Koningin Juliana tot de Nederlandse

volk: hartelijk, hartelijk dank! Op
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zo'n dag zie je pas goed de grote

liefde die kinderen en kleinkinderen

voor hun ouders hebben. Dit heeft

ons zeer goed gedaan en we kun-

nen terugzien op een zeer gelukkig

huwelijksleven.

13 januari 1982.

Op 30 december 1981 is de firma

'Eendracht' opgericht, door de fir-

manten Willem Kramer, Meindert

Kramer Jr. en Lucas Kramer. Het

adres luidt nu Fa. 'Eendracht', Ge-

broeders Kramer, Wijk 1-37, Urk.

We hopen dat het net zo voorspoe-

dig mag gaan als met ons bedrijf.

Op 23 mei 1982 hebben de gebroe-

ders Kramer van de firma 'Een-

dracht' de gewezen UK-95 gekocht

en deze vaart nu onder het num-

mer UK-87. Lucas is hier de schip-

per en dit schip bevalt goed. Er zijn

al wel enkele veranderingen aan-

gebracht en dat heeft nog ruim

150.000 Gulden gekost. Maar ze

zijn hier erg tevreden mee. Ook

hebben we al een paar maal gepro-

beerd om een quotum erbij te ko-

pen, maar de Amro Bank wil dit

niet financieren.

Hoofdstuk 30

14 maart 1983.

We hebben weer een groot quotum

aangekocht en dit zal gefinancierd

worden door de Bondsspaarbank.

Ik heb daar zelf mijn geld ingesto-

ken. Als het dan niet kan zoals het

moet, dan moet het maar zoals het

kan. We zullen hopen dat dit nu

door kan gaan, want ik verwacht

een scherpere controle en met dit

quotum kunnen de beide kotters

ongestoord rendabel vissen. De

gasolie is gelukkig aan het dalen en

de prijs is al zowat 16 gulden per

100 liter gezakt. Dit gaat gelukkig

de goede kant weer op. Misschien

dat er dit jaar weer rendabel gevist

kan worden. Wel zitten er velen

met een hoge hypotheekrente. De

rente is vanaf 12% al gezakt naar

7% dus 5% minder, maar de hypo-

theek rente staat voor vijf jaar vast

en hier is moeilijk onderuit te ko-

men zonder veel onkosten.

Op 16 februari 1983 is geboren

Hendrik, zoon van Meindert en

Marretje. Hij is genoemd naar zijn

oom, onze zoon Hendrik die met

zijn vrouw bij een noodlottig ver-

keersongeval, zeven jaar terug op

11 februari 1976 het leven verloor

door een frontale botsing met een

tegenligger die op de linkerweg-

helft met 120 km per uur op hen in

reed. De man was zelf dood en 

Hendrik en Marie. De auto's waren

total-loss.
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Het is nu 16 maart 1983. We zijn

vanmorgen voor controle geweest.

Met mij gaat het goed, maar mijn

vrouw moet aanstaande dinsdag

weer terugkomen voor een onder-

zoek van de endeldarm.

Met de visserij gaat het niet zo

goed. De onkosten zijn te hoog en

de prijzen van de vis zijn te laag. Je

bent al blij als de kotters op de

nullijn zitten, maar dat is te kort in

verband met de hoge investerin-

gen. Als je wat aan de motor krijgt,

is het niet te betalen in verband

met de hoge lonen.

Het is vandaag Bevrijdingsdag. Het

is alweer 38 jaar terug. De oorlog

1940-1945 heeft 55 miljoen men-

sen het leven gekost. Wat waren

we blij dat deze afschuwelijke oor-

log voorbij was. Wat is er toen veel

gefeest. We mogen wel weer eens

bij ons zelf nagaan of wij de vrij-

heid wel genoeg waarderen.

Met de visserij staat ons nog van

alles te wachten: scherpere contro-

le, logboeken moeten worden in-

gevuld, verder wijdere maaswijdte.

We hebben er een groot tong en

scholquotum bijgekocht om zoveel

mogelijk aan de maatregelen, die

genomen worden, het hoofd te bie-

den. De Amro Bank is hierover zeer

ontevreden. De jongens hebben

hierover al een niet mis te verstane

brief gekregen van de Bank. Wij

hopen dat God onze vlijt met Zijn

zegen zal bekronen en we betere

tijden tegemoet gaan in de visserij.

De andere week blijven onze kot-

ters in de haven. Zij zullen dan

meteen een schilderbeurt onder-

gaan en een servicebeurt aan de

motor. Dit geeft alweer de nodige

onkosten, maar deze dingen moe-

ten op zijn tijd gebeuren anders

gaat het mis met het onderhoud,

en de gevolgen zullen dan niet uit-

blijven.

1 augustus 1983.

Zaterdagavond, 30 juli, is plotseling

overleden Jan Kramer (de Dikkerd)

op 61-jarige leeftijd. Het laatste

jaar ging het al niet zo goed met

zijn gezondheid. Het hart had er te-

veel van langs gehad. Dit was vol-

gens, de medici, al voor 80% afge-

storven. Deze man had een zeer

werkzame geest, was een sterke

kerel en was toen hij nog goed ge-

zond was dag en nacht aan het

werk. Eerst aan boord en later,

toen de jongens groter werden,

was hij druk in de weer op het box-

gebouw om netten te maken. Hij

was verleden jaar nog tot ouderling
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gekozen in de Maranatha Kerk. Hij

had een Kotter de UK-202 en was

een zoon van Lub Jan Kramer. Wij

hopen dat zijn vrouw, kinderen,

broers en zusters de troost mogen

ontvangen welke de Heilige Geest

alleen kan schenken, in deze voor

hen zo moeilijke dagen en tijd. Wij

mogen wel zeggen dat zijn hart

altijd uitging naar Hem, de God van

ons leven en dat hij het zocht bij

zijn Heiland Jezus Christus.

Zaterdag 30 juli 1983 hebben de

jongens weer een onderhoud ge-

had met de Amro Bank om het

krediet wat op te trekken, maar zo

te horen is daar niets uitgekomen.

Het was het de bedoeling dat zij

hun handtekening moesten plaat-

sen onder een verklaring dat zij de

uitkomsten van de visserij, dus de

besomming ten goede moesten la-

ten komen aan de Amro Bank en

geen 5% van elke kotter meer over

te maken op de Bondsspaarbank.

Dit geld was bestemd om het tong

en scholquotum, dat is aangekocht,

af te betalen. Dit zit hun namelijk

erg hoog, maar de jongens hebben

geweigerd om deze verklaring te

tekenen, omdat dit geen beter kre-

diet inhield. Het toegestane krediet

bleef ongewijzigd. We zullen hopen

dat het in de toekomst beter zal

gaan met de visserij, zodat de

achterstallige rekeningen betaald

kunnen worden. De onkosten of

energiekosten zijn nog steeds te

hoog, al zijn er wel tekenen dat het

met de visserij zelf beter lijkt te

gaan, al is dit nog niet algemeen.

Lucas had verleden week met de

UK-87 een zeer goede uitkomst na-

melijk 61.000 gulden, dus dit geeft

de burger weer moed. De UK-88

moet vandaag nog verkopen en de

UK-152 ook, dus dit is nog afwach-

ten. De prijzen waren vrijdag erg

goed en daarom viel de besomming

erg mee. Verder gaat hier alles nog

goed.

1 augustus 1983.

We moeten vandaag weer voor

controle en wachten we maar weer

af hoe deze controle afloopt. Onze

dochter Corrie is weer terug op

Urk. Ze hebben bijna een jaar in

Haren gewoond in verband met

hun twee kinderen Meinhard en

Hendrik. Hun gezichtsvermogen is

niet goed. Zij kijken door een koker

zoals dit genoemd wordt. Ze gaan

nu op de gewone lagere school.

Hun IQ is zeer goed, maar ze zullen

wel een goede lamp op hun bank

moeten hebben die hen bijlicht om

het beter te kunnen zien. De
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Harmpje Visserschool heeft zich

voor 100% garant gesteld om al

het mogelijke te doen om deze jon-

gens te leren wat zij in de toekomst

nodig hebben in de maatschappij.

Hoofdstuk 31

12 december 1983.

De laatste tijd gaat het niet goed

met mijn vrouw. Drie jaar terug

iszij geopereerd aan de dikke darm

en toen is de operatie goed ge-

slaagd. Maar nu bleek dat de ziekte

een jaar terug al weer de kop had

opgestoken. Zij is 8 november weer

opgenomen in het ziekenhuis en 21

november weer geopereerd. Deze

operatie is niet zo afgelopen als de

vorige keer. De bedoeling was om

alles wat ziek was eruit te halen.

Helaas waren ze hier te laat mee

en kon er niets meer aan verholpen

worden. Wel hebben ze een andere

uitgang gemaakt, maar het zieke

gedeelte, kon niet meer verwijderd

worden. Wij hebben geen moedge-

vende berichten over haar ziekte

ontvangen. Het abces is niet ver-

wijderd, dus woekert dit nog voort.

Wel gebeurt het soms dat het ab-

ces geneest, maar dit gebeurt maar

een enkele keer. Zij ligt morgen al

vier weken in het ziekenhuis en er

is ook deze week nog geen kans

dat ze naar huis komt. Wij zullen

maar geduldig afwachten wat de

toekomst brengen mogen, ons ge-

leid des Heren Hand. Moedig slaan

wij dus de ogen naar het onbeken-

de land. Wij gaan zo in vertrouwen

verder, wetende dat we hierin

machteloos staan. We kunnen te-

rug zien op een zeer gelukkig hu-

welijksleven. We zijn op 24 decem-

ber 1983, 52 jaar getrouwd. Wij

hebben veel liefde van elkaar on-

dervonden. We hebben elkaar niet

anders dan goed gedaan. Altijd

voor elkaar gezorgd en elkaar ge-

geven wat wij te geven hadden,

namelijk de liefde van ons hart.

Met de visserij gaat het gelukkig de

laatste maanden beter als het eer-

ste halve jaar. Maar met Jacob wil

het nog niet erg vlotten en dit lijkt

nu de verkeerde kant op te gaan.

Dan pech met de motor, dan het

wegbrengen van een tuig, maar het

gaat niet goed. We moeten ook

maar geduldig afwachten hoe dit

zal aflopen. Wij hopen dat dit nog

eens goed komt. Er moet te veel

besomt worden om de onkosten te

dekken die elke week gemaakt

worden.

Hoofdstuk 32
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2 februari 1984. 

De gezondheid van mijn vrouw is

steeds achteruit gegaan. De laatste

drie weken hebben we bij haar  ge-

waakt, omdat we dachten dat er

een einde aan haar leven zou ko-

men. Twee keer zijn we in deze tijd

opgeroepen als familie en ook het

ziekenhuis personeel dacht toen

dat het einde op komst was. Op 2

januari heeft dominee Posthumus

haar gezegd dat het misschien ster-

ven zou worden. Zij antwoordde in

het volle geloofsvertrouwen dat zij

zich volledig overgaf aan haar Here

en Heiland en zo de toekomst tege-

moet te zien, vertrouwende op Zijn

genade. Zij hebben toen samen

nog gezongen: 'Die hoop moet ons

leed verzachten, komt reisgenoten,

het hoofd omhoog. Voor hen die

het heil des Heren wachten, zijn

bergen vlak en zeeën droog. O za-

ligheid niet af te meten, o vreugd

die alle smart verband, daar is de

vreemdelingschap vergeten en wij,

wij zijn in het Vaderland!' Gezang

93:2. Ook heeft zij toen al de tekst

voor de rouwdienst opgegeven aan

dominee Posthumus: 2 Korinthe

12:9a 'Mijn genade is u genoeg'.

Na een geduldig gedragen lijden is

zij op 25 januari 1984 's morgens

om 10 over 6 overleden en op 28

januari 1984 is zij begraven. Op de

rouwbrief staat dan ook: Dankbaar

voor alles wat zij in Gods kracht

voor ons mocht betekenen geven

wij u kennis dat door de Here is

thuisgehaald, mijn geliefde vrouw,

onze zorgzame moeder en Opoe

Jannetje Kramer-Romkes op de

leeftijd van 74 jaar, echtgenote van

Meindert Kramer. Urk, 25 januari

1984, Wijk 1-38. Het was een in-

drukwekkende rouwdienst. Deze

rouwdienst was ook een troosvolle

dienst. Dit is ook genade van God

als je zo afscheid kunt nemen van

haar die je zo lief en dierbaar is en

waar je zo'n lange tijd mee verbon-

den bent geweest in het huwelijk.

Het verschil is te groot hoe en on-

der welke omstandigheden je haar

moet afstaan òf dit is in het geloof,

òf met het terugzien op een ont-

wricht huwelijk. Dit was werkelijk in

het volle geloofsvertrouwen zowel

bij haar als bij ons die achterble-

ven. We hebben later gehoord dat

er heel veel belangstelling was bij

de rouwdienst en de begrafenis. Zij

rust nu in het graf van haar moeder

wat ook haar wens was. Onze jong-

ste zoon Lucas heeft hier de leiding

gehad bij haar uitdragen uit het

huis, naar aanleiding van Johannes

14. Onze oudste zoon heeft het

dankwoord in de rouwdienst ge-

sproken. Ook dit is een grote ze-
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gen, dat dit ook kan bij een begra-

fenis, dat je kinderen mogen getui-

gen in zo'n dienst. Ik laat hier het

dankwoord volgen zoals dit is uit-

gesproken door Klaas:

28-01-1984:

Namens de hele familie willen

graag iedereen bedanken voor de

vele blijken van medeleven, die wij

in de afgelopen tijd hebben onder-

vonden. De gemeenschap der heili-

gen was voor ons tastbaar, dwars

door alle kerkmuren heen. Ook uw

aanwezigheid hier doet ons goed

en is het bewijs van de band die u

met onze moeder had. Het zou in

strijd zijn met haar ootmoed als ik

nu allerlei goede dingen over haar

zou gaan zeggen. Daarom ook

staat niet zij, maar de triomf der

genade in haar moeitevol leven

centraal vanmiddag. Deze genade,

die werkelijkheid wordt voor een

ieder die gelooft, wordt openbaar

in een leven van dienstbaarheid.

Dat hebben wij bij onze moeder

met onze ogen gezien en met onze

handen kunnen tasten en daar dan-

ken wij God voor. Ook voor de goe-

de sfeer, die er was in het zieken-

huis in Emmeloord, waar het ster-

ven omringd werd met liefdevolle

zorg en respect voor de persoon-

lijkheid van de mens op weg naar

zijn eeuwig huis. Zelfs toen er nau-

welijks nog communicatie mogelijk

was, werd er geen enkele verpleeg-

kundige handeling verricht zonder

haar toestemming en werd terecht

nodeloze medische therapie achter-

wege gelaten. Wij hebben dat als

familie buitengewoon gewaardeerd.

Juist in deze wijze van dienstbe-

toon in het uiterste, kan een klein

ziekenhuis groot zijn. Dankbaar zijn

we ook, dat door het voorspel van

de organist Albert Metz, Hendrik &

Marie bij deze dienst betrokken

werden. Omdat dit afscheid niet

voor altijd is wil ik haar die ons zo

lief is uitleiden met de dichtregels

uit psalm 45 vers 5b en 6a:

"Stralend van goud, stralend van

licht en vreugde

gaat gij als bruid tot wie u ver-

heugde.

Men leidt u binnen waar hij reci-

deert,

Die eenmaal koos en u voorgoed

begeert.

Zie niet meer om, de bedding der

geslachten

heeft zich verlegd, volg nu met uw

gedachten

de toekomst in de stroom van

's Konings bloed

tot waar uw geest kinderen ont-

moet”.
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Wat hebben wij veel in haar verlo-

ren, zij was klein maar dapper. Ze

heeft ons gebouwd en gevormd.

Dankbaar zien we daarom terug op

ons huwelijksleven en de verke-

ringstijd. Zij was groot in het geloof

en toch kinderlijk eenvoudig. Haar

gebed en overtuiging was:

Wil mij als een kind behandelen,

dat alleen de weg niet weet.

’k Leg mijn hand in Uwe handen

en geleid me als Uw kind! Moeder          Vader          Christa

Jannetje Zeezicht & Jannetje Cornelia
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Aanspraak Dominee Posthumus ter

gedachtenis aan Jannetje Kramer-

Romkes. Overleden  op 25 januari

1984. De Rouwdienst was op zater

dag 28 januari in de Bethelkerk.

Broeder Kramer, kinderen en klein-

kinderen. Een vrouw, jullie moeder

en Opoe was een heel bijzondere

vrouw. Bijzonder in de goede zin

van het Woord. Het zou mij geen

enkele moeite kosten om dat eens

in de brede te gaan behandelen.

Toch doen we dat niet vanmiddag.

Dat zou namelijk volkomen in strijd

zijn met zoals zij altijd onder ons is

geweest. Opschik en Franie zijn

haar altijd vreemd geweest. Ik ben

er dan ook van overtuigd dat we

haar nagedachtenis het meest

recht doen door ons vanmiddag bij

haar begrafenis enkel maar te con-

centreren op de tekst, die ze zelf

voor deze aanspraak heeft uitge-

kozen. Het was namelijk 2 januari

dat ik haar weer een bezoek bracht

in het Zienkenhuis.  Ze lag toen

nog niet apart, zoals de laatste we-

ken. Toch wisten we toen al dat

het sterven voor haar niet lang

meer op zich zou laten wachten.

Nu, als je daar over wil gaan spre-

ken, dan kan dit niet op een zaal

waar andere patiënten liggen. Daar

is zo’n gesprek veel te persoonlijk

voor. Op mijn verzoek hebben we

toen samen een gesprek gehad in

een kamertje apart. Dat is toen een

heel bijzonder gesprek geworden.

Ik ga dat hier allemaal niet vertel-

len. Maar het was toen bij die gele-

genheid, dat zij op mijn vraag

waarover bij haar begrafenis ge-

sproken moest worden, ze mij ver-

telde dat het moest gaan over de

woorden: „Mijne Genade is u ge-

noeg”. Allereerst omdat zij wist dat

een mens enkel van genade maar

kon leven, en ook, omdat zij door

Gods genade mocht weten dat er

ook genade voor haar zou zijn. Van

die blijde zekerheid hebben we

toen samen gezongen, en wel het

gezang dat wij zo pas hier in de

kerk hebben gezongen: Die hoop

moet al ons leed verzachten, Komt

reisgenoten, ’t hoofd omhoog, voor

hen, die het heil des Heren wach-

ten, Zijn bergen vlak, en zeeën

droog. O zaligheid, niet af te me-

ten. O vreugde, die alle smart ver-

band. Daar is vreemdelingschap

vergeten en wij, wij zijn in ’t Vader-

land. Naar dat Vaderland te gaan

was haar grote wens. En met een

zeker ongeduld heeft zij de laatste

weken gewacht op het moment,

dat zij naar dat land zou mogen af-

reizen. Nu afgelopen woensdag

was het dan zover! Voor dat wij
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aanstonds haar lichaam als een

graankorrel gaan zaaien in de  do-

denakker, gedachtig aan wat Pau-

lus heeft geschreven in 1 Korinthe

15: Er wordt gezaaid in verganke-

lijkheid en opgewekt in onvergan-

kelijkheid. Gaan we dan nu zoals zij

heeft gewild, spreken over de tekst

die ook staat afgedrukt op de

rouwbrief: Mijn Genade is u ge-

noeg. Die tekst staat natuurlijk niet

op zichzelf. Willen we verstaan wat

Paulus met deze woorden bedoeld

te zeggen, dan zullen we vooral

moeten letten op wat er omheen

staat. Doen we dat, dan blijkt, dat

Paulus ons hier een zeldzaam

openhartig en diep stuk  autobio-

grafie geeft. Met andere woorden,

Paulus gunt ons hier een blik in zijn

innerlijk, door dat hij hier een be-

schrijving geeft van zichzelf. Nu is

het dikwijls zo, dat, als iemand

gaat spreken over zichzelf, dat dit

gebeurt uit ijdelheid! Je kunt bij-

voorbeeld dan tegenover anderen

gaan spreken over je geestelijke er-

varingen om daarmee aan anderen

te laten zien hoe vroom je wel niet

bent, hoe boven alle twijfel het wel

niet verheven is, dat je een uitver-

korene bent. Evenwel: wie enigs-

zins op de hoogte is met de bood-

schap uit de bijbel, weet, dat de

grond van de verkiezing, dat de

grond van de aanneming tot kinde-

ren Gods nooit gelegen kan zijn in

wat wij ervaren in wat wij voelen.

Als ik mijzelf weet aangenomen als

kind van God, dan is dat enkel op

grond van genade zonder enige

prestatie of verdienste van mijn

kant. Dit laatste is nu, wat Paulus

ons in 2 Korinthe: 12 op het hart

wil drukken. Kijk zegt Paulus, als

het zo zou zijn, dat een mens moet

kunnen wijzen op ervaringen of

bevindingen, dan ben ik tot heel

wat in staat. Dan zou ik mijzelf er

bijvoorbeeld op kunnen beroemen,

dat ik eens ben weggevoerd tot in

de derde hemel, dat ik iets van het

paradijs heb mogen zien. En uit het

verband waarin de tekst staat

blijkt, dat Paulus meer dan eens in

de verleiding is geweest, om zich

daarop inderdaad te beroemen, om

zo zijn tegenstanders de mond te

snoeren, dat wil zeggen, al die

mensen, die grote vraagtekens zet-

ten achter Paulus geroepen zijn tot

apostel. Gelukkig hebben wij een

God die de menselijke zwakheden

door en door kent en dus gaf de

Here aan Paulus, om hem voor

zelfverheffing te bewaren, en dus

gaf de Here toen aan zijn dienst-

knecht Paulus een doorn in het

vlees. Dat wil zeggen een bepaalde

handicap waarvan we niet weten
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wat het geweest is. Het enige wat

we weten is dat die doorn in het

vlees Paulus erg hinderende. Waar-

om deed de Here dat? Wel, ik denk

om zo Paulus en  in hem ons allen

ervan te overtuigen dat we voor

100% van de genade hebben te

leven. Want toen Paulus de Here

achtervolgde met gebeden, om

hem van die akelige doorn in het

vlees te verlossen, Toen was het

enige wat Paulus te horen kreeg:

Paulus mijn genade is u genoeg!

Ook jij met al je ervaringen en be-

vindingen, hebt  uiteindelijk geen

been om op te staan. Ook jij zult

het van genade moeten hebben!

Genade, dat is in onze kringen een

veel gebruikt woord! En juist omdat

wij het zo vaak in de mond nemen

is het gevaar zo groot, dat zo’n

woord op den duur versleten raakt.

Het doet ons dan niet zo veel

meer! Toch is het één van de

heerlijkste woorden, die in de Bijbel

staan. Een woord vol belofte! Een

Woord vol evangelie! Immers zon-

der genade van Gods kant zouden

wij mensen zijn zonder enige hoop!

Elk recht om met God te mogen

verkeren, hebben we immers ver-

speeld en dagelijks maken wij de

schuld groter, die als een gewel-

dige muur is opgetrokken tussen

God en mens. Toch ondanks dat,

zegt God in Zijn Woord tegen ons:

dat Hij omgang met ons wil heb-

ben! Niet omdat wij dat verdienen,

maar enkel uit genade! In zijn

goedheid en barmhartigheid heeft

de Here met een mensheid die van

Hem niet wilde weten, een Verbond

opgericht. Het Verbond der Gena-

de! Het verbond der genade, waar-

in aan allen, die van genade willen

leven, geweldige beloften worden

toegezegd. Beloften van vergeving

der zonden, beloften van eeuwig

leven. En dat alles uitsluitend en al-

leen om de verdiensten van Chris-

tus! Dus niet vanwege mijzelf! Niet

vanwege mijn vroomheid! Niet van-

wege mijn ervaringen! Niet vanwe-

ge mijn  bekeerdheid! Enkel en al-

leen uit genade! Nog eens: als er-

varingen de grond zouden vormen

van ons behoud, dan zou een man

als Paulus heel wat kunnen aan-

dragen. Maar deze Godsgezant

weet, dat al zijn ervaringen en be-

vindingen hem  niets zouden hel-

pen, zonder de Kruisverdienste van

Jezus Christus. Vandaar, dat Paulus

bij al zijn smeken en bidden om

verlost te worden van die doorn in

het vlees, niet meer en antwoord

kreeg dan: "Mijn genade is u ge-

noeg! Niet meer zei ik! Iemand zou

daaruit op kunnen maken dat dit

antwoord  dus niet zoveel voorstelt,
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nu laat ik er dan meteen maar bij-

zeggen dat dit antwoord is dat uit-

eindelijk  alles voorstelt. Dit is na-

melijk het rijkste antwoord dat een

mens van God kan krijgen! Als God

een mens zijn genade aanbiedt dan

is dat het meest begeringswaardige

aanbood dat een mens ooit gedaan

kan worden. Toen Jannetje Zee-

zicht  nog nergens besef van had,

toen heeft God zijn genade aanbod

al gedaan. Toen haar vader en haar

moeder haar indertijd ten doop

hielden, toen heeft de Here God

aan Jannnetje Zeezicht Zijn genade

toegezegd, toen werd door de door

de doop betekend en verzegeld,

dat God met haar een genade ver-

bond wilde oprichten. En dat ver-

bond der genade, zo weten we,

blijft gedurende heel haar, ons

leven van kracht, om ons zo onop-

houdelijk op te roepen om in te

gaan op dat aanbod, om in te zien,

dat we enkel van genade hebben te

leven, een genade die God wil

schenken aan allen die hun toev-

lucht nemen tot Jezus Christus. Het

is deze God, de God van het gena-

deverbond, die Jannetje Zeezicht,

zoals ook op de rouwbrief staat,

heeft thuisgehaald. Wie de rouw-

brief heeft gelezen heeft gezien dat

het woord HEERE staat geschreven

enkel met hoofdletters. Weet u wat

dat wil zeggen? Dat betekent dat

degene die Jannetje heeft opgeroe-

pen, dezelfde is als degene, die

indertijd haar naam noemde bij het

doopvont. Het is de God van het

genadeverbond. Moge deze blijde

wetenschap de familie troosten!

Tenslotte nog een woord aan ons

allen. Tegen een ieder van ons zegt

de HEERE vanmiddag: Mijne gena-

de is u genoeg! Met andere woor-

den: ook wij worden vanmiddag

opgeroepen om van genade te

willen leven! We worden opgeroe-

pen om af te zien van onszelf en

enkel te zien op Christus  Jezus.

Dat is iets dat zelfverloochening

kost! Het ligt immers in de geaard-

heid van een ons allemaal om zelf

iets te willen presteren. Om wat te

kunnen wijzen op wat wij wel niet

zijn? Maar dan komt de Here en

zegt tegen on: Mijne Genade is u

genoeg. Toch is dat niet alles.

Want als God iets tegen ons zegt,

dan doet hij dat om van ons een

antwoord te krijgen. Als hij zegt

tegen u en tegen mij: Mijn genade

is een genoeg! dan doet hij dat,

opdat wij zouden zeggen, u en ik,

Uw Genade is mij genoeg! Dat is

wat de Here van een mens in dit

leven wil horen. Dit is ook wat de

Here van een mens in dit leven

moet horen. Dit antwoord is, de
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grote voorwaarde voor uw en mijn

behoud! Dit antwoord:  Uw Genade

niet is mij genoeg! Mag dit ant-

woord ook ons antwoord zijn, zodat

kunnen zingen, Gezang 104a: 6:

Als het doodsuur aan zal breken,

moog’ in noord en stervenspijn, het

laatste woord dat ik zal spreken

vrije gunst, genade zijn, Daarvoor

zal ik eeuwig danken, als ik lofzing

voor de troon aan de Vader en de

Zoon. Dan herhaal ik nog die klan-

ken: God  is liefde, o engelenstem,

mensentong verheerlijkt hem!

Amen.
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Vader bij de Snurrevaadlier

Mijn Vader en zijn naamsgenoot Meindert Kramer „De Koes”
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