De Haringvisserij
De Makkumer vissershaven bloeit.
Voor de afsluiting van de Zuiderzee
werd er ook wel gevist, doch toen was
het hoofdzakelijk kustvisserij. De
gehele vloot bestond toen uit een paar
miniem kleine aakjes en een vrij groot
aantal kleine, platte bootjes, waarmee
het iemand onmogelijk leek, om
daarmee op zee te kunnen gaan. Toen
werd er gevist met hoekwant en botnetten. Ook nu wordt dat nog wel
gedaan, maar de bot wordt schaarser
en voor het uitschieten van het hoekwant gebruikt men nu ook al grotere
boten dan voorheen. Maar van een
haringvloot was toen geen sprake. En
nu liggen er aan de kaden en het
houten hoofd buiten de haven de botters, aken en motorkotters.
Het is het instinct van de haringen, die
nog steeds de stroonloze plaatsen van
de voormalige Zuiderzee op willen
zoeken, dat deze verandering teweeg
heeft gebracht. In geweldige scholen
van miljoenen en miljoenen stuks
komen ze naar de Zuiderzee, doch de
Afsluitdijk verspert hun de weg en
dwingt hun in de Waddenzee te blijven, waar een groot gedeelte terecht
komt in de door de vissers daar
opgestelde kommen en kamers. Eenmaal per dag, en als de aanvoer naar
verhouding klein en de prijs goed is,
ook wel eens tweemaal, varen de vissers naar hun netten en worden deze
in hun schepen geleegd.
Maar de vis wil naar de Zuiderzee. In
enorme hoeveelheden verzamelen zij
zich in de sluiskolken van Kornwerderzand, zodat het water daarin
als het ware leeft van de vis. Het kan
zijn, dat het stroomloze van die kolken
hen aantrekt, maar het is net alsof ze
wachten op het openen van de spuisluizen. Bij duizenden en duizenden
schieten ze dan naar binnen. Het is
voorgekomen, dat een visser, die zijn
palingfuiken in het IJsselmeer had
staan, deze. nadat de sluizen open
waren geweest, boordevol haringen
had, zodat er maar nauwelijks eentje
meer bij kon.
Maar nu loopt het haringzeizoen ten
einde. De aanvoer wordt van lieverlede kleiner, of liever, blijft stabiel
klein. Na de stormwas het eigenlijk al
mis. Enkele vissers, die hun netten ver
in zee hadden staan, brachten nog vrij
veel haring aan, maar de anderen die
dichter onder de kust visten, bijna
niets meer. Een enkel voorbeeld. De
één bracht nog elf of twaalf last van vijftig tal aan, dus tussen de vijf- en
zeshonderd tal, terwijl de ander één of

enkele tallen aanbracht.
Toch stegen de prijzen niet in verhouding tot de geringe aanvoer. De eerste
dagen werd er nog wel een zestig à
zeventig cent per tal gemaakt, volgens
de visberichten in Harlingen zelfs nog
een gulden, doch dat duurde maar
heel kort. De handel op Duitsland
stokte en de prijzen vielen weer tot dertig cent per tal en even daarboven, doordat de aanvoer voor het binnenland
nog ruimschoots voldoende was. Toch
heeft die geringe aanvoer ook wel
weer voordelen. Er komt hier de laatste dagen niets meer in de puf en dat
is ook wat waard.
’t Is voor de visser geen erg plezierig

einde gaat. Werd er namelijk eerst
niets dan haring aangebracht, nu worden er bovendien ook heel wat andere
soorten vis gevangen. Eerst was het
haring, haring en nog eens haring,
met hier en daar wat ondervoede
scharretjes er tussendoor en een heel
enkele keer, o blijde gebeurtenis, een
zalm, bot, tong, griet, flinten, aal en
dan vooral niet te vergeten de gepen
met hun lange scherpe bekken als van
een scholekster. Bovendien als
zeldzame gasten (gedwongen gasten
dan altijd) enkele kabeljauwen en een
met scherpe stekels bezaaide rog.
Maar al die soorten met elkaar komen
toch niet in een zo grote hoeveelheid
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gezicht om zijn zilveren vangst,
afgezien nog van het feit, dat ze zo
goed als niets opbrengt, op de wal te
zien liggen, waar ze in korte tijd van
springlevende vissen tot een kwalijk
riekende, onooglijke massa wordt, die
met grote scheppen zo in de vuile
pufwagens wordt gekwakt, om naar
Zoutkamp te worden vervoerd om
daar tot vismeel verwerkt te worden.
Nee, plezierig is het niet, om deze
prachtige vis, die toch per slot van
rekening een kostelijk consumptie-artikel is, zo te zien verworden. Maar ja,
als de aanvoer zo geweldig groot is
als voor de storm, wordt de vis niet
meer zo op prijs gesteld, zelfs niet
door de katten, die zich bij de visbergen ook al niet meer lieten zien. Doch
nu loopt het seizoen ten einde. Dan
zijn er nog enkele dingen waaraan het
te merken is, dat het haringseizoen ten
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voor, dat het de vissersman een
bestaan oplevert.
Nee, dan de ansjovis. Waar blijft ze?

artikel uit mei 1936 (krant onbekend). Vermoedelijk geschreven door Hein Faber
* De botter van Anema doet dienst tot januari
1943. Dan wordt zij vervangen door de bijna
20 m. lange motorkotter WON 6 met dezelde
naam ”Weltevreden” waarmee men vist vanuit Kornwerderzand. In juli 1943 wordt deze
echter gevorderd door de Duitse bezetter en
pas weer vrijgegeven in oktober 1945.
De oude ”Weltevreden”” was nog paraat en
als WON 40 werd de botter weer voor de visserij ingezet. In 1958 wordt schipper Siemen
Zwerver mede-eigenaar van de kotter en 10
jaar later zijn vader en zoon Siemen en Anne
Zwerver eigenaar van de WON 6. Zij vissen
tot 1978, het schip ligt daarna een aantal jaren
doelloos in Harlingen en is thans verbouwd tot
pleziervaartuig.
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