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De vissersvergunning en de opmerkelijke actie van 'Fiskers' Griet

In Aldnijs 29/30 stond het gedicht
over de kordate Makkumer vissersvrouw die naar de minister reisde
om persoonlijk de visvergunningen
voor haar zoons te regelen. Veel reacties, en al snel was duidelijk dat
maar één persoon hier voor in aanmerking kon komen. Grietje Visser,
in Makkum beter bekend als
'Fiskers' Griet.
Grietje huwde met Andries Koornstra. Hoewel dit een kinderrijk
huwelijk werd is het aantal van
zestien kinderen, zoals in het
gedicht genoemd, enigszins overdreven. Het echtpaar kreeg er 11,
waarvan 9 jongens en 2 meisjes.
Kleinzoon Jan Hiddesz. Koornstra,
bracht de oplossing in de vorm van
een tweetal krantenknipsels
waaruit onderstaand relaas is
samengesteld.
Het echtpaar trad op 21 maart 1918 in
Lemmer in het huwelijk, waar de bruidegom op 22 april 1895 en de bruid op 24
maart 1898 werd geboren. Andries
Koornstra voer als jongmaatje mee op
het vissersschip van zijn vader. Tijdens
een groot deel van de eerste wereldoorlog diende hij bij de marine en bracht
van zijn diensttijd 20 maanden door op
de Ned. Antillen. Grietje maakte zich verdienstelijk als hulp in de huishouding.
Toen Andries na de beëindiging van zijn
diensttijd op 2 maart 1917 weer in Lemmer kwam, trof het latere paar elkaar.
Met Grietje ging hij daarna een dienstverband voor het leven aan. Het paar
kocht een huis in Lemmer en Andries
trok weer ter visserij, naar verloop van
tijd kon hij aan de slag bij de
Zuiderzeewerken, reden waarom men
naar Makkum verhuisde. Nadat in 1933
de werken waren voltooid, werd voor
rekening van de Koornstra's bij Amels
een schip gebouwd dat de "8 Gebroeders" heette. Vlak voor de oorlog werd een
omgebouwd kottertje gekocht dat in de
oorlogsjaren goed voor de Duitse
bezetter verborgen werd gehouden. Na
de oorlog trok dit schip onder de naam
"De Drie Gezusters" vanuit Makkum naar
de IJsselmeervisserij.
In 1951 kocht mevrouw Koornstra-Visser
een Urker kotter, die zij zag liggen in de
Oranjesluizen te Amsterdam. De eigenaar bleek nog op zee te zijn, doch liep
's avonds de haven van Scheveningen
binnen. Per telefoon werd de koop gesloten. Bij dit schip was een vergunning
voor de garnalenvisserij en zo werd AnAldnijs 31 - augustus 2002

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

dries Koornstra de eerste garnalenvisser
uit Makkum. Het echtpaar deed echter
meer. Mevr. Koornstra kocht de vis op die
vader en zoons met hun schepen binnenbrachten. Zij verkocht deze vis vers,
gebakken, gerookt enz. Zij werd
daarmee mede-oprichtster van de
Makkumer visafslag, die destijds door
burgemeester Reitsma officieel werd
geopend.
In 1959 kwam het gezin naar Harlingen
en had toen drie schepen in de vaart, de
HA 12, HA 13 en HA 14, waarmee het IJsselmeer, de Wadden en de Noordzee
werden bevist. Het echtpaar woonde
toen in een woonark in de Z.O.-Singel.
Later werd op de Zuiderhaven een pand
gekocht, totdat de heimwee naar
Makkum te groot werd en men terugkeerde.
Toch konden zij ook Harlingen niet vergeten en kwamen terug om zich in het
bejaardencentrum St. Hubertus te vestigen. De visserij was toen al verleden tijd
geworden, en de meeste kinderen woonden in de Friese havenstad.
Uiteindelijk zat Andries Koornstra toch
liever in Makkum, vandaar dat zij een
flatje huurden in het bejaardencentrum
"Avondrust" in Makkum, waar mevr.
Koornstra, wat moeilijk ter been, nog bijzonder actief bezig is voor o.a. het Rode
Kruis door haar onvermoeibare handvaardigheid.
Beiden genieten van een welverdiende
rust met een fraai uitzicht over het IJsselmeer, dat het echtpaar alle kansen
bood een mooi, zij het hardwerkend
bestaan op te bouwen.
Tot zover het artikel uit een (Harlinger?)
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Courant van maart 1978. Dit werd
geschreven naar aanleiding van het 60jarig huwelijk van het echtpaar. De volgende Paasmaandag zou dit groots
worden gevierd in de zaal van Siebe
Adema aan de Kerkstraat. Van de 118
rechtstreeks familieleden werden maar
liefst 110 verwacht. Alleen het gezin van
de naar Canada geëmigreerde zoon liet
in verband met de lange reis verstek
gaan. Deze is ook de enige van de
negen zonen die, op dat moment, niet in
een aan de visserij verwante bedrijfstak
werkzaam is.

Het volgende krantenartikel is vrijwel onveranderd overgenomen
(onbekende krant, vermoedelijk voor 1950)

Vergunningen bleven vijf jaar
uit, maar……
Moeder Koornstra haalde ze
zelf bij de ministers: Eerst naar
Lieftinck, toen tweemaal naar
Mansholt

Als u op een goede dag eens in het
plaatsje Makkum komt, dan kan het niet
missen of u loopt daar bij de haven, in
de buurt van de oude visafslag, of waar
ook in die plaats, een Koornstra tegen
het lijf. Eén van de vele Koornstra's, die
er daar in Makkum zijn. Want Makkum is
nog een echte vissersplaats en de Koornstra's zijn om zo te zeggen in de visserij
opgegroeid. Mevrouw Koornstra die
naast de dokter in het hartje van de
plaats op de Voorstreek* woont, heeft er

negen van die vissersmannen grootgebracht. Negen zoons, waarvan zeven de
kant van de visserij zijn opgegaan en
één zijn broodje in de vishandel vond.

Nu zou dat op zich zelf de moeite van het
vermelden nauwelijks waard zijn geweest, maar die mevrouw Koornstra
heeft onlangs zo het een en ander met
die zoons van haar beleefd. Of beter
gezegd, met een kewestie van vergunningen, die aan vier van haar zoons

Friesland terug, wat moet jij nou bij Lieftinck doen?".
"Praten over een eerlijke zaak", heb ik
hem gezegd, en toen bracht hij me naar
een politiepost, waar zij vertelden dat
minister Lieftinck in de Athenestraat
woonde. Op nummer 22. Lopende ben ik
er heen gegaan. 't Was een straat met
een 'deftige' en een eenvoudige kant. En
hoe het zo kwam, ik weet het niet, maar
ik begon te zoeken aan de eenvoudige
kant. En warempel, daar woonde hij.

Andries en Grietje Koornstra woonden op Voorstraat nr. 11 (rechts). In de woning
midden op de foto woonde toen dokter Sibie.
zouden moeten worden uitgereikt, maar
die ondanks ontzettend veel moeite
maar nooit ter bestemde plaatse in
Makkum kwamen.
Toen is mevrouw Koornstra er zelf maar
op afgegaan, toen is ze zelf maar naar
de minister gestapt en toen heeft ze zelf
bereikt, wat vele "hoge omes" eenvoudig
niet konden bereiken.

Naar Lieftinck zelf

In de voorkamer van die woning aan de
Voorstreek heeft mevrouw Koornstra ons
het verhaal verteld. Hoe er vijf jaar lang
door velen gestreden en gevochten is om
de visvergunningen voor de mannen los
te krijgen en hoe al die pogingen roemloos zijn gestrand. "Ten einde raad", zegt
Griet, "ben ik er zelf maar op afgegaan.
Vrijwel iedereen raadde het me af en
mijn man heeft wel tien keer gezegd,
kind, wat geeft het om er naar toe te
gaan. Je komt er daar bij die ministers
toch niet in. Maar ik zette door en stapte
in de trein naar Rotterdam. Ik was
volkomen onbekend en wist natuurlijk
helemaal niet waar het huis van Lieftinck
was. Want naar hem wilde ik in de eerste
plaats gaan. Toen heb ik een agent
gevraagd, of die het misschien ook wist.
Maar de goeie vent lachte me uit. "Och
ouwe moeder," zei die, "ga maar naar

Niet thuis……

Ik belde aan en het dienstmeisje kwam
voor. Ten minste ik dacht dat het zo'n
daghitje was. Maar, het was het
dochterje van de minister zelf. Ze zei,
dat haar vader in de vergadering van de
Kamer was en pas laat in d enacht
thuiskomen zou. "Geef me dan je
moeder maar", antwoordde ik, want ik
was beslist niet van plan met lege handen terug te gaan.
Maar mevrouw Lieftinck voelde eerst niet
veel voor een onderhoud. Ze zei, dat ze
daaraan toch waarlijk niet beginnen
kon, maar toen ze hoorde dat ik helemaal uit Friesland gekomen was, toen
mocht ik dadelijk binnenkomen.
En nu mag u het vreemd vinden meneer,
maar wel twee uren heeft mevrouw Lieftinck me aangehoord. Alles heb ik haar
verteld. Hoe ik met mijn man met vrijwel
niets begonnen ben, hoe we er ons na
harde arbeid hebben opgewerkt en
natuurlijk ook waarom ik naar Rotterdam gekomen was. En alles schreef ze
op. En ondertussen kreeg ik een boterham, zodat ik daar helemaal op mijn
gemak werd gesteld.
Maar helpen kon mevrouw me verder
niet, omdat ik voor deze zaak van de vergunning naar minister Mansholt moest.
En die woont in Den Haag. Toen heeft
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mevrouw Lieftinck me in de auto van de
minister meegenomen naar Den Haag
en er intussen voor gezorgd dat ik voor
de nacht een slaapplaats kreeg. En nu
kan ik u niet zeggen, hoe dankbaar ik
die mevrouw Liefinck ben geweest.

Naar Mansholt

Maar bij minister Mansholt ben ik niet
minder hartelijk ontvangen. Ook hij heeft
me aangehoord en eindelijk toegezegd
dat mijn zoons onmiddellijk voorlopige
vergunningen zouden worden uitgereikt.
Zo ben ik tervreden en gerustgesteld
naar Makkum teruggegaan.
Maar drie dagen later hadden we van de
vergunningen nog niets gezien. En toen
ben ik weer in de trein gestapt. Weer
naar Den Haag en weer naar minister
Mansholt. En tegen mijn man en kijn
kinderen heb ik toen gezegd, ik kom niet
eerder terug dan dat ik de vergunningen
in de zak heb. Ik zal er voor vechten, al
gaat het ook om de laatste druppel
bloed!
Maar - eerlijk - toen zag ik er wel een
beetje tegenop. Omdat ik me niet kon
voorstellen, dat minister Mansholt die
vergunningen weer ingetrokken had. Op
de man af heb ik het hem gevraagd: Mijnheer, hebt u die vergunningen ingetrokken? Neen, mevrouw Koornstra,
zei hij, dat heb ik niet gedaan, maar er is
een kink in d ekabel gekomen, waartegen ik ook niets kon doen.
Toen ben ik weer begonnen met hetzelfde verhaal. Weer heb ik de minister
alles verteld en weer heeft hij me met belangstelling aangehoord. En het resultaat van alles was, dat ik de voorlopige
vergunningen kreeg!
Toen ik goed en wel weer in Makkum
was, heb ik de vlag uitgestoken. Als
teken van de overwinning, die anderen
na vijf jaren van strijd niet konden behalen!

WON 38, latere HA 14
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