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Illustratie titelblad: Uitzeilende palingaak, in 1830 geschilderd door Wiebe Annes 
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Vooraf                                     

                                                                                                                                                                 

In 2022 deed de oud-cafébaas Wietze Welling uit Oudega (Sm.) zijn voormalige 
visaakje over aan Simon van der Meulen uit Leeuwarden. Wietze werd te oud voor 
het scheepje waar hij vanaf 1970 mee gevaren had. Hij zocht daarom een nieuwe 
eigenaar met hart voor zijn aakje, die het scheepje mogelijk ook in wat betere staat 
kon brengen. Dat laatste was namelijk wel nodig. Het aakje van Welling was bekend 
geworden als het laatste houten visaakje van De Lemmer, de LE 107 van Bootsma. 
Volgens Welling zou het scheepje in 1888 gebouwd zijn bij Zwolsman in Workum, 
in opdracht van de palinghandelaar W. Visser uit Heeg, die het aakje wilde gebruiken 
als ‘ielbûs’. Dat jaartal kan niet kloppen, want Ulbe Zwolsman nam de 
scheepstimmerwerf De Hoop in Workum pas in 1892 over. Zwolsman kwam uit 
Makkum en stond bekend om zijn Wieringeraken en blazers. In Workum bouwde hij 
Workumer bollen en de grotere Workumer aken, uiteraard naar eigen ontwerp. 
Schepen die minder slank waren dan de visaken van de Lemster vissers, maar wel 
robuust van vorm, met veel ruimte aan boord. Of W. Visser uit Heeg inderdaad aan 
het einde van de 19e eeuw bij Zwolsman een palingjager liet bouwen, blijft 
onduidelijk. De informatie komt van mondelinge overlevering bij de verkoop van 
het aakje, maar er is geen hard (schriftelijk) bewijs voor. 

Simon van der Meulen had in zijn leven al vele oude werkschepen onder handen 
gehad. Meer dan honderd. Vele heeft hij ook gerestaureerd, zoals een stevenaak, 
skûtsjes, Friese visaakjes, een Lemsteraak en enige pramen. Allemaal ijzeren schepen. 
Het aakje van Welling is van hout, zoals alle bollen en aken van Zwolsman van hout 
waren. Simon was tot dusverre geen ‘houtman’, maar nam wel het aakje van Wietze 
Welling over in de verwachting iets te kunnen bedenken om het scheepje weer op te 
knappen. 

 

Toen Welling het aakje in 1970 kocht, zat het in het stort (een blikken doodskleed). 
Het was er slecht aan toe. Het is daarom in het polyester gezet, maar nu, na ruim 
vijftig jaar, moest er nodig weer wat aan gebeuren. Simon van der Meulen nam het 
scheepje over en benaderde mij met de vraag of het niet mogelijk was een verhaal te 
maken rond de geschiedenis van dit scheepje, zodat ook anderen zouden gaan 
begrijpen wat een ‘ielbûs’ eigenlijk voor functie had. Dat wilde ik wel. Daarbij kon ik 
tevens gebruik maken van de vele informatie die Simon door de jaren heen 
verzameld had over diverse werkschepen uit het verleden. Bovendien bleef Simon 
niet stilzitten, maar zocht verwoed naar mogelijke oplossingen voor knelpunten die 
opdoken rond de historie van het aakje. Mijn betrokkenheid als auteur betekende wel 
dat ik niet alleen iets zou schrijven over het aakje van Welling, maar vooral over de 
handelsketen waarin dit scheepje een functie had. De handelsketen die ik 
kortheidshalve ‘de Friese palinghandel’ noem. Bij die handel denken we natuurlijk in 
eerste instantie aan de grote palingaken van de firma Visser uit Heeg die levende 
paling over de Noordzee naar de vismarkt van Londen brachten.  
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Die palingaken zijn legendarisch geworden en hoewel ze onopvallend in de veertiger 
jaren van de vorige eeuw uit beeld verdwenen, was hun naam wel zo gevestigd, dat 
in 2009 in Heeg een replica van de ‘Korneliske Ykes’ is gebouwd die zelfs de 
historische reizen naar Londen en naar de Oostzee bij Denemarken heeft 
gerepliceerd, zoals een goede replica betaamt. De aandacht voor die grote aken heeft 
wel geleid tot een vertekening van de handelsketen. 

 

De Friese palinghandel op Londen bestond, omdat eenvoudige palinghandelaren uit 
vissersdorpjes als Gaastmeer en Heeg in de 18e eeuw deze palinghandel overnamen 
van Hollandse handelaren. De echte bron van die handel was de eeuwenoude vraag 
van consumenten op de Londense Billingsgate Fishmarket naar levende paling. 
Zonder die vraag zou de Friese palinghandel niet hebben bestaan.  

De firma Visser uit Gaastmeer/Heeg slaagde er gedurende 200 jaren in aan die vraag 
te voldoen. Daarvoor moesten de opeenvolgende handelaren natuurlijk wel kunnen 
beschikken over levende aal. Die kwam aanvankelijk van vissers uit Friesland. Later 
werd de aal uit een breder gebied opgehaald, omdat Friesland leeggevist dreigde te 
worden. De aalvisserij ontwikkelde zich dus dankzij deze handelaren uit 
Gaastmeer/Heeg die voor hun handel levende paling wilden inkopen. Om 
vervolgens de door vissers gevangen aal naar Gaastmeer te krijgen waar ze in leggers 
werd bewaard, werkten opkopers voor de handelaren die met scheepjes bij de vissers 
langs gingen, de aal opkochten en naar Gaastmeer brachten. Die opkopers waren 
een soort koeriers in dienst van de palinghandelaren in Gaastmeer/Heeg. Ze voeren 
met ‘ielbûsen’, zeg maar ‘palingjhalers’, die ze huurden van de handelaren. Het 
visaakje LE 107 van Wietze Welling, dat door Simon was overgenomen, was 
(volgens de overlevering) aan het einde van de 19e eeuw bij Zwolsman in Workum 
gebouwd in opdracht van W. Visser uit Heeg om als ielbûs te worden gebruikt. 

 

In dit boekje schets ik met veel foto’s en enige tekst een beeld van die historische 
werkelijkheid, die begint in Engeland, in de omgeving van Londen. Ik volg de 
handelsweg terug van de vismarkt naar de Friese vishandelaren en verder ‘naar 
beneden’ naar de vissers die de aal vingen. Tenslotte komen de koeriers in beeld, die 
de aal ophaalden bij de vissers en afleverden bij de handelaren.  
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Inleiding 

 

Toen in 2019 de replica van de palingaak ‘Korneliske Ykes’, de ‘Korneliske Ykes II’, 
de tocht van Heeg naar Londen maakte zoals haar voorganger dat geladen met 
levende paling zovele keren had gedaan, werd ook in Londen door historici aandacht 
besteed aan het gegeven dat ‘Dutch eel boats’ eeuwen lang een vrije ligplaats op de 
Theems hadden, in het hartje van Londen, vlak voor de beroemde Billingsgate 
Market. 

 

 
 
Londen. Fragment van een afbeelding uit de 16 e eeuw. 
 
De historicus John Wyatt Greenlee van de Cornell University houdt zich in het 
bijzonder bezig met cartografie en andere historische afbeeldingen van het landschap 
en de steden. Hij publiceerde in 2019 op internet een kort overzicht onder de titel 
“Sovereignty at Anchor: Internal Frontiers and the Dutch Eel Ships of the Thames.” 
De Hollandse palinghandelaren zouden reeds in de 15e eeuw in Londen hun vis 
komen verkopen, maar dat was natuurlijk nog op een schaal die paste bij de 
Middeleeuwen. Daar kwam in de 16e en 17e eeuw verandering in, toen de Engelsen 
een groot waterrijk gebied, de ‘Fens’, het lage land in Cambridgeshire, een graafschap 
in de regio East of England, inpolderden. Daarmee werd een belangrijk leefgebied 
van de paling vernietigd. Dat was nu juist een vis waar op de Londense vismarkt 
Billingsgate veel vraag naar was. Die inpolderingen zorgden ervoor dat Hollandse 
handelaren de kans kregen meer aal te verkopen op de Londense markt, omdat de 
Engelse vissers er niet langer in slaagden aan de vraag van de eigen bevolking te 
voldoen. In het begin van de 17e eeuw verschenen de eerste beschrijvingen en 
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tekeningen van Hollandse aalschuiten op de Theems in Londen. In de jaren die 
volgden, kregen de Hollandse aalschuiten steeds meer een vaste plek bij afbeeldingen 
van het stadspanorama. 
 

 
 
Londen, fragment van een afbeelding uit de 17e eeuw. 
 
Vanaf 1666 werden de Hollanders echter geweerd van de Theems. Engeland en de 
Republiek waren in oorlog. Tijdens die Engelse zeeoorlogen (1666, 1667 en 1672-
1674) met de Republiek ging het om de controle over de zee- en handelsroutes. De 
Engelsen wonnen. Reeds in 1680 kwamen de Hollandse aalschuiten terug op de 
Theems, na een anonieme petitie in het Engelse Parlement waarin werd gesteld dat 
de bevolking in Engeland de Hollandse palinghandelaren nodig had, aangezien de 
Engelsen zelf niet voldoende vis op de markt wisten te brengen om aan de grote 
vraag te voldoen. 
 
Vanaf 1680 kwamen de Hollandse aalschuiten terug in Londen, maar opvallend was, 
dat ze sindsdien niet meer werden getekend op kaarten en afbeeldingen van de stad. 
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Wel ontstond er een mythologie rond de Hollandse aalschuiten. De mythe dat ze 
daar gewoon thuis hoorden. Die mythe kon ontstaan, doordat de Hollanders 
vanwege een van de Engelsen verkregen faciliteit van lang geleden een taxfree 
ankerplaats hadden verkregen voor Billingsgate Market, waar zij recht op hielden op 
voorwaarde dat die nooit minder dan twee minuten (!) onbezet bleef. De Hollanders 
hielden op grond van deze mythe vast aan dit recht en de Engelsen hadden een 
cultureel excuus om dit privilege niet ter discussie te stellen.  
 
Nu die aanwezigheid van Hollandse aalschuiten voor de markt niet langer bijzonder 
was, ze hoorden daar immers gewoon te liggen, werden ze ook niet meer door 
tekenaars op landkaarten en stadsgezichten afgebeeld. Pas in de late 19e eeuw 
veranderde dat. Toen kwamen de schuiten weer in beeld, op tekeningen en vooral op 
foto’s, maar nu als ‘antiquarian curiosity’. Ook viel het Greenlee op dat in de 20e 
eeuw de palingaken permanent op hun plaats bleven, zelfs gedurende de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918), toen vanaf die schuiten vaak helemaal geen paling te 
koop was, bang als de handelaren blijkbaar waren dat hun vrije ankerplaatsen  
verloren zouden gaan. (Bron: Greenlee: Global Frontiers Poster) 
 
Ook in de periode dat ons land onderdeel was van het Franse keizerrijk, van1795-
1813, kwam de palinghandel met Londen in de knel toen keizer Napoleon Bonaparte 
in 1806 het Continentaal Stelsel invoerde waarmee alle handel tussen het Continent 
en Engeland werd verboden. Met deze economische blokkade van Engeland wilde 
Napoleon de Britse handel met Europa vernietigen om zo zijn strijd tegen Engeland 
in zijn voordeel te kunnen beslissen. Voor de landen op het continent had deze 
maatregel ernstige economische gevolgen, zeker voor Nederland dat immers een 
handelsland was. De boycot leidde daarom tot een opleving van de zwarthandel, het 
smokkelen van goederen. Rusland zegde het bondgenootschap met Frankrijk 
vanwege de handelsboycot op, wat leidde tot de Veldtocht naar Rusland in 1812. 
Uiteindelijk is de economische blokkade van Engeland vooral de economie van het 
continent schade berokkend. Voor de palinghandel op Londen brak in de 19e eeuw 
echter nog een zeer lucratieve periode aan. Pas in de 20e eeuw ging deze Friese 
palinghandel last krijgen van de concurrentie zowel vanuit Nederland (Holland en de 
Hanzestad Kampen) als Denemarken. In plaats van te proberen de concurrentie 
voor te blijven, bleven de Friese palinghandelaren op de vertrouwde, traditionele 
manier doorgaan, wat ertoe leidde dat de Friese palinghandel uiteindelijk als een 
nachtkaars uitging. 
 
In 1938 werd de palinghandel op Londen vanuit Friesland opgeheven en verviel het 
recht op de vrije ankerplaats. De familie Visser uit Heeg heeft nog geprobeerd van 
de Engelsen een vergoeding te krijgen, vanwege het opgeven van een recht dat 
immers geld waard was. De Engelse regering ontkende in een reactie, dat er 
überhaupt sprake was geweest van enig recht. 
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1.  Friese palinghandel op de Engelse markt 
 

Eeuwenlang werden er vanuit Nederland landbouwproducten geëxporteerd naar 
Engeland en dan meestal naar Londen, waar immers miljoenen mensen woonden die 
gevoed moesten worden. Vanuit de ‘Lage landen aan de zee’ werd ook vis naar 
Londen geëxporteerd. Aanvankelijk niet vanuit Friesland, maar vanuit Holland. De 
palinghandel op Londen was lucratief, maar de Hollandse vishandelaren konden niet 
meer aan de vraag voldoen, toen in de 17e eeuw veel meren werden ingepolderd en 
drooggelegd. Het waren Friese palinghandelaren die van die omstandigheid gebruik 
maakten en aan het einde van de 17e eeuw de palinghandel op Londen overnamen 
van de Hollanders. Eigenlijk gold er nog een verbod op de uitvoer van aal, dat als 
volksvoedsel in oorlogstijden uitsluitend verkocht mocht worden in eigen land. Een 
exportverbod van voedsel was ook gebruikelijk in perioden van misoogsten, dus 
voedselschaarste. In 1686 werd de palinghandel in ons land echter vrijgegeven en 
kwam de handel op Londen tot grote bloei. In Engeland besloot het parlement in 
1699, dat Billingsgate Market een gespecialiseerde vismarkt moest worden ‘for all 
sorts of fish whatsoever”. 

 

1.1 De vismarkt bij Billingsgate in het centrum van Londen 

 

‘Billingsgate’ was waarschijnlijk de naam van een waterpoort in de stadsmuur aan de 
rivier de Thames, die toegang gaf tot het bestuurlijk centrum van de stad in East 
London. Reeds in de middeleeuwen was ongeveer op die plek tussen de London 
Bridge en de Tower Bridge een losplaats voor goederen. Billingsgate Market was een 
grote markt ter plaatse waar diverse aangevoerde goederen werden verhandeld. 
Steenkool, hout en ijzer, maar ook voedingswaren als graan, wijn, vlees en vis. In de 
16e eeuw werden naburige straten gespecialiseerde vismarkten. De losplaats bij 
Billingsgate groeide uit tot de belangrijkste haven van Londen om deze markten te 
bevoorraden. In 1850 werd de eerste grote, overdekte Billingsgate Market gebouwd 
aan de Lower Thames  Street, maar deze was reeds spoedig te klein. Ze werd 
gesloopt in 1873. Het nieuwe gebouw dat bekend werd als ‘Old Billingsgate Market, 
werd geopend in 1877. Deze nieuwe Market aan de noordelijke oever van de 
Thames was twee keer zo groot als het gesloopte gebouw. Vanaf de 14e eeuw 
moesten bij zoveel in- en uitvoer van goederen vanaf Billingsgate market ook 
voldaan worden aan douane verplichtingen. Direct ten westen van de Billingsgate 
Market werd daarom een douane kantoor gevestigd. Na de grote brand van 1666 
waarbij een groot deel van het Londens centrum verloren ging, verrezen hier nieuwe 
en grotere gebouwen. Overigens was er in 1715 opnieuw brand, evenals in 1814. De 
huisvesting van de markt en het douanekantoor werd na iedere brand imposanter en 
beter aangepast aan de vragen van hun tijd. Het ‘Custom House’ had veel 
opslagruimte voor goederen. Magazijnen, waar ook het Koninklijk Huis gebruik van 
maakte. Daarnaast bestaat het uit kantoorruimte en centraal uit een ‘Long room’, een 
meer dan 60 meter lange ontmoetingsruimte. 
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Boven: Billingsgate Market in 1736. Onder: links het overdekte marktgebouw uit 1850. 
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Links de oude Billingsgate Fishmarket 1877 naast het Custom House, het douane kantoor. 

 

Het douane kantoor Custom House met de Long Room, omstreeks 1870. 
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Londen, Billingsgate, 1918. De vismarkt aan de voorzijde en van binnen. De palinghandelaren 
kwamen niet binnen. Zij verhandelden hun aal vanaf de aak. De klanten kwamen per roeiboot. 
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Londen, 1886. Links de palingaken uit Heeg die permanent aan een boei geankerd lagen met de 
kop naar het westen, aan de noordoever, vlak voor Old Billingsgate Market en het Custom House. 
Het Custom House was het douane kantoor, direct gevestigd aan de drukke kade waar goederen 
van over zee ingevoerd werden en vanuit Billingsgate uitgevoerd. 

De 19e eeuw gold in Engeland veel sterker dan in Nederland de eeuw van het 
opkomend liberalisme, het ongebreidelde kapitalisme, de Industriële Revolutie en de 
sterke trek van werkloos geworden landarbeiders naar de steden. In korte tijd 
groeide Londen met vier miljoen inwoners. Van der Woud (2010, p. 343) beschrijft 
met hoeveel problemen die groei gepaard ging. ‘De metropool had rond 1850 een 
bevolking die even groot was als die van heel Nederland; de hoeveelheid vuil die 
deze reuzenpoliep elke dag voortbracht ging het verstand te boven, en dat alles werd 
zoals altijd via de kortste weg op de Theems geloosd.’ In de 19e eeuw veranderde de 
rivier ‘in een brede vlakte met stinkende drab waar bijna geen beweging meer in zat: 
er werden bakens in de Theems geplaatst die bijna niet van hun plaats kwamen.’ (…) 
‘In de hete zomer van 1858 werd de atmosfeer bij de Theems zelfs voor geharde 
Londenaars ondraaglijk. (…) Een fenomenaal luchtbederf maakte zelfs het werken 
in het parlementsgebouw onmogelijk. De vrachten kalk en chloorkalk die dagelijks in 
de Theems werden geworpen om de geur van de nauwelijks bewegende derrie te 
bestrijden, hielpen niet meer. De natte lakens met chloorwater die als luchtverfrissers 
binnen werden opgehangen, hadden ook geen effect meer.’ De Dienst 
Gemeentewerken maakte een plan dat in de tweede helft van de 19e eeuw werd 
uitgevoerd, waarbij de aansluiting van de talloze riolen op de Theems werd 
verbroken. Nieuwe verzamelriolen werden kilometers lang evenwijdig aan de rivier 
in de oevers aangebracht en bij de monding van de rivier in zee opgevangen in twee 
reusachtige reservoirs. Zodra na hoogwater de ebstroom begon, loosde men de 
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inhoud van de reservoirs bij de riviermonding. Binnen een paar jaar ontstonden de 
milieuproblemen op die plaats. De riviermond slibde dicht door het zware vuil dat 
naar de bodem zonk. In 1886 strandden de eerste schepen op de banken van 
stadsvuil (Van der Woud, p. 344). Als oplossing voor dat probleem werd het zware 
vuil apart opgevangen en met schepen verder weg naar zee gebracht en daar gestort.                
Het is duidelijk dat de schippers van de palingaken ook met deze vervuiling te maken 
kregen, terwijl er voor hun alles aangelegen was de kwetsbare aal in schoon, 
stromend water naar de markt te brengen. Half dode en verzwakte paling bracht 
niets meer op. De Engelse markt vroeg om verse, springlevende paling. Heel anders 
dus dan in Nederland, waar de aal gerookt wordt. De Engelse consument at in de 19e 
eeuw geen gerookte paling, maar maakte van verse paling vissoep.  

1.1 Industriële vervuiling van de Theems 

De organische vervuiling van de Theems met stadsvuil en fecaliën was voor de 
gezondheid van de palingen in de bun van de aken die aan de ankerboei lagen geen 
probleem. Paling eet tenslotte allerlei organisch materiaal waar wij niet aan moeten 
denken. Voor de aal werd de vervuiling door de industrie echter wel ernstig. 
Engeland was vroeg begonnen met de Industriële Revolutie en zoals toen 
gebruikelijk, loosden de fabrieken hun afvalstoffen zonder enige terughoudendheid 
op de rivier. Die gifstoffen stroomden vanaf Londen niet snel naar zee. Bij iedere 
vloed kwam het vervuilde water weer terug naar de stad, evenals het organisch afval, 
dat ook voor het parlement heen en weer schoof, al naar het getij van de zee. In de 
loop van de 19e eeuw werd die industriële vervuiling zo ernstig, dat de aal in de aken 
stierf als deze weken lang voor Billingsgate geankerd lagen om de vis te verkopen. 
De aken voeren daarom niet langer rechtstreeks naar Billingsgate. Ze ankerden in 
een beschutte kreek, een inham aan de noordzijde van de Theemsmonding tussen 
Southend en Thameshaven, ‘Holehaven Creek’, waar een riviertje in uitmondde dat 
voor schoon en stromend water zorgde. Vanaf die beschutte ankerplaats werden de 
aken die voor Billingsgate lagen voorzien van kleine porties levende aal om te 
verhandelen. De schippers verhandelden altijd hun eigen aal. De schepen lagen dus 
langdurig geankerd en losten elkaar af. In die tussentijd kon er mooi wat aan het 
onderhoud van de aak worden gedaan. In de 20e eeuw werd de koeriersdienst tussen 
Holehaven Creek en Billingsgate market eenvoudiger. De firma Lankhorst had in 
1907 het stoombootje de ‘Palinghandel’ van Workum naar Londen over laten varen. 
De firma Visser liet in die jaren een nieuw motorscheepje bouwen: de ‘Thames’. Dat 
scheepje had tanks waarin de aal vanuit de aken werd overgeladen. Met een 
circulatiepomp werd de aal in de tanks in een gesloten schoonwatersysteem vers 
gehouden. Als een aak leeg was, sleepte het motorbootje die aak naar de Dutch 
Mooring om een geankerde aak af te lossen, zodat die naar zee kon worden gesleept 
en de bemanning naar Friesland terug kon zeilen. De palinghandel werd vervolgens 
uitgevoerd door de schipper van de aak die nu aan de beurt was om in Holehaven 
Creek beetje bij beetje gelost te worden. Zo bleef het recht op een ligplaats 
behouden. (Zetzema,1976, p. 118) 
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Holehaven Creek, 1920. William L. Wyllie, Dutch Eel Schuyts in Hole Haven. (FSM) 

Holehaven Creek was al door de jaren heen de ankerplaats voor de palingaken, 
omdat het moeilijk was ergens langs de Thames een goede aanlegplaats te vinden tot 
het moment dat er plaats was om voor Billingsgate te ankeren. In de loop van de 19e 
eeuw werd Holehaven Creek niet alleen de ankerplaats, maar ook het overlaadstation 
voor de verse levende aal. Op de Thames voor Billingsgate zou de aal dood gaan. De 
aal werd daarom in kleine snel verhandelbare porties in kistjes van de kreek naar de 
stad gebracht met een daarvoor gecharterd stoombootje. In de 20e eeuw hadden de 
twee overgebleven Friese handelaren ieder hun eigen koeriersbootje: de Palinghandel 
voor Lankhorst en de Thames voor Visser. Een palingaak bracht zijn lading dus niet 
meer zelf naar de markt. De handel werd wel altijd gedaan door de schipper die de 
aal had aangevoerd. Die ging dus mee naar Billingsgate, terwijl de twee andere 
bemanningsleden achterbleven op de aak in Holehaven Creek. 
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Heeg, omstreeks 1912. Het motorscheepje ‘Thames’ wordt bij de werf klaar gemaakt voor de 
oversteek naar Londen. Zetzema noemde het scheepje ‘een varend aquarium’. 

 

 Workum, ca. 1904. Uitzicht vanaf de sluis naar het zuidwesten,  met links het stoombootje de 

‘Palinghandel’. Dit scheepje dat de fa. J. Haagsma in 1903 aanschafte, bracht de paling van 

Workum over de Noordzee naar Londen.  In 1907 werd het Workumer bedrijf van Haagsma 

overgenomen door de Firma Lankhorst die deze palinghandel verplaatste naar Gaastmeer. Het 

scheepje ‘Palinghandel’ bleef voor de transport naar Londen zorgen. 
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Londen, handel aan boord van een palingaak. De kopers zijn vishandelaren die met een 
roeibootje naar een aak varen en daar een emmertje met 20 pond paling inkopen. 

 

 
 

Londen, 1911. Verkoop van aal aan dek van de palingaak ‘Mentor’ met rechts Atse Aukes de 
Groot (1847-1926) uit Workum die aakschipper was voor Lankhorst uit Workum. Hij is de 
grootvader van de latere zeilmaker/oliehandelaar Auke Meinderts de Groot uit Stavoren. 
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Londen, ca. 1860. Schilderij van een onbekende schilder (FSM). Vier Friese palingaken voor 
het Custom House, ingevroren in het ijs. Links de eerste overdekte markthal, in Italiaanse stijl, 
voor Billingsgate Market. Gereed gekomen in 1850 en reeds in 1877 vervangen door een twee 
keer grotere hal. Het FSM geeft een datering van 1830, maar dat kan dus niet kloppen. De 
afbeelding hieronder is van een anonieme schilder uit 1920. 
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Londen, ca. 1920. Het stoomscheepje ‘Palinghandel’ geankerd naast twee palingaken. 

 

Londen, omstreeks 1920. Een artistieke impressie van twee palingaken aan de Dutch mooring. 

Een pentekening gemaakt door William Lionel Wyllie (1853-1931). De zeilschepen werden in 

die jaren een vreemde eend in de bijt tussen al de stoomschepen op de Theems. Ze bezetten de 

ankerplaats om het recht op aanleggen te behouden. Voor de Engelsen werden ze in de loop der 

jaren een ‘antiquarian curiosity’. 
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1.2 Friese vishandelaren nemen de palinghandel over van Hollandse 
concurrenten 

Al jaren wordt het verhaal verteld dat Hollandse palinghandelaren van de Engelse 
koning eeuwen geleden een vrije ankerplaats hadden gekregen op de Thames, vlak 
voor de belangrijkste vismarkt van Londen: Billingsgate Fishmarket. 

  

 
 

Londen, omstreeks 1840. Schilderij van een onbekende schilder, Fries Scheepvaart Museum, 
Sneek. Met vlag ca. zes palingaken op de Thames voor Billingsgate Fishmarket, stroomopwaarts 
geankerd met de kop naar de London Bridge. (FSM) 

 

Op bovenstaand schilderij uit ca. 1840 (FSM) liggen palingaken geankerd voor de 
vismarkt tussen de London Bridge (rechts) en de Tower Bridge (niet zichtbaar, meer 
naar links). Daar mochten ze gratis ankeren aan de Dutch Mooring, op voorwaarde 
dat die ankerplaats steeds bezet bleef. Helaas is er nooit enig bewijs gevonden voor 
die riante toezegging. Geen akte, geen certificaat, niets. Volgens overlevering van de 
familie Visser, de palinghandelaren uit Heeg, zou het koninklijk privilege zelfs uit de 
16 eeuw stammen. Maar waarom zou een Engelse koning zo'n privilege gunnen aan 
palinghandelaren uit een land dat niet eens als land erkend werd? De Republiek werd 
internationaal immers pas in 1648 met de Vrede van Westphalen (Münster) erkend? 
Feit is wel, dat de Dutch Mooring bestond en dat er permanent drie aken geankerd 
lagen (voor Heeg, Gaastmeer en Workum), zoals op foto's van ruim honderd jaar 
geleden te zien is. Voor dat vreemde privilege heb ik daarom het volgende bedacht: 
Vanuit de ‘Lage landen aan de zee’ werd in de 15e eeuw reeds paling naar Londen 
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geëxporteerd. Aanvankelijk niet vanuit Friesland, maar vanuit Holland. De 
palinghandel op Londen was lucratief, maar de Hollandse vissers konden niet meer 
aan de vraag voldoen, toen in de 17e eeuw veel meren in Holland werden 
ingepolderd en drooggelegd. Het waren Friese palinghandelaren die van die 
omstandigheid gebruik maakten en in de 18e eeuw de palinghandel op Londen 
overnamen van de Hollanders. Na de Engelse zeeoorlogen werd in 1686 de export 
van paling vanuit ons land formeel vrijgegeven en vanaf die tijd kon de aalhandel op 
Londen tot grote bloei komen. In Engeland besloot het parlement in 1699, dat 
Billingsgate Market een gespecialiseerde vismarkt moest worden ‘for all sorts of fish 
whatsoever’. Het mysterieuze recht van de vrije ankerplaats voor palinghandelaren 
uit de Republiek kan daarbij heel goed slechts een toezegging zijn geweest van de 
koning die daarna gedurende jaren gold en zo geleidelijk over is gegaan in een 
gewoonterecht. Het recht staat dan niet op papier, maar iedereen weet dat het geldig 
is. Die onbekende Engelse koning moet mijns inziens King William III zijn geweest. 
De stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Willem III, 
prins van Oranje (1650-1702), die vanaf 1672, het Rampjaar, op jonge leeftijd tot 
stadhouder was benoemd. In 1677 werd de dochter van de Engelse koning Jacobus 
II, de protestantse Maria Stuart II (1662-1694), uitgehuwelijkt aan haar (eveneens 
protestantse) neef Willem III van Oranje. Die moest vervolgens om religieus-
politieke redenen zijn katholieke schoonvader, King Jacobus II van Engeland, in 
1689 van de troon stoten. Daarna kon Maria Stuart II het koningschap over 
Engeland, Ierland en (even later) ook Schotland aanbieden aan haar echtgenoot 
Willem van Oranje, waardoor er vanuit Londen een protestants bewind mogelijk 
werd, wat op dat moment in Engeland wenselijk werd geacht. Onder die 
omstandigheden is het niet ondenkbaar dat de Koning van Engeland, die tevens 
stadhouder van de Republiek was, de Hollandse palingvissers omstreeks het jaar 
1700 een faciliteit aanbood van een vaste aanlegplaats in de Thames bij de vismarkt, 
op voorwaarde dat deze steeds bezet bleef. Een faciliteit die blijkbaar dus ook na het 
overlijden van de koning in 1702 is blijven bestaan. 
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Het briefhoofd dat de Fa. W. & A. Visser gebruikte, met de vermelding dat het bedrijf in 1730 is 
opgericht. Dat laatste is formeel niet helemaal correct. Anne Wiegers Visser uit Gaastmeer begon 
toen met de palinghandel op Londen. Het bedrijf in Heeg werd opgericht in 1779. Het motorbootje 
links boven is de ‘Thames’. Het scheepje uit 1930 was voorzien van een gesloten schoonwatercircuit 
dat de paling in een tank in leven hield. De uitzeilende aak rechts is overgenomen van een foto uit 
1905 van de palingaak ‘Heeg’ die De Lemmer verlaat. 
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Heeg, 1832 (Kadasterkaart Hisgis), met op het Eiland de woning van de vishandelaren Wietze 
en Andries Visser. Op het grijze kavel ten noorden van deze woning de scheepswerf waar diverse 
palingaken zijn gebouwd.   

 

 
 

Heeg, 1950. Links aan de Syl de woning van W. & A. Visser, recht tegenover de werf, met een 
erker van waaruit zij een goed overzicht konden houden over alle scheepsbewegingen in Heeg. 
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Heeg, 1982. De kapiteinswoning ‘Siet u selfs’ die Anne Wiegers Visser in 1758 liet bouwen.  
Qua afmetingen bescheiden, maar wel fraai versierd met houtsnijwerk. Gezien vanaf de Syl.  

. 

 

Heeg, 1918, geschilderd door Ids Wiersma. Rechts de scheepswerf van De Jong. (FSM) 
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Heeg, de palingaak ‘Korneliske Ykes’ op de werf van De Jong, met rechts de haler ‘Voorwaarts’. 

 

De Friese palinghandel op Londen startte rond het midden van de 18e eeuw vanuit 
de dorpen Gaastmeer en Heeg. Met de oprichting van een handelsfirma in Heeg, 
de Firma W.A. Visser en Zoonen in het jaar 1779 door Anne Wiegers Visser 
(samen met zijn zonen Wigle Annes en Anne Annes), ontstond er in Heeg een 
sterker bedrijf dat ongeveer een keer zo groot werd als de handel van de (met hun 
geparenteerde) Vissers in Gaastmeer.  

Om zeker te zijn van een voldoende toevoer van aal, verwierf de Firma in Heeg de 
visrechten die nodig waren om vlak langs de Friese Zuiderzeekust te mogen vissen 
met fuiken. Die visrechten waren nodig om een schutwant tot aan de dijk aan te 
mogen brengen. Vervolgens werd de kuststrook in percelen verpacht aan 
individuele vissers. Ook de aalvisserij op het binnenwater werd op een dergelijke 
wijze gestimuleerd. De vissers waren arm, maar konden materiaal en boten huren 
bij de handelaren.  

De aalhalers die de vis opkochten bij de vissers en naar Gaastmeer brachten, 
huurden hun ‘ielbûsen’ (bunaakjes) van de palinghandelaar. Door dit soort 
afhankelijkheid te organiseren, werd de wederzijdse zekerheid van werk en levering 
vergroot en ontstond er door de afhankelijkheid van vissers en opkopers in de 
relatie tot de handelaren een relatief monopolie voor de handelaren. 
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Londen, 1930. Helemaal rechts de Korneliske Ykes, naast de Maria die reeds geheel afgetuigd is, 
zonder mast. Achter de aken het Custom House, het douanekantoor met magazijnen, onder meer 
met opslagruimte voor het Koninklijk Huis, The Crown. Foto onder: de situatie rond de Eerste 
Wereldoorlog. De aken hebben de lange kluiverbomen binnen gehaald, schuin over het voordek. 
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Londen, 1930. De palinghandel vanuit Friesland is bijna voorbij. De aken liggen in de drukte. 

 

 
 

Londen, 1880. Schepen voor Billingsgate Fishmarket en rechts drie palingaken van drie firma’s. 
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1.3 Gaastmeer als centrum voor de palingopslag 
 

Heeg werd in de tweede helft van de 18e eeuw het centrum van de Friese 
palinghandel op Londen. Dat was natuurlijk bijzonder, aangezien Heeg in de 18e 
eeuw maar een bescheiden dorpje met 454 inwoners, waaronder 26 schippers. De 
oorsprong van deze handel stamt echter uit het nabijgelegen vissersdorpje 
Gaastmeer, dat in die jaren ruim 100 inwoners had. Gaastmeer bestond in die tijd 
uit een kerkje, een zestal boerderijen en tien visserswoningen. Het was Wieger 
Annes Visser uit Gaastmeer die in 1727 een visaakje kocht om daarmee met z’n 
gezin aan de kost moest komen. Zijn oudste zoon Anne Wiegers Visser begon in 
1731 met de handel van levende aal op de Londense vismarkt. Hij trok naar Heeg 
en breidde daar zijn lucratieve palinghandel op Londen uit. Een jongere broer van 
Anne, Jan Wiegers Visser,  nam in 1741 het ouderlijk bedrijf in Gaastmeer over. 
Hij overleed in 1775 en zijn zoon Wieger Jans Visser nam het bedrijf over. Onder 
zijn leiding breidde de palinghandel vanuit Gaastmeer zich uit. In 1823 namen zijn 
zoon Wieger Wiegers Visser en diens zwager Jan Rintjes Visser het bedrijf over.  
Zo zijn in de 19e eeuw twee palinghandels op Londen ontstaan. Eén in Gaastmeer 
en één in Heeg. In 1844 verdeelden de handelaren in Gaastmeer, Jan Rintjes Visser 
en Wieger Wiegers Visser, de zaak onder elkaar. Jan Rintjes Visser vestigde zich 
vervolgens in Workum om daar een bloeiende palinghandel tot ontwikkeling te 
brengen.  

Vanaf 1844 bestonden er daarmee drie firma’s Visser, allemaal familie, die ieder 
voor zich eigen klanten in Londen bedienden. Iedere firma had ook een eigen 
palingaak permanent geankerd aan de ‘Dutch Mooring’ op de Thames. Drie aken 
van drie firma’s Visser. Wel familie, maar in de praktijk drie ondernemers die het 
onderling lang niet altijd met elkaar konden vinden. Ze gingen niet zonder reden 
ieder hun eigen gang en werkten alleen samen waar ze een gezamenlijk belang 
hadden, bijvoorbeeld bij het in stand houden van het ankerrecht voor Billingsgate 
Market. 

Voor deze handelaren was het van belang om de aal die zij opkochten bij vissers zo 
te bewaren, dat die maanden lang vers en vitaal bleef. Dat kon het beste in 
Gaastmeer, in de Wijde Sloot, waar het water schoon was en waar een continue 
stroming bestond tussen het meertje De Brekken ten westen van het dorp en het 
Heegermeer aan de oostkant van Gaastmeer. Het water was er in beweging door 
op- en afwaaien van het ruimere water, dat vervolgens stroomde door de smallere 
doorgang van de Wijde Sloot bij Gaastmeer. Die stroming zorgde voor de 
gewenste waterkwaliteit. Gaastmeer werd daarom voor de palinghandelaren het 
gemeenschappelijk centrum voor de aalopslag in leggers. Binnenvissers hadden wel 
karen, houten bakken vol kieren tussen de planken, die in het water hingen en 
dienden als leefnet voor de gevangen vis. De palinghandelaren gebruikten voor dat 
doel leggers, die een maatje groter waren.  
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Leggers zijn grote houten bakken die voor het grootste deel bestaan uit een 
waterdoorlatende bun waar de aal in wordt bewaard. De aal die in de herfst werd 
gevangen, bleef de gehele winter bewaard in deze diep in het water drijvende 
pakhuizen.  

Op dit moment kunnen we ons nauwelijks voorstellen, dat vanuit het vissersdorpje 
Gaastmeer 150 jaar geleden een uitgebreide internationale handel in verse aal werd 
gedreven. Van de drie firma’s Visser was de zakelijke positie van Wigle en Anne 
Visser & Zn, in Heeg de sterkste. Deze familie van succesvolle kooplui bezat rond 
1850 bijna de helft van alle onroerend goed in Heeg inclusief de scheepswerf. In 
1896 werd de palinghandel in Gaastmeer overgenomen door deze machtige firma 
Wigle en Anne Visser & Zonen uit Heeg. Die overname kreeg gevolgen voor de 
werkzaamheden op het scheepswerfje in Gaastmeer. 

 

                    
 

Gaastmeer, 1832, met roodomrand de woning van Wijger Wijgers Visser. In de Wijde Sloot 
naar het zuiden lagen de leggers tegen de wal en was de aanlegplaats voor palingaken, met de kop 
naar het meertje It Piel, dat met de Yntemasloot (links) uitkomt op het Heegermeer. Helemaal in 
het noorden lieten de palinghandelaren in 1857 een werfje bouwen, waar Roelof Ages Wildschut 
hellingbaas werd.            Foto onder: werf en woning van werfbaas Wildschut in Gaastmeer. 
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In Heeg bestonden in het midden van de 19e eeuw nog drie scheepwerven. Aan It 
Var, het vaarwater van Heeg naar het oosten, lagen er twee: de werf van Sikke 
Gosse Palsma en iets oostelijker die van Jouke Gosses Palsma. De derde werf lag 
in het centrum van het dorp, aan It Syl, waar Jaitse Meinderts Palsma werfbaas 
was. Rond 1850 werden de twee werven aan It Var opgedoekt. In 1857 overlijdt 
ook de laatste scheepsbouwer Palsma van de werf aan It Syl in Heeg.  

De Firma W.A. Visser had als eigenaar van die werf natuurlijk belang bij het 
voortbestaan ervan. Daar tegenover hun woning konden palingaken gebouwd en 
onderhouden worden. De Vissers verhuren de werf met helling daarom aan 
werfbaas Hendrik de Jong. Die was net als zijn collega Roelof Ages Wildschut, die 
in 1800 geboren was te Heeg, werkzaam geweest als scheepstimmerman op werven 
van Palsma.  

 

Toen de laatste Palsma in 1857 was overleden en Wildschut geen werfbaas werd op 
de werf in Heeg, verhuisde hij met zijn gezin naar Gaastmeer, waar hij werfbaas 
kon worden op het nieuwe werfje dat de gebroeders Wieger, Sippe en Jan Wiegers 
Visser daar hadden laten bouwen. Die palinghandelaren uit Gaastmeer hadden 
belang bij een eigen onderhoudswerf in Gaastmeer. Voor onderhoud aan de aken, 
maar ook aan de grote aalleggers die daar half afgezonken in het water lagen. 
Nieuwbouw van palingaken was in Gaastmeer niet nodig. Nieuwe aken konden 
gebouwd worden in Workum, bij Zwolsman, in Heeg, bij De Jong en in Joure, bij 
Eeltje Holtrop van der Zee. 

 

 
 

Gaastmeer, 1930. Links de woning van de gebroeders Visser. 
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Vanaf 1857 is Roelof Wildschut werfbaas op het werfje in Gaastmeer, dat hij huurt 
van de gebroeders Visser uit Gaastmeer. Zijn werkzaamheden werden vooral 
bepaald door onderhoud aan de aken van en voor de palinghandel en het maken 
en onderhouden van leggers. Na vijf jaren, in 1862, overleed Roelof Wildschut.  

Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Lourens. Deze huurde de werf tot 
1876. De gebroeders Visser deden in dat jaar de werf in Gaastmeer in openbare 
verkoop. Lourens Wildschut werd de koper en was daarmee eigenaar en werfbaas 
van de scheepswerf. In 1886 overleed hij en werd hij opgevolgd door zijn oudste 
zoon Roelof. Toen in 1896, dus tien jaren later, de palinghandel van de gebroeders 
Visser in Gaastmeer werd beëindigd, verviel voor de werfbaas het geregelde werk 
aan de aken en de leggers en moest hij nieuwe klanten zien te vinden voor zijn 
bedrijfje. Hij zal vanaf die tijd vooral bekend worden als bouwer van houten 
vissersjollen voor Zuiderzeevissers. In 1904 schakelde hij bovendien over op de 
ijzeren scheepsbouw en bouwde hij vele ijzeren skûtsjes, pramen en klippers. Na 
de Eerste Wereldoorlog werd het moeilijk voor de werf. Zijn werfje was te klein 
voor de grote vrachtschepen waar toen vraag naar was. Vanaf het midden van de 
twintiger jaren wordt er in Gaastmeer daarom overgeschakeld op de jachtbouw. 

 

 
 

Gaastmeer, waar aal bewaard wordt in leggers. Gaastmeer bleek voor dat doel een gunstige ligging 
te hebben, vanwege de regelmatige doorstroom van vers water door op- en afwaaien tussen de 
Brekken en het Heegermeer. 
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Gaastmeer, twee leggers voor de kant met aal. Een legger bestond uit een aantal vakken. De aal 
werd gesorteerd op grootte en iedere groep had een eigen vak. De legger bleef drijven dankzij een 
drijflichaan voor en achter, dat natuurlijk niet te veel mocht lekken. Regelmatig werden de drijvers 
daarom leeggepompt. 
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1.4 Workum en de palinghandel 

 

In 1897 overleed de palinghandelaar van Workum, Rintje Jans Visser (1827-1897), 
die tevens burgemeester was. Hij was rijk geworden met de palinghandel en werd 
burgemeester als erebaan zonder betaling. Hij was de zoon en opvolger van Jan 
Rintjes Visser die in 1844 zijn palinghandel naar de stad Workum had verplaatst. 
Rintje Jans Visser had geen kinderen. Zijn weduwe zet het bedrijf voort onder 
leiding van haar achterneef Jan Haagsma, die in 1892 bij het bedrijf kwam en dat in 
1900 overnam, overnam inclusief vijf palingaken en de leggers. In 1903 laat Jan 
Haagsma een stoomscheepje bouwen, de ‘Palinghandel’, om daar de paling mee te 
vervoeren. Vier jaren later, in 1907, verkoopt hij het bedrijf aan de Gebroeders 
Lankhorst uit Heeg. Die familie Lankhorst was overigens weer familie van Rintje 
Jans Visser. De Firma Lankhorst verplaatste het bedrijf van Workum naar 
Gaastmeer vanwege het daar stromende water. Om de concurrentie van 
palinghandelaren uit Holland, Kampen en Denemarken beter het hoofd te kunnen 
bieden, vervoert de firma Lankhorst de aal niet meer met palingaken, maar met het 
stoombootje de  ‘Palinghandel’. De concurrentie voer immers ook niet met 
ouderwetse houten zeilschepen, maar met moderne stalen kotters. Ook liet de 
firma Lankhorst levende palingen in kistjes naar Londen vervoeren met de 
veerboot uit Harlingen. De nog levende aal werd vers gehouden door een bovenste 
kistje met ijs. Tot aan de Tweede Wereldoorlog voeren ze op Londen. Daarna 
richtten zij zich tot 1958 op de binnenlandse handel in paling.  

 

 
 

Workum, binnen de zeesluis, met links een tjalk en twee palingaken en rechts enige visaakjes. 
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Workum, scheepswerf De Hoop van Ulbe Zwolsman, met voor de wal Wieringer visaken, met 
een bolletje en een aak op de helling en geheel rechts het Wieringeraakjacht ‘Marieke’. Deze aak 
werd in 1912 als ‘boeier’ werd gebouwd. 

 

 
 

Workum, scheepswerf De Hoop, van Ulbe Zwolsman. 

 



37 

 

 

Workum, omstreeks 1904. Het stoombootje de ‘Palinghandel’ vaart de zeesluis uit. 

 

Londen, begin dertiger jaren. Naast de twee palingaken liggen het stoomscheepje de ‘Palinghandel’ 

van Lankhorst uit Workum en het motorscheepje de ‘Thames’ van de firma Visser uit Heeg. 
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De aal wordt gesorteerd en in een van de bunnen van de palingaak gegoten. Het sorteren vond 

plaats in Gaastmeer. In Londen werd vanuit één bun aal van een bepaalde lengte/dikte 

verhandeld. De Engelse klanten hielden niet van vette schiere (grijze) aal die volgevreten op weg was 

naar de Sargassozee. Het is ook niet verstandig die te vangen. Die zorgt immers voor nageslacht. 

 

Londen, omstreeks 1920. De aal wordt verhandeld aan boord van het motorscheepje de 

‘Palinghandel’. Twintig pond in een emmertje. 
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1.5 Het einde van de palinghandel vanuit Friesland op Engeland 

De vissers op het Friese binnenwater blijken in het begin van de 20e eeuw 

onvoldoende aal aan te kunnen leveren. De Zuiderzeevisserij viel na 1932  geheel stil 

vanwege de afsluiting van de zee. De firma Visser werd reeds in de twintiger jaren 

gedwongen paling op te kopen uit Zeeland en haalde zelfs aal uit Duitsland met de 

aalhaler ‘De Harmonie’. Dat was een visaak uit De Lemmer die de firma in 1925 

overnam van de Lemster visser Bootsma en ombouwde tot aalhaler, die voor dat 

doel voorzien werd van een scheepsdiesel.  

Vanaf eind 1886 werd er met palingaken ook aal bij Denemarken opgekocht. De 

Texelsche Courant van 13 okt. 1887 vermeldt dat er voor de palinghandelaren uit 

Workum, Gaastmeer en Heeg 16 palingaken in de vaart zijn.  “Elke Londensche aak 

doet door elkander  gerekend acht reizen per jaar en vervoert dan gemiddeld 

achtduizend kilogram paling, wat dus voor allen per jaar ver over de millioen 

kilogram uitmaakt. Men begrijpt dus, dat deze handel van belang is en menigeen 

brood verschaft, vooral als men daarbij telt de kleine visschers, de 

scheepstimmerlieden, smeden, zeilmakers, touwslagers enz. In de vorige maand was 

deze handel zoo druk, dat geen enkel der groote vaartuigen in Friesland aanwezig 

was. Er waren er vijftien op reis van of naar Engeland, terwijl er een de Deensche 

kusten langs voer om paling op te koopen, ene nieuwigheid die het vorige jaar goede 

resultaten moet hebben opgeleverd. Daaruit zou men mogen afleiden, dat Frieslands 

zuidwesthoek de groothandelaren nog niet voldoende van paling voorziet en er voor 

anderen derhalve ook nog wat overblijft. Men kan er zijn voordeel mee doen.” 

 

Denemarken, Humlebaek, 1927. Aal ophalen met de Korneliske Ykes, nog zonder motor. 
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Dat economisch belang werd natuurlijk ook begrepen door Deense en Duitse 

vishandelaren, zoals de firma Friedrichs uit Lübeck. Die kon ook zelf wel paling naar 

Londen brengen. Niet met zeilschepen, zoals de Friese handelaren, maar met 

motorschepen. De Friese palinghandelaren zagen het gebeuren, maar bleven ten 

onrechte vasthouden aan het transport met zeilende palingaken.  

Het conservatieve beleid van de Friese palinghandelaren wat betreft de transport van 

aal over zee met zeilvaartuigen werd op den duur de ondergang van de Friese 

palinghandel op Londen. Tijdens het interbellum werd de handelsvloot 

internationaal in hoog tempo gemotoriseerd. De Friese palingaken bleven echter 

zeilen. Alleen de Korneliske Ykes werd in 1928 in Workum door Evert Zwolsman 

van een 44 pk Kromhout scheepsdiesel voorzien. Daar moest het onderkomen van 

de schipper voor opgeofferd worden. Dit soort tjalkachtige schepen is ontworpen 

voor de zeilvaart. Er is in het oorspronkelijk ontwerp eigenlijk geen ruimte voor een 

scheepdiesel.  

 

De tijd van de zeilende vrachtvaart op zee was rond 1930 echter al jaren voorbij. 

Door met deze oude zeilschepen te blijven varen, werd eigenlijk duidelijk gemaakt 

dat het bedrijf niet meer wilde investeren in de toekomst. De aalhandel in Londen 

werd in 1933 beëindigd. De houten schepen waren in verval geraakt, zeg maar totaal 
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verrot. Als een aak op de Theems zou zinken, wat niet denkbeeldig was, dan zou het 

lichten van het niet verzekerde schip hoge kosten voor de firma Visser in Heeg met 

zich mee hebben gebracht. De schepen van Visser werden daarom in 1938 voor 

sloopprijs verkocht en een jaar later, in 1939, kon Jan Zetzema bij een bezoek aan 

Londen niets meer herkennen van wat eens ‘The Dutch Mooring’ was. De ooit zo 

succesvolle palinghandel uit Heeg was voorgoed voorbij. 

 

 
 
Helsingoer, De aken ‘Heeg’ en ‘Korneliske Ykes’ onder winterse omstandigheden. 
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Dankzij Jan Zetzema die zijn ervaringen als motordrijver op de palingaak Korneliske 
Ykes publiceerde in het boekje 'De Friese Palingaken' (Leeuwarden, 1976), weten we 
dat de firma W. & A. Visser uit Heeg zelfs uit de Oostzee aan de Sont paling inkocht 
om te verhandelen op de Londense vismarkt van Billingsgate. Jan Zetzema kwam in 
1929 bij de firma Visser in dienst en bleef daar tot eind 1933, het jaar dat de vaart op 
Londen werd gestaakt. Vijf jaren later werd het bedrijf in Heeg definitief beëindigd. 
Lange tijd werd gedacht dat pas vanaf 1928 palingaken in Denemarken paling 
ophaalden. Recentelijk vond Willem Dekker in de Texelsche Courant van 13 oktober 
1887 een bericht dat reeds in 1886 een aak langs de Deense kust voer om aal op te 
kopen. (Bron: SdZ, mei 2022, p.64) De Korneliske Ykes voer niet alleen langs de 
Deense kust, maar ging ook aal ophalen bij haventjes aan de Sont. Het is dan de 
vraag welke route de aken namen om de Sont te bereiken.  

De replica van de Korneliske Ykes was al een keer naar Londen gevaren en ging in 
de zomer 2022 naar de Oostzee, de historische route van de aken volgend. Voor die 
tocht was het eveneens de vraag hoe die aken in de Oostzee kwamen. Van de 
Korneliske Ykes is dankzij Jan Zetzema bekend dat die door het Kielerkanaal voer 
om de Oostzee te bereiken, maar hoe werd er gevaren voordat deze aak voorzien 
was van een 44 pk Kromhout gloeikopdiesel? Op de foto uit 1927 (zie p. 39) van de 
Korneliske Ykes in Humlebaek, een havenplaats aan de Sont, had deze aak nog geen 
scheepsmotor. Die werd pas in 1928 ingebouwd. De Korneliske Ykes moest om 
Jutland heen gevaren zijn om deze haven te bereiken. Weliswaar was reeds in 1895 
het Kielerkanaal geopend, maar die verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee 
was niet toegankelijk voor zeilschepen. 

Voordat het Kielerkanaal werd geopend bestond reeds het Eiderkanaal dat geopend 
werd in 1784. Deze verbindingen tussen de Noordzee en de Oostzee was smaller en 
kronkeliger dan het nieuwe Kielerkanaal. Toch was ook dat kanaal belangrijk voor de 
scheepvaart. Met het doorsnijden van het smalle Sleeswijk-Holstein hoefden de 
zeeschepen niet de lange en gevaarlijke omweg rond Jutland te varen, om door het 
Kattegat de Sont te bereiken.  

Het is echter geen vraag of de palingaken van deze kanalen gebruik hebben gemaakt. 
Het Eiderkanaal is totaal ongeschikt voor zo'n aak om te bezeilen en zeilen op het 
Noord-Oostzeekanaal (NOK) of wel het Kielerkanaal was verboden. Dat kanaal is 
bijna 100 kilometer lang en moest in één dag afgelegd worden. De vereiste minimum 
snelheid was (en is) 9 km/uur. De maximum snelheid 15 km/uur. Er mag alleen 
overdag gevaren worden. De begintijden en eindtijden om te varen worden per 
maand aangegeven. Het kanaal was (en is) bedoeld voor grote zeeschepen met een 
stoommachine of een scheepsdiesel. Niet voor zeilschepen. Zeilen met een logge aak 
in dit kanaal met die hoge oevers is ook niet goed voor te stellen. Tegenwoordig 
varen er op het Kielerkanaal 's zomers wel veel zeiljachten. Die moeten op de motor 
langs de rechter oever blijven varen en mogen dan bij gunstige wind wel op de 
motor varende een zeiltje bijzetten. Kruisen is uiteraard verboden. Voor de firma 
Visser was het daarom belangrijk een aak te voorzien van een scheepsmotor. De 
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Korneliske Ykes kon daarmee een kruissnelheid van 9 km/uur aanhouden en mocht 
dus gebruik maken van het Kielerkanaal. De andere aken moesten om Jutland heen 
zeilen om de Sont te bereiken. Wel kwam het voor dat de Korneliske Ykes een 
andere aak van de firma Visser door het Kielerkanaal sleepte. Dat ging iets 
langzamer dan de minimumsnelheid. De Korneliske Ykes kreeg daarvoor ontheffing, 
op voorwaarde dat ze een loods meenam voor de vaart als het te donker werd. Jan 
Zetzema beschrijft daarbij op heldere wijze hoeveel voordeel het gebruik van de 
scheepsmotor opleverde voor de zeilende vrachtvaart. Door bij weinig wind de 
motor op laag toerental mee te laten lopen, kon de aak een hoogte lopen die zeilende 
onmogelijk was, wat aanzienlijke tijdwinst opleverde.  

Dat het roemruchte bedrijf van de firma W.A. Visser in de loop van de dertiger jaren 
geruisloos van het toneel verdween, nadat ze twee eeuwen de palinghandel op 
Londen had gedomineerd, blijft natuurlijk verwonderlijk. Zetzema wist dat de firma 
Visser om te overleven het bedrijf grondig had moeten reorganiseren. De 
traditionele strategie van de firma Visser was aal te bewaren in leggers in Gaastmeer 
en die pas te verkopen als de prijzen hoog waren. Er werd dus gespeculeerd met de 
verkoop van de aal. Mede door de komst van zeeschepen met stoommachines en 
dieselmotoren veranderde deze handel. Niet langer ging het om aal bewaren en 
wachten met de verkoop, maar om aal snel op de markt te brengen en daarbij ook 
tevreden te zijn als de winstmarges eens wat kleiner waren. Die overgang kon en 
wilde de firma Visser niet maken, waarmee hun bedrijf geruisloos en relatief snel uit 
beeld geraakte. 

 

Het Kielerkanaal in 1920. De bruggen zijn meer dan 40 meter hoog. 
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Gaastmeer, 1935. De aalhaler ‘Harmonie’ en een palingaak voor de kant, met vooraan twee 
aalleggers. (Foto: J.D. de Jong) De handel op Londen was twee jaren eerder, in 1933, beëindigd. 
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2. Aalvisserij in Friesland 
 

In Friesland werd niet alleen op het binnenwater op aal gevist, maar ook langs de 
dijk van de Zuiderzee. 

 

2.1 Aalvisserij op de Zuiderzee langs de dijk bij Stavoren 
 

Op historische foto’s van de Zuiderzeevisserij en de palinghandel in Heeg zien we de 
vissersschepen in functie, terwijl die schepen en dat visserijbedrijf op zichzelf 
eigenlijk helemaal geen bestaansrecht hebben. In 1812 tijdens de Franse Tijd 
rapporteerde de Prefect van het Departement Friesland aan het centrale gezag dat er 
langs de Friese Zuiderzeekust geen sprake was van visserij. Alleen in Stavoren waren 
12 vissers die met kleine bootjes drie maanden per jaar op zee vlak langs de dijk met 
fuiken op paling visten. Die 12 vissers visten natuurlijk niet zomaar uit eigen 
beweging op aal, die visserij was geen natuurlijk gebeuren, maar vond alleen maar 
plaats dankzij de vishandelaren uit Heeg. Vissen op de Zuiderzee was formeel vrij, 
maar wat moesten de mensen langs de Friese kust met die vis, behalve gewoon wat 
voor eigen gebruik? Er was voor hun geen mogelijkheid de vangst te verkopen, de 
vissers hadden geen afzetmogelijkheid. Het had voor de kustbewoners daarom geen 
enkele zin om vis te vangen anders dan om zelf op te eten. De vishandelaren uit 
Heeg hadden voor hun handel echter veel paling nodig. Zij hadden daarom in de 18e 
eeuw met het Waterschap geregeld dat er vlak langs de dijk bij Stavoren gevist mocht 
worden en lieten vervolgens twaalf mannen uit Stavoren langs dat stukje dijk vissen. 
Die twaalf vissers hadden zich daartoe verenigd tot het Stavers Vissersgilde. Dat 
bracht hun zekerheid en leverde onderlinge steun. Binnen het gilde regelden zij ieder 
jaar hoe zij het visgebied verdeelden. Dat gilde zorgde voor een monopolie voor de 
twaalf vissers en bleef zo functioneren totdat de Zuiderzee in 1932 werd afgesloten. 
Aan het einde van de 19e eeuw kwamen er wel veel meer vissers in Stavoren 
vanwege de nieuwe vangst van haring en ansjovis, die mogelijk werd dankzij de 
beschikbaarheid van netten en de zouterijen van vishandelaren Sterk en De Rook uit 
De Lemmer. Die vissers hadden echter niet het recht om met fuiken aal vlak langs 
de dijk te vangen. Dat recht was voorbehouden aan de leden van het gilde. Over die 
aalvisserij vanuit Stavoren meldt de Leeuwarder Courant van 4 oktober 1905 het 
volgende:  “De palingvisscherij langs de kust heeft wederom een aanvang genomen. 
Deze tak van visscherij wordt uitsluitend in de najaarsmaanden beoefend met fuiken 
in de onmiddellijke nabijheid van de kust.(…) Wie mocht meenen, dat deze 
visscherij, als in ’t algemeen in zee, vrij kan worden beoefend, vergist zich. Het recht 
van verpachting der kust is aan de belendende waterschappen. Zo wordt de kust tot 
genoemd doeleinde van ongeveer het Roode klif af tot circa halfweg Stavoren – 
Molkwerum ten behoeve van Stavorensche vissers verpacht vanwege het waterschap 
“Hemelumer Oldephaert en aanhoorige zeedijken”.(…) Het aantal plaatsen voor 
fuiken bedraagt langs het genoemde gedeelte van de kust 137, terwijl in de haven 
nog 39 fuiken worden uitgezet. De pachter nu staat het recht van visschen af sedert 
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onheuglijke jaren aan het Stavorensche Visschersgilde, tellende tegenwoordig 12 
leden. De visschers genieten dit recht gratis, maar daar tegenover staat, dat de 
gevangen paling moet worden geleverd aan den pachter tegen den vasten prijs van 
fl.25.- per 100 pond, groot en klein, mindere en betere soort, alles dooreengerekend. 
Buitendien ontvangen bedoelde visschers jaarlijks een hoeveelheid vischgaren, 
waardoor zij zich verplichten ook de dikke paling te leveren. (…) Eenmaal jaarlijks 
vast  vergadert het gilde en wel in Augustus. De voornaamste bezigheid is dan de 
verloting van de zetten onderling voor de fuiken in ’t komende vischseizoen. Deze 
vergadering draagt overigens een feestelijk karakter en hier voelen we verwantschap 
met de gildebroeders uit ouden tijd, die immers ook niet afkeerig waren van een 
feestelijk samenzijn. De kosten die daarbij gemaakt worden, worden bestreden uit 
een onderlinge contributie. Gewoonte is, dat de respectieve vrouwen mede van de 
partij zijn, wat de gezelligheid niet weinig verhoogt. Intusschen schijnt het, dat het 
voorrecht om mede te mogen aanzitten door de vrouwelijke echtgenooten niet 
genoegzaam is of wordt gewaardeerd, althans zij schitterden nog al eens door 
afwezigheid. Wel verre van zulks toe te juichen, zooals zeker in Brabant het geval 
geweest zou zijn, hebben de mannen een boete gesteld op ongemotiveerd verzuim, 
welk besluit ontegenzeggelijk een sterk bewijs oplevert voor de aanhankelijkheid 
onzer visschers ten opzichte hunner echtgenooten.” (LC, 4 oktober 1905) 

 

 
 
Stavoren, omstreeks 1900, met vissersjollen in de haven. Scheepjes van 5.50 – 6.50 meter lang. 
 
De gevangen aal kochten de handelaren voor een vaste (lage) prijs van het gilde. 
Behalve 12 kleine fuikenbootjes lag er daarom in de vissershaven ook een blazer. 
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Dat grote schip was van de handelaren en diende als legger, als berging voor de 
aal die in leven moest blijven. De vissers kregen een vaste prijs voor de gevangen 
vis. Er was in die situatie voor de vissers geen enkele mogelijkheid het bedrijf uit 
te breiden door met meer mannen te gaan vissen. Er waren langs de dijk immers 
niet meer vispercelen beschikbaar. Voor de aalvissers van Molkwerum en 
Laaksum lag dat niet anders. Die werkten onder vergelijkbare condities langs een 
eigen stukje dijk. Alleen op volle zee, buiten de 6 meterlijn langs de kust, was het 
vrij om te vissen, maar om dat te kunnen doen had je eigen kapitaal nodig om een 
groot schip te kunnen kopen, wat deze paupers van het Friese platteland niet 
hadden. De middeleeuwse organisatievorm van een ‘vissersgilde’ dat vasthield aan 
een monopolie voor aalvangst met fuiken langs de dijk, was voor die situatie 
daarom zo gek nog niet. Die zekerheid gold niet voor de vissers langs de Friese 
zuidkust. De firma Visser had ook de visrechten langs de hele zuidkust van 
Friesland van de Waterschappen gepacht en vervolgens verhuurd aan aalvissers.  
 

  
  

Kustvisserij met een fuik en een schutwant van rijshout naar de wal.  

 
Bovendien kochten de vishandelaren uit Heeg, Gaastmeer en Workum, allemaal 
familie van elkaar, paling op van binnenvissers die Friesland actief waren. Die 
woonden vaak op een visaakje bij hun fuiken en dichtzetten in het viswater. Net 
als de Staverse vissers langs de zeedijk mochten de binnenvissers niet zomaar 
ergens gaan vissen. Zij moesten ieder jaar een visperceel zien te pachten van de 
eigenaar van het water dat voor hun aantrekkelijk viswater was. Ze konden zich 
dat alleen permitteren, omdat zij een contract hadden met de palinghandelaren. 
Daarmee waren de vissers verzekerd van afzet, zodat zij voldoende geld 
verdienden om de vaste kosten te bestrijden en wat over te houden om van te 
leven. De kleinste aakachtige vissersbootjes in Friesland die voor de palingvangst 
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werden gebruikt, zijn de eengangs ‘boatsjes’ van rond de vier meter lengte. 
Eengangs, omdat van het vlak omhoog slechts één brede gang werd gebruikt en 
daarop kwam het boeisel. Bij twee gangen werd er een knikje toegepast en ging 
het visbootje wat meer op een tjotter lijken. Ze werden in diverse lengtes 
gebouwd, tot bijna 6 meter toe. Voor de visserij langs de Zuiderzeekust zijn deze 
visaakjes nog groter gebouwd, tot een meter of acht. Maar altijd van hout, met 
een vlakke bodem en een knik in de kim. Op het binnenwater werden de 
visaakjes geroeid of geboomd. Ook waren ze wel uitgerust met een eenvoudig 
sprietzeil, met een roer en zwaarden, zodat de visser wat grotere afstanden kon 
afleggen. 
  

  
  

     Koudum, vissers met hun eengangs boatsje.(Tresoar)  

Om de aal van de binnenvissers te verzamelen, lieten de palinghandelaren 
zeilscheepjes varen, palinghalers, die de levende aal bij de vissers opkochten en naar 
Gaastmeer brachten, waar die bewaard werd in grote leggers die bij Gaastmeer in het 
water dreven. De aalhalers waren de koeriers in dienst van de palinghandelaren. Zij 
huurden hun scheepjes van de palinghandelaren. Deze organisatie was voor de 
palinghandelaren noodzakelijk om te kunnen beschikken over voldoende levende 
paling die zij op de beroemde Londense vismarkt, op Billingsgate Fishmarket, 
konden verkopen. Zij hadden op de Thames hun vaste ankerplaatsen voor hun grote 
palingaken, vlak voor de overdekte vismarkt. Daar in Londen woonden de 
uiteindelijke klanten voor de aal die in Friesland werd gevangen. Dat kon alleen als er 
ook geleverd werd. De palinghandelaren waren daarmee afhankelijk van de vangsten 
van de vissers. Zonder toegang tot de Londense markt, zouden er in Friesland 
daarom veel minder palingvissers zijn. Deze economische keten moet je dus eigenlijk 
vanuit Londen teruglezen tot aan de binnenvisser die het recht koopt om in een 
vaartje een dichtzet te mogen plaatsen. 
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Dokkumer Ee, 1927. Een binnenvisser in een staalijzeren visaak (zonder zwaarden) met vaste 
tent en de mast ver naar achteren. (Foto: Gorter. FSM) 

 

Deze binnenvissers visten met fuiken op aal. Vaak hadden ze ook toestemming om 
met een dichtzet (in combinatie met fuiken) te vissen. Daarmee werd een kanaal ’s 
nachts volledig afgesloten. De visser woonde daarbij in een huisje of een keet naast 
de dichtzet. Ook woonden veel vissers op hun schip. Die lieten een wat grotere 
visaak bouwen met een vast onderkomen voor de mast: een schuin oplopende vaste 
‘tent’. De mast had bij die aken vaak een zeer achterlijke stand. Voor de mast 
woonde de visser met zijn gezin. In de winter trokken zij met de aak naar een 
nabijgelegen dorp om te overwinteren en bouwden daar een overkapping over de 
open kuip om wat meer beschutting te hebben gedurende het slechte jaargetijde.  
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Wijnjeterp, binnenvisser Jacob Stuiver uit Gorredijk met zijn gezin naast de visaak die in 1913 
te Drachten gebouwd werd door Roorda. Met schepnet zijn zoon Berend Stuiver (1899-1977)  

  

  
  

Leven aan boord van een visaak met tent (verhoogd voordek)  
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De Engelsman Doughty, die in 1888 met zijn Norfolk wherry over de Friese meren 
voer, verbaasde zich bij Grouw over de leefomstandigheden van zo’n binnenvisser 
die met zijn gezin op een visaakje woonde. Hij ontmoette een visser, zijn gebruinde 
vrouw en vijf zongebrande kindertjes die woonden op een aakje met een vaste tent 
voor de mast. De oudste van de kinderen was een klein meisje van zeven jaar. Zij 
ging een paar maanden per jaar naar school. In de winter, als ze met het aakje in 
Akkrum lagen om het slechte jaargetijde door te komen. Het scheepje werd dan iets 
verbouwd, zodat er ook achter de mast een overdekt onderkomen was. De arme 
kerel leek in de ogen van Doughty heel tevreden met z’n bestaan, maar Doughty 
wist, dat de vissers in Norfolk wel tien keer zoveel vis vingen, in viswater dat niet zo 
overbevist was als bij Grouw. (Doughty, 1889)  
  

2.2 Midden Friesland als centrum voor de binnenvisserij  
  

Doughty zag hoe vissersfamilies in de wateren rond Grouw actief waren en dat 
was niet verrassend. Centraal in het Friese merengebied woonden en werkten vele 
vissersfamilies. Vanuit Terhorne, Grouw, Wartena en Eernewoude. Plaatselijk 
bekend werden de Toerings uit Terhorne en Eernewoude en de vissersfamilie 
Valk uit Wartena. De aakjes waarmee zij visten, werden vooral gebouwd in Joure, 
bij Van der Zee, en in Drachten, bij Van der Werff aan het Buitenstvallaat.  
  

   
 

Arend Toering uit Eernewoude met ‘De goede Verwachting’ ( TD 1 op de Langweerder Wielen, 
ca. 1921). Toering had  voor de 40-voets visaak ‘Neeltje’ een visserijregistratie (Tietjerksteradeel, 
TD 2) om op de Zuiderzee te kunnen vissen op ansjovis. Hij viste vanuit De Lemmer.  
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 De visaken voor het binnenwater bestonden lang voordat er aken bij De Lemmer 

werden gebruikt voor de visserij op de Zuiderzee. Toen die visserij aan het einde van 

de 19e eeuw tot ontwikkeling kwam, gingen vele vissers met visaken voor het 

binnenwater op de Zuiderzee vissen. Ze lieten zich registreren bij de gemeente waar 

ze woonden, kregen een visserijnummer en konden aan de slag. De visaken voor het 

binnenwater zien we op foto’s van De Lemmer liggen bij de grotere visaken die 

speciaal voor de visserij op de Zuiderzee waren gebouwd. Het lijkt mij een vooral 

theoretische vraag of de Lemster visaken wel of niet ontwikkeld zijn uit de Friese 

binnenaken. Regelmatig wordt die vraag gesteld en natuurlijk is daar geen ‘bewijs’ 

voor. De bouw van een iets grotere en meer zeewaardige aak voor de visserij op zee 

leidde in die tijd vanzelfsprekend tot een model dat we vrij recent Lemsteraak zijn 

gaan noemen. Die waren groter dan de binnenaak, met een hogere kop en kont, dus 

meer zeeg, om opgewassen te zijn tegen de omstandigheden op zee. In die 

ontwikkeling zit niets bijzonders. De bouwers van de zeewaardige aken maakten met 

evenveel plezier een aakje voor het binnenwater.  

  

  
 

Inschrijving van de visser Toering uit Eernewoude voor visserij op de Zuiderzee. 

  

Doughty verbaasde zich aan het einde van de 19e eeuw over de in zijn ogen 
geringe opbrengst van de binnenvisserij en dat was geen toevallige constatering. 
De vangsten voor de binnenvissers waren enige decennia structureel gering. Het 
was daarom niet verrassend dat vele binnenvissers met hun aakje de Zuiderzee op 
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gingen als er in het voorjaar veel geld te verdienen was met de ansjovisvangst. Ze 
hoefden hun schip slechts te laten registreren en ze konden naar De Lemmer om 
het ruime sop te kiezen. Op de Zuiderzee ging het bij deze vissers om 
seizoensvisserij en ook alleen als er wat te vangen was. Dus waren het ook nog 
eens voor de visserij op zee gelegenheidsvissers. De andere maanden van het jaar 
visten ze op het binnenwater, terwijl ze in de winter met hun aakje naar de 
dorpen trokken om de koude maanden door te komen.  
De aanwezigheid van vissers met binnenaken op de Zuiderzee was echter geen 
uitzondering. In slechte jaren trokken vissers van Eernewoude, Wartena en 
Terhorne zelfs naar Kampen en Hasselt om daar hun vissersgeluk te beproeven.   
 

  
  

Wartena, ca. 1920. Visser J. Valk boomt zijn visaak door de brug in het dorp. (Foto: Tresoar)  

 

De Lemmer werd aan het einde van de 19e eeuw de belangrijkste visserijhaven 
van Friesland, maar was dat eerder helemaal niet. Veel vissers waren van 
oorsprong geen Lemsters, maar waren in de 19e eeuw naar het havenstadje toe 
getrokken om van daar uit te gaan vissen. De haven werd ook gebruikt door 
vissers vanuit andere gemeenten, door bijvoorbeeld vissers van het binnenwater 
die bij goede vangsten van ansjovis hun werkterrein verlegden naar de Zuiderzee.  
Sommigen vestigden zich voorgoed in De Lemmer, zoals Willem Toering, maar 
andere leden van de vissersfamilie Toering trokken na verloop van tijd weer terug 
naar hun thuisbases in Terhorne en Eernewoude.  
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Wartena, jaren dertig. De familie J. Valk met een oma voor de woning met bedrijfsruimten aan 
het begin van de Rogsloot. (Foto: S.Valk-Van Meerloo; collectie S. v.d. Meulen)  

 

 
 

De aalhaler van Valk in Oostermeer, in het begin van de 20e eeuw. De aal die bij vissers werd 
opgekocht, werd met dit scheepje naar Gaastmeer gebracht. 
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Die dynamiek in de visserij was in die tijd heel gewoon. Honderd jaar geleden 
zouden de dorpen op het platteland gesloten gemeenschappen zijn, maar dat gold 
niet voor de mannen die rondtrokken om werk te vinden en evenmin voor de 
binnenvissers. Voor de visserij op het binnenwater moesten zij vergunningen 
kopen, maar de zee was vrij. Als de vangsten binnen tegen vielen, trokken ze naar 
de Zuiderzee en de haven van De Lemmer was voor hen de uitvalsbasis. Die 
haven was gewend aan ‘vreemd volk’ in tegenstelling tot Stavoren, waar de vissers 
een veel meer gesloten groep vormden. Het Stavers Vissersgilde beschermde de 
belangen van de eigen vissers en probeerde daarom buitenstaanders waar 
mogelijk te weren. Die voelden zich bij die aanpak niet op hun gemak in 
Stavoren, maar ze konden vrij aan de slag in De Lemmer, zodat de keuze niet 
moeilijk was.  
 

 
 
Stavoren, vissershaven in de dertiger jaren, met vooraan een Workumerbol (ST 10) die gebouwd 
zou zijn als ielbûs voor W. Visser in Heeg en na de Tweede Wereldoorlog bekend werd als 
houten Lemsteraakje van de Lemster visser Jurjen Bootsma (LE 107). 
 

2.3 Binnenvisserij was aan strenge regels gebonden                           
 
Wie denkt dat het in de provincie Friesland met al dat schone water en die 
geringe bevolkingsdichtheid voor vissers een paradijs was, die heeft het mis. Net 
als tegenwoordig hadden vissers ook eeuwen geleden toestemming nodig om te 
kunnen vissen. Alleen het vissen met een hengeltje vanaf de wal mocht zonder 
vergunning. Het land en het water was namelijk altijd bezit van iemand. Een 
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particuliere eigenaar of een overheidsinstantie. Die konden het recht op vissen in 
eigen water verpachten onder strenge voorwaarden van het te gebruiken vistuig. 
De vissers moesten zich laten registreren bij de gemeente waar zij woonachtig 
waren om in publiek water te mogen vissen. Voor het vissen in water van een 
particuliere eigenaar hadden de vissers een consentbrief van de eigenaar nodig. 
Dat was dus afwijkend van het vissen op zee. Zeevisserij was vrij. Voor de 
Zuiderzeevissers veranderde dat pas in 1911, toen de Zuiderzee door de regering 
tot kustwater werd verklaard en alle vissers zich opnieuw moesten laten 
registreren als kustvisser. In 1932 herhaalde dat proces zich voor de vissers die op 
het IJsselmeer bleven vissen na de afsluiting van de Zuiderzee. Zij moesten zich 
laten registreren als binnenvisser.                                                                            
 
Het was tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vanzelfsprekend dat eigenaren 
van vastgoed, van grond, water en kunstwerken (bruggen, sluizen) van anderen 
flinke bedragen vroegen om gebruik te mogen maken van hun bezit. Het 
verpachten van viswater, heffen van tol bij bruggen (zowel bij het verkeer over 
land als bij de scheepvaart) en sluizen of het laten betalen om door een bos te 
mogen wandelen, hoorde tot de normale inkomstenbronnen voor deze 
kapitaalbezitters. Op hun beurt moesten zij belastingen betalen over hun kapitaal 
aan de landelijke overheid. Alleen de maatschappelijke elite betaalde 
rijksbelastingen. De belastingen die in de 20e eeuw voor iedereen ‘normaal’ zijn 
geworden, bestaan daarom nog maar korte tijd. Het werk van arbeiders werd in 
de 19e eeuw nog niet belast. Er bestond nog geen loonbelasting en ook de 
omzetbelasting is pas in de loop van de 20e eeuw ingevoerd. Een historische 
belasting die reeds in de 16e eeuw was ingevoerd, was echter de grondbelasting. 
In de Franse Tijd werd deze belasting opgenomen in het stelsel van directe 
belastingen, naast de personele belasting en het patentrecht. Om de 
grondbelasting te kunnen heffen en innen, werd het kadaster opgericht. Er werd 
precies bepaald welk stukje grond van wie was, zodat er een objectieve grondslag 
zou ontstaan voor deze heffing. Dat werk had nogal wat voeten in aarde en werd 
pas in 1832 voltooid. De historische Hisgis-kaarten waarvan ook delen in dit 
boek zijn opgenomen, hebben we te danken aan dat werk.  Een andere directe 
belasting was de personele belasting die gebaseerd was op persoonlijk bezit. Als 
grondslag telde bijvoorbeeld de huurwaarde van een woning, het aantal deuren en 
vensters, het aantal schoorstenen, het meubilair, het aantal dienstboden en 
paarden. Voor ons is de loon- en inkomstenbelasting normaal, maar die bestaat 
pas vanaf 1940. Voor die tijd werd alleen het inkomen (vermogen) van 
kapitaalbezitters belast. Met de Grondwet van 1848 kregen ook alleen deze 
vermogende belastingbetalers stemrecht. In 1850 waren er slechts 81.000 mannen 
die de leden van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten mochten kiezen, op 
een bevolking van drie miljoen mensen. Het algemeen kiesrecht voor mannen 
werd pas in 1913 ingevoerd en vrouwen kregen hun algemeen kiesrecht in 1922. 
Daarmee werd gebroken met het stelsel dat alleen zij kiesrecht hebben die 
(voldoende) belasting betalen aan de Staat. 
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De gewone mensen die met hun handen aan de kost moesten komen, hadden in de 
19e eeuw te maken met lokale en provinciale verordeningen en reglementen, zoals 
het betalen van allerlei heffingen, het betalen voor consenten om bijvoorbeeld te 
mogen vissen, het betalen van tol en bruggelden om ergens heen te kunnen. Door 
het ontbreken van de leerplicht bestond er veel analfabetisme. Vooral de burgerij 
en de aristocratie vonden het nodig hun kinderen naar school te sturen, maar in 
arbeiderskringen moest er vooral gewerkt worden. Een goede arbeider was tot ver 
in de 20e eeuw niet iemand die veel geleerd had, maar iemand die sterk en handig 
was en in de praktijk veel aan kon. 

 

 
 

Bekendmaking in de Leeuwarder Courant: 12-12-1892 
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    Bekendmaking in de Leeuwarder Courant: 09-12-1895 
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Links op de kaart: geschreven ’recht Visser Heeg’ In De Morra Perceel 16 en 15 van de 
‘Gebroeders Knobbe’. Rechts van de Galamadammen perceel 14 in De Kuijlart met 
‘dichtzetvisscherij H. deVries’. Foto onder: veel percelen van de Gebroeders Netten. 
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Het Heegermeer in het noordoostelijk deel met de percelen 1 t/m 4 van de Gebr. Finnema en Van 
Netten. 1930 

 

 
 

Kaart van De Morra, De Oorden, De Fluessen en het Heegermeer met ingetekend aan welke 
vissers percelen zijn verpacht. 1930. 
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Vanaf de oevers van een meer werden door aalvissers meestal fuiken uitgezet. 
Vissers die een deel van een vaart hadden gepacht, konden ook toestemming 
vragen om een dichtzet aan te leggen.  

 

 
 

Bij een dichtzet sluit de visser de vaart geheel af door vanaf beide oevers palen in 
de grond te heien, waartussen netten worden gespannen tot op de bodem van het 
water. Deze netten zijn bedoeld als keernet. Er wordt geen vis mee gevangen, de 
vis wordt slechts gekeerd, tegengehouden. De visser is verplicht in het midden een 
opening te laten om de scheepvaart te laten passeren. De wijdte van de opening 
wordt voorgeschreven in het Provinciaal Reglement. Overdag kunnen de schepen 
de dichtzet passeren, maar ’s nachts sluit de visser de opening af met een net dat 
hij vanaf de wal van de bodem van het water omhoogtrekt. De doorvaartopening 
wordt aangegeven met vlaggetjes en ’s nachts branden er twee lantaarns.  

De trekkende paling wordt bij een dichtzet tegengehouden door het net en naar 
een zijkant gedreven, waar de aal in een van de fuiken terechtkomt. 

 

De visser woont naast de dichtzet in een aakje of heeft een schuurtje op de kant 
om te verblijven. Bij het schuurtje staan meestal diverse lange stokken om fuiken 
in de bodem van de vaart uit te kunnen zetten. Ook heeft hij bij zijn keet vaak een 
taanketel om de katoenen netten te kunnen tanen. Zonder die bescherming zouden 
de kostbare netten spoedig door rot aangetast worden. De gevangen aal wordt 
bewaard in de bun van het visaakje of in karen, zeg maar kleine leggers, die in het 
water hangen. 
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Een dichtzet bij Makkum, getekend door W.J. Dijk. Onder: karen die boven water zijn 
gehaald, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie. 
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Aakje met tent van een binnenvisser, bij drie karen om de aal te bewaren tot die opgekocht 
wordt door de schipper van een ielbûs, die de vis naar de vishandelaar brengt. 
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Het visaakje van Klaas Knobbe aan De Morra, perceel 16, geschilderd door W.J. Dijk. Het 
scheepje heeft een vaste tent waaronder gebivakkeerd kan worden. Knobbe pachtte vispercelen op 
de Morra. Hij woonde in Woudsend. Door de week verbleef hij op z’n visaakje en zondags was 
hij thuis. Zijn aakje werd in 1893 gebouwd bij Eeltje Holtrop van der Zee in Joure, waar ook 
vele fraaie boeiers en enige palingaken zijn gemaakt. 
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Galamadamen, 1948. Everen de Vries met familie bij zijn visstek. 

 

 
 

Kolderwolde, 1962. Visser Everen de Vries uit Warns bij zijn stek met fuikenstokken en een 
taanketel aan de zuidoever van de Fluessen, bij Kolderwolde. 
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Everen bij de taanketel waarin zijn netten duurzaam worden gemaakt. 

 

 
 

Kolderwolde, 1962. Binnenvisser Everen de Vries bij zijn stek. 
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2.4 Wonen op een visaak 

 

De meeste binnenvissers met een wat grotere visaak, van zo omstreeks 7 meter 
lang, woonden op hun aakje dat tevens hun werkplaats was. Op de wal hadden ze 
vaak nog een keet met wat materiaal, stokken, netten en lijnen. De gevangen aal 
kon bewaard worden in de bun van het aakje, totdat deze opgekocht werd door de 
schipper van een aalhaler die in dienst was van de palinghandelaar in Heeg, 
Gaastmeer of Workum. 

 

 
 

Visaakje bij een dichtzet. De visser woont onder de vaste tent voor de mast. 

 

Natuurlijk was het wonen op het aakje zeer eenvoudig. Toch was het niet 
ongebruikelijk dat de visser met zijn gezin op de aak de zomer doorbracht bij de 
fuiken of de dichtzet. In de 19e eeuw was er nog geen leerplicht voor de kinderen. 
Die hoefden dus niet naar school. Aan boord werd gekookt op petroleumstellen, 
zoals ook overal in de woningen van de dorpen. De elektrificatie van het platteland 
kwam pas in de eerste decennia van de 20e eeuw. Het stadsgas dat in grotere steden 
geproduceerd werd om op te koken, was in dorpen meestal afwezig. Voor 
verlichting en voor het koken was men op petroleum aangewezen. Het water dat aan 
boord nodig was om te koken, om op te drinken en voor de was, kwam uit het 
buitenwater. Dat wassen van kleren en het reinigen van het eigen lichaam gebeurde 
wat minder intensief dan tegenwoordig gebruikelijk is. Het was heel normaal dat 
plattelanders er wat grauw en groezelig uitzagen. Het belang van hygiëne werd pas in 
de loop van de 19e eeuw door medici begrepen. Het duurde nog decennia voordat  
gewone mensen hun wijze van leven om die reden aanpasten. 
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Foto’s van het interieur van een visaak, onder de vaste tent. Collectie Simon van der Meulen. 
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Voor de winter werd de visaak verplaatst naar een dorp. Daar werd de open kuip 
van de aak overdekt en dichtgemaakt. De kinderen konden gedurende de 
wintermaanden naar school, nu de aak in de bewoonde wereld lag. Dat gaf aan 
boord ook wat leefruimte als de kinderen overdag elders waren. 
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De visser Haaye Siksma in zijn aakje bij een dichtzet die hij had in de Boorn. Op de wal zit 
zijn ‘wetterhoun’, een Friese jachthond voor waterwild: otters, bunzings en eenden. Ook houdt de 
hond de ratten en muizen op afstand. 

Het aakje is in 1976 verkocht aan J.J. Bakker te Sneek. (foto: collectie Simon van der 
Meulen) 

 

Binnenvissers op hun aakjes leefden eenvoudig, in de natuur. Naar moderne ideeën over leven en 
werken ontoelaatbaar, maar jarenlang was dit voor deze vissers geen enkel probleem. Het was 
hun leven en ze genoten van hun relatieve vrijheid. Ze waren natuurlijk ook niet permanent aan 
het vissen. Ze wachtten tot de vis in hun fuik was gezwommen. Gedurende die ‘wachttijd’ 
hielden ze zich bijvoorbeeld onledig met jacht op eenden en ganzen. De wetterhoun (fries voor 
‘waterhond’) hielp daarbij de buit binnen te halen, te apporteren. In Friesland werd nog een 
andere jachthond gebruikt, de stabij, die echter minder robuust is dan de wetterhoun. De laatste 
valt op door zijn brede kop en korte nek, naast natuurlijk de stevige, korte krullen van de 
vacht. 
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3. Koeriersdiensten tussen de vissers en de palinghandelaren 

 

De Friese palinghandel op Londen kon bestaan, omdat er in Londen een vraag was 
naar levende aal van goede kwaliteit. Zonder de vismarkt in Londen hoefde de firma 
W.&A. Visser Zonen uit Heeg geen aal naar de overkant van de Noordzee te 
brengen en hoefden de vissers in Friesland geen aal te vangen. De Zuiderzeevisserij 
vanuit Friesland kwam pas aan het einde van de 19e eeuw tot ontwikkeling, nadat 
Lemmerse vishandelaren als Johannes Sterk, Poppe de Rook en Jan Pen 
afzetmogelijkheden zagen in Duitsland en zij het beginnende vissers langs de Friese 
kust mogelijk maakten ansjovis te vangen met staand want vanuit een klein scheepje. 
Voor de handel in levende paling was eeuwen lang het Stavers Vissersgilde actief, dat 
bestond uit 12 vissers die met kleine schuitjes aal vingen langs de dijk met fuiken. Zij 
huurden van de palinghandelaren uit Heeg de percelen langs de dijk waar zij 
mochten vissen. Diezelfde handelaren kochten de aal op bij de tientallen vissers die 
op het binnenwater een perceel viswater pachtten van het Waterschap of een 
gemeente. 

 

Woudsend, Eewal, een palingaak met langszij een ‘ielbûs’, het Wieringeraakje ‘Strijd’ van de 
firma Visser. Woudsend werd een centrum voor overslag van aal op de grote palingaken. Aal lange 
tijd bewaren deed men in de leggers te Gaastmeer. 

De verbinding tussen de vissers met hun kleine boatsjes en aakjes enerzijds en de 
handelaren met hun grote palingaken anderzijds werd tot stand gebracht door 
transporteurs die in dienst stonden van de handelaar. Met 'ielbûsen' werd de aal door 
deze koeriers opgehaald bij de vissers en afgeleverd bij de handelaren. De benaming 
‘ielbûs’ is wel eens gekoppeld aan de ‘haringbuizen’ uit de middeleeuwen, schepen 
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die in Zeeland en Holland werden gebruikt. Maar dat lijkt me niet terecht. Een ‘bûs’ 
is Fries voor ‘zak’. Met een ‘ielbûs’ wordt de paling bij de vissers opgekocht en in het 
schip verzameld, ‘yn e bûs’. Opgehaald voor vervoer naar de leggers bij Gaastmeer.  

In Stavoren werd in de 19e eeuw de aal ter plekke verzameld in een blazer van de 
palinghandelaren die in de haven was gelegd en dienst deed als legger. Je vraagt je af 
vanuit de moderne tijd hoe die mensen onderling communiceerden over de 
vangsten, de voorraden en de overslag van aal. De nu vanzelfsprekende mobiele 
telefonie is immers pas van de laatste decennia. Honderd jaar geleden was ons land 
echter bezaaid met hoge zendmasten voor radiotelegrafie, een uitvinding van 
Marconi. In ieder dorpje was bovendien een postkantoortje waar in Morse berichten 
radiografisch als telegram verzonden konden worden. Dat ging snel en effectief. 
Ogenschijnlijk is onze wereld in honderd jaren sterk veranderd, maar dat is schijn. In 
de kern is de sociaal-economische werkelijkheid in veel opzichten dezelfde gebleven.  

De palinghalers worden wel eens voorgesteld als snelle boten, als voertuigen van 
koeriers die altijd haast hadden, maar dat lag in de praktijk anders. Bij de 
palinghandel hadden de reders uit Workum, Gaastmeer en Heeg helemaal geen 
haast. De aal werd immers in Gaastmeer opgeslagen en nog maanden lang bewaard. 
Belangrijk was in die jaren, dat de ‘ielbûs’ een flinke bun had als bergruimte om aal 
zo te kunnen vervoeren, dat die gezond in leven bleef. Zo kocht Wigle Visser in 
1922 de visaak die Auke van der Zee in Joure in 1905 voor Arend Poepjes had 
gebouwd. Arend Poepjes gaf de aak de naam ‘Morgenster’ en liet het schip bij de 
gemeente Lemsterland registreren als LE 104. Dat was een groot schip, ruim 2 meter 
langer dan de meeste andere visaken uit De Lemmer. Later viste Willem Bootsma 
ermee onder nummer LE 25. Dat schip was groot en ruim, maar kon beslist niet snel 
genoemd worden. Het ging de palinghandelaar niet om snelheid, maar om kwaliteit. 
De aal moest in de bun van het schip genoeg ruimte hebben om gezond en levendig 
te blijven. Deze grote ‘ielbûs’ kreeg de naam ‘Harmonie’, wat ook niet de indruk 
geeft van een eenzijdige aandacht voor snel varen. Ook het Workumer bolletje dat 
Wigle Visser eerder rond het jaar 1889 in Workum bij Zwolsman liet bouwen als 
palinghaler was niet snel met zijn brede vormen, maar wel ruim, net als het 
Wieringeraakje ‘Strijd’ dat hij in de twintiger jaren nog had. Haast was helemaal niet 
geboden bij deze aalhalers. De vis werd nog maandenlang in Gaastmeer bewaard, 
voordat ze in Londen op de markt werd gebracht. In Heeg lag de houten ielbûs 
‘Voorwaarts’, een zeer fraai model visaak van de firma Visser. In de 20e eeuw zijn de 
zeilende houten ielbûsen echter door ijzeren motorscheepjes vervangen. De firma 
Visser had in de twintiger jaren de palingaken ‘Heeg’ en ‘Korneliske Ykes’, en de 
aaljagers ‘Harmonie’’ (een grote voormalige Lemster visaak), het fraaie aakje 
‘Voorwaarts’, het houten Wieringeraakje ‘Strijd’ en de grote Volendammer kwak 
‘Koerier’. Met de laatste twee houten zeilschepen werd toen nog maar incidenteel 
gevaren om aal in te kopen en te verzamelen. Het waren geen vissersschepen meer, 
maar handelsschepen die in de Zuiderzeehavens door de vissers met argwaan 
werden bekeken, omdat ze de prijs van de aal bij de afslag beïnvloedden. 
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Heeg, 1926. Vooraan de palingaak ‘Heeg’ en daar achter de ‘Korneliske Ykes’. 
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Heeg, 1928. Op de helling de klaveraak ‘De Stad Workum’ van de firma Lankhorst en voor de 
helling de aalhaler ‘Koerier’ van de firma Visser. (Tekening W.J. Dijk. De tekenaar schrijft dat 
links de palingkoper ‘Harmonie’ ligt, (Dijk, 1977, p.62), maar daar vergist hij zich mee.) 

 

Gaastmeer, 1930. Links de aalhaler ‘Strijd’, een houten Wieringeraakje, en rechts de palingaak 
Korneliske Ykes, beide van de firma Visser. 
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Heeg, 1930. Rechts de palingaak Korneliske Ykes en bij de werf de aalhaler ‘Koerier’, een 
Volendammer kwak. Beide schepen waren eigendom van de firma Visser & Zonen. 
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Het bedrijfsmodel van de firma Visser uit Heeg was een monopolie te bereiken op 
de markt voor levende aal in Londen. De aalvissers in Friesland waren voor hun 
afzet afhankelijk van de firma Visser. Die aalvangst had de firma daarmee onder 
controle. De vissers kregen weliswaar lage, vaste prijzen, maar hadden wel de 
zekerheid dat ze de aalvangst kon verkopen. De paling werd bij de vissers opgehaald 
door koeriers die voeren met ielbûsen, palinghalers, die de firma aan deze schippers 
verhuurde. De aanvoer was daarmee eveneens onder controle. De vismarkt in 
Londen kon worden gemanipuleerd door strategisch schaarste te creëren en daarmee 
de prijs hoog te houden. Dat deed de firma Visser door de aal te bewaren in leggers 
te Gaastmeer en mondjesmaat op de markt in Londen aan te bieden. De firma 
Visser had dus geen haast met het vervoer van paling. Niet van de visser naar de 
legger in Gaastmeer en niet van de legger naar de markt in Londen.  

Dit bedrijfsmodel kon alleen bestaan bij een vrijwel monopolie op de markt in 
Londen. Zodra andere handelaren in levende aal een substantiële hoeveelheid voor 
een lagere prijs op de markt zouden brengen, zou de palinghandel vanuit Heeg in de 
problemen komen. Dat gebeurde in de 20e eeuw. Vanuit Denemarken, Duitsland en 
ook Nederland werd in Londen levende aal aangeleverd tegen een lagere prijs dan de 
firma Visser in gedachten had. Dat kon doordat de concurrentie de aal niet maanden 
bewaarde, maar gewoon direct op de markt bracht en dan bekeek wat de aal op de 
markt waard was. Deze handelaren hadden geen kosten van palingopslag zoals de 
firma Visser die wel had in Gaastmeer. Ze probeerden niet de markt te manipuleren. 
Ze voeren met moderne motorschepen en passeerden zo letterlijk en figuurlijk de 
traditionele zeilende Friese palinghandel.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd er vanuit Friesland uiteraard 
helemaal geen aal meer verkocht op de Londense vismarkt. Nederland bleef in die 
oorlog neutraal, maar buiten Nederland woedde ‘de grote oorlog’, erger dan de 
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog was de situatie sterk veranderd. De handel 
herstelde zich, maar kwam niet meer op het oude niveau, vooral omdat er 
concurrenten waren gekomen die met moderne schepen eveneens levende aal op de 
Londense markt brachten. In de dertiger jaren kwam de economische crisis met de 
wereldwijde financiële verliezen en hoge werkloosheid.  

De twee aken die na de oorlog nog op Londen voeren, de ‘Heeg’ en de ‘Korneliske 
Ykes’, werden in 1932 uit de vaart genomen. De handel op Londen was in 1933 door 
de firma W. A.Visser en Zn. te Heeg in feite beëindigd. In Londen lagen aan de 
‘Dutch Mooring’ nog twee oude, rottende aken. De ‘Maria’ van de firma Visser en de 
‘Stad Workum’ van de firma Lankhorst. Vanaf die schepen werd nog wel wat aal 
verkocht die in kistjes van 100 pond werd aangevoerd met de Harlinger boot. In 
1936 werd de ‘Stad Workum’ verkocht en twee jaren later ook de ‘Maria’. Beide 
schepen voor sloopprijs. De Maria voor 45 Engelse Ponden, goed honderd harde 
Hollandse guldens uit 1938.  Het recht van de ‘Dutch Mooring’, de taxvrije 
ankerplaats voor Billingsgate, werd in 1938 ‘teruggegeven’. 
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Heeg, het Syl, ca. 1900. Rechts vooraan een legger om aal levend in te bewaren. Op de helling van 
de scheepswerf een palingaak en links de fraaie aalhaler ‘Voorwaarts’.  
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Londen, 1933. De palinghandel op Londen is vrijwel beëindigd. Aan de ankerboei voor de 
vismarkt liggen het motorbootje de Thames, de aak Maria en de aak Stad Workum. De laatste 
zelfs ontdaan van de mast.  

 

De palingaak ‘Dorp Heeg’ is de laatste aak die in Heeg in 1868 bij De Jong is gebouwd. In 1922 
werd de aak in het ijzer gezet en uiteindelijk werd de aak als vislegger gebruikt door de Gebr. Van 
der Berg in Makkum (zie foto uit 1946). (Bron: Vroom, 1967) 
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4. Summa summarum 

 

Gedurende meer dan een eeuw slaagden enkele palinghandelaren uit Gaastmeer, 
Heeg en Workum erin een monopolie te realiseren voor de handel in levende paling 
op de Londense vismarkt. Nadat Wieger Annes Visser uit Gaastmeer in 1731 een 
start had gemaakt met deze handel, kreeg dit initiatief een vervolg in 1779, toen in 
Heeg de firma W.A. Visser en Zoonen werd opgericht. Vanuit Heeg werd gericht 
gewerkt aan de opzet van een monopolie bij de verkoop van levende aal op de 
Londense vismarkt. Aalvissers op het binnenwater en langs de Friese Zuiderzeekust 
kregen met contracten de zekerheid van afzet, zodat het vangen van paling voor hun 
zakelijk aantrekkelijk werd. De firma Visser regelde dat de aal bij deze vissers werd 
opgehaald, door een netwerk te organiseren van koeriersdiensten. Met zogenaamde 
‘ielbûsen’ lieten zij de aal ophalen bij de vissers, die een vaste prijs per kilo 
ontvingen. Het Stavers Vissersgilde dat ook een contract met de palinghandelaren 
had, bewaarde de langs de kust gevangen aal in een blazer die in de haven lag. 
Binnenvissers hadden een bunaakje of bewaarden de paling in een kaar. De aal werd 
door de koeriers bij de vissers opgehaald en naar Gaastmeer gebracht, waar grote 
leggers in het water dreven waar de paling maanden lang levend in werd bewaard.  
In de 19e eeuw werd deze palinghandel zo’n succes, dat het de firma Visser moeite 
kostte voldoende aal aan te leveren. Het netwerk van koeriers met ‘ielbûsen’ werd 
uitgebreid met verzamelplaatsen als Woudsend, Wartena en ook De Lemmer. 
Uiteindelijk werd de meeste paling bewaard in leggers bij Gaastmeer. Van daar uit 
werd de aal met grote aalschuiten, die we later palingaken zijn gaan noemen, naar 
Londen gevaren, waar de palinghandelaren een vrije ligplaats hadden op de Theems, 
aan een ankerboei vlak voor Billingsgate Fishmarket. Daar werd de aal vanaf de aak 
verhandeld met klanten. De paling werd dus niet op de markt zelf gebracht, want 
dan moest er marktgeld betaald worden. De klanten gingen met een roeiboot vanaf 
de kant naar de aak om aal in te kopen. 
Opvallend in dit bedrijfsmodel is de opslag van aal in leggers te Gaastmeer. Door 
deze opslag konden de handelaren de Londense markt bespelen. Door de markt 
mondjesmaat vanuit de voorraad in Gaastmeer te bedienen, konden zij speculeren en 
hogere prijzen vragen. Als je een monopolie op deze handel hebt, dan is dit een 
effectieve werkwijze. Het werd echter ook de ondergang van de Friese palinghandel.  
Deze soevereiniteit bij de handel op Londen veranderde in zelfgenoegzaamheid, 
waardoor nieuwe ontwikkelingen van de 20e eeuw niet goed werden ingeschat. De 
zeilende vrachtvaart werd in die jaren snel ingehaald door vachtvaart met 
stoomschepen en schepen met dieselaandrijving. De palinghandelaren gebruikten 
echter zeilschepen. Om bij Billingsgate Fishmarket in Londen te komen, moesten de 
palingaken echter wel de Theems op gesleept worden. Met alle drukte van moderne 
scheepvaart op die rivier was het onmogelijk geworden daar te zeilen.  
De nekslag voor de Friese palinghandel was echter de komst van concurrenten uit 
Denemarken, Duitsland en ook uit eigen land, bijvoorbeeld uit Kampen. Nieuwe 
vishandelaren brachten met moderne motorkotters verse aal snel en rechtstreeks op 
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de Londense vismarkt brachten. In de markthallen zelf en niet op een geankerde aak 
op stroom. Zij verkochten zonder een spel te spelen met achtergehouden voorraden 
om de prijs kunstmatig hoog te houden. Met die werkwijze werd het monopolie van 
de Friese handel doorbroken. Ook na de Eerste Wereldoorlog weigerde de firma 
Visser echter het roer om te gooien. Toen de Zuiderzee werd afgesloten hield het 
met de palinghandel op. In 1933 werd niet alleen het Stavers Vissersgilde opgeheven, 
maar beëindigde ook de firma Visser de palinghandel op Londen. Twee aken bleven 
er nog 5 jaren liggen aan de ankerboei en werden vlak voor de oorlog tegen 
sloopprijs verkocht. Die legendarische palingaken hadden hun tijd gehad. De vele 
aalvissers op het binnenwater schakelden over op het leveren van gerookte paling 
voor de binnenlandse markt. Een vergeten segment is echter de tussenschakel van 
koeriers met hun ‘ielbûsen’. Die gebruikten heel verschillende scheepstypen. 
Bijvoorbeeld visaakjes van 7 - 8 meter zoals de ‘Voorwaarts’ van de firma Visser en 
de Workumer bol die later als LE 107 bekend werd. Of de ‘Wilhelmina’ uit Workum 
waar Peter Tolsma onderzoek naar deed. Maar ook de voormalige Lemster visaak 
‘Harmonie’ (LE 25) en een Volendammer kwak ‘Koerier’ van de firma Visser en de 
Wieringer aak ‘Strijd’. Die veelheid aan schepen en scheepjes vond nieuwe 
bestemmingen, waarna echter vaak werd vergeten dat ze ooit de bijzondere functie 
van ‘ielbûs’ bij de palinghandel hadden vervuld: het opkopen en verzamelen van de 
paling bij de palingvissers. 
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Bijlage 

Voorbeelden van aalschuiten, ielbûsen, visaken en boatsjes. 

 

1. Palingaken of wel aalschuiten 

 

Sicco van Albada, schuitenkenner bij uitstek, wijst er op dat in de jaren van de 
palinghandel op Engeland niet werd gesproken van ‘palingaken’. ‘In die tijd sprak 
men niet van paling, maar van ‘aal’. De vis werd niet vervoerd met ‘palingaken’, 
maar met ‘aalschuiten’, want ‘aken’ waren om mee te vissen en ‘schuiten’ om mee 
te vervoeren. Later noemde men deze schepen ook ‘bunschip’ of ‘Engelsche aak’. 
(Albada, 2019, p.9) 

 

 
 

Bouwtekening van een palingaak ten behoeve van de modelbouw. Maker Wieger de Bruin, 1986. 
(FSM) 
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Bij het tuigage van een palingaak valt de voorlijke stand van de mast op, ter wille van de 
bunruimte, waardoor het grootzeil een moeilijk te hanteren zeil is en de lange giek net als bij de 
zeetjalken kwetsbaar is bij zware belasting. 

 

2.   Ielbûsen of palinghalers 

De aalhalers vormen een bijzondere categorie scheepjes. In Friesland werden ze 
‘ielbûs’ genoemd. Een palinghaler was geen scheepstype, maar de naam voor de 
functie van het scheepje. Met de aalhalers werd niet gevist, maar werd de aal bij de 
vissers die een contract hadden met een palinghandelaar opgekocht, verzameld ‘yn e 
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bûs’ en vervolgens vervoerd naar die palinghandelaar. Een aalhaler was lang niet 
altijd een snelle zeiler, zoals vaak gedacht was. Snelheid was voor de handelaren niet 
het belangrijkste. Het scheepje moest een ruime bun hebben om de levende aal goed 
kunnen bewaren. De paling werd bij de vissers opgehaald en afgeleverd bij 
palingaken in de provincie of direct bij de aalleggers in Gaastmeer. De centrale 
bewaarplaats voor levende aal in Friesland was immers Gaastmeer, waar de firma 
Visser aalleggers had liggen om de aal in te bewaren.                                              
Schippers van de diverse aalhalers voeren dus als koeriers heen en weer tussen de 
vissers en de visopslag van de handelaar. Zij huurden meestal hun aalhaler van de 
vishandelaar. Voor het binnenwater waren de aalhalers visaakjes van ruim zeven 
meter met een flinke bun om de vis in te bewaren. De mast was strijkbaar. De 
palingvissers in Stavoren die op de Zuiderzee visten langs de dijk, hadden van de 
palinghandelaar een blazer in de haven liggen die als legger dienst deed. Ook werden 
palingaken die de aal naar Engeland moesten brengen, wel als mobiele legger ingezet 
om aal te verzamelen van aalhalers. In het begin van de 20e eeuw werd het voor de 
firma Visser moeilijker voldoende aal uit Nederland in te kopen. De firma nam toen 
de grote visaak LE 25 over van de Lemster visser Bootsma, om met dit schip aal van 
vissers uit Duitsland op te halen. Uiteindelijk werden ook de grote palingaken 
ingezet om aal uit Denemarken, van de Oostzee, op te halen, waarvoor de 
Korneliske Ykes van een motor moest worden voorzien om door het nieuwe Kieler 
kanaal te mogen varen. 

Visaak LE 104 als aaljager  

  
Bouw:    Auke van der Zee, 1905   
Opdrachtgever:  Arend Poepjes uit De Lemmer die de aak de naam    
    ‘Morgenster’ gaf.  

Functie:    “Visschersaak”  LE 104  

Afmetingen:  Lengte:  13.65 m.  Breedte:  4.38 m.  

Geschiedenis  

Arend Poepjes, de visser die ook rap was op de schaats, liet de ‘Morgenster’ in 1905 
bouwen bij zijn favoriete scheepsbouwer: Auke van der Zee in Joure.Arend was 
getrouwd met Wytske Romkema, een kleindochter van EHvdZee en daarmee een 
aangetrouwde neef van Auke van der Zee. Hij gebruikte de aak voor de visserij, 
zowel op het binnenwater als op de Zuiderzee. Het ging zakelijk ogenschijnlijk ook 
goed met Arend. Collega vissers verbaasden zich later over zijn mooie woning in 
Harich, Gaasterland, waarop Arend uitlegde dat hij zich die niet kon veroorloven 
door de visserij, maar dankzij het winnen van vele kortebaanwedstrijden op de 
schaats. De Lemster visser Willem Bootsma, aangetrouwde familie van Arend 
Poepjes, nam het schip over en voer ermee onder visserijnummer LE 25. In 1922 
werd de aak eigendom van Wigle A. Visser, de bekende vishandelaar in Heeg. De 
aak kreeg de naam ‘Harmonie’ en werd gebruikt om er paling mee op te halen uit 
Duitsland en diende als palinglegger in de haven van Stavoren.  
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Lijnenplan van de ‘Morgenster’ uit 1905. Let op de iets gepiekte spanten. (FSM)  

 

 
 

De visaak van Willem Bootsma uit De Lemmer. 



85 

 

 



86 

 

 
 
Heeg, jaren dertig. De Lemsteraak ‘Harmonie’ ligt bij de scheepswerf De Jong bij de palingaken 

‘Korneliske Ykes’ (rechts) en palingaak de ‘Heeg’ op de helling.  

 

 
 
Stavoren, 1932. De palinghaler ‘Harmonie’ van de firma A.Visser uit Gaastmeer heeft aal 

opgehaald of gebracht bij de palingaak die voor de kant ligt. Op de volgende foto (p.87) vaart de 

Harmonie uit bij Stavoren. Op de voorgrond de rolpaal op het zuidelijk havenhoofd om schepen 

zonder motor bij tegenwind naar buiten te kunnen trekken. 
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Gaastmeer. De palinghaler ‘Harmonie’ bij de leggers. De mast is strijkbaar gemaakt voor de vaart 
op het binnenwater. Voor de ‘Harmonie’ de palingaak ‘Heeg’. (Foto: FSM)  
  

In de periode dat de aak in gebruik was als palingjager voor de vishandel van W. 
Visser vanuit Heeg en Gaastmeer is het schip voorzien van een zwaardere motor 
en is de mast strijkbaar gemaakt, om zo weinig mogelijk oponthoud te hebben als 
de wind tegen zit of bruggen de doorvaart belemmeren. Op de foto waar de aak in 
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Gaastmeer ligt, is goed te zien dat er een roef over de motor is gebouwd (bij een 
open kuip) en voor het strijken van de mast bokkepoten worden gebruikt zoals 
ook bij rivierklippers en tjalken gebruikelijk was. Langs de kant liggen in het water 
de ‘leggers’ waarin de aal van de aalhaler wordt bewaard.  
Na verloop van tijd zal een palingaak de vis overbrengen naar Londen, naar 
Holehaven Creek, vanwaar de aal in kleine beetjes met een motorscheepje naar 
Billingsgate wordt gebracht om daar verhandeld te worden. 
 
Zo’n palingaak was een soort zeetjalk met drie grote bunnen achter elkaar, waar de 
aal in bewaard werd. Het was voor de schipper zaak om over te varen bij relatief 
rustig weer, omdat de aal bij sterke bewegingen van de palingaak in de bun 
‘zeeziek’ werd, waardoor ze in kwaliteit achteruit ging. De aal die in de herfst werd 
gevangen, bleef de gehele winter bewaard in de leggers.  
 
Met de palinghandel is het in de dertiger jaren niet goed afgelopen. In 1844 
ontstonden en drie firma’s Visser die zich bezig hielden met de palinghandel op 
Londen. Eén in Workum, een in Gaastmeer en een in Heeg. De machtigste positie 
is die van Wigle en Anne Visser & Zn. Te Heeg. Die nemen in 1896 de 
palinghandel in Gaastmeer over. Het bedrijf in Workum gaat in 1881 over naar de 
firma Haagsma en in 1907 wordt dit bedrijf gekocht door de Gebroeders 
Lankhorst uit Heeg. In de jaren dertig verliezen de Friese handelaren echter terrein 
aan de Denen en in 1938 gaat de palinghandel op Londen ter ziele.  
 
In 1938 kwam de ‘Harmonie’ van de vishandelaar Visser in de verkoop. Het is nog 
niet bekend wat er met deze aak gebeurde in de periode tijdens en direct na de 
Tweede Wereldoorlog. Pas in 1950 ging de aak over naar de recreatie. Het schip had 
nog voldoende allure om een eervolle functie te vervullen voor de diplomatieke 
dienst.  
 
 
Palinghaler de Zevija, in 1898 gebouwd door EHvdZee in Joure voor de visser 

Pieter Poepjes uit de Lemmer (LE 39) 

 

Functie:   Zuiderzeevisserij (LE 39) en koopschuit (haler) om de 

gevangen vis snel naar de haven te brengen.   

 

Afmetingen:  Lengte 11.70 meter  
      Breedte: 4.05 meter  
  

Geschiedenis:  

  

Pieter Poepjes gebruikte de houten visaak LE 39 die hem in 1898 f. 1800.- had 
gekost, totdat de Zuiderzee in 1932 wordt afgesloten. Na de afsluiting werd de aak 
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verkocht aan Dirk Bos in Harlingen, voor f. 500.- In Harlingen werd met de aak op 
het wad gevist onder visserijnummer HA 42. In de oorlog werd het voorschip 
beschadigd door een vliegtuigbom. Na de oorlog kwam de aak in het blik, het 
doodskleed, en werd ze verkocht aan een handelaar. Vier Delftse studenten kochten 
haar in 1949 voor f. 875.-. Twee jaren later nam Tj. Sluese de aak over voor f. 600.- 
en werd Muiden de thuishaven. Het schip was die tijd in slechte conditie. Er was 
nauwelijks meer veilig mee te varen. Bij slecht weer wist de schipper in 1953 nog net 
de thuishaven te bereiken en besloot hij het schip voor bergingsloon van f. 400.- 
achter te laten bij botterbouwer Janus Kok. Die zorgde ervoor dat de aak bleef 
drijven, waarna het schip in de verhuur ging.  
 

 
 
Als na een paar jaar varen niet meer verantwoord werd, kwam de aak op de wal te 
staan, waarna de conditie van het schip snel achteruit ging. In 1963 besloot de dan 
gepensioneerde Janus Kok de aak niet verloren te laten gaan. Hij werkte zeven 
jaren aan de aak om dit bijzondere schip van Eeltsjebaas te restaureren. In 1970 
werd de prachtig opgeknapte aak gekocht door bouwondernemer Gerrit Verwelius 
en die gaf de aak de naam Zevija (zeilen, vissen, jagen). (Bron: Huitema, 1982, p. 
237,238)  
 
Recentelijk wordt de naam Zevija overigens anders uitgelegd. Kees Hendriks, 
hoofd van de collectie van het Zuiderzeemuseum, noemt het in de Youtubefilm 
‘Erfskip’ (2022) de afkorting van “zeevisjacht”. Het schip is volgens hem gebouwd 
als jager om de gevangen vis op de Zuiderzee snel van de vissersschepen naar de 
haven te brengen, zodat de vis vers blijft en de vissers door kunnen vissen. Ik zou 
de naam ‘Zevija’ daarom zien als afkorting van de benaming ‘zeevisjager’, een 
visjager voor de Zuiderzee, wat immers de functie was van de aak. 
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Constructietekening van de visaak LE 39, de Zevija, afmetingen 11,7m. x 4.05 m. Gebouwd in 
1898 bij Eeltje Holtrop van der Zee te Joure als zeevisjager voor Pieter Poepjes uit de Lemmer. 
(Tekening uit: Schutten, 2004, p. 423)  

 

 



91 

 

 
 

Visserijregistraties van de LE 39 voor Pieter Poepjes uit De Lemmer. 

 

Aalhalers voor het binnenwater 
 
Een voorbeeld van een aalhaler zoals die in de 19e eeuw op het binnenwater werd 
gebruikt, is het als jacht gebouwde aakje Dolphijn, een Heeger aalboot. Dit scheepje 
werd bij EHvdZ in Joure gebouwd als luxejacht voor een opdrachtgever die graag 
een mooi scheepje wilde om te kunnen zeilen en vissen. Het aakje is voor ons 
interessant vanwege de vormgeving. De afwerking van het scheepje is als een Fries 
jacht, maar de vorm is die van een snelle visaak. 
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Aaljager ‘Dolphijn’, gebouwd in opdracht van een particulier en als jacht afgewerkt. 
 

 
 
De Dolphijn. Het ooit opklapbare voordek is veranderd in een vaste en verhoogde roef voor de mast. 
Later is deze minder fraaie verbouwing weer verwijderd en is een vast voordek aangebracht. 



93 

 

 

 
 
Het zeilplan van het jachtje ‘Dolphijn’, geïnspireerd op de snelle ielbûsen van Van der Zee.  
 
De jachtuitvoering is uiteraard luxer dan die van een palinghaler en wellicht is het tuig ook groter. 
De werkschepen werden vroeger altijd wat ondertuigd om praktische redenen. Een kortere mast en 
een kleiner zeil vraagt minder aandacht van de zeiler dan een tuig waarmee de visser ook eventuele 
windvlagen goed kan opvangen en bij hardere wind gewoon kan doorzeilen zonder te moeten reven. 
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Voorbeeld van een Ielbûs: een Workumer bol in opdracht van W. Visser 

gebouwd in Workum bij de werf van Zwolsman. 

 

 
 
Uit Kerksken, 1963, model 33. Een Workumer bol is duidelijk minder slank dan de aalhaler van 
EHvdZee uit Joure. De robuuste bouw van zo’n visaakje is wel normaler voor een werkschip. 
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Uit: Kersken, 1963, model 33. Foto onder: Workumer bol in Hindeloopen. 
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Ielbûs 

 

Lengte 7.80 meter 

Breedte  3.10 meter 

 

Geschiedenis van de Workumer bol:  

  

Volgens de overlevering wilde opdrachtgever W. Visser uit Heeg een ‘ielbûs’,  
waarmee de paling voor de vishandel kon worden opgehaald bij de vissers. 
De scheepsbouwer Ulbe Zwolsman uit Makkum, die in 1892 de werf in 
Workum overnam, stond bekend om z’n zeewaardige blazers, Wieringeraken 
en de kleinere Workumer bollen. De visaak ‘Anna Maria’ ziet er uit als een 
wat grote Workumer bol. Dit aakje werd ook op de Zuiderzee als haler 
gebruikt en niet alleen op het binnenwater. 
  

ca. 1898     ielbûs          W. Visser,  Heeg. Palingjager  
1914               EH 112        J. Schenk,  Enkhuizen. Zuiderzeevisserij 
1934      ST 10        Hans van Dijk,  Stavoren. IJsselmeervisserij.  
1948      LE 107        G. Bootsma, Lemmer. IJsselmeervisserij  
1956       recreatie    J.G.H. Bolier, Den Helder  
1970 – 2022     recreatie    Wietze H. Welling, Oudega (Sm)  
2022 - heden   recreatie        Simon van der Meulen, Leeuwarden 

 

De wijze waarop Welling eigenaar werd van het aakje, is het vermelden waard:        
J. Bolier uit Den Helder (met een familienaam die vooral veel in Zeeland voorkomt) 
had het scheepje liggen in het jachthaventje van Oudega (Sm.). De aak was lek en 
moest regelmatig leeggepompt worden. Dat werd volgens afspraak gedaan door 
Wietze Welling, de eigenaar van het café aan de haven. Welling wilde het aakje wel 
kopen, maar Bolier wilde niet verkopen. Na jaren van lekwater wegpompen kreeg 
Welling er echter wat genoeg van om de schijn op te houden dat het aakje niet 
spontaan naar de bodem van de haven wilde afzakken. Er moest wat gebeuren en 
hij stelde Bolier voor de keuze. Hij kon in Oudega naar het café komen, daar lag op 
de bar een envelop met f. 1500.-. Die kon hij meenemen en de aak was van Welling. 
Of hij liet het geld liggen, maar dan moest dat lekkende schip uit de haven. Het 
duurde een dagje, maar toen kwam de familie Bolier naar het café om het geld te 
halen en in goede sfeer wat na te praten over het hebben van een oude visaak.  
 
De jaren daarop kon Wietze Welling werk maken van een opknapbeurt voor de aak. 
Weliswaar met polyester, glasvezel, Hechthout en staal, maar wel zodanig, dat het 
scheepje er nu nog is. Alleen in de kont heeft ze nog zichtbaar enig eikenhout, als 
teken dat ze er van binnen heel anders uitziet dan de buitenkant doet vermoeden.  
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Lemmer, de Kortestreek met het houten aakje LE 107 

 

 
 

Lemmer, zijlroede. De houten ophaalbrugbrug is later gesloopt, waarna iets meer naar het westen 
een nieuwe brug over de zijlroede is gebouwd. 
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Oudega (Smallingerland) 2011. De Anna Maria in de jachthaven. Het scheepje is ontdaan van 

het stort. De romp is bekleed met stroken dun hechthout en daarna met polyesterhars en 

glasmatten. 

 

  
  

Het aakje LE 107, ‘Anna Maria’, omstreeks 2010 te Heeg. Aan de overkant ligt de replica 
van de palingaak ‘Korneliske Ykes’ voor de woning bij de voormalige scheepswerf van De Jong.  
(Foto: Wietze Welling)  
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Ielbûs Wilhelmina uit Workum. Peter Tolsma uit Workum deed onderzoek naar de 
herkomst van dit scheepje en dacht aan de beurtvaart vanwege de naam Horjus op de achterkant 
van de foto. Uiteindelijk bleek de meest waarschijnlijke functie van het aakje, dat het als ielbûs 
werd gebruikt. Doekele Haagsma, de achterkleinzoon van Jan Haagsma, herkende dit scheepje als 
de ielbûs uit zijn familie rond het jaar 1900. Palinghandelaar Jan Haagsma is de man bij het roer. 
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Een ielbûs! Een wat? 

Het fraaie aakje Wilhelmina wordt door Gerrit Schutten (1938-2019) in zijn 
omvangrijke dissertatie Verdwenen Schepen (2004, p.248) een ielbûs genoemd. Dat is 
Fries en wordt uitgesproken als 'ielboes'. Zo'n scheepje werd gebruikt om de paling 
bij binnenvissers op te kopen en naar de aalleggers in Gaastmeer te brengen, waarin 
de aal bewaard werd. Gezien de functie van het scheepje is het daarmee geen 'visaak', 
want een aak is in Friesland een scheepje waarmee wordt gevist. Weliswaar hadden 
de palinghandelaren grote palingaken om de aal naar Londen te varen, maar volgens 
Sicco van Albada, deskundig op gebied van benaming van schepen, werden die 
schepen 'aalschuiten' genoemd. Met een schuit wordt vracht vervoerd en met een 
aak wordt gevist. Pas recentelijk is de naam palingaak in zwang geraakt. 

Maar dan die ielbûsen. Waarom wordt die benaming vertaald in palingbuis? Wellicht 
naar analogie van het Friese 'hûs' (fonetisch 'hoes' met wat lang aangehouden 
klinker), dat in het Nederlands 'huis' betekent? Dus wordt het 'bûs' een 'buis'? Wat 
dan meteen leuk aansluit bij de scheepshistorie van de middeleeuwse schepen die 
'buizen' werden genoemd! Een buis was een vrij groot kielschip voor op zee uit de 
tijd van de Hanze. Ook was al vroeg de term 'buza' voor dergelijke vracht- en 
vissersschepen in gebruik. In het middelnederlands kwamen de benamingen 'bûse' en 
'buusse' voor bij schepen. Wellicht dat de benaming 'buis' daarmee geassocieerd 
moet worden. Een haringbuis uit de 16e en 17e eeuw was een flink zeeschip dat in 
Zeeland en Holland gebruikt werd om haring mee te vangen. De aakjes die veel later 
in Friesland werden gebruikt om op het binnenwater paling bij de vissers op te 
halen, zouden om die redenen 'ielbûsen' worden genoemd..... 

Eerlijk gezegd vind ik deze etymologische verklaring wat gezocht. Deze palinghalers 
werden niet gebruikt als visaak en de benaming 'bûs' voor een scheepje was in 
Friesland onbekend, totdat de palinghandelaren hun koeriersdienst organiseerden 
om de aal bij de vissers op te halen. De term 'bûs' wordt in Friesland wel op een heel 
andere manier gebruikt. Als je ergens heen wilt en wat spullen mee wilt nemen, dan 
stop je ze 'yn e bûs', dan neem je ze mee in je zak. Vanuit dat taalgebruik zou je op 
'volksetymologische' wijze kunnen zeggen dat een ielbûs een scheepje is dat bij 
palingvissers langskomt en de vangst meeneemt. En wel in de bun van het scheepje. 

Tenslotte moet mij van het hart, dat de onderzoeksmethode die begint met het 
zoeken naar de ware betekenis van een benaming, die gevonden kan worden in de 
benamingen die in het verre verleden aan objecten of processen zijn gegeven, niet 
heel vruchtbaar is. Je verwisselt de ene naam voor de andere naam en zegt daarmee 
een essentie van het begrip ontdekt te hebben, maar feitelijk ben je niets wijzer 
geworden. Dit essentialisme is in de meeste wetenschappen vervangen door een 
nominalisme, waarbij gekeken wordt naar de wijze waarop een term in de praktijk 
functioneert. Als in Friesland een zeilbootje gebruikt wordt om paling bij vissers op 
te halen en ze noemen zo'n scheepje een ielbûs, dan hoef je daar verder niets achter 
te zoeken. Een ielbûs is dan gewoon een aal(op)haler. De naam voor datzelfde 
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scheepje verandert, zodra het op een andere wijze gebruikt wordt. Met een ielbûs 
kan je ook vissen. Dan is het een visaak. Of je knapt het op en verbouwt het tot een 
plezierjacht, dan heet het plotseling een Fries jacht. 

De koeriers die voor de palinghandelaren de aal opkochten en naar Gaastmeer 
brachten, voeren ook met veel grotere schepen. Bijvoorbeeld met een Volendammer 
kwak, een Lemster visaak en een Wieringer aak. De naam ‘ielbûs’ was de aanduiding 
van een functie en was niet de naam voor een scheepstype. 

 

 

Het visaakje ‘Dolfijn’ van Hendrik Voordewind, dat als jacht gebouwd is bij EHvdZee in Joure, 
maar de vorm van een visaakje moest hebben. 
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3. Visaakjes en boatsjes 
 

  
  

Visaak bij een dichtzet. Je vraagt je af waarom de vissers zulke fraai gelijnde aakjes lieten 
bouwen als ze het vooral als bewoonbare legger gebruikten. (Foto: collectie Simon van der Meulen)  

 

  
  

Lijnenplan van een ijzeren visaak  (FSM) Onder: vaste stek voor een binnenvisser met een 
aakje en wat materiaal op de oever. 
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Visaken voor de binnenvisserij: familie Stuiver uit Gorredijk. De linker aak is gebouwd bij 
Roorda aan het Moleneind te Drachten. De rechter aak voor Berend Stuiver bij Van der Werff 
op het Buitenstvallaat te Drachten. 

 

Pas rond het jaar 1900 werd er voor het eerst in Friesland op grotere schaal in 

staalijzer gebouwd. Tot die tijd bouwden de vele Friese werven pramen, skûtsjes en 

veerscheepjes van hout. Ook de visaken uit de 19e eeuw waren van hout, evenals de 

aken voor Lemster vissers. Van die houten visaken is vrijwel geen enkele bewaard 

gebleven. .  

 

  
  

Drachten, 1924. Tekening van de visaak voor Berend Stuiver uit Gorredijk van Jan Oebeles 
van der Werff, Buitenstvallaat. (FSM)  
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Drachten, Buitenstvallaat 2010. De visaak van Berend Stuiver uit 1924, gerestaureerd door 
Simon van der Meulen uit Wartena en voorzien van visserijteken LE 51. (Foto: Dirk 
Huizinga)  
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Een stalen visaak met vaste tent om in te wonen. Voor het werk aan de fuiken gebruikt de 
visser een eengangs boatsje. 

 

 



108 

 

Eengangs boatsjes om bij de fuiken te kunnen komen. 

 

 
 

Tekening van een fuikenvisser in een boatsje, Ids Wiersma, omstreeks 1920 
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Zuiderzeemuseum Enkhuizen: collectie met onder meer een digitaal bestand van 
visserijregistraties. 
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