Seinefiskjen by de Makkumerwaard

”Smyt mar los, Keimpe!” sei Jelle Kupers, yn Makkum better bekend as
’Jelle fan Heart’, de skipper fan de
WON 19, tsjin syn jongste soan. Mei in
handige swaai slingert Keimpe it tou
fan de stegerpeal ôf. It boat wurdt
ôfset en mei in grutte bôge fart de houten flet mei it lytsere stielen folchboatsje der efteroan de haven út. Jelle
stiet oan it roer en Keimpe eazet mei in
lekke amer wat wetter ûnder de bûkdelling wei. It is prachtich moai waar.
Der is suver gjin wyn en gislend slacht
de skroef troch it heldere blaugriene wetter dat wyt skomjend
efter it roer opbrûzet.
Op de nestelbank yn it folchboatsje sit Hein, in âldere broer
fan Keimpe. Efteryn it boat lizze
de netten en de linen. ”Dit is
nou krekt ús waar, hen?” seit
Hein. ”Mei sok moai sinneskynwaar leit de fisk tsjin de
droechte te slûgjen en dat moatte wy krekt hawwe”.
Wy farre no yn it kanaal, it fûch
hûndert meter brede farwetter,
dat tusken de waarden troch
Makkum mei de Iselmar ferbynt. It tsjokken fan ’e motor en it brûzjen fan it wetter tsjin de stjûne oan
binne de iennichste lûden dy ’t de stilte
ferbrekke. Keimpe syn ljochtblaue
eagen geane oer de wide romte. Oan
de lofterkant fan it kanaal leit de
mânske saneamde earste waard, dy ’t
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foar in jiermannich yn-poldere is. Nou
leit der al in ferkearswei oerhinne nei
it baaiplak op de Sânkop. Rjochts leit
de twadde waard noch hielendal foar
wyld: sa fier as men sjen kin mei oars
neat as heech grien reid, der boppe in
iensume hoannebiter dy ’t leech oer de
plommen sylt. Inkelde markollen sykje
fladderjend en spattend har heil yn de
liezen oan de kant as it boat tichterby
komt. Oan de blaue loft skynt de strieljende simmersinne; it is hast waarm
op it wetter.

Nei in menút of tsien farren binne wy
al njonken de Sânkop, it okkerjiers iepene baaipaviljoen. In greate wite
boeijer leit der foar anker. Dan geane
wy de wide blinkende Iselmar op.
Frjemd, oan ’e wal wie it blakstil en hjir
is nochal wat beweech op it wetter, it
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folchboatsje hobbelt suver op en del.
Wy binne net de iennichsten dy ’t der
op út farre. De WON 29 en de WON 28
farre ús mei swier gestamp fan harren
Kromhoutmotors foarby. ”Dy sille fannacht kûlje yn ’e middel-grûnen”, ferklearet Hein.
As wy in pear hûndert meter it kanaal
út binne, draait Jelle rjochtsôf en farre
wy deun by de westkant fan de
twadde waard lâns, dêr ’t stirnsen har
aaijen en jongen hawwe. As wy in
eintsje it noarden opfearn binne, giet
Hein oerein en lûkt syn strúsjekoarden broek út. ”Wat silst no?”
”Ik doch myn wetterbroek oan;
better as learzens, nou kin ik
mar raak rinne”. Utsein de beakens, dy ’t de fargeul oanjowe,
dobberje hjir en dêr ek de
boeijen fan botnetten: in angelstôk mei in lapke deroan, ferswierre mei in stik keatling of
lead. ”Hoe giet it fiskjen no
aanst?”.
”Gewoan fansels, it net dat hjir
leit dat is de seine. It is likernôch
fjouwerhûndert trêd lang en oardel meter djip. Boppeoan sitte
der koarken oan, fan ûnderen is it ferswiere mei stienen dy ’t it nei de grûn
lûke. Oan it begjin en de ein fan de
seine sit de kneppel, in stôk dy ’t it net
strak spant. As wy no aanst by de
droechten komme, byn ik ien fan de
hûndertfiifentweintich meter lange

fiifentweintich meter lange linen om ’e
mul, dy ’t oan de earste kneppel fêst sit
en stap yn see. Dan farre heit en
Keimpe wer nei de djipte en fiere de
seine út. Mei in bôge farre se dan wer
nei de wâl, oant hja ek stean kinne. En
dan begjinne se oan de oare
line te lûken om de seine sa nei
de droechte te skuorren”.
No Hein safier is mei syn útliz,
slacht de motor ôf. ”Smyt it
anker mar út Keimpe!”. Mei in
plomp ferdwynt it anker yn it
heldere wetter. Nei it útfallen
fan de motor is it ynienen ûnwerklik stil. De weachjes slaan
mei in hol lûd tsjin de stielene
stjûne fan it boatsje en earne
yn ’e fierte klinkt it lûd fan in
belboei dy ’t nachts it paad
oanwiist foar de skipper. Ljochtgiele plakken skimerje troch it
wetter en jouwe dúdlik de ûndjipten oan.
”Dêr meije de blei en de bears
graach tsjinoan lizze,” wiist
Hein, ”Mar it wetter is no wat te
helder, se sille hjoed wol djipper sitte”. De sproeier wurdt
neisjoen. It anker ophelle en wy
tuffe fierder. Mei in hoart wurdt
it folchboatsje, dat wat ôfdreauwn wie, wer yn it sok fan de flet
skuord.
”En hoe giet it dan fierder?”.
”As de seine dan op in knibbel wetter
kommen is, wurde de kneppels byinoar lutsen en dan sette wy der in
kear-skut yn. Dan kin de fisk gjin kant
mear út en kinne wy se der út skeppe”.
Under it fertellen wei is Hein stean
gien en sjocht er skerp nei de wâl. Wy
dogge it ek, mar kinne neat gewaar
wurde. ”Wat is der te sjên,
Hein?” ”Sjoch, dêr efter de
seedyk stiet in mole en hjir op it
strân in beamke. As wy dat beamke en dy mole krekt yn ien
line ha, sitte wy by in âld wrak”.
”Hoe witte jim dat sa?”.
”Ja, wy hawwe al in pear kear
de segen op dat plak stikken
skuord en dêrom witte wy dat
der wat leit. Wy moatte dus of
oan dizze kant of justjes fierderop fiskje”.
Kupers is fan doel om earst mar
foarby te farren en mei in âld
klomp smyt Hein it brune netwurk wiet. ”Dan sinkt it wat better”, sa
seit er.
It falt net ta tusken de banken troch te
farren, want rûnom kin men de
droechte lizzen sjen. In dwerchstirnske
folget it wite skomspoar fan de boaten
en dûkt no en dan fan wol tweintich
meter op in fiskje del; dêr set er dan

mei nei de wâl. Nei in foech kertierke
farren sjocht Jelle om.
”Hjir mar?” Hein knikt. De motor wurdt
op heale krêft set. Hein bynt de line
oan syn rieme en springt oer board.
Oan ’t boarst ta stiet er yn it wetter.

de fisk út wei opskept wurde kin.
As de sek oerboard smiten is, draait
Keimpe de boat en fart stadichoan wer
nei de droechte. Mei in grutte bôge leit
it net no tusken Hein en de boat yn. De
line, dêr ’t de seine oan sit trillet fan

Stadichoan fart de flet no wer fan de
wâl ôf en glydt de line oer de râne fan
it boatsje yn see. Nei krapoan twahûndert meter farren is de line ôfwikkele en springt Jelle mei syn jongste
feint Pyt yn it folchboatsje. De kneppel,
in fikse stôk, dêr ’t it net oan fêstbûn
sit, wurdt neisjoen en plûmpet oer
board. De swiere stiennen lûke de stôk
nei de grûn en stadichoan glydt it net
yn it wetter. De koarken sinke mei nei

spanning. In pear koarken dy ’t as
boei tsjinst dogge, jowe it plak oan dêr
’t de sek leit. Dy moat nammers krekt
tusken Hein en de boaten yn bliuwe.
Skean efteroer, mei syn hiele gewicht
yn de line hingjend, rint Hein hiel sunich nei it strân.
As wy der op ’e droechte binne, stappe
ek Jelle en Keimpe yn see. Yn tsjinstelling mei Hein hawwe hja in pear lange
lyslearzens oan. It wetter stiet oan de
rânne ta. It is swier wurk om de
seine nei de wâl te lûken en it
swit stiet de mannen al gau op
’e foarholle. As in heale hoep,
as fan likernôch trijehûndertfyftich meter. leit it net no tusken
de skreppende fiskers yn.

de sânnige Iselmarboaijem. Iensum
en ferlitten stiet Hein in ein efter ús yn
see. Keimpe fart fierder de kant út nei
Koarnwertersân. As der sa farrendwei
in twahûndert meter net-wand út fierd
is, komt de ‘sek’. De sek sit op de helte
fan de seinen en is, sa ’t de namme al
seit, in sekfoarmich oanhingsel dêr ’t

15

Hiel stadich rinne de mannen
nei elkoar ta, sadat de romte
tusken de beide kneppels, dy ’t
rjochtop yn it wetter stean, hieltiten lytser wurdt. ”Werom swimt
de fisk net foar it want út?” ”Dat
wit ik net. De bears en de
snoekbears bliuwe hielendal efteryn, mar de blei en de karpers
geane wol nei foaren. Hja swimme de
fleugels, dat binne de twa siden oan
wjerskanten fan de sek, lykwols net foarby. En oer it net hinne, geane se hielendal net, hwant se hâlde de grûn”.
De mannen binne no hast by elkoar
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kommen en efkes letter krúse de linen
elkoar. As dûnkere strepen lizze se
oer de ljochte grûn. De earste koarken
fan de seine komme no ek al boppe en
it wurdt tiid om it kears-kutsje ree te
krijen. Keimpe wiuwt nei Pyt dy ’t yn it
folchboatsje bleauwn is, om mei de
boat by him te kommen. ”Sjoch”, wiist
Keimpe, ”dêr leit wer sa ’n âld planke;
men skuort dêr samar de seine oan
op”. As in dûnkere flek tekent it âld stik
hout tsjin de griene grûn. De
beide kneppels binne no by elkoar kommen en Jelle set it kearnet tusken de fleugels dy ’t no mar
inkelde meters fan elkoar ôf steane. As in lange smelle sek wurdt
de seine nei it strân lutsen, in
foech hûndert meter nei it strân,
dan is it fier genôch om de linen
yn it wetter falle te litten. Dan
helpe de jonges heit en Pyt mei it
oanlûken fan de fleugels. Der stiet
hjir mar in foege knibbel wetter.
”It giet swier, it koe wol wat
heakje”, ornearret Hein. De mannen skuorre en skreppe en meter foar
meter wurdt it net ynhelle. ”As der wat
yn sit, moat it no gau te sjen wêze”,
seit Jelle. Hy hat it noch mar krek sein
of dêr binne de earsten al. In stik of
tsien bleijen sjitte as skimen nei foaren. Mar se binne te let. It kearnet stiet
har yn ’e wei en mei kûgelsfeart flitse
hja werom, grutte sânwolken efter har
oan. Hjir en dêr sit al in blinkend foarntsje mei de kieuwen yn ’e mesken
fan ’e fleugel.
”Dêr binne se al wer”. In grutte skoal

bleijen swint ûnrêstich hinne en wer,
mar der is gjin ûntkommen oan, it kearnet slút de seine sekuer ôf. Einlings
komt de sek. As in grut dûnker seemûnster sleept it bolsteande netwurk oer
de boaijem. Yn de lytse romte spat en
klattert it fan de fisk, net allinne
bleijen, mar ek bearzen en snoekbearzen. Der sit ek in groue fette karper yn.
Hoeden wurdt de sek wat omheech lutsen. Wol in hûndert pûn grutte en lytse

fisk springt en bûkelt troch elkoar. It
boatsje wurdt der bylutsen en de mannen sette har teskoar om it net op te tillen en yn it boatsje leech te stoarten.
”Tink der om jonges, tagelyk hear!”
warskôget Jelle. ”Ien, twa, .... ja!”. Mei
in grutte swaai wurdt it net út it wetter
hyst en kletterjend rôllet de fisk op de
houten bûkdelling. De lytskes wurde
der daliks útsocht en wer yn ’t wetter
smiten. De karper, de bleijen en de
grutte snoekbearzen en bearzen bedarje yn ’e bun, dêr ’t se wyld spattend

yn om slaan. Wylst Keimpe mei de
mjitplanke de fisk neigiet om te sjen
oft se de mjitte wol hawwe, sykje Jelle
en Hein de foarn en de bears út de
fleugels wei. Sels oan de bûtenkant
fan de fleugel sit noch in grouwe
snoekbears.
”Dêr hast it al”, seit Hein ynienen. ”In
grutte skuor yn ’e fleugel, sei ik it net?
Dy smoarge planken ek altyd”. ”Moast
mar net iggewearje, jong”, andert syn
heit. ”Wy ha in knappe haal dien”.
En sa is it ek. As de hiele seine
wer yn ’t boatsje leit, sit der goed
hûndert pûn fisk yn ’e bun. Hjir en
dêr driuwt in flauwe foarn mei it
wyt boppe, mar de measte fisk dy
’t oer board smiten is, sit al wer yn
de djipte. ”As wy aanst noch sa ’n
trek hawwe, is ús dei wol goed”,
seit Jelle, ”hoewol, wy ha wolris
mear fongen. Okkerjiers ha wy in
kear tretjintûzen pûn foarn yn ien
haal hawn. Doe ha wy wol in oere
wurk hawn om se der út te krijen.
Mar soks bart hast nea”.
Hein hat wylst it net makke en lûkt mei
Pyt it folchboatsje wer nei de flet. Wa
wit, dogge se yn de twadde haal ek sa
’n raam!
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