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 1.  Gouden jaren voor de visserij bij De Lemmer  

  

Vol ongeloof keken ze terug op hun verleden, de Zuiderzeevissers van De Lemmer. Hoe 
was het mogelijk dat ze pas aan het einde van de 19e eeuw ontdekten dat het goud in de 
zee zat? Jarenlang werkten ze in het veen en visten ze op zoet water, met een vergunning, 
voor een karig bestaan. Nooit hadden ze toen gedacht, dat de Zuiderzee, zo vlak voor 
hun deur, hen ooit nog eens welvarend zou maken. Op zee werd gevist door grote vissers 
van de westwal en door hun concurrenten van Urk en tot 1859 van Schokland. Langs de 
oostwal van de Zuiderzee was de zeevisserij in die jaren een marginaal gebeuren. De 
kustbewoners van Friesland hadden de blik naar binnen gericht. Naar het boerenland 
achter de dijk, naar de vaarten voor de binnenschippers en het viswater voor de 
aalvissers. Die laatsten konden een goede boterham verdienen, dankzij de vishandelaren 
uit Gaastmeer en Heeg die de gevangen aal opkochten en later tegen goede prijzen 
verkochten op de Londense vismarkt Billingsgate. De visserij op de Zuiderzee met de 
ondiepe, gevaarlijke oostwal leek voor de kustbewoners niet aantrekkelijk. Totdat het 
tegendeel waar werd: Zuiderzeevisserij was een goudmijn, als je het maar op de juiste 
wijze aanpakte.  
  

Welvarende vissers van de westwal als voorbeeld  

  

Dat met de Zuiderzeevisserij een goede boterham te verdienen was, was eigenlijk al jaren 
bekend. Zeker ook in De Lemmer, want veel Urker en de Durgerdammer vissers gingen 
al in het begin van de 19e eeuw naar De Lemmer om hun haring daar te verkopen. De 
hangbazen in De Lemmer die deze haring rookten en als ‘Lemster bokking’ 
verhandelden in Nederland en Duitsland, werden rijk door deze vishandel. In de 
visrokerijen werkten inwoners van De  Lemmer. Zij hadden bij het begin van de 
Zuiderzeevisserij vanuit De Lemmer wel vertrouwen in de toekomst.  
Zij wisten uit ervaring, dat het mogelijk was hiermee goede winsten te maken. 
Eigenlijk blijft het merkwaardig dat de Lemsters niet al veel eerder de Zuiderzee op 
zijn gegaan om zelf de vis te vangen die zij al die jaren van anderen verwerkten en 
verhandelden.  
De vis werd op dat moment echter gevangen door Volendammers en Urkers, om bij de 
grootste vissershavens te blijven, want Enkhuizen, Marken en Durgerdam mochten er 
ook zijn. Die vissers wisten al eeuwen dat in het vroege voorjaar de haring in grote 
scholen de Zuiderzee inzwom om te paaien en dat daarna tot aan de zomer de ansjovis 
kwam, voor hetzelfde doel. Zij vingen deze vissen door met relatief grote zeilschepen, 
schokkers en botters, een kuilnet door de zee te slepen. Hun visterrein was de Kom, het 
ronde zuidelijke deel van de Zuiderzee. Dat zij er goed van konden leven, was aan hun 
schepen, hun vissersdorpen en hun zondagse kleding wel te zien. Natuurlijk kende het 
vissersleven ook regelmatig moeilijker tijden, maar dat gold in het verleden voor vrijwel 
alle mensen. Maatschappelijk hoorden de vissers tot de goede middenstand en niet tot 
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het grote leger van weinig ontwikkelde paupers dat met los werk het hoofd boven water 
moest zien te houden.  
  

  
  

Enkhuizen, ca. 1931. Lange rijen haring aan speten, klaar om gerookt te worden.  

  

   
 
Marker botter, 1913  
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Marker visser  
  

Ansjovis als exportproduct  

  

Op de Zuiderzee viste men op haring, op aal en bot en ook op spiering en garnalen. 
Als de haring wegtrok in het voorjaar, kwamen er regelmatig grote scholen ansjovis 
de Zuiderzee in zwemmen. Met dat visje wist men aanvankelijk niet goed raad. Het 
kon niet gerookt worden en was in verse staat slecht houdbaar. De ansjovis was lange 
tijd geen interessante vis om te vangen. Voor de handel was het visje alleen 
aantrekkelijk, als er een markt voor was. Het moest verkocht kunnen worden, maar 
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rond de Zuiderzee wilde niemand het stekelige diertje eten.  Die situatie veranderde 
in het midden van de 19e eeuw. Twee Spakenburgse vissers, Jan Hopman en Jan 
Hartog, hadden bedacht hoe de ansjovis bewaard kon worden. De vis moest met 
flink wat zout verpakt werd in een tonnetje. In Monnikendam werd die techniek 
vervolgens met succes toegepast, zo rond het jaar 1850. In Nederland was de ansjovis 
weliswaar niet te verkopen. Daar at men liever haring. Maar in Frankrijk en vooral in 
Duitsland lag dat anders. Vooral het katholieke zuiden van Duitsland was een 
aantrekkelijke markt voor ansjovis. Om die markt te bereiken, kon sinds kort  gebruik 
worden gemaakt van de nieuwe spoorverbindingen die vanaf het midden van de 19e 
eeuw door Europa werden aangelegd. Bovendien had het vervoer van ansjovis geen 
haast, want ingezouten ansjovis in tonnetjes verpakt kon jaren lang bewaard worden.  
Het export van ansjovis dankzij deze bewaartechniek zorgde ervoor, dat de 
Zuiderzeevissers na afloop van de haringvangst direct over konden stappen op de 
vangst van ansjovis. Die werd net als de haring met kuilnetten gevangen en daarna zo 
snel mogelijk in Monnikendam aan land gebracht. De Leeuwarder Courant schreef over 
deze visserij naar aanleiding van een artikel in het  Nieuw Nederlandsch Magazijn. Over de 
verwerking van de ansjovis in Monnikendam werd gezegd: “Allereerst wordt de ansjovis 
gekaakt, of zo men meer eigenaardig noemt, geplukt, d.i. van kop en ingewanden 
ontdaan. Het kaken of plukken geschiedt meestentijds door nog jonge kinderen, die 
onder het zingen van op school geleerde liedjes, in de open lucht voor of binnen een 
werkplaats in lange rijen op ledige vaatjes zijn gezeten. Elk hunner heeft een vierkant 
houten bakje of vlootje, waarin een bepaald getal ansjovis is afgeteld, voor zich. Het 
visje wordt in de ene hand genomen en met duim en wijsvinger wordt de kop eraf 
geknepen en tegelijkertijd met de andere hand de buik opengereten en het ingewand 
eruit getrokken. Een en ander gaat verbazend snel in zijn werk en in een ogenblik tijds 
zijn, omdat het loon per honderd of per duizend stuks berekend wordt, een honderdtal 
ansjovisjes op deze wijze gekaakt. Op deze bewerking, waarvan veel afhangt, wordt 
nauwkeurig door een of meer knechten van de werkplaats toegezien. De aldus gekaakte 
vis wordt nu zorgvuldig afgespoeld en daarna in manden gedaan om er het water vanaf 
te laten zijgen. Vervolgens wordt de ansjovis in een houten trog stevig in veel zout 
geworpen, of daarin omgewoeld, en dan in zeer grote, langwerpige vierkante bakken of 
troggen gedaan. In dunne lagen, die zeer vlak en effen worden gevlijd. Tussen elke laag 
wordt nog behoorlijk zout gestrooid. In deze bakken blijft de ansjovis een daartoe vast 
bepaalde tijd staan. Daarna wordt ze er weer uitgenomen en in vlakke manden gedaan, 
opdat de pekel er goed vanaf kan druipen. Vervolgens wordt de vis zeer net in ronde 
lagen ingelegd in ronde tonnen, waarbij over iedere laag weer voldoende zout wordt 
gestrooid. (…) Tenslotte worden de tonnen, als de vis met pekel doordrenkt is, 
afgesloten, waarna ze met een merk door ’s Rijksambtenaren gebrand worden en in 
pakhuizen worden geborgen, waarna ze naar Amsterdam worden gebracht, 
voornamelijk om ze daarna naar het buitenland en vooral naar Duitsland te verzenden.” 
(LC, 27 januari 1852)  
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            Marken  

  

De Hollandse vissers verdienden dus veel geld met de export van ansjovis die gekaakt en 
gezouten was volgens de methode van twee Spakenburgse vissermannen. Dat was een 
praktijk uit 1852. In die jaren werd er in De Lemmer nog geen cent verdiend met de 
visvangst op de Zuiderzee! De Lemsters leefden toen nog met de rug naar de zee. Ze 
waren zich blijkbaar niet bewust van de rijkdom die de zee ook hen kon brengen. Maar 
dat zou veranderen.  
  

 
  

                  Volendam, 1905 (Foto: Jan Siewers)  
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Volendam, 1905, Vrouwen aan de slag met de visverwerking. (Foto: Jan Siewers)  

  

  
  

Volemdam, 1905. Kinderen aan het garnalen pellen. (Foto: Jan Siewers)  



 

  11 

   
  

Kaart van de Zuiderzee uit 1826, een jaar na de stormramp van 1825, toen grote delen land langs de 
oostwal door dijkdoorbraken overstroomden. De Zuiderzee beperkte zich niet tot de Kom, maar liep door 
tot WestTerschelling.  

  

 Nieuwe netten als bron van nieuwe welvaart  

  

Voor de Zuiderzeevisserij bij De Lemmer werd het jaar 1883 een omslagpunt. Toen 
kwam de grote hangbaas Poppe de Rook met zijn nieuwe netten. Hij had machinaal 
gebreide, katoenen netten van de fabriek Von Zeppelin uit Apeldoorn geschikt gemaakt 
voor de Zuiderzeevisserij. Volgens hem konden vissers met staande netjes heel effectief 
haring en ansjovis vangen.   
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De zwager van Poppe de Rook, de handelaar Jan Pen uit De Lemmer, zag de 
mogelijkheden ook. Hij investeerde in de netten en verkreeg het alleenrecht van Von 
Zeppelin om netten te verhandelen aan alle Zuiderzeevissers. De fabriek leverde het 
materiaal, de galen, en Jan Pen liet van dit net-zonder-toebehoren in zijn nettenbaan in 
De Lemmer de staande netten maken die de vissers volgens hem nodig hadden. Een 
volledig set netten, een beug, bestond uit een aantal repen. Een reep was een samenstel 
van vier of vijf netten die van boven met kurk gesimd werden en van onder met lood, 
zodat ze verticaal in het water zouden staan. Iedere reep werd voorzien van een anker en 
een stokboei. De beug was daarmee een samenstel van netten dat met ankers vast werd 
gezet aan de zeebodem. De netten waren boven water terug te vinden door de boeien die 
als dobbers in het water dreven. Met dit soort staand want ging Jan Pen de boer op. Hij 
was bijvoorbeeld actief op grote, internationale visserijtentoonstellingen, waar hij 
demonstreerde hoe op de ondiepe Zuiderzee met deze netten gevist kon worden. Dat 
had hij samen met Poppe de Rook uitgevonden tijdens experimenten bij Urk, waar De 
Rook een rokerij had, en met experimenten bij De Lemmer, waar De Rook zijn 
belangrijkste rokerij had.   
  

  
  

Kaart van de Zuiderzee vlak voor de afsluiting in 1932. De haring en de ansjovis werden vooral 
gevangen in de nauwte tussen Stavoren en Enkhuizen. De Lemster vissers waren met staande netten 
actief in de driehoek tussen de oostkant van het Vrouwenzand via Enkhuizen naar Medemblik en 
terug. Het hoekwant werd al direct bij de Steile Bamk ten westen van De Lemmer uitgezet, tot aan het 
Vrouwenzand. Met de wonderkuil werd wat vrijer gevaren, afhankelijk van de wind, want het span 
aken moest daarbij voldoende vaart maken.  

 

 Het enige wat in De Lemmer ontbrak voor een doorbraak op visserijgebied, dat waren 

de vissers. Want De Lemmer was helemaal geen vissersplaats. Het was een 

doorvoerhaven voor goederen. Er werd nauwelijks gevist. Een paar vissers die langs de 
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kust botjes vingen voor eigen consumptie, meer was er eigenlijk niet. De Rook en Pen 

interpreteerden hun tijd echter goed. Ze zagen dat er in het veen bij het Tjeukemeer, bij 

Oosterzee, Echten en Delfstrahuizen, grote werkloosheid ontstond. Het veen was 

langzamerhand afgegraven en het plassengebied dat na de vervening was ontstaan, werd 

ingepolderd. De veenarbeiders die achter waren gebleven en met wat visserij en 

rietsnijden het hoofd boven water hielden, werden daarmee beroofd van hun 

broodwinning. Die mannen kwamen na de inpoldering van het plassengebied naar De 

Lemmer, op zoek naar nieuw werk. Die voormalige binnenvissers en rietsnijders konden 

vervolgens zo aan de slag bij De Rook en Pen. Van de een kregen ze een schip en van de 

ander de netten. Daar konden ze de zee mee op en ze hoefden pas te betalen voor schip 

en netten, als ze winst maakten met die visserij. En die winst, wel die kwam er, zodat 

zowel de vissers als de hangbaas en de nettenhandelaar er wel bij voeren. De vissers 

waren natuurlijk wel verplicht de gevangen vis te leveren aan hangbaas De Rook en hun 

inkopen te doen bij de winkels van Jan Pen. Gedwongen winkelnering, maar daar waren 

ze al gewend in het veen. Bij de veenbazen was dat immers niet anders.  

  

 
  

De Lemmer, vissers tonen hun vangst in de Binnenhaven. (Foto: Spanvis)  

 

Voor de nieuwbakken Zuiderzeevissers van De Lemmer begon de voorspoed daarmee 

pas aan het einde van de 19e eeuw. De experimenten van Poppe de Rook om met 

staande netten de haring en ansjovis te vangen, bleken in de praktijk een groot succes. 
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Hij had de effectiviteit van staande netten die hij in samenwerking met Jan Pen had 

ontworpen, goed ingeschat. Alleen de kwetsbaarheid ervan bleek later een probleem te 

kunnen zijn, maar dat werd een zorg voor de vissers.  De nieuwe vissers waren met hun 

staande netten duidelijk in het voordeel vergeleken met de traditionele kuilers uit 

Volendam, Durgerdam en Urk. Die konden alleen vissen als het flink woei. Die moesten 

immers dat zware hennepnet door de zee sleuren. De nieuwkomers uit De Lemmer 

visten met staande netten en hadden ook goede vangsten bij windstil weer. De vis was er 

immers wel. Of het nu woei of blak was, de vis leefde onder water en ging z’n gang. Die 

verstrikte zichzelf in de netjes die de Lemsters voor hen hadden klaargezet. De stelregel 

van Poppe de Rook was: “Je moet niet achter de vis aan gaan. Zorg ervoor dat de vis bij 

jou komt”. Wie achter de vis aan ging, kwam immers uit bij vis die door anderen 

gevangen werd. Je moest de concurrentie voor zijn. Dat kon, door de vis te vangen 

voordat die de Kom binnen zwom waar de Volendammers en Urkers visten. In de 

nauwte tussen Stavoren en Enkhuizen konden de staande netten van Jan Pen heel goed 

gebruikt worden en hadden de vissers de mogelijkheid de vis te vangen voordat de 

concurrentie een kans kreeg. De scholen haring en ansjovis kwamen eerst aan bij de 

netten van de Lemster vissers en daarna mochten anderen met de kuil achter de visjes 

aan die niet door de Lemsters bij de voordeur waren weggevangen.  

  

  
  

De Lemmer, De visser haalt in de buitenhaven zijn vangst van de vlet over naar de aak, waarbij de 
netten over een rondhout worden getrokken en de vis uit het net wordt geplukt en gedopt.  
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Het succes van De Rook en Pen gecombineerd met de mogelijkheid om zonder 
startkapitaal toch met een flink schip en veel netten te gaan vissen, zorgde voor 
opwinding onder de Lemster bevolking. Het gebeurde allemaal in een tijd dat het in 
Friesland economisch helemaal niet zo goed ging. De landbouwcrisis in de tweede 
helft van de 19e eeuw en de zuivelcrisis in diezelfde periode zorgden voor 
werkloosheid onder de landarbeiders. Friesland was een agrarisch land. De Friese 
welvaart was een boerenwelvaart. Ging het slecht met de boeren, dan werd er armoe 
geleden. In dezelfde periode dat de bevolking in de Zuidwesthoek het arm kreeg en 
nauwelijks perspectief zag, groeide en bloeide De Lemmer. De bevolking van stadjes 
als Hindeloopen en Stavoren trok weg, hun inwoneraantal halveerde, maar in 
dezelfde periode groeide de gemeente Lemsterland als kool.   
 
De handelshaven De Lemmer ontwikkelde zich na 1883 in korte tijd tot de grootste 
vissershaven van Friesland. De haven was al spoedig te klein voor de vele grote 
visaken die er een ligplaats moesten hebben, zodat het gemeentebestuur van 
Lemsterland zich genoodzaakt zag de haven fors uit te breiden. De oude buitenhaven 
werd een binnenhaven. De oude zeesluis werd overbodig, want er kwam in 1888 een 
nieuwe zeesluis gereed waar eens de oude havenmond was en voor de vissers werd 
een royale vluchthaven buiten de sluis aangelegd. Door het oostelijk havenhoofd 
parallel aan de dijk te laten lopen, ontstond er een vissershaven buiten de sluis waar 
de vissers beschut lagen dankzij een paar havenhoofden die tot ver in zee liepen.  
  

  
  

De Lemmer, begin 1900. Schepen voor de wedstrijd door de nieuwe sluis. (Foto: Spanvis)  
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De Lemmer, ca. 1915. De nieuwe sluis en uitgebreide haven. Linksachter de vluchthaven voor de vissers.  

  

De voorspoed door de lucratieve vangsten van haring en ansjovis was natuurlijk niet 
alleen aan die creatieve ondernemers De Rook en Pen te danken en evenmin alleen aan 
de vissers die de vis uit de zee haalden. Van doorslaggevend belang was de afzetmarkt. 
De grote vishandelaren zagen aan het einde van de 19e eeuw mogelijkheden veel vis te 
verkopen dankzij verbeterde transportmiddelen en de grotere afzetmarkten die daardoor 
ontstonden. Het ansjovisje kon gezouten en verpakt in tonnen jaren bewaard worden. 
Dat was voor de handel heel aantrekkelijk, want zo was een stabiel prijsniveau 
realiseerbaar. Voor de beleving bij de inwoners van De Lemmer was dat alles natuurlijk 
minder relevant. Vishandel was een zaak voor de heren De Rook, Sterk, De Blauw en 
De Jager. De gewone mannen en vrouwen in De Lemmer keken vooral naar de 
praktische mogelijkheden om van dag tot dag een goede boterham te verdienen en dat 
kon. Althans in de zomer. Van het vroege voorjaar tot het midden van de zomer was in 
het havenplaatsje een buitengewone bedrijvigheid ontstaan dankzij de visserij en het 
werk bij de visverwerking. Bovendien zorgde de visserij voor een gezonde bedrijvigheid 
bij toeleverende ondernemingen. De scheepswerven kregen het druk met de bouw en 
het onderhoud van visaken. Dat zorgde voor werk bij de houtzagerij, bij de smeden, de 
mastenmaker, de zeilmaker en de touwslager. De nettenbaan van Jan Pen zorgde voor 
werkgelegenheid voor nettenmakers en ook het onderhoud aan de netten, het wekelijkse 
tanen en boeten ging natuurlijk niet vanzelf.   
De verhoogde aanvoer van vis betekende meer werk aan de wal voor de visverwerkers. 
De vis moest uit het net en schoongemaakt worden. De haring werd gerookt en de 
ansjovis gezouten. De vis moest verpakt worden en op transport. Het waren dus 
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bepaald niet alleen de vissers die het in het voorseizoen en de zomer druk hadden. Ook 
aan de wal ontstond dankzij de visserij voor vele handen werk. Dat was voor de mensen 
die vanuit armoedige situaties in het veengebied langs de Tjonger naar De Lemmer 
waren getrokken een goede ontwikkeling, maar ook eventjes wennen. Zo goed hadden 
ze het in jaren niet gehad. Weliswaar waren de inkomsten afhankelijk van de vangsten 
en verschilden die per seizoen en zelfs per week, maar je kon toch moeilijk klagen als je 
het door de Zuiderzeevisserij beter had gekregen dan ooit eerder in je leven.  
Later is veel geklaagd dat de vissers werkten met een soort wurgcontracten. Zij moesten 
schip en netten afbetalen en die kosten kwamen bovenop de normale kosten van de 
visser. Veel vissers slaagden er ook na jaren niet in de schulden af te betalen. Daar staat 
tegenover, dat er ook vissers waren die in enkele seizoenen hun schip en vistuig vrij 
hadden. Die in korte tijd alle schulden betaalden. De Lemster visserman Jan Wouda had 
dat alles van nabij meegemaakt en schreef later in het weekblad Zuid Friesland van 
december 1985, dat “niet alle Lemster vissers arm waren” (Brilleman, 2011). Hij had 
meegemaakt hoe veel Lemster vissers in begin 1900 grote ijzeren aken lieten bouwen en 
zeker niet omdat ze zo arm waren. Natuurlijk was het zo dat er ook vissers waren met 
financiële problemen. Er was volgens Wouda met de visserij een goede boterham te 
verdienen, “maar je moest, en dat is nog zo, wel je best doen, op de kleintjes letten en 
zo weinig mogelijk in de kroeg komen. Zodoende ging het met de een beter dan met de 
ander.”  
  

Wonderbaarlijke visvangsten met staande netten  

  

De Lemster vissers waren de eersten die met veel succes het nieuwe staande want van 
Jan Pen gebruikten bij de vangst van haring en ansjovis. Haring is groter dan ansjovis, 
dus waren de mazen in de haringbeug wijder. De ansjovis kon in grootte nogal 
verschillen. Vissers die een beug hadden voor grote ansjovis en een beug voor kleine 
ansjovis, waren in het voordeel bij vissers die zich slechts één beug voor ansjovis 
konden permitteren. De lengte van een staand net bedroeg zo’n 15 meter en het stak 
ongeveer 2.5 meter diep. Een groot schip kon veel netten bergen, de visser met een 
kleiner schip gebruikte om dezelfde reden minder netten. Bij de aken werden bij het 
gebruik van staand want grote vletten van wel 8 meter lang gebruikt waar zo’n 60 netten 
in konden. De aak sleepte de vlet naar de plek waar de beug (het geheel van staande 
netten) geschoten moest worden. Met de vletten kon geroeid worden, waarbij de vissers 
vooruit keken, dus niet trokken aan de riemen, maar duwden. Bij het halen werd de 
beug weer met de vlet binnengehaald. Vooral het halen van de beug kon eigenlijk niet 
vanuit de aak, dan beschadigden de netten teveel. Het ophalen van de eindankers 
waarmee de beug vast lag, kon vanuit de vlet nog wel eens problemen geven. Zodra 
alles binnen was, ging de koers richting haven. De vletten lagen zo vol netten, dat er 
geen ruimte was om tijdens de vaart reeds met het plukken van de vis te beginnen. Dat 
gebeurde pas in de haven. Soms vanuit de vlet in de aak, maar vaker vanuit de vlet op de 
kade.   
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Het vissen met een vlet was voor de vissers met een aak nog helemaal niet eenvoudig. 
Jan Wouda beschreef in het weekblad Zuid Friesland hoe het halen van de beug in 
z’n werk ging. Eerst voer de schipper met de aak en het vlet er achter naar de plaats 
waar zijn beug stond. “De vlet wordt nu met de kop naast de kont van de aak 
getrokken en de knechts springen behendig over in de vlet die vlugger met de golven 
op en neer gaat dan de aak. Boven de eindboei wordt de vlet losgegooid en met de 
roeiriemen wat voor- of achteruit manoeuvreren de mannen de vlet dwars op de 
golven naar de eindboei toe. Eén gaat naar voren in de vlet en grijpt de eindboei. 
Deze wordt binnengehaald en nu komt er eerst een dun touw en dan een dikker met 
het anker eraan.   
  

   
Staand want voor de ansjovisserij. Deze netten stonden altijd dwars op de (getijden)stroom. Met de loden 
ondersim lag het net op de zeebodem. De kurken bovensim hielden het net verticaal. Iedere reep (vier of 
vijf netten) lag verankerd aan de bodem. De locatie werd aangegeven met boeistokken die als dobbers in 
de zee dreven. De boeistokken waren zo’n 4 meter lang. De vlaggetjes werden gemaakt van lichte, sterke 
stof: vaak  van oude paraplu’s.  

  

Een stevig touw is wel nodig, want zo’n anker kan behoorlijk vastzitten in goede 
ankergrond. Als de vlet ongeveer boven het anker is gekomen, dan wordt het touw om 
de ronde balk voor in de vlet geslagen en het touw loopt door een inkeping welke voor 
in het neusje van de vlet zit. Als het touw nu strak loopt, wordt het anker door de 
omhooggaande druk van een golf over de kop getrokken en kan het omhoog gehaald 
worden. Als het stil weer is en er geen golven zijn, gaat dit een stuk moeilijker. Dan 
moet er zoveel gang in de vlet worden gebracht, dat het anker over de kop kan worden 
getrokken en dat lukt dan vaak niet de eerste keer. (…) Het eerste net is inmiddels 
boven water gehaald en de mannen voelen de spanning in zich stijgen. Zou er flink wat 
haring in de netten zitten of zal het deze keer tegenvallen?” De schipper op de aak drijft 
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ondertussen met een klein zeiltje wat in de buurt rond en kijkt door de verrekijker hoe 
het is met de vangst. Zo nodig vaart hij even langs om zich goed op de hoogte te stellen, 
zodat hij een inschatting kan maken van de prijs. Bij veel of weinig vangst blijft het werk 
vrijwel gelijk, maar bij een goede vangst ‘werkt het lichter en trekt de vlet nooit te 
zwaar’. “Ondertussen gaan de mannen stug door met halen. De grootknecht staat voor 
in de vlet en trekt de ondersim van de netten binnenboord. Telkens als de vlet met de 
kop naar beneden duikt, gaan zijn handen een eind verder. De andere knecht heeft het 
gemakkelijker, want hij trekt het bovensim met de kurken naar binnen in de zijde van de 
vlet. Als de reep binnen is, ligt de vlet vast achter het tweede anker.” (Jan Wouda, 
archief Brilleman, FSM.)  
De ansjovis was een grillig visje. Het ene jaar kwamen de scholen ansjovis massaal, maar 
een volgend jaar waren het er veel minder. Ieder jaar, eigenlijk iedere dag dat er gevist 
werd, was het weer spannend. Was er weer een goed jaar met royale vangsten, dan 
leefde heel De Lemmer mee. De schepen werden bij de haven opgewacht door helpers 
die de ansjovis uit de netten kwamen plukken. Het net met de vangst er nog in werd 
over een rondhout gehaald. Van de vlet in de aak of van de vlet op de kade. De visjes 
hingen aan de onderkant van het net. Ze zaten met de kieuwen vast in de mazen. 
Vlugge vingers grepen de vis en trokken in een beweging het visje uit het net, waarbij de 
kop en de ingewanden bleven zitten. Na afloop klopten de vissers de netten weer 
schoon. De kopjes en darmen verdwenen in de haven, de netten werden gedroogd, 
eventueel getaand en gezouten en weer gebruikt. De staande netten waren heel effectief, 
want de vis werd bij alle weersomstandigheden gevangen en beschadigde nauwelijks in 
het net. De vissers die de kuil gebruikten, hadden vaker beschadigde vis. Ook het 
plukken van de vis verliep anders, want de vis hing niet met de kieuwen in een net, maar 
werd in manden aangeleverd. De vis werd vervolgens in een grote, platte bak gegooid en 
de koppers draaiden de kop en de ingewanden uit het visje. Vis uit staande netten heette 
daarom netvis en vis die met de kuil gevangen was kuilvis.  
 
In jaren van grote vangsten was er niet alleen een gespannen drukte aan de wal. Ook op 
zee was het onrustig. Als het zo gemakkelijk was rijk te worden met de visserij, konden 
veel inwoners van Lemsterland de verleiding niet weerstaan om zich bij de gemeente te 
laten registreren als visser op de Zuiderzee. Schoolmeesters, boerenknechten, 
beurtschippers en zelfs ambtenaren van wie niemand het ooit had verwacht, gingen met 
kleine bootjes of met hun eigen vrachtscheepje de zee op om ook een stukje mee te 
pikken van het goud dat op zee te verdienen was. Dit tot ergernis van de beroepsvissers, 
want in slechte jaren zag je deze lieden niet en als het eindelijk voor hen beter werd, 
kwamen uit alle hoeken en gaten van de maatschappij de gelegenheidsvissers een 
graantje meepikken. Maar begrijpelijk was het wel en achteraf  zat er ook een komische 
kant aan. Die gelegenheidsvissers waren immers echte amateurs in de slechte betekenis 
van het woord. Dat zullen mooie toestanden zijn geweest als die slecht betaalde 
schoolmeesters en ambtenaren in hun pieremagoggels en schouwtjes de golven van de 
Zuiderzee trotseerden, met hun eeltloze handen trekkend aan de riemen.  
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 De Lemmer, Kortestreek,1926. Uit de Leeuwarder Courant van 4 juni: “De reusachtige 

visvangst van de laatste dagen te Lemmer. In drie dagen werd 80.000 kg. ansjovis aangevoerd. 

Maandag alleen 40.000 kg., wat in geen veertig jaar was gebeurd. De op elkaar gestapelde netten zijn 

door hun inhoud wit gekleurd. Stuk voor stuk moeten de kleine visjes er uitgehaald worden, zodat alle 

hens aan dek moeten zijn.(Foto: Spanvis)  



 

  21 

   
  

De Lemmer, familie Scheffer bij de rokerij en zouterij. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  



 

  22 

   
  

Lemmer, bij de hang van Poppe de Rook. Poppe met hoed. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  

  

  
  

De hang van Poppe de Rook met de hangbaas rechts in de rolstoel. (Foto: collectie D. van Dijk) 
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2.  Vrij vissen op zout water  
  

Eeuwenlang hebben de bewoners van de eilandjes Urk en Schokland geleefd van de 
visserij op de Zuiderzee en ook langs de westwal waren vele beroepsvissers tenminste 
vanaf de 16e eeuw actief. Zuiderzeehavens als Durgerdam, Volendam, Marken en ook 
Enkhuizen kenden een lange visserijtraditie. Heel anders dan de haventjes langs de Friese 
kust. De kustbewoners in Friesland zagen blijkbaar te weinig kansen op zee en hadden de 
blik gericht op het binnenland. Na een periode van welvaart voor de koopvaardij van de 
middeleeuwen tot de 17e eeuw, geraakten de Friese Zuiderzeehavens in verval. De 
kustbewoners richtten zich vervolgens op de landbouw, op binnenvisserij en op handel 
en vervoer (over het binnenwater). Ze leefden met de rug naar de zee. De zeevisserij 
vanuit Friese haventjes was tot ver in de 19e eeuw van geen enkele betekenis. In 
Hindeloopen en Stavoren waren het vooral boerderijen die het straatbeeld bepaalden. Pas 
in de tweede helft van de 19e eeuw kwam daar verandering in. Eerst was er sprake van 
een geleidelijke groei vanaf 1860, maar na 1883 kreeg de ontwikkeling van de 
Zuiderzeevisserij vanuit Friese havens een onstuimig karakter. Althans vanuit de zuidelijk 
gelegen haventjes, dus vanuit Hindeloopen, Molkwerum, Stavoren, Laaksum en vooral 
vanuit De Lemmer.   
Generaties lang vonden de Friezen de Zuiderzeevisserij niet interessant. Ook toen na 
de Franse Tijd de Zuiderzeevisserij in de periode 1825 tot 1836 voor de vissers van 
de westwal en van de eilandjes Urk en Schokland een bloeiperiode doormaakte, de 
vissersvloot van vissers van de westwal verdubbelde in die jaren, bleef het stil in de 
Friese haventjes. Ook de bloeiperiode van 1850 tot 1880 ging aan de Friezen voorbij. 
Daar zijn twee belangrijke redenen voor te geven:  
1. Er was in Friesland veel viswater, waarop door binnenvissers vooral op aal 
werd gevist. De Friese vissers hoefden niet met grote schepen de Zuiderzee op om 
met vissen aan de kost te komen. Bovendien was het Zuiderzeewater langs de 
oostwal, ook bij De Lemmer, relatief zoet. Haring en ansjovis meden dit water. Op 
de Zuiderzee bij De Lemmer kon vooral brakwatervis als bot, spiering en aal 
gevangen worden. De commercieel aantrekkelijke paling was echter ook op het 
binnenwater te vangen.  
2. In de periode van 1850 tot 1876 ging de grondprijs in Friesland meer dan vijf 
keer over de kop, van f. 500.- naar f. 2700.- per hectare. Boeren werden rijk als ze 
plassengebieden drooglegden en veranderden in landbouwgrond. Deze 
droogleggingen betekenden een broodroof voor de binnenvissers. In de loop van de 
jaren zeventig zien we daarom een trek naar de kust om op zee te gaan vissen.  
  

De Friese Zuiderzeehaventjes waren helaas nauwelijks geschikt om te gebruiken. Ze 
waren klein en erg ondiep. Vooral de haveningangen hadden veel last van verzanding 
en geld om te baggeren was er niet. De iets grotere vrachtschepen meden daarom de 
haventjes langs de Friese kust, maar ook vissers hadden er last van.   
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Toen de kunsthistoricus Havard in 1873 tijdens zijn rondje Zuiderzee met de tjalk 
waarmee hij reisde Hindeloopen aandeed, liep het hele stadje uit om deze gebeurtenis 
mee te maken. Het schip zorgde voor geweldige opwinding bij de bevolking. In jaren 
hadden de mensen niet zo’n groot schip in de haven gezien (Havard, 1874, p. 252). 
Havard beschrijft met welgevallen, hoe de kade volstond met nieuwsgierige kijkers toen 
zij terugliepen naar de haven. Onder hen tientallen jongens en meisjes die net uit school 
kwamen. Zij allen staarden in stomme bewondering naar de tjalk en begonnen massaal 
te juichen toen ze de Franse toeristen aan zagen komen die weer wilden vertrekken. 
Zodra de tjalk werd losgegooid, renden volgens Havard wel 200 kinderen naar het 
havenhoofd en schreeuwden een vrolijk “hoera!” Om wat terug te doen voor dit 
enthousiaste afscheid, wierp Havard hen biscuitjes toe. Dat leidde tot een ware veldslag. 
Toen de koekjes het havenhoofd niet meer bereikten, maar in het water vielen, liet een 
tiental kinderen zich langs de hoge palen naar beneden glijden. Op de stenen onder de 
steiger trokken ze hun kleren uit en vervolgden de veldslag in hun blootje in het water. 
Dat voorbeeld verdiende navolging. Vele jongens en meisjes gleden naar beneden, 
verkleedden zich snel in het natuurlijke kostuum van de eerste mensen en gelijk vurige 
zeegoden en blanke waternimfen krioelden ze om de tjalk, terwijl ze elkaar bestreden in 
het pakken van de biscuits die Havard ze toewierp (Havard, 1874, p. 255). Die 
enthousiaste kinderen liepen daarbij overigens nauwelijks risico te verdrinken, want ze 
konden overal in de haven staan. Het water was er ongeveer een meter diep. De tjalk 
kon alleen bij hoog water binnenkomen. Het getijdenverschil bedroeg zo’n zestig 
centimeter. Bij eb en oostenwind stond er niet veel meer dan 50 centimeter water in de 
haven. Dat de Hylpers een tiental jaren later op de Zuiderzee gingen vissen met heel 
kleine bootjes, met schouwtjes en jollen, was dus alleszins begrijpelijk. Ze hadden niet 
alleen geen geld voor een groot vissersschip, maar zouden met zo’n schip ook slechts af 
en toe, alleen bij hoog water, de haven van Hindeloopen in of uit kunnen varen. Kleine 
scheepjes waren niet alleen goedkoper, maar in die situatie ook praktischer.  
  

  
  

Hindeloopen, 1904. Haven met Staverse jollen en boatsjes. (Foto: Museum Hindeloopen)  



 

  25 

De binnenvisserij, het vangen van vissen op zoet water, was in waterrijk Friesland 
natuurlijk wel een voor de hand liggende economische activiteit. Al was het maar voor de 
eigen consumptie. Die relatief onschuldige bezigheid was eeuwenlang een zaak die door 
overheden en grondeigenaren geregeld en gecontroleerd werd. Wie  ergens aan het vissen 
was, moest toestemming hebben van degene die de visrechten voor dat water bezat, 
anders pleegde hij een onrechtmatige daad die zwaar werd bestraft. Het onbevoegd 
vissen werd beschouwd als een misdrijf, omdat de binnenvisserij belangrijk was als 
middel van volksbestaan en daarom niet naar willekeur door een ieder bedreven mocht 
worden. In 1857 werd in de Visserijwet nogmaals bevestigd, “dat niemand tot visschen 
bevoegd is, dan wie voorzien is van een door het openbaar gezag uitgereikte akte. 
Daarentegen zullen geen kosteloze vergunningen kunnen worden verleend. Inwonende 
kinderen mogen echter zonder akte visschen met het vischtuig, vermeld in de aan hunnen 
vader of hunne moeder uitgereikte akte.”   
In de wet- en regelgeving rond de visserij ging het om twee zaken: ten eerste de regeling 
van uitgifte van visrechten en –vergunningen en ten tweede de technische regels over de 
wijze hoe er gevist mocht worden. Dit mede om overbevissing te voorkomen. Voor het 
binnenwater in Friesland kregen binnenvissers regelmatig de gelegenheid viswater te 
pachten. Daarmee verkregen ze het recht gedurende een bepaalde tijd in een bepaald 
water op een bepaalde plek te mogen vissen. Uiteraard tegen betaling van een pachtsom.  
  

                         
                                           Advertentie LC, 12 december 1892   

 

De liberale Visserijwet van 1857 bracht voor de binnenvisserij weinig nieuws. De wet was 
een voortzetting van de soort regelingen waar binnenvissers reeds in de 18e eeuw aan 
waren onderworpen vanwege landheren, stadsbesturen en provinciebesturen die over de 
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visrechten beschikten. De Franse overheersing van ons land had begin 1800 geleid tot een 
versterking van het centrale gezag. De gevestigde praktijk dat iedere grondeigenaar zelf 
bepaalde wie er onder welke voorwaarden van zijn viswater gebruik mocht maken, was 
daarmee echter nog lang niet uit de wereld. Voor de Zuiderzeevisserij bracht de wet van 
1857 evenmin nieuws, behalve dat het succes van volledige vrijheid van vissen op de 
Zuiderzee nu als voorbeeld werd gesteld voor de visserij op de Noordzee.  
Voor de Noordzeevissers was de visserijwet van 1857 revolutionair. Het eerste wetsartikel 
voor de zeevissers klonk hen als muziek in de oren: “ Er wordt aan elk een volkomen 
vrijheid gelaten, de verschillende takken der zeevisscherij naar eigen goedvinden uit te 
oefenen”. Alleen al door haar eenvoud en duidelijkheid was dit een wonderschone wet. 
Wie kwamen er in aanmerking om in alle vrijheid te handelen? Onder “zeevisscherij” 
verstond de wetgever de visserij op open zee, in de Zuiderzee, langs de noordelijke kusten 
van Friesland en Groningen en in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kusten.  
Onder de “zoetwatervisscherij” werd verstaan de visserij op die Rijkswateren die niet 
onder de zeevisserij vielen. De grenzen tussen de zee- en zoetwatervisserij werden bij 
algemene maatregel van bestuur nader aangewezen. Tevens werd in 1857 een ‘College 
voor de Zeevisscherij’ ingesteld dat de regering moest adviseren en daarbij de belangen van 
de visserij moest behartigen.  
Tot de belangrijke adviezen van het College behoorden de voorstellen om de 
visserijhavens uit te breiden en te verbeteren, toen het aantal vissersschepen op de 
Zuiderzee aan het einde van de 19e eeuw snel toenam. De kosten van deze uitbreidingen 
werden evenredig verdeeld over de drie bestuurslagen: het rijk, de betreffende provincie en 
de betreffende gemeente.  
  

De Visserijwet 1857 was vooral van belang voor de ontwikkeling van de  
Noordzeevisserij. In deze wet werd het kaakverbod opgeheven dat tijdens de Franse 
overheersing aan het begin van de 19e eeuw was ingesteld. Slechts de reders aan de 
Maas en in Enkhuizen hadden een ontheffing. Die genoten een kaakmonopolie. Tot 
dan toe mochten alleen reders van kielschepen haring aan boord kaken. Reders langs 
de Noordzeekust gebruikten echter geen kielschepen, maar platte bomschuiten die op 
het strand werden getrokken. Voor hen gold een kaakverbod. Dat veranderde met de 
Visserijwet 1857. De vissers langs de Noordzeekust, ook in plaatsen die geen haven 
hadden,  mochten vanaf 1 januari 1858 haring gekaakt en gezouten aan land brengen.   
Door de liberale wetgeving die mogelijk was door de Grondwet van 1848 kwam de 
visserij langs de Noordzeekust, vooral bij Scheveningen en Katwijk, tot ontwikkelingen 
met bomschuiten vanaf het strand. De Scheveningse ondernemer Adrien Eugène Maas 
introduceerde vervolgens het katoenen haringnet, ter vervanging van de hennepnetten. 
Ook de bomschuiten voldeden in zijn ogen niet. Hij stimuleerde daarom dat de 
haringvissers overstapten nieuwe, lichtere netten die gebruikt werden vanaf loggers 
waarmee anders dan met de bomschuiten, ook aan de wind kon worden gezeild.  
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Voor de Zuiderzeevissers was de ‘volkomen vrijheid de verschillende takken der 
zeevisserij naar eigen goedvinden uit te oefenen’ helemaal geen nieuws. De visserij op 
de Zuiderzee was altijd al vrij. Sterker nog, het succes van de vrije visserij op de  
Zuiderzee was voor de regering de belangrijkste reden om ook de visserij op de  
Noordzee te liberaliseren. De opheffing van het kaakverbod waar de  
Noordzeevissers zo blij mee waren, was voor de Zuiderzeevissers evenmin van betekenis, 
omdat de Zuiderzeeharing, anders dan de Noordzeeharing, niet gekaakt kon worden. Het 
‘kaken’ van de ansjovis deden de vissers van de westwal al jaren. Die handeling van het 
doppen van de ansjovisjes was ook net even anders dan het kaken van de iets grotere 
haring. In het midden van de 19e eeuw werd echter reeds uitvoerig in de krant geschreven 
over het ‘kaken’ van ansjovis die gevangen was in de Zuiderzee door vissers uit 
Monnikendam. Het kaakverbod deed er toen blijkbaar niet toe.   
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De volkomen vrijheid te vissen op de Zuiderzee had de (in de beeldvorming zo op hun 
vrijheid gestelde) Friezen er nog niet toe bewogen op deze zee te gaan vissen. Het duurde 
tot in de jaren zeventig, voordat gesproken kon worden van enige groei bij de 
Zuiderzeevisserij vanuit Friese havens. Om tal van redenen, bijvoorbeeld vanwege de 
verbeterde afzetmogelijkheden van gevangen vis, maar ook door het verhoogde aanbod 
van werkkrachten vanwege de landbouwcrisis (1877 – 1895) en de Friese zuivelcrisis in 
ongeveer dezelfde periode, nam het aantal Zuiderzeevissers langs de Friese kust langzaam 
maar zeker toe. De gemeente Lemsterland stimuleerde de armlastigen in die gemeente 
zelfs om ’s winters maar spiering te gaan vangen op de Zuiderzee. Dan hadden ze iets te 
eten.  

          

De Lemmer, 1906. Visaakje van ruim 5 meter lengte. De fotograaf Marshall stond op het westelijk 
havenhoofd. (Foto: Uit Tomalin, 1907).  
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De landbouwcrisis ontstond door de invoer van goedkoop graan uit Amerika, wat 
mogelijk werd door de landbouwmechanisatie in Amerika en de nieuwe 
(stoom)bootverbindingen met Europa. Als reactie op de crisis werd ook in Nederland 
de landbouw versneld gemechaniseerd, met als gevolg werkloosheid onder de 
landarbeiders. Bij de zuivelcrisis speelde een heel ander probleem, dat veroorzaakt 
werd door de melkveehouders. De uitstekende naam van de Friese zuivel op de 
exportmarkt (boter en kaas) ging verloren, omdat veel Friese boeren door dit succes 
de zuivelbereiding wat gemakkelijker hadden aangepakt en rommelden met de 
kwaliteit van hun producten. Op de exportmarkt verloren ze vervolgens terrein aan 
de Deense concurrentie. 
 
 Gedurende die malaise werden ook knechten bij boeren in de Greidhoek werkloos. 
De werklozen op het platteland trokken naar de steden en naar de kust, op zoek naar 
werk. Bijvoorbeeld in de visserij.  De vissers in de Friese haventjes waren echter 
weinig in getal en hadden door het ontbreken van eigen kapitaal nauwelijks 
mogelijkheden om meer te doen dan ze deden. De twaalf vissers in Stavoren 
bijvoorbeeld, verdienden hun geld met de vangst van aal. Met fuiken langs de zeedijk. 
Vissen op de Zuiderzee was weliswaar vrij, maar de zee begon 6 meter uit de kust. De 
aal trok vlak langs de dijk. Om met de fuiken de aal de pas af te snijden, moesten er 
schutwanten geplaatst worden tot aan de dijk. Voor die laatste 6 meter naar de dijk 
toe hadden de vissers een vergunning nodig. De vispercelen langs de dijk werden 
door loting verdeeld onder de 12 vissers die behoorden tot het Stavers Vissersgilde. 
De aal die zij vingen, werd opgehaald met ‘ielbûsen’, snelle visaakjes van de 
vishandelaren in Gaastmeer en Heeg.  
 
De vissers kregen een vaste prijs voor de gevangen vis. Er was in die situatie 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. Alleen op volle zee, buiten de 6 meterlijn langs de kust, was er ruimte om 
te vissen, maar om dat te kunnen doen had je enig kapitaal nodig.   
  

Er kwam pas een doorbraak in de situatie van de Zuiderzeevisserij langs de Friese 
kust, toen het in 1883 mogelijk werd met nieuwe, machinaal gebreide staande netten 
ansjovis en haring te vangen. Ook voor die ontwikkeling waren natuurlijk 
ondernemerskracht en kapitaal nodig. De paupers langs de Friese kust beschikten 
over geen van beide. Ondernemerschap en kapitaal waren wel aanwezig in De 
Lemmer, de Zuiderzeehaven die tot ver in de 19e eeuw geen enkele traditie had als 
vissershaven. Vanuit die haven kwam daarom het initiatief om de Zuiderzeevisserij 
vanuit Friese havens tot ontwikkeling te brengen.  
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Toenemende regulering door de overheid  

  

De Zuiderzeevisserij kwam aan het einde van de 19e eeuw langs de Friese zuidkust tot 
ontwikkeling in een situatie dat er op zee voor de vissers geen beperkende regelingen 
waren. Weliswaar was er in een situatie van tegenvallende vangsten tussen 1881 en 
1890 door de regering een kuilverbod ingesteld, maar dat was tijdelijk. Met de 
Visserijwet van 1881 werden voor het eerst beperkende voorwaarden gesteld aan de 
Zuiderzeevissers. De kwakkuil werd verboden, de wonderkuil slechts toegestaan voor 
de vangst van asnjovis tussen 15 mei en 15 juli. En alle vissersschepen moesten 
geregistreerd worden in de gemeenten waar de vissers woonden en de toegekende 
visserijnummers moesten op voorgeschreven wijze aangebracht worden op de 
schepen.  
De kuil was het favoriete vistuig van de traditionele Zuiderzeevisser. De nieuwe vissers 
langs de Friese kust hadden veel minder binding met dat vistuig. Zij zagen vooral, dat 
met de kuil ook veel ondermaatse vis werd weggevist. Bovendien vereiste de kuil een 
groot schip als een botter om het net door de zee te kunnen trekken en ook het zware 
kuilnet van hennep was niet goedkoop. Voor startende vissers waren de aanschaf van een 
botter en een kuilnet  hoge drempels. De nieuwe vissers gebruikten liever het hoekwant 
en natuurlijk de nieuwe staande netten. Daarmee behaalden ze gemiddeld genomen prima 
resultaten bij de vangst van haring en ansjovis. Voor de vissers van Volendam en Urk was 
de nieuwe wet van 1881 onacceptabel. Ook het politietoezicht op de Zuiderzee kon niet 
verhinderen dat de kuilnetten toch gebruikt bleven. ‘Toen door een verandering in het 
Wetboek van Strafrecht de kantonrechter niet langer bevoegd was vervolging in te stellen 
tegen een buiten zijn kanton gepleegd strafbaar feit en de Zuiderzee tot geen enkel 
kanton bleek te behoren, konden processen-verbaal niet meer behandeld worden en 
stond de politie machteloos.’(Bossaers, 1987, p. 30) Met de Visserijwet van 1890 werd het 
verbod op het gebruik van de kwakkuil en de wonderkuil ingetrokken en werden de 
politie-opzichters ontslagen. Alle visserijmethoden waren weer toegestaan.  
Vrij onverwacht, in 1903, bleef de haring en de ansjovis echter weg. De Zuiderzeeharing 
verscheen dat jaar vrijwel niet en ook het altijd wat wispelturige ansjovisje liet zich niet 
zien. Vervolgens bleek de zomer van 1903 geen incident te zijn, maar het begin van een 
reeks van tien tegenvallende visjaren. Er werd op de Zuiderzee zo weinig gevangen, dat 
veel vissers ermee ophielden en hun bedrijf beëindigden. Vissers vroegen zich af waarom 
er geen vis meer was te vangen. Vooral de kuilvisserij moest het in die discussie 
ontgelden. Met de kuilnetten zou de zee leeggevist zijn. De kuilvissers op hun beurt 
beweerden, dat zij al generaties lang hadden gekuild zonder problemen, maar dat er de 
laatste decennia zomaar duizend nieuwe vissers bijgekomen waren die met staande netjes 
alle haring en ansjovis wegvisten bij de toegang naar de Kom. De overbevissing van de 
Zuiderzee  was zondermeer de schuld van deze nieuwkomers.   
In die situatie werd de roep om regulering door de visserij luider. In 1911 greep de 
regering in met een nieuwe Visserijwet, die een einde maakte aan de ongebreidelde 
vrijheid van de Zuiderzeevissers. Daarbij werd gesteld dat de Zuiderzeevissers helemaal 
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geen zeevisserij bedreven. Achterliggende reden voor dit beleid was de eigen vissers te 
beschermen tegen de buitenlandse vissers met stoomtrawlers die vlak voor de 
Nederlandse kust de vis kwamen wegvangen. Door het instellen van kustwateren kon 
de overheid de eigen visserij protectie bieden. De Zuiderzee werd vanaf 1911 
beschouwd als kustwater. De vissers vielen vanaf dat moment dus onder de wet- en 
regelgeving van de kustvisserij. De kustvisserij was helemaal niet vrij. De regelgeving 
voor deze visserij was vooral bedoeld om de visstand in de kustwateren op peil te 
houden, zodat er duurzaam gevist kon worden. De overheid kon op grond van de wet 
bepaalde gebieden sluiten voor de visserij. Ze kon de visserij van bepaalde vis aan 
tijdvakken binden en maatregelen nemen over de te gebruiken vistuigen. Ook konden 
afspraken gemaakt worden over de minimale maat van de te vangen vis. Toen de 
hulpmotor bij de kustvisserij zijn intrede deed, werden ook beperkingen opgelegd aan 
het te gebruiken motorvermogen. Zuiderzeevissers mochten een scheepsmotor 
gebruiken van maximaal 20 pk. Ze moesten zich in 1911 natuurlijk ook opnieuw laten 
registreren en wel als kustvisser. Daarbij kon meteen de chaos aangepakt worden die bij 
de gemeentes ontstaan was bij de uitgifte van visserijtekens. Vanaf 1911 kreeg de 
Visserijinspectie de taak om de wet- en regelgeving te handhaven.  
Met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 was het ook gedaan met de kustvisserij op 
dat water. Het IJsselmeer zou in korte tijd zoet worden. De vissers die daar wilden 
blijven vissen, moesten daarom nieuwe IJsselmeervergunningen aanvragen. Ze werden 
formeel gezien als gewone binnenvissers. Het IJsselmeer stond immers niet in 
rechtstreekse verbinding met de zee. Voor de traditionele kuilers gold bovendien, dat 
het gebruik van dat vistuig op het binnenwater eigenlijk verboden was. De voormalige 
Zuiderzeevissers gingen daarmee van de ene dag op de andere onder de beperkende 
wetgeving van de binnenvisserij vallen, terwijl ze de eerste jaren bovendien 
vangstverboden kregen opgelegd, omdat de nieuw uitgezette zoetwatervis eerst een kans 
moest hebben zich te ontwikkelen en zich te verspreiden in het IJsselmeer. Het 
verbieden van de kuil was in het verleden op de Zuiderzee al nooit gelukt en ook nu, in 
de jaren dertig, ging dat niet van de ene dag op de andere. Het regeringsbeleid 
probeerde daarom de kuilvisserij op het IJsselmeer te ontmoedigen en geleidelijk terug 
te dringen.  
  

Vrije keuze van vissersschepen  

  

Vissen op de Zuiderzee kende aanvankelijk geen beperkingen. De vissers mochten zelf 
weten met welke middelen ze de vis aan land wilden brengen. Tegenwoordig moeten 
vissersschepen net als vrachtschepen voldoen aan allerlei technische eisen om op zee de 
veiligheid van mens en milieu te waarborgen. In de liberale 19e eeuw was daar geen 
aandacht voor. De kustbewoners die wilden vissen, die lieten zich (vanaf 1882) bij hun 
gemeente registreren als Zuiderzeevisser. Ze zetten hun visserijregistratie met witte letters 
van voorgeschreven grootte op hun schip en ze konden hun gang gaan. Het was niet van 
belang of hun vissersschip een roeiboot van 4 meter was of een tjalk van 20 meter. Dat 
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was hun persoonlijke keuze. De gemeente noteerde op de consent wat voor type schip 
een visser had, wat de naam van het schip was, welke tonnage het had en wat voor vis de 
visser daarmee dacht te vangen en dat was het. De eerste vissers bij De Lemmer visten 
vooral op bot en aal. In de haven, langs de havenhoofden en buiten de havenhoofden 
langs het strand. Dat kon met heel kleine scheepjes. Met kleine visaakjes, die vanwege de 
vangst van bot ook wel botaakjes werden genoemd. De vissers die verder op zee gingen, 
gebruikten grotere aken. Als die gebruikt werden voor de botvisserij, werden ook die 
grotere schepen botaken genoemd. Toen de visserij zich uitbreidde door de introductie 
van staande netten, was er meer behoefte aan grote schepen. Begin 1900 waren er ruim 
40 grote houten visaken in De Lemmer die wij nu Lemsteraken zouden noemen. Voor de 
Lemster vissers waren het gewoon visaken, aken of botaken. Tegelijkertijd waren er ook 
vissers die met een roeischouw, een boatsje of een punter visten. Hoe groter het schip, 
hoe verder de schipper ermee op zee durfde en hoe meer mogelijkheden hij had om 
verschillende vistechnieken toe te passen. Grote schepen waren echter duur. Het kon 
voordeliger zijn met een klein schip (zonder veel kosten) te vissen, want een duur groot 
schip moest wel afbetaald worden en drukte daarmee de winst. Rond Stavoren kozen de 
vissers voor goedkope, kleine schepen. Voor vissersjollen. Daarmee konden ze door de 
lage kosten bij een beperkte omzet toch goede rendementen halen. In De Lemmer 
hadden de vissers andere mogelijkheden. Zij werden door rijke kapitaalverschaffers 
uitgenodigd te gaan vissen met grote aken, soms met een botter, terwijl ook de dure 
netten op de pof konden worden geleverd. Dankzij “het kapitaal” in De Lemmer werd 
deze doorvoerhaven in korte tijd de grootste en belangrijkste vissershaven van Friesland.  

                             

De Lemmer 1906, een grote, houten Wieringeraak en twee botters. (Foto uit: Tomalin, 1907. De 
fotograaf Marshall stond waarschijnlijk op het westelijk havenhoofd)  
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3.  Visserij bij De Lemmer  
  

Ruim een eeuw geleden was De Lemmer de belangrijkste en grootste vissershaven 
van Friesland. Dat is opmerkelijk, want tot ver in de 19e eeuw was De Lemmer voor 
de Zuiderzeevisserij irrelevant. In enkele jaren tijd heeft deze havenstad zich geweldig 
ontwikkeld op visserijgebied. Veel beter dan die andere  
Zuiderzeehaventjes langs de Friese kust, zoals Stavoren, Molkwerum, Hindeloopen, 
Workum, Makkum en de overslaghaven Harlingen. Stavoren kende weliswaar vanaf de 
17e eeuw een Vissersgilde dat de belangen van de aangesloten vissers behartigde, maar dat 
ging om niet meer dan 12 aalvissers die alleen in de maanden september en oktober langs 
de dijk en in de haven enige fuiken plaatsten. Terwijl er langs de Hollandse kust vanuit 
Huizen, Durgerdam, Volendam en Enkhuizen al enige eeuwen Zuiderzeevissers actief 
waren met het vangen van haring, bot, spiering en ansjovis, was dat vanuit de Friese 
havens niet het geval. Het duurde tot ver in de 19e eeuw voordat langs de Friese kust de 
Zuiderzeevisserij tot leven kwam.  Dat alles weten we mede dankzij de Franse bezetting 
van ons land. Toen in 1810 keizer Napoleon van Frankrijk zijn broer koning Lodewijk 
Napoleon van het Koninkrijk Holland opzij schoof en de Nederlanden annexeerde bij 
Frankrijk, kregen de Nederlanders te maken met een Franse wijze van besturen. 
Centralistisch en bureaucratisch in plaats van decentraal en informeel zoals men in 
Nederland gewend was. Keizer Napoleon stelde Lebrun aan als zijn plaatsvervanger. De 
nieuwe bestuurder zetelde in Amsterdam. Onder hem vielen departementale prefecten 
die over bijna dictatoriale bevoegdheden beschikten. In korte tijd werd ons land onder 
zijn leiding bestuurlijk gestroomlijnd. De bestuurder wilde controle over heel het 
maatschappelijk-economisch leven in Nederland. In 1811 werd daarom een 
bevolkingsadministratie ingevoerd. Om zicht te krijgen op de werkzaamheden van al die 
Nederlanders, werden via de departementale prefecten van de plaatselijke bestuurders 
strikte rapportages gevraagd. Zo vroeg het Departement Friesland op 5 september 1812 
aan de burgemeesters van kustgemeenten te rapporteren hoeveel mensen zich in hun 
gemeente met visvangst bezighielden. De ‘maire’ van Stavoren meldde, dat het afgelopen 
jaar twaalf personen met kleine schuitjes aan het strand of buiten de zeepalen met fuiken 
op aal hadden gevist. Van de toen nog 1200 inwoners van Stavoren waren er niet meer 
dan 12 die zich met visserij bezig hielden. Die twaalf waren waarschijnlijk de leden van 
het Stavers Vissersgilde, dat over visrechten beschikte die teruggingen tot in de 17e eeuw. 
Deze vissers waren alleen in de maanden mei, september en oktober actief met het 
vangen van aal. De burgemeester van Hindeloopen gaf op dat er twee aken waren, die 
werden gebruikt voor visserij in en buiten de zeegaten, dus op de Noordzee. Uit De 
Lemmer werd aalvangst met fuiken langs de wal opgegeven. Gedurende het voorjaar en 
bedreven door 7 personen die zich van kleine bootjes bedienden. Zij gingen daarmee 
nimmer de Zuiderzee op. Ook waren er 2 vissers die langs het strand op een diepte van 2 
voet op bot visten met zijden netjes. Zij gebruikten kleine aakjes waar zij alleen in voeren. 
Wel werd uit De Lemmer gemeld, dat vissers uit Durgerdam, uit Urk en uit Schokland 
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hun haringvangsten veelal naar De Lemmer brachten omdat daar drie bokkingrokerijen 
waren.“Deze handel is aanmerkelijk en groeit nog jaarlijks aan.”  
 De Lemmer was begin 1800 dan ook geen vissersplaats. Bij een volkstelling in 1749 

werden in De Lemmer 1100 personen geregistreerd en hoewel al die mensen dagelijks 

over de Zuiderzee uitkeken, had geen enkele inwoner in 1749 het beroep van visser. In 

De Lemmer woonden vooral varensgasten: schippers en matrozen. Ook verbleven er 

arbeiders, sjouwers, middenstanders, scheepstimmerlieden en vele weduwen. (Spanvis 

2011, Van der Zwaag) In 1808, dus nog voor de Franse annexatie, zou de grietman van 

De Lemmer bezoek krijgen van Koning Lodewijk Napoleon die op inspectiereis was. 

Een ambtenaar kreeg de taak ter voorbereiding van het bezoek een overzicht te maken 

van economische activiteiten in Lemsterland. Hij vergeleek de visserij in de grietenij met 

het in Lemsterland gebruikelijke “zoeken van eyeren in de lage hooy- en rietlanden, welk 

zoeken ook zelfs voor diegenen, welke het uitoefenen, tot zeer weynig voordeel 

verstrekt, alzo deselve meerendeel tot eigen consumtie verstrekken, daar er geen groote 

steden in den omtrek liggen, welke den handel in zodanige, in het wild gezogte, eyeren 

favoriseren.” (Ypma, 1962, p. 99) Ongetwijfeld speelde daarbij een rol, dat de afzetmarkt  

voor de Lemster vissers heel beperkt was. Zij konden de vis niet kwijt. Vissen deed je 

daarom vooral voor eigen consumptie. Bovendien konden de kleine Lemster vissers met 

hun beperkte vangsten niet concurreren met de grote aanvoer van vis door 

Durgerdammers, Urkers en Schokkers die in 1808 bij de Lemmer met ‘botaken’ 

(schokkers) visten. 

  

                       
  

De Lemmer in 1832: 1- de lijnbaan; 2 – de mastenmaker; 3 – de timmerwerf; 4 – terrein en 
plaisiertuin van de Douairiere R.L. van Andringa de Kempenaer; 5 – de Andringastate naast de 
zeesluis; 6 – de zeehaven die in 1888 binnenhaven werd; 7 – de bokkenhang van Wouda; 8 – het 
armenhuis; 9 – de leerlooierij; 10 – de bokkendrogerij; 11 – de scheepswerf van Reyenga; 12 – de 
houtzaagmolen; 13 -  de touwslager en 14 – de zeilmaker. (Bron: Hisgis)  
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Vier jaren later, in 1812, werden er door de burgemeester van Lemsterland wel een paar 
vissers geregistreerd: 7 aalvissers en 2 botvissers die gedurende een paar maanden per 
jaar actief waren in de haven en langs het strand. Nauwelijks het vermelden waard, maar 
toch.   
  

Vervening in Lemsterland  

  

Aan het einde van de 18e eeuw was Nederland praktisch failliet. De Fransen konden het 
land zonder slag of stoot overnemen, want er was geen geld voor een leger om het land 
te verdedigen. Tijdens de Franse bezetting werd het economisch leven ook in Friesland 
sterk geremd omdat de handel met Engeland stil kwam te liggen, terwijl de kosten voor 
de bevolking omhoog gingen. Het Franse bezettingsleger moest immers door de 
Nederlanders onderhouden worden, terwijl het land nauwelijks inkomsten had. Ook de 
Friese havensteden werden door de malaise hard getroffen. De bevolking trok er weg, 
veel woningen kwamen leeg te staan en stonden te verkrotten. De havenstadjes langs de 
Friese kust gaven na de Franse Tijd stuk voor stuk een trieste aanblik. De meest 
ondernemende inwoners hadden hun heil elders gezocht. De verarmde, veelal oudere, 
achterblijvers boden in hun verveloze woninkjes een aanblik van uitzichtloze berusting 
met de ellendige situatie waarin zij verkeerden. 
  
Lemsterland deelde echter niet in deze neergang van plaatsen als Hindeloopen en 
Stavoren. Met de gemeente Lemsterland ging het in dezelfde periode juist heel 
voorspoedig. Anders dan de andere kustgemeenten beschikte De Lemmer in het 
achterland over een delfstof waar in die tijd veel vraag naar was: veen.  
  

In Lemsterland leefden in de 19e eeuw veel mensen van de vervening. Van het delven, het 
maken en verkopen van turf, ‘het bruine goud’. Het aantal inwoners van Lemsterland 
verdubbelde in de eerste helft van de 19e eeuw, terwijl het inwoneraantal van stadjes als 
Hindeloopen en Stavoren in die periode juist halveerde. Omdat het veen bij Giethoorn 
en Wanneperveen in de loop van de 18e eeuw vrijwel afgegraven was, trokken veel 
veenbazen met hun turfmakers en veenarbeiders naar het noorden om in het zuiden van 
Friesland veen af te graven. Ze werden ‘Gietersen’ genoemd, die bovendien ‘de Gieterse 
methode’ van veendelven gingen uitvoeren.  
 
Begin 1800 kwamen ook nog eens verveners uit Kalenberg, Muggenbeet en Nederland 
naar boerendorpjes als Echten en Oosterzee om turf af te graven. Door deze migratie 
van verveners in de eerste helft van de 19e eeuw verdubbelde van de bevolking in 
Lemsterland. Dat was het meest voelbaar in de kleine boerendorpen. In 1796 woonden in 
Echten 124 mensen, maar in 1850 had hetzelfde dorp plotseling meer dan 900 inwoners. 
In het veengebied ten zuiden van het Tjeukemeer was de oorspronkelijke Friese 
bevolking van boeren een minderheid geworden tussen al die verveners uit Overijssel.  
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Anders dan gebruikelijk in Friesland, haalden deze ‘Gietersen’ na het afgraven van het 
droge veen ook nog veen op van onder het water. Met de beugel schepten zij uit het 
water natte klonten veengrond op die in bakken op de wal werden gedroogd. Daarvan 
werden harde, donkerbruine ‘baggelturven’ gemaakt. Na dit baggelen van het 
oorspronkelijke veenland bleef er een waterland over. Petgaten, doorsneden met lange, 
smalle stroken grond: weerribben. Bij een beetje storm sloegen deze ribben weg en 
ontstonden er grote, ondiepe veenplassen. In het veengebied ten oosten van Heerenveen 
waren daardoor na de vervening vrijwel onleefbare gebieden ontstaan. Om de sociale 
ellende van permanente wateroverlast te beperken, werden deze veenplassen tussen 
Heerenveen en Nijbeets uiteindelijk weer ingepolderd. De overheid had van deze 
geschiedenis geleerd. Vanaf 1819 eiste zij voor de vervening van laagveen een 
vergunning, waarbij werd bepaald dat de uitgeveende gronden daarna drooggelegd 
moesten worden.   
  

  
 

 De Gieterse methode: met de beugel van onder het water veen opscheppen. (Foto: Tresoar)  

  

In 1856 werd dit beleid voor de Veenpolder Echten toegepast. Een stoomgemaal aan het 
Tjeukemeer bij Echten (1861) ging de nieuwe polder droogmalen. Voor de 
grondeigenaren was het droogleggen van laaggelegen plassengebieden aantrekkelijk 
geworden vanwege de zeer goede grondprijzen in die periode. In de jaren 1870 tot 1890 
werd vervolgens het plassengebied ten zuidoosten van het Tjeukemeer, bij  
Delfstrahuizen en Vierhuis, met drie windmolens drooggemalen. Daarna konden in 
1899 de eerste wegen worden aangelegd door het voormalig plassengebied. Voor de  
veenarbeiders die in dat waterland waren blijven wonen en zich onledig hielden met 
rietsnijden, jacht en visserij, was dat de tijd om naar andere middelen van bestaan om 
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te zien. Grondwerk, werken bij een boer of vissen op de Zuiderzee. Een aantal van 
hen trok in de jaren 1890 tot 1900 naar de havenplaats De Lemmer om daar op zee te 
gaan vissen.    

  
  

Vierhuis: een binnenvisser bij het Tjeukemeer. (Foto: Stienstra)  

  

  
  

Vaart door veengebied van zuid Friesland. (Foto: H.A.Veltman, arts te Heerenveen)  
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Woonsituatie in het veengebied van de Friese Wouden aan het begin van de 20e eeuw. (collectie Dirk 
Huizinga)  

  

De meeste veenbazen, turfmakers en veenarbeiders uit dorpen als Oosterzee, Echten en 
Delfstrahuizen kwamen dus uit de Kop van Overijssel. Uit dorpjes als Ossenzijl, 
Kalenberg, De Wetering, Giethoorn, Nederland en Muggenbeet. De ‘Nederlanders’ die 
zich volgens de bevolkingsgegevens in Lemsterland vestigden, waren geen Nederlanders 
in algemene zin, maar inwoners uit het dorpje Nederland. Diverse families die begin 
1900 bekend werden als Lemster vissers, waren nog maar enkele jaren eerder naar De 
Lemmer gekomen. De in De Lemmer zo bekend geworden handelaar Jan Pen trok in 
1882 vanuit het veen bij Echten naar deze havenplaats en zou daar in samenwerking 
met zijn zwager Poppe de Rook met succes handel drijven in vooral netten voor de 
visserij. De bekende vissersfamilie  
Toering kwam oorspronkelijk uit Giethoorn. Rond 1800 waren deze vissers naar 
Friesland getrokken en vestigden zich in Haskerland en later ook in Eernewoude. De 
Toerings stonden bekend als goede zeilers, die bij zeilwedstrijden in de klasse van 
visaken regelmatig prijzen wonnen. Rond 1890 trok deze vissersfamilie vanuit 
Eernewoude naar De Lemmer. In 1899 kocht Willem Toering een Bunschoter botter 
(de LE  62) en werd Zuiderzeevisser. Veel vissers in De Lemmer zijn in die periode 
vanuit het veen en het binnenwater in De Lemmer terecht gekomen. De 
Zuiderzeevisserij vanuit De Lemmer kwam vanaf 1883 tot serieuze ontwikkeling, maar 
kreeg een extra impuls in die laatste jaren van de 19e eeuw, toen opnieuw binnenvissers 
vanuit de toen drooggelegde veenpolders bij het Tjeukemeer naar de kust trokken om 
op zee te gaan vissen.  
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Visserij met botaken  

  

Omstreeks 1850 beperkte de Zuiderzeevisserij in De Lemmer zich tot een zeer 
bescheiden vangst van bot, spiering en een enkele haring in het voorjaar. Ook werd er 
wel eens schol, schelvis, tong, tarbot, spiering, haring en een enkele kabeljauw gevangen. 
Er stonden in de gemeente Lemsterland elf inwoners in het bevolkingsregister als 
Zuiderzeevisser. Iedere visser had echter als hij ging vissen ook nog een man en een 
jongen aan boord. In de decennia die volgden, veranderde daar niet zoveel aan. In 1866 
waren er in De Lemmer nog steeds tien ‘botaken’. Die scheepjes waren waarschijnlijk de 
gebruikelijke Friese visaakjes van ruim 7 meter lengte, die in De Lemmer ‘botaken’ 
werden genoemd, omdat er vooral mee op bot (en andere platvis) werd gevist. De aakjes 
van Lemster vissers werden bij verkoop wel gewoon ‘vischaak’ genoemd en niet ‘botaak’. 
In 1870 boden de gebroeders Seldenthuis uit De Lemmer bijvoorbeeld ‘een best 
onderhoudene vischaak’ te koop aan. Dat scheepje was 7.5 meter lang. In 1873 was het 
aakje van Harmen Wouda uit  
De Lemmer te koop. Een scheepje van 23 voet, ruim 7 meter. In 1879 was bij Siebold van 
der Bijl in De Lemmer een in 1867 gebouwde, goed onderhouden visaak te koop. Lengte 
7.38 meter, breedte 2.70 meter. In 1894 organiseerde de zeilvereniging ‘Westergoo’ uit 
Woudsend een zeilwedstrijd waar ook visaken aan deel konden nemen. Er waren twee 
klassen. Visaken van meer dan 26 voet en visaken van geringere lengte. Bij de ‘grote’ 
visaken won de visser D. Coehoorn uit De Lemmer de eerste prijs. Dirk Coehoorn was in 
die tijd nog maar een paar jaar visser in De Lemmer. Voor de visserij op de Zuiderzee 
werden in de 2e helft van de 19e eeuw ook houten aken van meer dan 10 meter lengte 
gebouwd. Pier de Boer bouwde in De Lemmer vanaf 1877 houten botaken van 36 voet en 
meer. Aken van 10 tot 12 meter lengte. Die werden door De Boer aakschip, aak, visaak of 
botaak genoemd.  
  

  
  

Visaak voor H. Toering uit Terherne van Auke van der Zee, 1910. Een aak van 9.06 meter 
lengte en 3.30 breedte, voor het binnenwater. Van deze tekening zijn waarschijnlijk meerdere aken 
gemaakt. Van der Zee heeft erbij geschreven: “ook deze aak achter te vol”. (FSM)  
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Lemmer, 1888. De kleinste aakjes het verst in de haven, bij de spuisluis. Bij zuidwesten wind was 
het voor grotere schepen lastig de haven kruisend te verlaten. (Foto: collectie Dick van Dijk) 

  

  

De Lemmer, 1933. Een botaakje voor de kust bij Mirns. (Foto: Fred Thomas)  
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Het aantal vissersscheepjes De Lemmer bleef vanaf het midden van de 19e eeuw lange 
tijd vrijwel stabiel. In 1867 waren er in De Lemmer nog steeds 10 botaken. In de jaren 
zeventig  was er sprake van enige groei. In de Jaarverslagen van de gemeente Lemsterland 
werden de volgende aantallen genoemd:  
In 1876 waren er 14 botaken en 2 botters. Wel werd er door 350 ‘vreemde’ boten vis 
aangevoerd voor de rokerijen en zouterijen.  
In 1879 bestond de Lemster vissersvloot volgens het Jaarverslag uit 16 botaken. Het 
volgende jaar, 1880, waren er in De Lemmer nog steeds 16 botaken, maar in 1881 was de 
vloot gegroeid tot 20 vissersvaartuigen: 14 botaken, 2 botters en 4 schokkers. De vraag 
kan gesteld worden, wat de gemeente bedoelde met die twee ‘botters’. Waren dat botters 
zoals wij die kennen uit bijvoorbeeld de vissersplaatsen Volendam, Marken, Urk en 
Huizen?  Met andere woorden, waren het botters als scheepstype? Of bedoelden de 
gemeenteambtenaren die dit schreven heel iets anders? De benaming ‘botter’ werd reeds 
in de 18e eeuw rond Volendam gebruikt gelijktijdig met de term ‘botschuit’. Zo werden 
aanvankelijk de vissersschepen genoemd die gebruikt werden voor de botvisserij. De 
aanduiding ‘botter’ gaf de functie van het schip weer en was nog niet de naam van een 
bepaald scheepstype. (Van Beylen, 1985, p. 32) In het overzicht van vissersschepen die 
gebouwd zijn door Pier de Boer, worden de termen aak, aakschip, botaak en visaak 
ogenschijnlijk vrij willekeurig door elkaar gebruikt voor ongeveer even grote schepen (zie 
Bijlage II). Wellicht waren ook de ‘botters’ uit de jaarverslagen van de gemeente 
Lemsterland gewone visaken, die door de vissers heel specifiek gebruikt werden voor de 
botvangst. Dat zou het ook begrijpelijk maken waarom deze ‘botters’ het ene jaar er wel 
zijn en het andere jaar niet meer. Durk Hak geeft tenslotte een heel plausibele verklaring 
voor de verschillende scheepsnamen. Hij schrijft: “Het onderscheid tussen bot- en 
visaken schuilt in de bun. Botaken hadden een bun met grote gaten, omdat een platvis de 
gaten van de bun zou afdekken.” (Hak, 1981, p. 24). Botaken waren volgens hem dus 
gewone visaken, waarbij de gaten in de kaar ietsje aangepast waren voor het bewaren van 
platvis.   
In 1882, het jaar dat de vissersvaartuigen van overheidswege door de gemeenten 
geregistreerd moesten worden, bleken er in De Lemmer 24 vissersvaartuigen en boten te 
zijn die voorzien moesten worden van het visserijteken LE gevolgd door een 
registratienummer. Met die schepen werd gevist op aal, bot, spiering en geep. Of de in 
het verslag genoemde ‘boten’ Friese boatsjes, gewone roeischouwen, sloepen, punters of 
vletten waren, is niet bekend. Of de geregistreerde vissers ook allemaal serieuze vissers 
waren die een groot deel van het jaar visten, of dat het lieden waren met een 
visserijregistratie die af en toe eens de Zuiderzee op gingen om wat bij te verdienen, is 
eveneens onbekend.    
De geleidelijke toename van vissersschepen in De Lemmer van ongeveer 10 in 1860 naar 
24 in 1882 vond plaats in een periode dat de armoede toenam onder de verveners. Vanaf 
1854 konden armlastige ingezetenen van een gemeente voor enige bedeling ook terecht 
bij die gemeente. In de Armenwet 1854 was geregeld dat hulpbehoevenden weliswaar 
primair door particuliere instanties (diaconieën, liefdadigheid) moesten worden 
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opgevangen, maar dat hulpbehoevenden die niet tot een kerkelijke gezindte behoorden, 
bij de gemeente terecht konden. De trek van armen naar de steden in de 19e eeuw 
betekende dus tevens een groeiende kostenpost voor de gemeentekas van stedelijke 
centra. Tegelijkertijd klaagden de kerken, dat zij de toenemende last van de armenzorg 
niet langer konden dragen. De gemeente Lemsterland verstrekte in de winter van 1854 – 
’55 in totaal 11.592 porties warme spijs aan 362 personen. Geheel bedeeld werden 355 
personen. Gedeeltelijk bedeeld 574 personen op een totaal van 4900 inwoners. Het beleid 
van de gemeente was om armlastigen die volgens de gemeente sterk genoeg waren om te 
werken, niet te laten wennen aan bedeling. Zij konden bijvoorbeeld werken aan de dijken 
van de veenpolders, maar ook de spieringvisserij zou volgens de gemeente vele mensen 
enige middelen van bestaan kunnen verschaffen. Spiering vissen kon immers met 
eenvoudige middelen en het hele jaar door. Juist de winter, de moeilijke tijd voor de 
armlastigen, was voor de spieringvisserij het gunstige jaargetijde. Spiering kon goed 
gevangen worden vanuit een bootje met een totebel of de jouw (een groot schepnet, een 
gebbe). Zelfs als er ijs lag kon er gevist worden in een wak. Ook zetten ijsvissers vanuit 
verschillende wakken lange, geschakelde netten uit onder het ijs. De armsten konden zich 
natuurlijk geen roeiboten en ook geen spieringschakels veroorloven. De goedkoopste 
manier voor armlastigen om op spiering te vissen, was spiering te vangen met een lange 
hengel van ca. 4 meter. Het even lange snoer was voorzien van dwarsdraden van 
varkenshaar waar een stukje paling aan geklemd was. De spieringen beten in de stukjes 
aas langs het snoer, het dobber bewoog, de visser haalde op en de spiering werd boven 
water gehaald. De visser gebruikte daarbij vaak twee hengels. Als de ene werd opgehaald, 
werd de andere neergelaten. “Niet alleen visschers, maar alle soorten lieden, arbeiders die 
geen werk hadden, schippersvolk en vooral velen uit de veenstreken, turfmakers, trokken 
met den hengel naar de zee”, schreef de gemeenteraad van Lemsterland in 1911 in een 
aan de Koningin gericht adres. “Al was het dan altijd niet om te verkopen, men had dan 
toch visch voor eigen gebruik, hetwelk voor velen een uitkomst was.” (Dorleijn, Deel V, 
1996, p. 283). Dit beleid in Lemsterland deed het aantal vissers dus toenemen. Al was het 
maar visserij voor de eigen consumptie. De aanpak werd gemeengoed en bleef tot in de 
20e eeuw een gebruikelijke praktijk.  
Voor de visserij op het binnenwater en ook de visserij in en bij de sluizen moest betaald 
worden. De visrechten werden verpacht door de eigenaar van het water. Vissen op de 
Zuiderzee was echter vrij. De zee begon buiten de sluis en 6 meter uit de wal. Als de zee 
bevroren was, kon dus iedereen vrij vissen even uit de kant. Voor de Friese kust waren 
overigens vooral vele niet-Friese vissers actief. Zo werd in de zomer van 1876 vanuit 
Hindeloopen gemeld dat er “langs de kust een ongewone bedrijvigheid heerste, omdat 
daar ongeveer driehonderd visschuiten zich onledig hielden met het vangen van ansjovis”. 
(LC, 02-06-1876) Dat waren beslist geen Hindelooper vissers! Drie jaren eerder werd 
vanuit De Lemmer gemeld, dat “het inzouten en tonnen van ansjovisch hier 
tegenwoordig aan vele handen werk verschaft.” (LC, 19-06-1873) Dat was werk voor 
mensen op de wal, die werkten bij de zouterijen van de vishandelaren.   
  



 

  43 

 
 

  

  
  

Lemmer, 1929. Spieringvissen op het ijs. (Foto’s: collectie  Dick van Dijk, Lemmer)  
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Ook die vis werd zeker niet gevangen door de eigen Lemster vissers. Die waren 
helemaal niet in staat om met hun relatief kleine botaakjes zoveel ansjovis vangen.  
Zij moesten daarvoor wachten tot 1883. Tot het moment dat Poppe de Rook en Jan 
Pen in De Lemmer het staande fabriekswant introduceerden en het Lemster vissers 
mogelijk maakten om daarmee te vissen.   
  

   
 
De Lemmer, 1924. Bij de sluis, met een gebbe of jouw spiering vissen  onder het ijs. (Foto: Spanvis)  
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Lemmer, winter 1929. Spiering vissen met de hengel. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  

  

Innovatie en expansie vanaf 1883  
  

Van de visserij op bot en spiering bleven de mensen in leven, maar ze werden er 
natuurlijk niet rijk van. De aalvangst was economisch gezien aantrekkelijker, omdat de 
aal tegen goede prijzen opgekocht werd door de vishandelaren in Gaastmeer en Heeg, 
maar echt aantrekkelijk was de vangst van haring en vooral de vangst van ansjovis. Voor 
dat laatste visje werden zeer goede prijzen betaald, want daar was internationaal vraag 
naar. De Zuiderzeeharing kon, anders dan de Noordzeeharing, niet gekaakt worden. Ze 
werd daarom gerookt in de bokkenhangen van De Lemmer en door de Lemster 
vishandelaren verkocht in het gehele land. De ansjovis werd gezouten in de zouterijen 
en met beurtschepen vervoerd naar Amsterdam, waar de ankers (tonnen) met vis 
werden opgeslagen. Na ruim een jaar werd deze vis tegen goede prijzen verkocht. Het 
was een exportproduct dat vooral verhandeld werd in Duitsland, waar het met de trein 
naar toe gebracht werd. Via het Nederlandse Rijnspoor via Arnhem naar Zevenaar en 
vandaar met de Duitse Rheinbahn via Emmerich naar Düsseldorf en verder.  
Ansjovis werd met kuilnetten gevangen door vissers van de westwal die met hun grote 
botters in staat waren dat soort netten door de zee te trekken. De Friese Zuiderzeevissers 
hadden in die tijd geen grote botters en konden daarom geen ansjovis vangen. Dat 
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veranderde in 1883. In dat jaar werden machinaal gebreide netten op de markt gebracht. 
Nieuwe fabrieksnetten die licht en relatief goedkoop waren. Die netten konden gebruikt 
worden om staand want van te maken, waarmee de haring en de ansjovis kon worden 
gevangen die de Zuiderzee in trok om te paaien. De vissers die deze netten gebruikten, 
hadden geen grote botter meer nodig om een kuilnet te slepen. Ze konden de staande 
netjes vanuit een kleine boot in zee uitzetten en de vis zou zich zelf gevangen zetten in de 
mazen van het net. Dat was voor de Zuiderzeevisserij nieuw. Voor de haringvangst op de 
Noordzee werden al langere tijd staande netten gebruikt die als lange rijen gordijnen 
verticaal in zee dreven. Dat waren echter grote, zware netten die voor de vissers op de 
ondiepe Zuiderzee onbruikbaar waren. De nieuwe staande netten waren echter voor 
gebruik in de Zuiderzeevisserij zeer geschikt en daarom een innovatie te noemen.   
  

Het was hangbaas Poppe de Rook die in 1883 de nieuwe methode om haring en 
ansjovis te vangen in De Lemmer introduceerde. Samen met zijn zwager, 
nettenhandelaar Jan Pen, nodigde hij de vissers uit met deze netten te gaan vissen en de 
netten pas te betalen als ze winst hadden gemaakt met de visvangst. Die aanpak van De 
Rook en Pen was succesvol. Volgens het Register van de Nederlandsche Visschersvloot waren 
er in 1886 in De Lemmer 35 vissers. Het waren in alfabetische volgorde de vissers A. 
Bakker, A. Bergsma, Andries Blaauw, J.J. de Blauw, R. de Boer, Gerben Boorsma, L. 
Bootsma, S. Bootsma, A. van der Bijl, S. van der Bijl, W. van der Bijl, B. J. Calsbeek, H. 
Gnodde, J. de Haan, R.R. Hoekstra, Jilling Kingma, H. Pasma, Egbert Poepjes, W. Ras, 
H. Urk, A.J. Visser, B.J. Visser, J.B. Visser, J.J. Visser, J.R. Visser, J.S. Visser, Steven R. 
Visser, G. Wayer, T.W. Wouda, G.S. Zandstra, J. Zeilstra, T.J. Zeilstra en J. Zeldenthuis.  
 
Iedere schipper had voor de visserij op zee nog knechten mee. Meestal een volwassen 
knecht en een jongen. De 35 schepen betekenden dus direct werk in de visserij voor 
meer dan honderd man. Het bleef daar echter niet bij. Na 1890 kwamen er vissers naar 
De Lemmer die pas aan het einde van de 19e eeuw wegtrokken uit de veenpolders. Ook 
zij gingen vissen op de Zuiderzee. Families die in latere jaren bekend werden als ‘echte  
Lemster vissers’, zoals de vissersfamilies Toering (uit Eernewoude), Coehoorn, Tijsseling, 
De Vries, Kooistra, Kuipers, Van Doorn, Poepjes, De Jong en Rottiné, maar die in 
werkelijkheid late immigrantenfamilies waren uit het veengebied bij 
Echten/Delfstrahuizen. Ze waren pas eind 1800 naar De Lemmer gekomen en zagen 
daar mogelijkheden de kost te verdienen met het vissen op de Zuiderzee. (Bronnen: Jaap 
van der Zwaag in Spanvis en Schippers/Van der Weide, 1991)   
  

De expansie van visserijactiviteiten op de Zuiderzee was alleen maar mogelijk, omdat de 
condities ervoor ingevuld waren. Vissers vingen alleen maar vis als ze die konden 
verkopen. Er moest een afzetmarkt zijn en die handel moest voldoende opbrengen. In de 
tweede helft van de 19e eeuw waren die omstandigheden voor de vissers verbeterd. De 
liberale Visserijwet van 1857 maakte een einde aan vele beperkingen. Het kaakverbod dat 
de Fransen hadden ingesteld, werd ingetrokken, wat vooral voor de haringvisserij op de 
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Noordzee van belang was. De afzetmarkt voor zowel de Noordzeevissers die hun haring 
mochten kaken, als de Zuiderzeevissers met hun ingezouten ansjovis groeide geweldig 
door de vraag naar deze producten in Duitsland. Otto von Bismarck was er in 1871 in 
geslaagd na de Frans-Duitse oorlog van het conglomeraat van koninkrijkjes een Duitse 
eenheidsstaat te maken en die consumentenmarkt kon door Nederlandse vissers van vis 
voorzien worden, dankzij de verbeterde transportmogelijkheden. Koning Willem I had in 
1838 een start gemaakt met de aanleg van het Rijnspoor door Nederland. Het benodigde 
kapitaal daarvoor werd verdiend in de kolonie Nederlands-Indië.  
 
In 1845 werd vanuit Amsterdam met het Rijnspoor de oostgrens bij Arnhem bereikt. Bij 
Zevenaar sloot het Rijnspoor aan op de Rheinbahn die de Duitsers hadden aangelegd. 
Via dit Rijnspoor kon de Zuiderzeevis probleemloos met de trein tot in het zuiden van 
Duitsland geëxporteerd worden. Zonder die grote Duitse afzetmarkt had het geen zin 
zoveel ansjovis te vangen en zou de Zuiderzeevisserij zich dus anders hebben ontwikkeld. 
Zonder ondernemende vishandelaren zou deze afzetmarkt er voor de vissers evenmin 
zijn. Het belang van de rol die de hangbazen/vishandelaren in De Lemmer speelden bij 
de ontwikkeling van de visserij bij De Lemmer kan daarom moeilijk overschat worden.  
  

Uitbreiding van de vloot  

  

Voor de visserij met de nieuwe staande netten moesten de vissers natuurlijk wel over 
geschikte schepen beschikken. De nieuwe netten waren relatief goedkoop in aanschaf en 
op zee bovendien gemakkelijk en eenvoudig te hanteren, maar ze waren ook kwetsbaar. 
Als ze ergens achter haakten, ontstond er snel schade aan het net, wat kosten voor de 
visser met zich meebracht. Het was voor de vissers dus zaak voorzichtig met dit want om 
te springen. Dat kon op twee manieren. Of de visser koos voor een schip zonder 
uitsteeksels, een schip met gladde boorden, zodat hij de netten probleemloos overboord 
kon zetten en later inclusief de vangst langs de boorden naar binnen kon trekken. Of hij 
koos voor een groot moederschip, dat het staande want in een bijboot meenam naar de 
visgronden. Het werk met het kwetsbare net werd dan niet gedaan vanuit het 
moederschip, maar vanuit de bijboot. De vissers in Stavoren kozen massaal voor het 
gebruik van een glad vissersscheepje, de Staverse jol. Dat type schip kenden ze al in 
Stavoren. Het werd gebruikt door de 12 vissers die in de herfst aal vingen met fuiken 
langs de dijk. Dat scheepje bleek heel geschikt om ook te gebruiken voor de visserij op 
haring en ansjovis met staande netjes. De vissers en hangbazen van De Lemmer zagen 
niets in die gladboordige jolletjes. Zij kozen voor een groot schip, een botter of een 
zeewaardige aak en namen een vlet mee voor de beug. De netten werden geschoten en 
gehaald vanuit de vlet. Bij de aak en de botter zaten de zijzwaarden voor dat werk altijd in 
de weg. Het schieten van de beug lukte nog wel vanuit het moederschip, maar het halen 
moest altijd vanuit de vlet. Het moederschip was vooral nodig als transportmiddel. Het 
sleepte de vlet naar en van de visgronden.   
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Stavoren, haringvangst met staand want vanuit een gladboordige Staverse jol. De roeidollen voor de 
lange roeiriem waren te verwijderen. De mast was ongestaagd, zodat de visser zijn netten zonder 
obstakels langs het boord naar binnen kon trekken.  (Foto: Doede Bleeker)  

  

Hoe konden de Lemster vissers zich botters en grote aken veroorloven? Waar betaalden 
zij die schepen van? Wel, ze kochten de schepen op afbetaling of ze huurden een schip. 
Het waren rijke hangbazen/vishandelaren in De Lemmer die het de vissers mogelijk 
maakten met grote schepen te vissen. In de tijd dat er vanuit De Lemmer nog vrijwel niet 
werd gevist, waren in deze havenplaats wel drie bokkingrokerijen: die van De Rook, van 
De Jager en van Van der Veen. Die bedrijven verwerkten de haring die aangevoerd werd 
door “Durkendammers”, door Urkers en door Schokkers. Ook werd bij deze bedrijven 
de aangevoerde ansjovis gezouten en verpakt in ankers. Dankzij de aanvoer van vis door 
vissers van elders deden de Lemster hangbazen goede zaken, terwijl de betrokken vissers 
blij waren dat ze hun vangst in De Lemmer konden lossen. Dan hoefden ze niet helemaal 
terug te zeilen naar hun thuishavens. De winst die de hangbazen maakten met roken en 
zouten van deze haring resp. ansjovis, werd vanaf 1883 geïnvesteerd in de eigen visserij 
vanuit De Lemmer. Hangbazen werden ook nog eens reder, schipper of financier van 
schepen, waardoor ze extra omzet creëerden voor hun rokerijen en zouterijen. Overigens 
hield Van der Veen er in de loop van de 19e eeuw mee op, maar andere hangbazen 
begonnen met succes nieuwe rokerijen, zoals Sterk, Scheffer, Nieveen en De Blaauw. De 
laatste had in 1896 een kleine rokerij laten bouwen aan het einde van ’t Leeg. Hij had 
echter geen schepen van vissers gefinancierd en kon dus van de vissers geen leverplicht 
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eisen. Hij had slechts een paar vissers die de vangst bij hem losten. Andries de Blaauw 
haalde zijn vis daarom zelf op. Uit Urk en uit Vollenhove. Hij gebruikte daarvoor zijn 15 
meter lange visaak de Albatros met visserijteken LE 15. Dat ijzeren schip uit 1899 was 
een snelle zeiler en daarom geschikt voor deze vistransport.  
  

  
  

De Lemmer, bij de spuisluis. De Albatros (LE 15) waarmee hangbaas Andries de Blaauw zijn vis 
ophaalde diende als ‘koopschuit’. De aak werd in 1899 bij Jan Bos in Echtenerbrug gebouwd.  

  

   
  

De Lemmer in de jaren vijftig, voordat de Vissersburen gedempt was en erna. De spuisluis werd 
vervangen door een schutsluis in de Rien. De demping van de Rien was nodig i.v.m. het (bus)verkeer, 
dat in de oude structuur niet oost-west door het centrum kon komen. De hang van De Blaauw 
bevond zich op de kop van Schans/’t Leeg.  
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De Lemmer, 1930. Aken en botters met grote houten en stalen vletten voor de staandwantvisserij. 
Op de dijk het badhuisje, waar gezwommen kon worden in zee. (Foto: Spanvis)  
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4.  Van doorvoerhaven naar visserijhaven  
  

De Lemmer lag aan de Zuiderzee, maar er woonden en werkten tot 1880 slechts een 
twintigtal seizoensvissers die visten met aakjes van ruim 7 meter lengte. Rond het Dok, 
het water binnen de oude sluis met aan de noordzijde de Korte Streek en de zuidzijde 
de Lange Streek, staan nog steeds fraaie, vooral 18e eeuwse koopmanshuizen met mooie 
gevels. Het was in De Lemmer dus niet alleen armoe en ellende. De havenplaats was 
door de jaren heen een doorvoerhaven, er werd verhandeld en vervoerd. Handel en 
scheepvaart hebben er voorspoed gebracht, zeker bij de kooplieden en reders, maar ook 
bij de talrijke scheepswerven, zeilmakerijen, smederijen, lijnbanen en de houtzaagmolen. 
De meeste schippers uit Amsterdam kozen De Lemmer als toegangspoort naar het 
noorden. Eenmaal door de oude zeesluis naast de Andringastate konden zij naar het 
westen via het Dok (= de Zijlroede) en De Brekken en zo naar Sloten en Woudsend, of 
naar het oosten via het grootscheepsvaarwater de Lemster Rien naar het Tjeukemeer. 
Dat was de gebruikelijke vaarroute naar Sneek, naar Leeuwarden en naar Groningen. 
Ook kon via die route Hamburg bereikt worden, waarbij de schippers bij de Dokkumer 
Nieuwezijlen Friesland verlieten en over zee hun reis vervolgden. De Lemmer was 
tevens een bekende uitvalsbasis voor de beurtvaart van het noorden naar Amsterdam. 
Mensen en goederen werden volgens geregelde diensten van De Lemmer naar 
Amsterdam gezeild en omgekeerd. De gerookte haringen uit de bokkinghangen van De 
Lemmer werden eveneens met deze veerdiensten naar Holland gebracht, want voor 
zoveel vis was er in Lemsterland helemaal geen afzetmarkt. Ook ging er bokking naar de 
Groninger markten. De ‘Lemster bokking’ werd in de loop der jaren in het hele land een 
begrip.  
 

            
  

De Lemmer, jaren vijftig. De Jan Nieveen vaart uit naar Amsterdam. (Foto: Harry de Groot)  

  

In 1870 richtte Jan Nieveen met enkele familieleden de ‘Groninger Stoomboot  
Maatschappij’ op, die een geregelde beurtdienst van Groningen via Lemmer op 
Amsterdam onderhield. Deze maatschappij voer met stoomboten voor het binnenwater 
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tussen Groningen en Lemmer en met zeestoomboten voor het traject van Lemmer naar 
Amsterdam. In de 20e  eeuw is het toenmalige vlaggenschip, de ‘Jan Nieveen’ uit 1928, 
voor velen legendarisch geworden. Aanvankelijk voer deze beurtvaarder als stoomschip 
dat zowel passagiers als goederen vervoerde. Na de Tweede Wereldoorlog is de 
stoommachine vervangen door een scheepsdiesel. In 1960 werd de ‘Jan Nieveen’ (die 
bekend stond als ‘de Lemmerboot’) van de hand gedaan. Op dit moment  ligt het schip 
als restaurantschip in Finland.  
  

  
  

De Lemmer in 1775. In het midden de Andringastate, naast de sluis. In de zeehaven een kofschip. 
Regnerus van Andringa (1674-1744) was grietman van Lemsterland en stimuleerde de ontwikkeling 
van veerdiensten van en naar De Lemmer. (Foto van een schilderij uit de collectie van de familie Van 
Andringa de Kempenaer. FSM)  

  

De havenplaats De Lemmer zag er tot het einde van de 19e eeuw bescheiden uit. Veel 
kleiner dan nu het geval is en ook veel kleiner dan velen nu als historische kern 
menen te herkennen. Pas met de onstuimige groei van de visserij aan het einde van de 
19e eeuw ontstond er een ruimteprobleem. Waar moesten die vissersschepen van de 
nieuwe Lemster vissers blijven? De zeehaven was voor zoveel schepen veel te klein 
en lag te weinig beschut. Het was duidelijk dat de haven van De Lemmer uitgebreid 
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moest worden. Dat werd in de loop van de jaren tachtig meteen groots aangepakt. Er 
werd een nieuwe sluis aangelegd, net buiten de oude havenmond van dat moment. 
De oude zeehaven werd verbouwd tot binnenhaven, wat in 1888 werd voltooid. 
Buiten de nieuwe sluis werd aan de oostzijde een vluchthaven aangelegd door het 
oostelijk havenhoofd een stuk parallel aan de dijk te laten lopen. Tussen het 
havenhoofd en de dijk ontstond zo de ruimte voor een vluchthaven, die tevens door 
de vissers kon worden gebruikt als vissershaven. Deze haven kwam in 1896 gereed. 
De vissersschepen van de Lemsters lagen daar buiten de sluis, maar toch beschut 
achter de dam.  
  

  
  

De Lemmer, 1885. De oude zeesluis naast de Andringastate, met links de Lange Streek.  

   

Tussen de Vluchthaven en de voormalige dijkweg ’t Leeg (die nu bebouwd kon 
worden), werd ‘de baan’ aangelegd. Een ruim terrein met droogstokken waar iedere 
visser een eigen baan kreeg om zijn netten te drogen. De visverwerkende bedrijven 
van Bakker, Peereboom, De Blaauw, De Rook, Sterk en Scheffer vestigden zich aan 
het einde van de 19e eeuw aan de oostzijde van de nieuwe Binnenhaven. Aan de 
Emmakade en ’t Leeg. Op het westelijk havenhoofd werd in 1887 een flinke 
lichtopstand geplaatst, de vuurtoren, zoals overal in die tijd bij de zeehavens de 
lichtbakens verbeterd werden. In 1896 was de uitbreiding van de haven voltooid en 
stonden er ook havenlichten op het einde van de havenhoofden. De vuurtoren van 
De Lemmer werd een trefpunt voor Lemsters die een blokje om gingen. Veel oud-
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Lemsters bewaren nostalgische herinneringen aan de ontmoetingen bij de stalen 
lichtopstand. In 1968 werd het gevaarte echter gesloopt. Het had geen functie meer 
en was toe aan groot onderhoud. Sloop was de eenvoudigste oplossing. Toen begin 
jaren negentig de filmregisseur Pieter Verhoeff door de VPRO overgehaald was een 
televisiefilm te maken over zijn jeugd in de Lemmer, werd die film genoemd naar dit 
legendarische lichtbaken: “De vuurtoren”. In 1994 is de film in drie delen 
uitgezonden. Dankzij Verhoeff is er daarom voor deze film een replica gemaakt van 
de gesloopte lichtopstand, die twee maanden in Stavoren heeft gestaan voor de 
opnames.  
  

  
  

Stavoren, 1993. De Lemster vuurtoren in Stavoren: als decor voor filmopnames. Het kleine aakje  

LE 10 is in 1912 bij De Boer gebouwd. Jan Brilleman, een Amsterdamse douaneambtenaar uit  

Leeuwarden, heeft het scheepje geheel laten restaureren. (Foto: Dirk Huizinga)   

De opnames voor de film vonden plaats in de zomer van 1993. Zijn jeugdherinnering uit de jaren 
vijftig heeft de regisseur omgezet in een algemener verhaal van een jongen die opgroeide in De Lemmer, 
daar genoot, maar in de loop der jaren de sfeer in de havenplaats als beklemming ging ervaren. Hij 
wilde meer van z’n bestaan maken. Door toevallige ontmoetingen raakte hij begeesterd door de 
klassieke muziek. Hij wilde de wijde wereld in. Op z’n minst naar de overzijde van het water, naar 
het Concertgebouw in Amsterdam. Wijbe Verhoeff, de vader van de regisseur, was huisschilder en 
stuurman op de Lemster reddingboot Hilda. De voormalige reddingboot Insulinde lag tijdens de 
filmopnamen daarom vermomd als Hilda in de vissershaven van Stavoren. Pieter Verhoeff heeft met 
deze film De Lemmer zijn vuurtoren teruggegeven. Deze heeft weer een plek gekregen op het oude 
havenhoofd.   
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Binnen de nieuwe sluis had de oude sluis (naast de Andringastate, vlakbij herberg ‘De 
Wildeman’) natuurlijk geen functie meer. Die bleef na 1888 steeds open. Er was door 
deze havenuitbreiding echter wel een probleem met de waterbeheersing. Als het water in 
de Friese boezem te hoog kwam en gespuid moest worden naar de  
Zuiderzee, kon dat bij de oude sluis van Tacozijl (voor het water van de Brekken en het 
Slotermeer) en bij de schutsluis van De Lemmer (voor het water van de Brekken en het 
Tjeukemeer). Spuien via een veel gebruikte schutsluis kon echter gevaarlijke situaties 
opleveren. Aan de oostzijde van De Lemmer werd daarom een nieuwe spuisluis 
gebouwd die het teveel aan boezemwater vanaf de Rien kon lozen in de oostpunt van de 
Vluchthaven. Pas in 1920 kwam ten westen van De Lemmer het Ir. Woudagemaal 
gereed, een indrukwekkend stoomgemaal dat niet passief water spuide, maar het teveel 
aan boezemwater actief wegpompte. Vervolgens werd in De Lemmer de aansluiting van 
de Rien op de Binnenhaven verbeterd, door deze met een soepele bocht buiten de oude 
sluis (maar uiteraard binnen de nieuwe) aan te sluiten op de nieuwe Binnenhaven. Het 
gedempte stukje Rien langs de 18e eeuwse NH kerk naar het Dok heet nog steeds 
‘Gedempte gracht’. De vrij gekomen ruimte werd gebruikt om naast de kerk, aan de 
Gedempte Gracht, een nieuw gemeentehuis in classicistische stijl te bouwen, dat in 1898 
gereed kwam.  
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De Lemmer, ca. 1880 met de oude buitenhaven. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  

  

  
  

De Lemmer, rond 1800, voordat de ontwikkelingen met de Zuiderzeevisserij plaats vonden. Zwart 
gemarkeerd de N.H.kerk uit 1716, met de oorspronkelijke loop van de smalle Lemster Rien ten zuiden 
van de kerk en ten noorden van de oude zeesluis.  
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Lemmer, 1886: de oude buitenhaven, gezien vanaf de sluis.  

  

  

Lemmer, 1888. De nieuwe sluis is in bedrijf. (Foto: Spanvis)  
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De royale uitbreiding van de havencapaciteit in 1895 was nodig vanwege de groei van de 
vissersvloot. De cijfers voor de vissershavens langs de Friese kust laten zien dat vooral 
de vissers uit De Lemmer gingen vissen met grote schepen, met aken en botters, in 
tegenstelling tot de vissers uit Stavoren, Molkwerum/Laaksum en Hindeloopen. Die 
visten met kleine Staverse jollen en nog kleinere Friese bootjes. Vanuit Stavoren werd in 
1812 opgegeven, dat er 12 vissers waren die met kleine schuitjes een paar maanden per 
jaar langs de kust op aal visten. 
 
 Ruim 60 jaren later, op 23 augustus 1884, gaf de gemeente Stavoren aan het College 
van Zeevisscherijen in Amsterdam door: “Er zijn geen andere vissersvaartuigen 
aanwezig dan die waarmee de palingvisserij langs de kust wordt uitgeoefend. Het zijn 11 
open jollen, 2 platbodem vaartuigjes en een blazer. (…) Al deze vaartuigen liggen in de 
regel van november tot september stil en zijn dus slechts in de maanden september en 
oktober in gebruik.” (Visser, 2002, p. 100). In een periode van zeventig jaren gebeurde 
er in Stavoren op visserijgebied niets, behalve dat de schuitjes vanaf 1860 vervangen zijn 
door vissersjollen. Maar vanaf 1884 veranderde dat. In 1900  waren er in Stavoren bijna 
70 vissersjollen in gebruik en niet alleen in de maanden september en oktober, maar van 
het vroege voorjaar tot het late najaar.  
  
Ook in de gemeente Hemelum-Oldephaert en Noordwolde (H.O.N.) ontdekte men dat 
er met het vissen op de Zuiderzee geld te verdienen was. In de voormalige havenplaats 
Molkwerum en de Warnser buurtschap Laaksum samen waren in die gemeente nog meer 
vissers actief dan in het vissersstadje Stavoren en ook zij gebruikten hoofdzakelijk 
Staverse jollen als vissersschip. In Hindeloopen vond een vergelijkbare ontwikkeling 
plaats. In korte tijd groeide het aantal seizoensvissers daar van 16 vissers met 8 scheepjes 
in 1880, naar 192 vissers met 75 scheepjes in het jaar 1900. De Hindelooper vissers 
maakten vooral gebruik van kleine boatsjes, schouwtjes, roeiboten, vletten en 
vissersjollen. In Stavoren gebruikten de vissers vrijwel uitsluitend vissersjollen, die vanaf 
1860 in Stavoren werden gebouwd, bij Roosjen, en vanaf 1896 ook in Gaastmeer, bij 
Wildschut.  
  

Die ontwikkelingen, hoe opmerkelijk ook, vielen echter in het niet vergeleken met wat 
er in De Lemmer gebeurde. Daar was de visserij vanaf 1883 echt ‘booming business’. 
De reden van het verschil was voor iedereen duidelijk. In De Lemmer waren het 
kapitaalkrachtige ondernemers die het voortouw namen en daar konden de 
armoedzaaiers uit plaatsen als Laaksum, Stavoren, Molkwerum en Hindeloopen niet 
tegenop. Hun jolletjes en boatsjes waren vissersscheepjes voor de kleine man, terwijl in 
De Lemmer diverse vissers dankzij gulle geldschieters in staat waren met een grote 
botter of een aak te vissen.   
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 Ypma (1962) heeft een overzicht gemaakt waarin de ontwikkeling van de vissersvloot in 

diverse vissershavens in beeld wordt gebracht:  

  
Ontwikkeling 
vlootgrootte langs 
de    
Friese kust     Lemsterland        Gaasterland         Stavoren    Molkwerum        H’loopen  
                    en Laaksum  
________________________________________________________________  
1800-1812  
Grote schepen               2                    3       
Palingvissers                12  
ook Noordzee                       2  
___________________________________________________________________________ 1875-
1876  
Grote schepen   18                     8  
Kleine schepen                12  
___________________________________________________________________________ 1905  
Totale vloot    84    29           60         84         67  
Grotere schepen  78     4  
Het hele jaar vissend 57     4           13         14   
Kleinere schepen   6     25           60                   84                    67  
___________________________________________________________________________ 1920  
Grotere schepen  50     1                         4  
Kleinere schepen  35              16            34        51         34  
___________________________________________________________________________ 1940  
Uitgereikte  
IJsselmeer-    59      4             14         10          13  
Vergunningen  
___________________________________________________________________________  
  

(Bron: Ypma, 1962. p. 206)  
  

  

De Lemmer als de grote vissershaven van Friesland  
  

De Zuiderzeevisserij vanuit Friese havens kwam laat tot ontwikkeling en kenmerkte zich 
door kleinschaligheid. Niet alleen in aantal, maar ook in de grootte van de vissersschepen. 
De belangrijkste vissershavens langs de Friese kust waren De Lemmer, Laaksum (vanaf 
1912), Stavoren, Molkwerum en Hindeloopen. De lucratieve vangst van ansjovis met 
staande netten vond vooral plaats in het zuidelijk deel van het Friese Bekken. De vissers 
in Hindeloopen gebruikten rond 1900 tijdens de hoogtijdagen van de Zuiderzeevisserij 
boatsjes, kleine visaakjes en Staverse jollen. Allemaal scheepjes van ruim 6 meter lengte 
en kleiner. In Stavoren voeren de vissers met Staverse jollen, die toen nog gewoon 
‘vissersjollen’ heetten. Ook allemaal scheepjes van rond de 6 meter lengte. In de 
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gemeente HemelumOldephaert en Noordwolde (HON) met de haventjes Molkwerum en 
Laaksum voeren de vissers met vissersjollen, boatsjes en schouwen, zoals in 
Hindeloopen. Alleen in De Lemmer werden grote schepen gebruikt. Botters en aken 
(tussen de 10 en 14 meter lengte) met daarnaast wat kleiner varend spul. Ook voeren er 
vanuit De Lemmer veel meer vissers dan vanuit de andere Friese haventjes. Overigens 
waren Lemster hangbazen ook eigenaar van de zouterijen en hangen in de haventjes 
Laaksum, Stavoren en Hindeloopen. De vissers uit die plaatsen vingen vis die uiteindelijk 
als Lemster vis werd verhandeld.  
  

                  Hindeloopen  

  

  

  

Hindeloopen, begin 1900. Een vissershaven met vooral kleinere schepen: Boatsjes en 
een schouwtje (beide links met sprietzeil) en de iets grotere vissersjollen. De haven 
van Hindeloopen was begin 1900 door verzanding zo ondiep geworden, dat met 
oostenwind zelfs de vissersjollen die slechts 70 cm. diepgang hebben, niet meer 
binnen konden lopen. Met de schep werd dan door mannen in het water een geul 
uitgegraven.  
Normaal was de diepte overigens ook niet meer dan een meter, zodat de inwoners van 
Hylpen er hoogstens ‘staande konden verzuipen’. Eén zouterij van  
Hylpen was van de Lemster hangbaas Johannes Sterk, bij de andere zouterij was  
Poppe de Rook uit De Lemmer de baas. (Foto: Rollema, collectie Museum 
Hindeloopen)  
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               Laaksum en Molkwerum  

  

Laaksum, 1912. Kustvisserij met Friese bootjes en Staverse jollen. In 1912 werd, na 
jaren soebatten door de plaatselijke vissers, bij het vissersnest Laaksum een vluchthaven 
aangelegd. Buitendijks. De hoge vloedpalen waren reeds in 1916 hard nodig, toen bij een 
storm het water vier meter werd opgestuwd en tot bij de achterdeur kwam van de woning 
van Wigle Visser (huisje rechts op de foto). De stenen hang en de zouterij van Laaksum 
werden in 1925 gebouwd en waren eigendom van firma Ties de Rook uit De Lemmer. 
De in Laaksum gerookte haring werd als ‘Lemster Bokken’ naar Duitsland geëxporteerd. 
Het haventje van Molkwerum bestond uit niet meer dan een strekdam met steiger bij de 
spuisluis. Onder normale omstandigheden en wind uit zuidelijke of oostelijke richting 
lagen de vissersscheepjes beschut achter deze dam. Bij harde wind uit westelijke richting 
gingen ze door het sluisje naar binnen om geen schade op te lopen. De vissers van 
Molkwerum verkochten hun vangsten in Stavoren, waar vanaf 1912 de Lemster firma De 
Jager eigenaar van de Hang was.   

  
  

Foto boven: Laaksum in 1912 bij de opening van de vluchthaven. Onder: Molkwerum voor de sluis.  
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                 Stavoren  

  

 
  

Stavoren, begin 1900. Vissersjollen in de haven. De haven was in 1886 sterk vergroot en 
verbeterd voor de veerboten die treinpassagiers van het grote, nieuwe station 
overbrachten naar het station van Enkhuizen. Naast de vissershaven stond op de dijk een 
grote hang die in 1912 overgenomen werd door hangbaas De Jager uit De Lemmer. De 
zoutkeet binnen de sluis was van Siete Kuperus. (Foto’s: collectie Jan Visser)  
                   De Lemmer  
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Lemmer, 1911. Lemster vissers die met staand want visten, namen met hun aken grote 
vletten mee met ‘de beug’. Die werd vanuit de vlet geschoten en gehaald. De vletten 
waren zo groot en door de netten zo zwaar, dat het voor de schipper op de aak wel eens 
moeilijk werd de vlet onder ongunstige omstandigheden terug naar De Lemmer te slepen. 
Op de foto aken met vooraan een vlet met in de netten de ansjovis die nog geplukt moet 
worden op de kade van de vissershaven. (Foto: Tresoar)  
  

Beroepsvissers en gelegenheidsvissers  

  

Het is moeilijk de cijfers die Ypma (1962, p. 206) geeft over de ontwikkeling van de 
omvang van de vloot, te vergelijken met andere cijfers. Ypma was aan de bescheiden 
kant, hij telde minder schepen dan anderen. Zijn overzicht laat wel een algemene 
tendentie zien. De aantallen die hij weergeeft, heeft hij echter berekend. Het zijn 
schattingen en geen zuivere registraties. Ypma wilde geen volledig overzicht van alle 
vissersschepen in kaart brengen, want juist dat zou een vertekend beeld geven. Dan zou 
hij ook de meer dan duizend vissers in zijn overzicht moeten meenemen die slechts een 
paar weken per jaar op de Zuiderzee visten. Hij concentreerde zich daarom op de 
schepen van ‘beroepsvissers’. De seizoensvissers en zeker de gelegenheidsvissers wilde hij 
niet meetellen. Het was echter onvermijdelijk dat hij ook een aantal seizoensvissers 
meetelde, waardoor hij niet geheel geslaagd is in zijn opzet.  
           
Aan het einde van het jaar 1886 bestond de Lemstervloot volgens het Register van de 
Nederlandsche Visschersvloot  uit 54 met LE geregistreerde schepen, waarvan 35 van 10 ton 
of meer. In 1907 bestond de vloot uit 93 vaartuigen, waarvan 12 botters, 46 aken, 17 
ijzeren aken, 5 schouwen, 2 pluten, 7 open boten en 1 schuitje. Voorts een drietal 
vrachtschepen: het ijzeren aakschip LE 70 (225 ton) en 2 tjalken, de LE 78 (160 ton) en 
LE 90 (70 ton). (Zie Bijlage en Dorleijn, 1996, dl. V, p. 333 - 335)   
Inderdaad is het de vraag of al de vissersschepen die in 1886 onder het visserijteken LE 
geregistreerd stonden, het hele jaar door gebruikt werden door beroepsvissers, of slechts 
bepaalde maanden door seizoensvissers (die de andere maanden andere werkzaamheden 
hadden). Of door gelegenheidsvissers, die ook ander werk hadden, die bijvoorbeeld 
schoolmeester waren of boerenknecht of schipper en die daarnaast af en toe gingen 
vissen als er met die visserij een leuke bijverdienste mogelijk was. Gelegenheidsvissers 
waren om begrijpelijke redenen niet populair bij de beroepsvissers. Het criterium 
‘beroepsvisser’ dat Ypma wilde gebruiken, was voor de visserij langs de Friese kust echter 
nauwelijks toepasbaar. De 12 leden van het Stavers Vissersgilde waren immers geen 
beroepsvissers. Zij waren tot 1884 alleen in de maanden september en oktober van een 
jaar actief met aalvangst. Zij waren seizoensvissers net als vrijwel al die andere vissers die 
met vletten, boatsjes en aakjes langs de kust probeerden bot of aal te vangen. Vanaf 1883 
werd er in het voorjaar in toenemende mate haring en ansjovis gevangen met het nieuwe 
staande want. Vissers die zich daartoe beperkten, waren uiteraard seizoensvissers en geen 
beroepsvissers.   
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Het belang dat Ypma hechtte aan de categorie ‘beroepsvissers’ was bij hem wellicht 
geïnspireerd door de situatie in de grote vissersplaatsen langs de Hollandse kust. In 
bijvoorbeeld Enkhuizen, Volendam, Marken en Huizen waren vissers actief die alleen 
leefden van de visserij. Die het gehele jaar als het maar enigszins kon de Zuiderzee 
opvoeren om te vissen. De Volendammers schrokken er ook niet voor terug om met hun 
botters en kwakken naar West-Terschelling te varen om in het zeegat bij Terschelling en 
op de Noordzee te vissen. Hun schepen waren daar echter minder geschikt voor. Door de 
lage kont van een botter komt er bij hoge golven achter gemakkelijk vast water over, 
waarna de stabiliteit van het schip verdwenen is. Na enige rampen met botters die bij 
opkomende storm in het zeegat omsloegen, zagen de Volendammers daarom af van 
dergelijke avonturen. De Urkers visten wel op de Noordzee, maar hadden daarvoor een 
eigen schip ontworpen, de geheel gedekte Noordzeebotter.   
Volendammers en Urkers waren vissers met een geheel andere vistraditie dan de Friese 
vissers. Zij visten al generaties lang op de Zuiderzee en beschouwden die zee als ‘hun’ 
eigen viswater. Ze beschikten over de grootste vloten met de grootste schepen. Na 1883 
kregen zij echter onverwachte concurrentie van nieuwkomers op dat viswater. Nieuwe 
vissers, die de haring en ansjovis niet met een sleepnet uit zee haalden, maar die vanuit 
kleine bootjes staande netjes dwars op de vloedstroom uitzetten en zo zelfs vis vingen bij 
windstil weer, als de Volendammers met hun botters en kwakken noodzakelijk stillagen 
in de haven. Het is te begrijpen dat de beroepsvissers weinig waardering konden 
opbrengen voor deze nieuwkomers, deze scharrelaars langs de kusten, die de vis 
wegvingen die in hun beleving eigenlijk voor hen bestemd was.  
  

  
  

Volendam, 1905. De vloot van grote kwakken zeilt ook in de winter uit. (Foto: Jan Siewers)  
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Langs de Friese Zuiderzeekust was de visserij tot ver in de 19e eeuw van maar weinig 
betekenis, terwijl in diezelfde periode de vissers van de westwal van vissen op de 
Zuiderzee hun beroep hadden gemaakt. Toen de overheid in de 19e eeuw zicht wilde 
krijgen op het aantal Zuiderzeevissers, hun schepen en hun omzet, voldeed het niet als 
de onderzoekers alle mensen telden die wel eens met een bootje de zee opgingen om vis 
te vangen en die te verkopen. Bij een goed ansjovisjaar trokken immers allemaal 
‘gelegenheidsvissers’ de zee op om een graantje mee te pikken van de royale winsten die 
dan met de ansjovisserij mogelijk waren. Predikanten, kroegbazen, schoolmeesters, 
boerenknechten en turfschippers, iedereen liet zich dan eventjes als ansjovisvisser 
registreren bij zijn gemeente. Als je die gelegenheidsvissers meetelde, dan zouden er op 
de Zuiderzee duizenden vissers zijn, waaronder velen die slechts enkele weken per jaar 
te vissen gingen. Er werd daarom onderscheid gemaakt tussen beroepsvissers, 
seizoensvissers en gelegenheidsvissers. Al die vissers moesten bij hun gemeente 
geregistreerd zijn en hun vaartuig moest (vanaf 1882) een visserijnummer goed leesbaar 
op de boegen voeren. De vissers uit De Lemmer moesten het visserijteken LE op hun 
schip zetten, met het persoonlijk nummer dat aan iedere geregistreerde visser was 
toegekend. De vissers uit Laaksum en Molkwerum woonden in de gemeente Hemelum-
Oldephaert en Noordwolde. Zij voerden visserijteken HL. Staverse vissers kregen ST 
toegewezen en vissers uit Hindeloopen HI.  De vissers langs de Friese kust visten met 
kleine scheepjes en waren met weinigen.  Langs de oostwal slaagden alleen de Lemster 
vissers erin om in korte tijd een vloot met flinke schepen op te bouwen. Wel werd ook 
Vollenhove de thuishaven van een grote vloot, maar die bestond toch vooral uit iets 
kleinere schuiten en bonzen. Mede vanwege de zeer ondiepe haven van Vollenhove.  
  

  

 De vluchthaven van De Lemmer, aanlegplaats voor de visserij. (Foto: collectie Dick van Dijk)  
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In de beleving van velen was de Zuiderzee vooral het water ten zuiden van de lijn 
Enkhuizen – Stavoren, maar geografisch was dat een misvatting. Wel waren in de 
zuidelijke Kom de meeste vissers actief, maar geografisch was de Zuiderzee heel wat 
groter. De Zuiderzee liep door naar het noorden tot aan de Noordzee. Het karakter 
van de Zuiderzee kende dus grote verschillen en op grond daarvan werden er drie 
gebieden onderscheiden:   
1. De Noordelijke Zuiderzee met als noordgrens de Waddeneilanden Texel, 
Vlieland en Terschelling en zuidgrens de denkbeeldige lijn van Stavoren naar 
Enkhuizen. Die Noordelijke Zuiderzee bestond vervolgens zelf uit de Waddenzee, die 
liep van de eilanden tot de lijn Zurich – Den Oever (waar later de Afsluitdijk kwam te 
liggen). Daar begon het overgangsgebied van zout water naar brak water. Tussen Zurich 
en Den Oever lag als het ware een drempel. Ten zuiden van deze drempel tot aan de 
lijn Stavoren – Enkhuizen werd de Zuiderzee het Friese Bekken genoemd.   
2. Ten zuiden van de lijn Stavoren – Enkhuizen had de Zuiderzee een vlakkere 
bodem. Daar waren geen diepe geulen die regelmatig wat van plaats veranderden.  De 
getijdenwerking was er ook duidelijk minder. Bij Stavoren was het verschil tussen eb en 
vloed nog zo’n 70 centimeter, maar bij de Lemmer slechts 20 centimeter en bij 
Amsterdam niet meer dan 10 centimeter. Dat ruime, zuidelijke bekken werd de Kom 
genoemd. De grote verschillen in waterhoogte ontstonden in de Kom vooral door op- en 
afwaaien. Bij vloed en noordwestenwind werd het Noordzeewater naar binnen gestuwd 
en kon niet weg. Bij zuidoostenwind en eb werd het water weggeblazen en was er geen 
nieuwe toestroom.   
  

De beroepsvissers uit Urk, Huizen,Volendam, Marken en Enkhuizen waren vooral actief 
in De Kom. De seizoensvissers met hun staande netjes visten vooral vlak langs de kusten 
van het Friese Bekken. Daar waren beroepsvissers niet zo blij mee, want de haring en de 
ansjovis trok de Zuiderzee in van noord naar zuid. Als de seizoensvissers goede vangsten 
maakten, kwam er dus minder vis in de Kom. De beroepsvissers konden natuurlijk met 
hun gaande netten wel noordelijker gaan vissen, in het Friese Bekken, maar dat viswater 
was door de nieuwe vissers vol gezet met staande netjes, waardoor de ruimte om er met 
botters met de kuil te vissen beperkt was geworden. Dat kon zo niet lang goed gaan. De 
Volendammer en Urker vissers bleven hun kuilnetten trouw en zeilden, als ze een kwade 
bui hadden, met hun grote schepen gewoon dwars door de staande netjes van de 
seizoensvissers. Die gingen vervolgens hun beug bewaken, met als gevolg vechtpartijen 
op de Zuiderzee tussen beroepsvissers en seizoensvissers. Ieder van hen had op zijn 
manier een beetje gelijk. De positie van de gelegenheidsvissers onder de seizoensvissers 
was in dit soort conflicten het zwakste. Immers, wat moesten die lieden op het water? Zij 
hadden toch eigenlijk ander werk? Maar ja, veel gelegenheidsvissers waren armoedzaaiers 
die probeerden te overleven. Daarin verschilden ze niet erg van de seizoensvissers, die 
buiten de maanden dat ze visten immers ook allerlei ander werk oppakten. Van werk bij 
de boer, werk bij het onderhoud aan de dijken, werkzaamheden bij het winnen van 
zeegras, werk bij een scheepswerfje, bij een smid of een lijnbaan, eekschillen en vogeltjes 
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vangen in de bossen van Gaasterland of het jagen (en stropen) van wild langs de kust. 
Ook deze vissers zaten niet voor hun plezier op zee te vissen. Ook zij wilden overleven.   
Vechten op zee leidt natuurlijk niet tot de oplossing van dit soort conflicten. Daartoe 
ging men overleggen tijdens vergaderingen van de Vereniging tot bevordering der belangen van 
de Zuiderzeevisserij. De discussie ging daarbij vooral over het al dan niet verbieden van de 
kuilvisserij. Kuilvissers vingen immers niet alleen haring of ansjovis, maar ook allerlei 
ander levend goed en veel ondermaatse vis, dat als ‘puf’ bijeengeveegd werd en verkocht 
werd aan vismeelfabrieken. Kuilvisserij leidde daarmee tot een onnodige verarming van 
het viswater. Regelmatig werd er daarom van overheidswege tijdelijk een kuilverbod 
ingesteld.  
  

Kustbewoners van Gaasterland  

  

De visserij langs de kust bij Gaasterland, direct ten westen van de Lemmer, is daarom een 
heel ander verhaal dan de Zuiderzeevisserij vanuit de Lemmer met aken en botters. Langs 
de kust van Gaasterland waren tal van natuurlijke haventjes, waar kustbewoners die zich 
een boatsje of een schouw konden permitteren, hun scheepjes afmeerden. Toen de kust 
versterkt werd met een palenrij, werden een aantal van deze inhammen niet afgesloten. In 
de palenrij werd een eenvoudige toegang gemaakt, zodat er beschutte haventjes 
ontstonden, die gebruikt werden door Rijkswaterstaat bij de aanleg en het onderhoud van 
de aangebrachte bekisting. De kustvissers legden uiteraard hun bootjes ook in deze 
haventjes. Zij visten meestal met staande netjes op bot.   
  

  
  

Het Mirnserklif in de  jaren dertig, met een haventje in de palenrij. (Foto: Tresoar)  
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Kleine kustvisserij met staand want  

  

Vlak langs de kust bij Gaasterland zat bot en ook was er paling te vangen. De bot werd 
gevangen met botnetjes en de paling met fuiken. Botnetjes waren lange, staande netten 
van slechts 40 centimeter hoog. Met palen werden die bij hoog water een stukje uit de 
oever parallel aan de kust geschoten. Goedkoop botnet was van katoen, maar beter 
voldeden de dunne zijden netjes, die echter veel duurder waren in aanschaf. De bot die in 
het zand lag tussen het net en de oever kon door het botnet niet meer weg en werd zo 
gevangen. Bij harde wind werd er niet gevist. Door de branding zouden de netjes 
beschadigd raken. De meeste bot werd gevangen bij aflandige wind. Voor Gaasterland 
dus wind uit noordelijke richtingen. Aflandige wind zorgde voor een onderstroom naar 
de kust toe, waardoor de botjes naar het strand werden meegenomen. Als ’s zomers de 
temperatuur van het water steeg, hield de botvisserij ook op, want dan kwamen er in de 
zee algen en wieren tot ontwikkeling die de netjes onbruikbaar maakten. Bovendien was 
die groene smurrie moeilijk uit de netjes te verwijderen zonder deze te beschadigen. De 
bot die door vissers in Gaasterland werd gevangen, werd opgehaald door vishandelaren 
uit de Lemmer en verkocht in de Zuidwesthoek.  
  

Om paling te vangen, was het gebruik van fuiken populair. Die werden dicht bij de oever 
uitgezet, waarbij aan één kant een schutwant werd aangebracht dat de fuik liet aansluiten 
op de oever. Dat schutwant kon een net zijn, maar heel vaak bestond zo’n ‘skodde’ uit 
rijshout. Aal die langs de kant trok, stootte de neus tegen het schutwant en werd zo 
gedwongen verder de zee in te gaan. Daar kwam de vis in een fuik waar hij niet meer uit 
kwam.   

  
  

Kustvisserij met een fuik en een schutwant van rijshout naar de wal.  
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De visser gebruikte voor dit staande want een Fries boatsje of een schouwtje om bij de 
fuik te kunnen komen. Zijn fuiken moest hij goed onderhouden (schoonmaken, drogen 
en tanen), anders was het katoenen net snel vergaan.   
Vergeleken met de beroepsvissers uit de Lemmer met hun grote aken en vletten vol 
staand want waren deze vissers langs de kust eenvoudige scharrelaars, die visten in de 
marge van het visbedrijf. In Gaasterland waren in 1905 langs de kust 29 vaartuigen met 
45 koppen actief met visserij, maar daarvan waren er slechts vier man te beschouwen als 
‘serieuze vissers’. De overigen 41 mannen waren lieden van allerlei soort die in de 
ansjovistijd met een kleine beug wat probeerden bij te verdienen met visserij langs de 
kust. Voor de Zuiderzeevisserij was dat alles van geen enkele betekenis. Fedde de 
Vreeze uit Koudum heeft in 2013 onderzoek gedaan naar deze visserij vanuit 
Gaasterland. Rond 1905 werd met de meeste visbootjes bij de kliffen geroeid en 
geboomd. Bijna geen enkel scheepje had een zeiltuig. De veldwachters in Bakhuizen en 
Oudemirdum moesten van het Rijk beter controleren of de vissers die geregistreerd 
waren, ook inderdaad visten. Geen van de bootjes voerde een visserijnummer, maar de 
eigenaren en zelfs de knechten werden genoteerd. Wie er allemaal visten, dat was daarna 
bekend. Wat die visserij voorstelde, bleef ongewis.  
  

   
 
Mirns, jaren dertig. De visser Durk Nagelhout (‘Swarte Durk’) met z’n gezin aan het plezierzeilen. 
(Fedde de Vreeze)  

  

Behalve met botnetjes waren deze vissers ook in de weer met hoekwant (een lange lijn 
met zijlijnen voorzien van haken met aas) en met de zegen. De zegen is een ca. 25 meter 
lang, smal net, dat vanaf de kant met een bootje in een grote bocht in de zee werd gelegd. 
Na verloop van tijd werden vanaf de oever beide einden weer binnengehaald en konden 
de vissen die binnen de boog van het net zwommen, gevangen worden. Met de zegen 
kon alleen met succes gevist worden in ondiep water waar de bodem mooi vlak was, 
anders ontsnapten de vissen bij het binnenhalen aan de onderkant van het net.  
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Aalvangst met fuiken in de haven van Hindeloopen, bij de lanceerplaats van de reddingboot. (Foto: 
Museum Hindeloopen)  

  

  

 Lemmer. Andries Fleer aan het botnetjes boeten.(Foto: Spanvis)  
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 Eekschillen en lijsters vangen  

  

Langs de kust van Gaasterland deden de bewoners natuurlijk meer dan wachten op de 
vissen. Naast werk in de landbouw en de bosbouw en naast werk aan de zeewering was 
tot 1900 het eekschillen in de bossen van Jhr. Van Swinderen een bron van inkomsten. 
Het looizuur uit de bast van eiken, werd in die tijd gebruikt om leer te looien en ook voor 
het tanen van zeilen en netten. Na 1900 werd het looizuur vervangen door cachou, een 
taanmiddel dat verkregen werd van sap uit de bast van de acaciaboom.  
In de bossen van Jhr. Van Swinderen, de burgemeester van Gaasterland die op het grote 
buitenhuis bij het Rijsterbos woonde, behoorde het eekschillen tot de jaarlijkse 
activiteiten die startten in het voorjaar. Een eikenbosje mocht er van Van Swinderen tien 
jaren staan. Dan werd het perceel gekapt en de  stammetjes van hun bast ontdaan door te 
kloppen (boskloppers). Ook vrouwen en kinderen hielpen bij het werk van bosklopper. 
Van het sap van de eikenbast kregen zij inktzwarte handen die de eerste tijd niet meer 
blank werden. Iets oudere meisjes wilden daarom niet meer boskloppen. De eekschillers 
en boskloppers werkten 6 dagen in de week gedurende 11 uren per dag. Ze begonnen ’s 
morgens om 4 uur.  

  

Vissers langs de kust van Gaasterland kochten de eikenschors veelal rechtstreeks bij de 
baas van de eekschillers, om deze te gebruiken in hun taanketels. De overige productie 
werd naar Warns gebracht, naar de fabriek Imedaem aan de noordkant van de 
Warnservaart, waar de schors vermalen werd en verpakt in zakken naar Hamburg werd 
geëxporteerd voor leerlooierijen. Jhr. Van Swinderen was eigenaar van de fabriek en 
zorgde daarmee voor werkgelegenheid van tientallen gezinnen.   
In het najaar waren de kustbewoners van Gaasterland druk met het vangen van vogeltjes. 
Van Swinderen verhuurde daartoe percelen van zijn Rijsterbos, die met bordjes 
gemarkeerd werden. Vooral het vangen van lijsters was lucratief. Die werden verkocht 
aan poeliers in België en Frankrijk, waar de bevolking de vogels een lekkernij vond. Het 
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vangseizoen liep van september tot januari en vond plaats in bos met jonge aanplant. 
Voor het zetten van vallen werden de takken gebogen, maar de bomen mochten daar 
geen schade van oplopen. Een lijsterval werd gemaakt van een takje waar die zich splitst 
in een gaffel. Het takje werd naar beneden gebogen en vastgezet. De twee toppen van de 
gaffel werden aan elkaar bevestigd, zodat er een driehoek ontstond die als een triangel in 
de boom hing, met de punt naar boven. Bij deze val werden enige lijsterbessen gehangen 
en in de triangel twee dunne touwstroppen. Als een lijster neerstreek op de horizontale 
basis van de triangel om een bes te eten, stak hij z’n kop in de strop en hing zichzelf op. 
Deze stroppen werden op 2 à 3 meter hoogte in de bomen aangelegd. Soms wel duizend 
in een perceeltje. De lijsters trokken van Scandinavië naar zuidelijker streken, langs de 
kusten, en vele overnachtten tijdens hun tocht in de bossen van Gaasterland. Daar 
vonden ze tevens hun einde. Het was voor de lijstervangers een lucratieve bezigheid. 
Vanaf 1 oktober was de jacht toegestaan. Het ging de jagers vooral om zanglijsters, 
koperwieken en kramsvogels, maar ook merels waren welkom. Begin november liepen de 
vangsten sterk terug. Jaarlijks werd er voor duizenden (!) guldens verhandeld met de 
Belgen en de Fransen. Dat was in die tijd veel geld. Direct na de Eerste Wereldoorlog, in 
1920, werd deze jacht verboden uit oogpunt van dierenbescherming. Dat tot woede van 
vele Gaasterlanders. (Bron: Twerda, 1943)  
  

Jagen en stropen  

  

Visvangen en jagen waren geen activiteiten die elkaar uitsloten. Buiten het visseizoen 
probeerden veel vissers langs de Friese kust ondermeer met de jacht iets bij te verdienen 
of voor zichzelf een smakelijke maaltijd binnen te halen. Voor de officiële jacht vroegen 
zij een jachtakte aan (toen dat in 1920 verplicht was geworden), zoals zij voor de visserij 
eveneens een visvergunning nodig hadden. Ook als er niet mocht worden gejaagd, bleef 
de neiging een haas of een gans te verschalken buitengewoon groot en moeilijk te 
weerstaan. Dan werd er dus illegaal gejaagd ofwel gestroopt. Vooral die laatste activiteit 
is in de herinnering van mensen blijven hangen. Sleeuwenhoek (2006, p. 22-26) heeft 
ervaringen opgetekend uit de mond van een stroper uit Gaasterland en Peereboom 
(2011, ‘Wigle Visser vertelt’) haalt belevenissen op zoals die spraakmakende visser uit 
Laaksum ze kon vertellen.    
De stroper die Sleeuwenhoek spreekt, Johannes, kwam uit Rijs en jaagde graag bij het 
Mirnser klif. In de Zuiderzeetijd boorden de jagers gaten in het hout van de palenrij 
om de loop van hun geweer door te steken en naar de vogels te gluren zonder door 
deze gezien te worden. Tussen het klif en het paalscherm liep een oud stroperspad. 
Hele families bleven in leven dankzij stroperij: met metalen strikken werden konijnen, 
hazen, fazanten en zelfs reeën gevangen. Iedere familie had een eigen territorium 
waar gestroopt werd. Soms werden de stropers betrapt door een veldwachter of 
boswachter. Vaak was het een spel tussen stropers en het wettelijk gezag. Wie was 
wie te slim af. De stroperij werd pas moeilijk, toen de bosjes en veldjes in Gaasterland 
door verkaveling verdwenen en het werkterrein overzichtelijker werd gemaakt.  
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De IJsselmeerkust bij Oudemirdum, 2011. (Foto: Dirk Huizinga)  

  

  
  

Laaksum, Wigle Visser bij de Mokkebank. (Foto: collectie M. Peereboom)  
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De kleurrijke en welbespraakte ‘havenmeester’ van Laaksum, Wigle Sytses Visser (1884 
– 1978), die vanuit Laaksum met de jol HL 16 viste, had ook zo zijn ervaringen met de 
jacht. Hij vertelt:   
 
“De Zuiderzeekust was tientallen jaren ons jachtterrein geweest. Je had geen akte nodig 
om met je geweer op stap te gaan. Van jongs af aan heb ik het geweer gehanteerd en als 
knaap van zestien werd ik al geprezen dat er een goede jager in mij stak. Het vissen en 
jagen lag ons in het bloed, noem het maar avontuur. Hoewel de opbrengst ook niet te 
versmaden was. Plotseling mocht het niet meer. In 1920 kwam de Jachtwet. Er moesten 
jachtakten worden gehaald. Dan zou je voortaan mogen doen, wat je zo lang vrij had 
gedaan. Dat was niet gemakkelijk te verwerken. De bepaling voor de aktebezitters 
luidde, dat ze het geweer niet ‘voor het gebruik gereed’ bij zich mochten dragen. In de 
praktijk betekende dat een zak om het geweer, ongeladen en het slot erop. Allemaal 
dingen waar we nooit over hadden nagedacht. Eerst kon ik er niet toe komen zo’n akte 
aan te vragen. Later heb ik er  
met elkaar wel vijftig versleten, maar de vrije jacht is heel wat anders.”  
 
En hij vervolgt:  
“De zwanenjacht was voor mij hetzelfde wat de jacht op reeën voor de grote heren was. 
Ze hadden die reeënjacht eens moeten verbieden! Wat was het een hard gelag voor me, 
toen de zwaan een beschermde vogel werd! Ook bij deze maatregel durf ik mijn twijfel 
uit te spreken over zijn doelmatigheid. 
 U begrijpt hoe moeilijk het me werd gemaakt. En de zwanen, het leek wel of ze het 
wisten, dat ik niet op ze mocht schieten. Op een goede dag liep ik langs het strand, toen 
ik een groepje zwanen aan zag komen vliegen ter hoogte van de Rode Schuur. Ik had als 
jager met akte het geweer bij me. Ik liet de vogels gaan, hoewel het geweer me warm in 
de hand werd. Het ene groepje na het ander vloog voorbij. Och, wat moest ik een kansen 
laten schieten. Groepjes van tien, zes, drie, ik zag ze met lede ogen gaan. Al weer een paar 
zwanen vlak boven de palen.  
Eigenlijk zonder na te denken, had ik al een schot gelost. Er viel een zwaan in het riet. Ik 
wachtte een kwartiertje, want ik was van mezelf geschrokken en durfde niet meteen weer 
te schieten, dat zou te veel de aandacht trekken. Nog steeds ging de vlucht van zwanen 
door en weer waagde ik een schot. Weer viel er een grote vogel in het riet. Ik keek even 
de dijk langs, geen mens te zien. Toen viel de derde zwaan.  
Ik had ze nu wel geschoten, maar ik had ze nog niet binnen. Ik kon ze zo niet meenemen. 
Daarom ging ik eerst naar huis. Mijn vrouw vroeg: “Heb je iets?” Ze dacht aan een haas 
of een eend. De jacht op die dieren was wel open. Ik antwoordde: “Ik heb niets, maar ik 
heb wel een avontuur.” Ik bond een bak achter op de fiets en reed naar mijn beschermde 
vogels. De fiets zette ik tegen de palen, toen er nog een zwaan naar me toe kwam vliegen. 
Ik dacht: “Jij waagt teveel, jongen!” Kets, daar lag hij.  
Twee van de slachtoffers heb ik in de bak gestopt en later heb ik de andere opgehaald. 
De eerste drie heb ik verkocht, de laatste was voor ons zelf.” (Bron: www.mnopr.com )   
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Zeegras verzamelen  
  

In het noordwestelijk deel van het Friese Bekken werd in de 19e eeuw zeegras 
gewonnen en verwerkt. ‘Wiermaaien’ werd dat genoemd. In onze tijd leidt die term 
tot misverstanden, want wij kennen nu vooral het blaasjeswier langs de  
Waddenkust, terwijl zeegras een plant was die op dit moment in Nederland bijna is 
uitgestorven. Voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 was het oogsten van ‘wier’, 
zoals het Groot- of Smalbladig zeegras (Zostera marina) werd genoemd, voor zowel 
vissers als boeren een gewaardeerde bron van inkomsten. Het wier werd gebruikt als 
vulmiddel voor matrassen, kussens en stoelzittingen. Het heette desinfecterend te zijn. 
Ook was het geschikt om lekkende naden in schepen te dichten. Het werd gebruikt voor 
dijkversterking, als dakbedekking, als verpakkingsmateriaal van glaswerk en als 
stalstrooisel. Zeegras groeide op de slibvelden bij banken in lange slierten van 1 – 2 
meter lang. Bij het eiland Wieringen werd het in de zomer gemaaid. De wiermaaiers 
stonden met broeklaarzen tot over hun middel in het water en maaiden het gras met de 
zeis van de bodem. In augustus/september was het gras rijp en liet het spontaan los van 
de stengel. De slierten dreven dan de Zuiderzee in. Waar het aanspoelde, werd het door 
kustbewoners uit zee gevist.  
  

  

  

De Lemmer, ca. 1910. Op het westelijk havenhoofd is door de storm zeegras aangespoeld. 

  

Het uit zee gewonnen zeegras kon niet zondermeer gebruikt worden. Eerst moest het 
ontzilten. Het werd gespoeld in zoet water en vervolgens op weilanden gedroogd. 
Daarna brachten boeren het zeegras naar wierschuren die in vele Friese 
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Zuiderzeehavens te vinden waren. Daar werd het gras gewogen en tot balen geperst. De 
opbrengsten waren wisselend. In de 19e  eeuw werd het steeds minder gebruikt voor 
dijkversterking (‘wierdijken’). Men koos toen liever voor stenen dijken. Na de afsluiting 
van de Zuiderzee was het plotseling afgelopen met het zeegras. Het verdween met dat 
de dijk gereed kwam. Dat kwam echter niet door de dijk, maar door een plantenziekte 
die zich toen toevallig voordeed. Het zeegras in Zeeland had daar evenzeer onder te 
lijden als het gras in de Zuiderzee.  
  

Beroepsvissers in De Lemmer  

  

Het blijft opmerkelijk dat langs de Friese kust zo weinig vissers op de Zuiderzee visten. 
De paar vissers die er waren, deden dat met kleine boatsjes en jollen, terwijl alleen in De 
Lemmer een ontwikkeling op gang kwam dat vele vissers de Zuiderzee op gingen met 
relatief grote schepen. Dat was vooral te danken aan de aanwezigheid van kapitaal in De 
Lemmer. De hangbazen waren rijk geworden met het roken van haring van de 
‘Durkendammers’ met hun schokkers. Toen in 1883 een nieuwe vistechniek werd 
geïntroduceerd met staand want, zagen deze vishandelaren kansen om een eigen 
visserijbedrijf op te starten. Het voortouw werd genomen door Poppe de Rook, die in 
1883 in De Lemmer en op Urk proeven deed met het gebruik van het nieuwe staande 
want dat in de fabriek was gemaakt. Poppe had op Urk een ansjoviszouterij. Die visserij 
met fabriekswant zag er volgens hem veelbelovend uit en er waren in Lemsterland 
voldoende (binnen)vissers en werkloze veenarbeiders die de stap naar het vissen op de 
Zuiderzee wel wilden maken. De Rook leverde via zijn zwager Jan Pen de netten gratis 
aan deze beginnende vissers, op voorwaarde dat ze de netten betaalden zodra ze winst 
maakten met de visserij. De hangbazen zorgden ervoor dat er vissersschepen beschikbaar 
kwamen en de vissers gingen ermee de zee op. Veel schepen werden gebouwd in 
opdracht van de hangbazen, maar ook kwam het voor dat zij de schepen financierden die 
de vissers zelf lieten bouwen. De hangbazen verhuurden de schepen of zij financierden 
ze. Deze aanwezigheid van kapitaal ontbrak in haventjes als Stavoren, Molkwerum en 
Hindeloopen. Daar moesten de vissers zelf maar zien aan een scheepje te komen. Zij 
konden zich financieel geen groot schip veroorloven en kochten op afbetaling een 
vissersjol in Stavoren. Als ook zo’n jol te duur was, konden ze  proberen met een boatsje, 
een schouw of een knikspantvlet langs de kust vis te vangen. Dat deden bijvoorbeeld de 
vissers in Gaasterland, die met kleine bootjes vanaf het strand langs de kliffen met 
botnetjes bezig waren. Wie wat meer te besteden had, schafte een iets groter visaakje aan.  
In De Lemmer was echter kapitaal beschikbaar. Johannes Sterk was de eerste hangbaas 
die ervoor zorgde dat een visser een botter ‘kreeg’. De gelukkige visserman was Jelle 
Koornstra. Voor hem liet Sterk in 1895 in De Lemmer een botter bouwen bij Pier de 
Boer, die toen aan de Lemster Rien (vanaf 1876) een houtwerf had. Voor 1876 werden er 
in De Lemmer geen vissersschepen gebouwd. Eeltje Holtrop van der Zee uit Joure was 
toen de man van de visaken in Friesland.  
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Poppe de Rook (1845-1913) was in zijn tijd de belangrijkste en machtigste hangbaas van 
De Lemmer. Hij liet een groot huis bouwen aan de Emmakade, direct aan de nieuwe 
binnenhaven. Van daaruit hield hij een goed zicht op het visserijgebeuren. Voor zijn deur 
werd de vis verhandeld en schoongemaakt. Door de zijramen had hij zicht op ‘de baan’ 
en de vissershaven. Zo kon hij bovendien zien wat er bij de gemeentelijke visafslag 
gebeurde, die in 1916 naast de Baan, in het verlengde van de Emmakade, was gebouwd. 
Direct achter zijn huis, aan ’t Leeg, was zijn rokerij. Niet voor niets heette zijn woning 
“Oersjoch”, overzicht.   
  

    
   

De Lemmer, de in 2002 gerestaureerde (voormalige) woning van Poppe de Rook aan de 
Binnenhaven, op de hoek van de Emmakade en ’t Leeg. (Foto: Spanvis)  

  

Poppe de Rook was een man die ertoe deed in De Lemmer. Een telg uit een geslacht van 
visrokers, die in 1811 de familienaam ‘De Rook’  aannamen. Zijn zwager Jan Pen (1855-
1952) kwam in 1882 vanuit het veen naar De Lemmer. Hij was handelaar en trouwde met 
Janke de Rook, de 8 jaar jongere zus van Poppe. (Jan Pen en Janke de Rook waren de 
grootouders van de bekende in Lemmer geboren macro-econoom Prof. Dr. Jan Pen uit 
Groningen (1921 – 2010).  Jan Pen handelde in alles, maar vooral in netten. Hij verkreeg 
het alleenrecht om het nieuwe machinaal gebreide want van de Apeldoornse 
nettenfabriek Von Zeppelin te verhandelen. Ook had hij een taanderij, handelde hij in 
turf en kruidenierswaren en verder in alles wat maar van belang was voor de visserij. 
Voor het vervaardigen van netten liet Pen bij ’t Leeg een rijtje van vier  
arbeiderswoningen bouwen met een gemeenschappelijk souterrain, ‘de baan’, wat een 
lange werkplaats was voor de  nettenmakers en vissers die boven het souterrain 
woonden. De netten van Zeppelin werden daar gesimd met kurken boven en lood 
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beneden en aan elkaar verbonden tot repen. Aan de oostkant van de haven, naast de 
droogstokken, stond nog een reparatiekeet van Pen om netten van vissers te herstellen. 
Ook had hij een taanderij. De vissers konden ook bij hem krediet krijgen om een schip te 
kopen, maar moesten natuurlijk wel de daarmee gevangen vis afleveren bij De Rook en 
de opbrengsten van de visserij besteden bij Pen. En natuurlijk moest de lening ook 
afgelost worden. Zo’n schipper was door deze gedwongen winkelnering met handen en 
voeten gebonden aan zijn geldschieter. Daar kwam ook weinig verandering in, want door 
de gedwongen verkoop aan de hangbaas kon die met lage prijzen rekenen, terwijl de 
kruidenier door de gedwongen winkelnering juist hoge prijzen kon aanhouden. Lemster 
vissers die zo hun aak financierden, deden er jaren over om financieel onafhankelijk 
worden. Aan die beklemming kwam pas een einde, toen in 1916 een gemeentelijke 
visafslag werd geopend op de Vluchthaven. De vissers waren door de afslag minder 
afhankelijk van hun geldschieter en konden betere prijzen krijgen voor hun vis. 
Overigens was die zo kapitalistisch handelende hangbaas Poppe de Rook en de handelaar 
Jan Pen wel lid van de Socialistisch Democratische Bond van de radicale socialist Domela 
Nieuwenhuis. Zij waren zich zeer wel bewust van recht en onrecht in hun tijd. De SDB 
streed immers voor ‘Recht voor allen’? Ook moeten we de eigen verantwoordelijkheid 
van de vissers voor hun financieel handelen niet ontkennen. Velen zijn niet alleen 
slachtoffer van ‘het kapitalisme’, maar ook van hun eigen gedrag.   
  

  
  

De Lemmer, 2011. Binnenhaven met de Emmakade. Tijdens de visserij-jaren waren dit vlnr.: de 
winkel van Sterk waar de vissers touw, garen en haken kochten, de steeg naar de rokerij van Simon 
Scheffer, de woning van Gerardus Sterk (’t Rijke Zicht, 1888), de grote woning van Steven Sterk, 
de steeg naar de rokerij van Sterk, het pakhuis van Johannes Sterk en geheel rechts de woning van 
Poppe de Rook. (Foto: Dirk Huizinga)  
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De Lemmer, 1900. Het Leeg met de rokerijen, gezien vanaf de dijk met de droogstokken. Links de 
woning van Poppe de Rook (“Oersjoch”) met achter de woning diens hang. In het midden 
arbeiderswoningen en daar achter, met de schoorstenen, de hangen van De Jager. In 1882 begon 
Joh.Sterk een hang in De Lemmer. In 1888 verhuisde hij naar de Emmakade, aan de nieuwe 
Binnenhaven. Sterks hang lag achter diens pakhuis naast de woning van De Rook. Niet zichtbaar langs 
het Leeg (nog verder naar het oosten) ‘de baan’: de nettenfabriek van Pen. De Blaauw had een (wat 
kleinere) hang, helemaal op het einde van het Leeg. (Foto: Spanvis)  

  

          
  

De Lemmer, ca. 1930. Drukte in de Binnenhaven langs de Emmakade, naast de woning van Poppe de 
Rook en voor het pakhuis van Sterk. In het midden de houten aak LE 20 van Rienk Coehoorn. Op de 
achtergrond de droogstokken van de Baan en in het midden,op de dijk, de gemeentelijke visafslag. (Foto: 
D. van Dijk, Lemmer)  
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De Lemster visafslag in 1928. Helemaal rechts een stukje van de Baan en de rokerij van De 
Rook.(Spanvis)  

  

De vissers in Stavoren wilden absoluut geen eigen afslag. Zij verhandelden hun vis 
zelf op de haven en op de Schans. Zij voeren met eigen jollen. Een visafslag werd 
door deze vissers met wantrouwen bekeken, want die afslag nam een paar procenten 
van hun omzet. In 1927 probeerde de firma Sterk uit de Lemmer een visafslag op te 
richten in Stavoren. De vissersvereniging van Wieringen zou dit plan van Sterk 
steunen. Het gemeentebestuur van Stavoren beschikte echter negatief over dit plan, 
omdat de vissers van Stavoren een heel behoorlijke prijs voor hun vis ontvingen en 
geen belang hadden bij een afslag. “Wordt te Stavoren een afslag opgericht, dan zal 
voor veel vissers geen drijfveer meer bestaan om de vis te Stavoren af te leveren, 
omdat alhier dan ook, evenals in andere plaatsen, 2 of 3 pct. van de besomming moet 
worden afgestaan.”(LC, 25 okt. 1927) Wel was er in 1904 een grote hang gebouwd op 
de haven. Een hang zonder hangbaas, want dit visverwerkingsbedrijf was een 
coöperatie, gedreven door de vissers zelf: de Friese Coöperatieve Vishandel. Het was 
een initiatief van de Visschersbond die in 1900 in Stavoren was opgericht. De 
Staverse vissers dachten dat het beter was de hang in eigen beheer te houden, maar 
door slecht beleid en tegenvallende omzetten moest de Coöperatie stoppen en werd 
de hang reeds in 1908 verhuurd aan de fa.Lichtendal uit Harlingen om in 1912 
verkocht te worden aan de Fa. De Jager uit De Lemmer. In 1937, vijf jaren na de 
afsluiting van de Zuiderzee, werd de hang afgebroken. Ter compensatie kregen de 
Staverse vissers in 1941 een kleine visafslag op de plek waar eens hun hang stond. Als 
experiment bleek de collectieve bedrijfsvoering van de rokerij in Stavoren dus niet 
per definitie tot betere resultaten te leiden dan een hang die door een hangbaas op 
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kapitalistische wijze werd gedreven. Het probleem in De Lemmer was, dat de naar 
winst strevende hangbazen de concurrentie uitschakelden door de gedwongen 
winkelnering. Er is vanuit de socialistische beweging om begrijpelijke redenen vaak 
kritisch gekeken naar het handelen van ondernemers in de economisch liberale 19e 
eeuw. Arme arbeiders werden uitgebuit en in geval van gedwongen winkelnering 
‘dubbel gepakt’. Daarbij werd wel eens vergeten, dat zonder de inspanningen van 
kapitaalkrachtige ondernemers de leefomstandigheden voor de arme, ongeschoolde 
bewoners van een gebied als Lemsterland niet beter zouden zijn. In tegendeel. Niet 
voor niets trokken werkloze arbeiders naar steden met fabrieken om hun leven te 
verbeteren. Ook waren niet alle werkgevers allemaal even ‘slecht’. Poppe de Rook 
(1845 - 1913) uit De Lemmer was een  rijke hangbaas en groothandelaar in vis. Hij 
was tevens een sociaal voelend mens die zijn geld ondermeer gebruikte om het 
maatschappelijk-culturele leven in Lemmer op een hoger niveau te brengen. Hij stond 
bekend als socialist in een tijd dat velen niet konden begrijpen hoe hij dat kon zijn. 
Hij was met zijn zwager Pen lid van de Socialistisch-Democratische Bond (SDB) van 
Domela Nieuwenhuis uit Nijbeets, die als anarchist bekend stond en door zijn 
volgelingen als ‘ús verlosser’ werd gezien. Lidmaatschap van deze beweging is voor 
kapitalisten als De Rook en Pen immers niet vanzelfsprekend.  Overigens sloot de 
afdeling Lemsterland van de SDB zich in 1900 aan bij de SDAP van Troelstra. De 
Rook was voorzitter van schippersvereniging Schuttevaer en nam het in woord en 
geschrift op voor de belangen van Zuiderzeevissers en schippers.  
Hij streefde vooral naar lagere tol- en liggelden in de havens. In 1889 werd De Rook 
zelfs het eerste socialistische raadslid van Nederland. Hij werd op democratische 
wijze gekozen in de gemeenteraad van Lemsterland voor de SDB en dat, terwijl de 
arbeiders waarvoor deze Bond opkwam, (nog) geen stemrecht hadden. Het waren 
altijd de Liberalen en de Anti-Revolutionairen die hier in de gemeenteraden de dienst 
uitmaakten. De Rook was zelf geheelonthouder en probeerde de mensen die bij hem 
werkten ook op ‘het goede pad’ te houden. Veel van zijn arbeiders woonden in 
huisjes die hij had laten bouwen bij zijn rokerij.  Ook op cultureel gebied was de 
familie De Rook actief. In de Lemmer bestond het De Rook Orkest, dat geleid werd 
door Laurens Klaas de Rook, een broer van Poppe. Deze toonkunstenaar verzorgde 
tevens muzieklessen in Lemsterland. De muzikale familie De Rook trad overal in 
Friesland op en maakte bij het publiek veel indruk. Klaas de Rook bracht het zelfs tot 
klarinettist in het in 1888 opgerichte Concertgebouworkest te Amsterdam. De 
onderneming van Johannes Sterk heeft die van De Rook royaal overleefd. De familie 
Sterk kende voldoende bekwame ondernemers om het bedrijf met succes voort te 
zetten. Na de afsluiting van de Zuiderzee, toen de visserij voor een groot deel uit De 
Lemmer verdween, richtten zij een onderneming op in Baskenland om daar ansjovis 
in te kopen, wat overigens geen succes werd. Ondertussen was de 
visverwerkingsfabriek van de Gebroeders Sterk wel de grootste werkgever van De 
Lemmer. Onder leiding van een vierde generatie   
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De Lemmer, het De Rook Orkest: staand vlnr.: Jo, Klaas, Carel, Jacob en Poppe. Zittend 
vlnr.: Jan, Nanne, Jurjen, Vader Klaas en Laurens.   

  

  
  

Links Johannes Sterk, hangbaas in Lemmer die ook een hang en rokerij in Volendam bezat en in 
Hindeloopen. De grondlegger van de huidige internationale vishandel Sterk uit Lemmer en 
overgrootvader van André Sterk, die woont naast het kantoor aan de Binnenhaven. Rechts Poppe de 
Rook, hangbaas met bedrijven op Urk, in zijn woonplaats  De Lemmer en in Laaksum en 
Hindeloopen.. Het zijn vooral deze twee ondernemers die het mogelijk hebben gemaakt dat De 
Lemmer in korte tijd de belangrijkste vissershaven werd van Friesland.  
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Sterk is het visverwerkingsbedrijf in De Lemmer pas in 1988 overgenomen door een 
Engelse multinational en later door de huidige eigenaar, de Noorse onderneming 
Marine Harvest.  Na de verkoop zette André Sterk samen met zijn zoons een nieuw 
handelsbedrijf op voor de internationale handel in vis, dat opnieuw een grote 
werkgever in De Lemmer is geworden.  
  

  

De Lemmer, Emmakade: Personeel van de hang van Johannes Sterk  

  

De familie Sterk was niet socialistisch, maar is van katholieke huize. De Sterken 
stammen af van een familie van wevers uit het Duitse plaatsje Vreden, in NordRhein 
Westfalen, vlakbij het Nederlandse Aalten. Antoon Sterk, de zoon van Gerardus 
Starck en Elisabeth Röhring, verloor in 1790 op achtjarige leeftijd zijn beide ouders. 
Begin 1800 bleek hij als weversknecht in Heerenveen te werken. Hij trouwde er met 
Janke Kempes, de dochter van de meesterwever. Vanaf 1851 woonden zij in De 
Lemmer, waar Antoon Sterk werkte bij de houtmolen aan de Rien die Cornelis 
Sleeswijk in 1849 had gekocht. Ook hun zoon Gerardus vond daar werk. In 1856 
werd in De Lemmer Johannes Sterk geboren, de derde zoon van Gerardus Sterk. 
Deze Johannes trouwde in 1880 in De Lemmer met Dina Visser, de kleindochter van 
een hangbaas. Johannes verdiende de kost als visventer, Dina was dienstmeid. In 
1882 begon Johannes een visrokerij aan de Emmakade. In 1895 liet hij naast de 
rokerij een huis met winkelruimte bouwen en daarna een groter huis voor zichzelf, 
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zodat zijn zoon Steven kon wonen in de woning met winkel naast de rokerij. De 
kleine huisjes aan de Emmakade werden vervangen door flinke woningen voor de 
uitgebreide familie Sterk, wat mogelijk werd dankzij het zakelijk succes dat Johannes 
had met zijn bedrijf. Hij was de eerste hangbaas in De Lemmer die overging tot het 
financieren van vissersschepen voor vissers die zelf te arm waren om een schip te 
kopen. Die vissers moesten vervolgens niet alleen het schip afbetalen, maar waren 
ook verplicht de gevangen vis aan hem te leveren en visserijbenodigdheden bij hem te 
kopen.  
 
De rokerij groeide in de loop der jaren uit tot een familiebedrijf dat werk bood aan al 
de zonen van Johannes Sterk. Hij breidde zijn hang en zouterij zelfs uit naar het 
katholieke Volendam, zodat zijn zoons Dorus, Jelle, Tonny, Clarus en Johannes 
zaken konden doen in Noord-Holland, in Volendam en IJmuiden, terwijl Gerardus 
en Steven in De Lemmer actief bleven bij het moederbedrijf aan de Emmakade. 
Door al deze uitbreidingen voor één familie kwam de Emmakade in De Lemmer 
bekend te staan als ‘het Sterkenstreekje’. Naast elkaar stonden links van de grote 
woning van Poppe de Rook het pakhuis van Sterk met daar achter de hang en verder 
naar links de grote woning van Johannes die later door Steven werd betrokken, de 
woning van Gerardus met zijn gezin (’t Rijke Zicht), de winkel van Sterk met 
visserijbenodigdheden de woning van Johannes, nadat hij zijn eerste woning had 
afgestaan aan Steven.  
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  5.  Lemster vissers gaven de voorkeur aan aken   
  
Veel beroepsvissers op de Zuiderzee visten met een botter. In Volendam werd ook nog 
een extra grote botter gebruikt, die een kwak werd genoemd. Langs de oostwal, op Urk, 
op Schokland (tot 1859) en bij Kampen en Vollenhove waren naast botters ook 
schokkers in gebruik. De schokker was een ouder scheepstype dan de botter en stond 
bekend om z’n zeewaardigheid. De botter werd echter het karakteristieke schip van de 
Zuiderzeevisser. Toen de Lemster vissers besloten op de Zuiderzee te gaan vissen, had 
het dus voor de hand gelegen dat zij zich botters aanschaften. Kenmerkend voor de 
Lemster vissers is echter, dat zij dat in meerderheid niet deden. Zij waren gewend te 
vissen met aakjes zoals die gebruikt werden op het Friese binnenwater. Vanuit die traditie 
van streekgebonden scheepstypen schaften zij zich geen ‘vreemd’ schip aan, maar kozen 
ze ervoor om de vertrouwde aak aan te passen aan de omstandigheden op de Zuiderzee. 
Op vergelijkbare wijze hadden de vissers in Vollenhove te maken met een traditie van 
punterachtige vaartuigen uit de Kop van Overijssel. Ook zij bleven binnen die traditie 
met hun zeepunters,hun Kuunder schuiten en Vollenhovense schuiten en bonzen. 
Allemaal rechtstevens, zoals gebruikelijk in die contreien. Pas in 1900 ontwikkelde de 
Fries Jan Kroese, de werfbaas in Vollenhove, een klein bottertje met het onderwaterschip 
van een schokker. Hij noemde zijn ontwerp een visaakje, maar uiteindelijk kreeg het de 
naam Vollenhovense bol. Kroese hoefde er niet veel van te bouwen. Hoe goed dat 
scheepje ook zeilde, populair werd het niet. De vissers in Vollenhove gaven de voorkeur 
aan rechtstevens. Op het binnenwater viel het reeds op hoe scherp te scheiding was in 
het gebruiksgebied van een scheepstype. In Overijssel zag je vrijwel alleen punters en 
bokken, maar direct over de provinciegrens met Friesland, ten noorden van Ossenzijl 
voorbij de Driewegsluis, waren die vrijwel verdwenen en verschenen de schouwen, de 
ronde Friese bootjes en de Friese pramen. Op de Zuiderzee bestond dezelfde scheiding 
in gebruik van scheepstypen tussen de vissershavens langs de Overijsselse kust en de 
Friese haven De Lemmer. De Lemster vissers gaven de voorkeur aan een typisch Fries 
schip: de visaak, maar dan aangepast aan de omstandigheden van de Zuiderzee. Veel 
Lemster vissers hadden weliswaar hun wortels in de Kop van Overijssel, maar hebben 
zich als visser ontpopt onder Friese omstandigheden.   
  

                                     
          Zeepunter uit Kuinre  



 

  86 

  
  

De Lemmer, de Zijlroede bij de Langebrug met een visserswoning en een pakhuis uit 1763 aan het 
Turfland. De visserswoning (links) werd bewoond door drie gezinnen. Links een Lemsteraak met een 
boatsje langszij, rechts de  ijzeren visaak LE 85. Dit visaakje voor het binnenwater is geregistreerd 
voor de Zuiderzeevisserij en voorzien van smalle zeezwaarden. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  

  

De grootste visaakjes die zij gebruikten, waren ronde scheepjes van ruim 7 meter, die 
voldoende zeewaardig waren om langs de kust te gebruiken op de Zuiderzee, dicht bij de 
haven. Vissers die het open water op wilden, hadden echter behoefte aan een grotere aak, 
met een iets hogere kop. Hun schip moest meer ruimte bieden en bestand zijn tegen 
hogere golven. De bij vissers bekende visaak werd eind 1800 al meer dan honderd jaren 
op het Friese binnenwater gebruikt. Ook gebruikten enige Lemster vissers dit soort 
scheepjes in de 19e eeuw bij de vangst van aal, bot en spiering op de Zuiderzee, vlak bij 
de haven. Voor het zeilen op de Zuiderzee werden de gebruikelijke ronde 
binnenzwaarden vervangen door smalle zeezwaarden. Aan het einde van de 19e eeuw 
werd het scheepje voor Lemster vissers aangepast voor het gebruik op het grote water 
van de Zuiderzee. Het schip moest groter en zeewaardiger. Die  eerste “Lemmersche 
aak” , zoals Auke van der Zee uit Joure een ontwerp uit 1905 noemde, herkennen wij nu 
als Lemsteraak. Deze schepen werden echter niet ontworpen als Lemsteraak. Het ging 
niet om een uitontwikkeld scheepstype of een vaststaand ontwerp. Het waren wat grotere 
visaken die pas veel later Lemsteraak zijn genoemd. De precieze naamgeving van het 
schip vind ik daarom niet zo belangrijk. De benaming ‘aak’ werd immers gebruikt voor 
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allerlei soorten vissersschepen. De botaken van de Durgerdammers zouden wij nu 
schokkers noemen. Ook de Wierumer aken aan de Friese Waddenkust zagen eruit als 
schokkers. Het gaat er mijns inziens niet om hoe een schip op enig moment wordt 
genoemd, maar om de vorm van het schip. Hoe ziet het er in werkelijkheid uit.   
  

  
  

Hindeloopen, begin 1900. Houten aken bij de werf van Douwe Wijbrands. Iege Blom nam de werf 
over in 1957.(Foto: Fries Scheepvaart Museum, FSM)  

  

Diverse scheepsbouwers hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de zeewaardige 
visaak die de Lemster vissers aan het einde van de 19e eeuw gingen gebruiken. Ulbe 
Zwolsman bouwde in Makkum en Workum grote houten (Wieringer)aken die gebruikt 
werden op de noordelijke Zuiderzee en nog grotere blazers voor gebruik in de zeegaten. 
Douwe Wijbrands in Hindeloopen stond eveneens bekend om zijn fraaie 
(Wieringer)aken, die al veel weg hadden van de latere Lemsteraken.   
  

Eeltje Taedzes Holtrop in IJlst bouwde in het begin van de 19e eeuw reeds visaken 
volgens ontwerp van F.N. van Loon.  De kleinzoon van Holtrop uit IJlst, Eeltje 
Holtrop van der Zee in Joure, had in het midden van de 19e eeuw vele fraaie visaken 
gebouwd en deed volop mee met de ontwikkeling van een handzame visaak voor de 
Zuiderzee. Tussen 1848 en 1907 zijn bij de werf van Van der Zee in Joure in totaal 67 
visaken gebouwd. Van binnenaakjes van 6 meter tot grote visaken voor Lemster 
Zuiderzeevissers van meer dan 12 meter lengte. In het jaar 1898 bouwde Eeltjebaes 
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bijvoorbeeld een houten aak van 11.40 m. lengte voor de visser Pieter Poepjes, de LE 
39, die nu nog als jacht in de vaart is: de Zevija.   
Eeltje Holtrops zoon Auke schakelde in 1901 over op ijzerbouw en maakte staalijzeren 
visaken voor vissers in de Lemmer. ‘Lemmersche Aak’ staat er op zijn tekening uit 1904 
van een aak voor de visser Wouter Hoekstra (LE 63).   
Jan Bos uit Echtenerbrug, die reeds in 1893 met ijzerbouw begonnen was, bouwde aan 
het einde van de 19e eeuw zeewaardige, ijzeren aken voor Lemster vissers. De eerste 
bouwer van een ijzeren aak was wellicht Jelle Croles uit IJlst. Het was overigens geen 
wedstrijd tussen werfbazen wie de eerste ijzeren aak bouwde, het betrof een parallelle 
ontwikkeling bij verschillende Friese werven in een vrij korte periode van 1895 tot 1905. 
Bij de vissersschepen van de Zuiderzee valt het op dat die scheepsbouwers van botters, 
schokkers, pluten en bolletjes de overstap naar ijzerbouw niet maakten. Wel zijn er enkele 
grote botters en schokkers van staalijzer gebouwd voor de marine, de visserijinspectie en 
de douane, maar de zeilende visserij hield het bij hout. Alleen de vissers in De Lemmer, 
die met een relatief nieuw scheepstype op de Zuiderzee kwamen dat gebouwd werd op 
werven die overstapten op ijzerbouw, gingen mee in de ontwikkeling bij de Friese 
scheepsbouw en stapten over op ijzeren schepen.  
  

Friese visaak als voorloper  

  

Opmerkelijk voor de Zuiderzeevloot in De Lemmer was de voorkeur van de vissers 
voor aken en de bouw ervan in staalijzer zodra de bouw in ijzer mogelijk werd. De 
vissersschepen van de Zuiderzee werden immers buiten De Lemmer op een enkele 
uitzondering na allemaal van hout gebouwd. Het vissersschip bij uitstek op de 
Zuiderzee was bovendien de botter, maar de Lemster vissers gaven de voorkeur aan 
een eigen model vissersschip: een zeewaardige visaak die uiteindelijk Lemsteraak is 
gaan heten. Dat schip bestond nog niet, maar werd in enkele jaren tijd ontwikkeld uit 
de visaken die al jaren overal in Friesland op het binnenwater werden gebruikt. De 
visaken waren aanvankelijk allemaal van hout, maar toen de Friese scheepsbouw 
overging op ijzerbouw, werden zowel de visaken voor het binnenwater als de 
Lemsteraken voor de Zuiderzee van staalijzer gebouwd.  
  

De kleinste aakachtige vissersbootjes in Friesland zijn de eengangs ‘boatsjes’ van rond 
de vier meter lengte. Eengangs, omdat van het vlak omhoog slechts één brede gang 
wordt 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.   
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Koudum, vissers met hun eengangs boatsje.(Tresoar)  

  

Deze binnenvissers visten met fuiken op aal. Vaak hadden ze ook een dichtzet in 
combinatie met fuiken, waarmee een kanaal ’s nachts volledig werd afgesloten. De visser 
woonde dan 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. 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. De visser, zijn gebruinde vrouw 
en vijf zongebrande kindertjes 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)  
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Visaak met wintertent over de kuip bij een dichtzet. (Foto: Fries Scheepvaart Museum, FSM)  

  

  
  

Dokkumer Ee, 1927. Een binnenvisser in een staalijzeren visaak met vaste tent en de mast ver 
naar achteren. (Foto: Gorter. FSM) 
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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.  

  

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 
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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.  
  

  
  

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 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.   
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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 emmer zoon Berend Stuiver (1899-1977)  

  

  
  

Leven aan boord van een visaak met tent (verhoogd voordek)  
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Wartena, ca. 1920. Visser J. Valk boomt zijn visaak door de brug in het dorp. (Foto: Tresoar)  

  

  
  

Wartena, jaren dertig. Bij de witte motorboot de woning van de vishandelaar en hangbaas Valk. 
Er waren meerdere leden van de familie Valk actief in de visserij. De woning links naast het huis 
was ook van Valk. Zijn zaken gingen blijkbaar goed. (Foto: collectie Simon van der Meulen)  
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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)  

  

                  
  

Wartena 2006. Voormalige woning van Valk, nu thuisbasis van S. van der Meulen. Voor de kant 
schepen ter restauratie.  
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Visaak bij een dichtzet. Eén keer per week werd er met het aakje gevaren, als de vis naar de 
handelaren werd gebracht. Je vraagt je af waarom de vissers zulke fraai gelijnde aakjes lieten bouwen 
als ze er zo weinig mee voeren. (Foto: collectie Simon van der Meulen)  

  

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 in 
De Lemmer, zoals Willem Toering, maar andere leden van de vissersfamilie  
Toering trokken daarna weer terug naar hun thuisbases in Terhorne en  
Eernewoude. 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.  
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Lijnenplan van een ijzeren visaak  (FSM)  

  

  
  

Staalijzeren visaak met vaste tent als onderkomen voor de visser. (FSM)  

  

Van de vele staalijzeren visaken die gemaakt zijn voor de binnenvisserij, zijn nog 
diverse exemplaren bewaard gebleven. Een voorbeeld is de LE 51, die in 1924 
gebouwd is bij Van der Werff in Drachten, op het Buitenstvallaat, voor de  
Gorredijkster visser Berend Stuiver en de grote TD 2 die nu als jacht vaart.  
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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)  

 

  
  

Drachten, 1924. Tekening van de visaak voor Berend Stuiver uit Gorredijk van Jan Oebeles van 
der Werff, Buitenstvallaat. (FSM)  

  

 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 
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aken voor Lemster vissers. Van die houten visaken is vrijwel geen enkele bewaard 
gebleven. Op twee bijzondere exemplaren na: de Dolphijn en de Zevija. Ook is er 
nog het kleine aakje LE 107, dat haar laatste jaren slijt in het haventje van Oudega 
(Sm.). Dat aakje ziet er op dit moment ietwat verfomfaaid uit. Het vaart nog, maar 
wordt drijvende gehouden dankzij delen van staal, polyester en hechthout.  
  

   
  

De Lemmer, ca. 1950. Het houten aakje LE 107 is in 1888 gebouwd bij Zwolsman &De Boer 
in Workum. Het werd gebruikt als ‘ielbûs’ voor de palinghandel. Het model is dat van een flinke 
Workumer bol, zoals Zwolsman wel meer bouwde. In 1914 kocht J. Schenk uit Enkhuizen dit 
‘aalbootje’ (EH 112). In 1934 viste H. van Dijk uit Stavoren ermee op het IJsselmeer (ST 10) en 
in 1948 nam G. Bootsma uit Lemmer het aakje over (LE 107). In 1956 kocht G. Bolier uit Den 
Helder het aakje voor de recreatie. In 1970 werd Wietze Welling uit Oudega (Sm.) de nieuwe 
eigenaar.  
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Enkhuizen, het Workumer bolletje van 7.40 meter van visser  Blom, in 1908 gebouwd door 
Zwolsman, scheepswerf De Hoop. Later liet Blom bij Zwolsman een wat grotere Workumer aak 
bouwen. De aken van Zwolsman waren forser dan de Lemsteraken van De Boer. Het boeisel is 
breder, kop en kont zijn stomper. Ze hadden meer weg van een Wieringeraak.(Foto’s: collectie 
Simon van der Meulen, Wartena)  
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De Dolphijn als voorbeeld  
  

Het visaakje ‘Dolphijn’ is bijna 7 meter lang en in 1886 gebouwd bij Eeltje Holtrop van 
der Zee in Joure. Opdrachtgever was Mr. Jan Minnema Buma uit Leeuwarden, griffier 
van het Kantongerecht. Deze liet een jachtje bouwen naar het model van de ‘ielbûs’, de 
Heeger visaak. Dat was niet een bepaald scheepstype, maar een aaje met de functie om 
voor de vishandelaren in Gaastmeer en Heeg in de 19e eeuw de paling op te halen bij 
(gecontracteerde) aalvissers in Friesland. De aal werd naar Gaastmeer gebracht en 
opgeslagen in grote drijvende leggers. Veel ‘ielbûsen’ stonden bekend om hun goede 
zeileigenschappen. Van tijd tot tijd werd de  in Gaastmeer verzamelde aal met grote 
palingaken, een soort zeetjalken, naar Londen overgevaren en verhandeld met 
vishandelaren bij Billingsgate. Eeltje Holtrop van der Zee (1823-1901) was voor de 
vishandelaren in Gaastmeer een belangrijke bouwer van zowel deze snelle visaakjes als 
de grote palingaken die de vis naar Londen brachten. Bijzonder aan de bouwopdracht 
voor de Dolphijn is, dat een werkscheepje het voorbeeld werd voor een luxe jachtje. Dat 
het Heeger visaakje dat gebruikt werd door vissers, model stond voor een plezierjachtje 
voor iemand uit de hogere maatschappelijke klasse. Natuurlijk wilde deze deftige 
opdrachtgever geen simpele werkboot. Hij wilde geen geteerd visaakje, maar een 
scheepje dat net zo fraai was afgewerkt als een luxe Fries jacht. J. Minnema Buma hield 
echter van vissen en dus moest er wel een bun in zijn nieuwe scheepje. De familie 
Voordewind (1962) heeft (met een onderbreking) de Dolphijn van 1918 tot 1970 in bezit 
heeft gehad. Toen Hendrik Voordewind er eens met gasten mee naar Joure voer en 
aanlegde bij de scheepswerf van Auke van der Zee, begon de oude baas met: “Dat is nog 
een van ons. Ik zag jullie aankomen en dacht dadelijk: daar komt de oude ‘Dolphijn’ aan. 
Wat heb ik dit jacht in jaren niet gezien! (…) Wij hebben het destijds gebouwd voor 
mijnheer Buma uit Leeuwarden. Die man hield veel van vissen en daarom moest er een 
bun in. Wij hebben toen een Heeger aak tot model genomen, want die zijn hier vroeger 
ook veel gemaakt. Zodoende is dit jacht wat smaller en wat langer geworden dan een 
gewoon Fries jacht. Er zit ook wat meer ‘zeeg’ in. Wij hebben het zelf altijd een van de 
mooiste jachten gevonden die wij hier gemaakt hebben.” (Voordewind, 1962, p. 
198,199)  
Die achtergrond wordt nog interessanter door de scheepstekeningen die gevonden zijn 
in de boedel van Eeltje Holtrop van der Zee. Deze scheepsbouwer in Joure was de 
kleinzoon van Eeltje Taedzes Holtrop (1768-1848), de scheepsbouwer uit IJlst. Eeltje 
Holtrop leerde het vak bij zijn pake, werd in 1848 werfbaas in IJlst, maar vestigde zich in 
1857 als scheepsbouwer in Joure. Zijn pake had in der tijd onder meer contact met de 
scheepsontwerper F.N. van Loon. Toen pake Eeltje overleed, kwamen bouwtekeningen 
van Van Loon (die de oude  Eeltje Taedzes bewaarde) bij Eeltjebaas in Joure terecht. 
Deze scheepsbouwer in Joure, waarvan gezegd werd dat hij ‘als een kunstenaar’ 
prachtige boeiers ‘op het oog’ bouwde, was dus op de hoogte van denkbeelden en 
ontwerpen van Van Loon en heeft daar ongetwijfeld rekening mee gehouden bij de 
bouw van zijn schepen. Een van de tekeningen van Van Loon die terug is gevonden bij 
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Eeltjebaas, betreft “een visschuit voor neef Huidekoper”, door Van Loon getekend in 
1825. Op die tekening is door Eeltje Taedzes Holtrop uit IJlst geschreven: “thans 
onderhanden”. Aannemelijk is dat dit visaakje gebouwd is bij Holtrop in IJlst.   
De vraag is in hoeverre de vorm van de visaken uit Joure beïnvloed is door zo’n 
vroege visaak van Van Loon die in IJlst is gebouwd. Volgens Vroom (1968) wijkt de 
visaak van Van Loon nogal af van de latere aken uit Joure. Die waren platter, ze 
hadden minder zeeg. “Dat wil echter niet zeggen, dat Eeltjebaas geen schepen 
gebouwd heeft, die het model hadden van de “visschuit van neef Huidekoper”. Het 
Friese Jacht Dolphijn, in 1868 gebouwd, heeft veel kenmerken in de scheepsvorm 
gemeen met de bovengenoemde visschuit.” (Vroom, 1968, p. 47)  
  

Van Loon (1820, 1838) deed experimenten met scheepsvormen en tuigvormen om 
werkschepen beter te laten zeilen. Hij ontwierp geen nieuwe schepen, maar 
optimaliseerde bestaande modellen. Hij was een voorstander van een organische 
vormgeving. Van scheepsvormen die (in zijn ogen) soepel als een vis door het water 
gingen. De grootste breedte net voor de mast en vloeiende lengtelijnen. Geveegd 
zeggen we nu. Een en ander uiteraard volgens de opvattingen van zijn tijd, maar vaak 
wel grensverleggend.  
  

  

  
  

Visaak Dolphijn, L. 6.96 m. Bouw: Eeltje Holtrop van der Zee, Joure, 1868. (Tekening: 
Vermeer, FSM)  
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Het visaakje ‘Dolphijn’ met Hendrik Voordewind bij het roer rond 1950. (Foto: FSM)  

De visaakjes waren natuurlijk niet de duurste schepen. De houten visaak was in de 19e 
eeuw in Friesland een doodgewoon werkschip. Het model is in de loop der jaren ook 
nauwelijks veranderd. In 1864, 1868, 1890, 1893 en 1898 heeft Eeltje Holtrop van der 
Zee visaken geleverd aan Lemster vissers. Zijn laatste aak, de LE 39, bestaat nog en 
noemen wij nu een Lemsteraak. De lijnen van die aak komen nog opvallend overeen 
met die van de kleinere Dolphijn uit 1868. Eeltjebaas bouwde alleen maar in hout. 
Aan het einde van de 19e eeuw was het in Friesland voorbij met de houtbouw. Ook 
de Friese werven schakelden massaal over op ijzerbouw. Toen Auke van der Zee 
(1853-1939) zijn vader na diens overlijden in 1901 opvolgde, besloot hij naast houten 
schepen ook ijzeren te gaan bouwen. Reeds in 1901 liep zijn eerste ijzeren praam van 
stapel.   
  

De om zijn boeiers beroemd geworden Eeltsjebaes is eigenlijk aan eigen succes ten 
onder gegaan. Hij bleef op grond van zijn opvattingen over kwaliteit schepen 
bouwen, die uiteindelijk te duur werden en waar geen vraag meer naar was. Hij 
weigerde echter zich aan te passen aan de maatschappelijk-economische 
ontwikkelingen van zijn tijd en kreeg het zakelijk gezien dus moeilijk. Direct na zijn 
dood gooide zijn opvolger, Auke van der Zee, het roer om.  
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Tekening van de houten Lemsteraak LE 39, de Zevija, afmetingen 11,7m. x 4.05 m. Gebouwd in 
1898 bij Eeltje Holtrop van der Zee te Joure voor Pieter Poepjes uit de Lemmer. (Tekening uit: 
Schutte, 2004, p. 423)   

 

Van hout naar ijzer  

  

De eerste visaken voor de Zuiderzeevissers in De Lemmer waren van hout. Er zijn 
tientallen houten Lemsteraken gebouwd voordat de eerste staalijzeren Lemsteraken 
verschenen. In 1907 waren er in De Lemmer nog 46 houten aken in gebruik en 
slechts 17 ijzeren. Van al die houten aken uit De Lemmer is er slechts één 
overgebleven: de LE 39, die bij Kok in Huizen uiteindelijk gerestaureerd is en 
verbouwd is tot jacht. Ook is er nog de houten Lemsteraak HD 82, gebouwd bij Van 
der Zee in Joure. De vroegste geschiedenis van dit schip is echter onduidelijk. Wel 
valt op dat de lijnen van de HD 82 gelijken op die van de Zevija. Het houten aakje 
LE 107 uit 1888 is een Workumer bol waarmee Bootsma viste vanaf 1948.   
  

Begin 1900 waren veel houten aken en aakjes in De Lemmer aan vervanging toe. 
Buiten Friesland werden schepen reeds met veel succes gebouwd van ijzer. Friese 
werven gingen laat over op ijzerbouw, maar vanaf 1900 wel massaal. Vooral toen 
bleek dat schepen van het moderne staalijzer goed bevielen. De eerste ijzeren 
schepen in de 19e eeuw werden gebouwd van ‘Engels ijzer’, ook wel ‘puddelijzer’ 
genoemd. Dat ijzer was gemaakt in een ‘puddeloven’. Het werd daarin niet 
gesmolten, maar verhit tot een gloeiende, deegachtige massa. Door het te smeden of 
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te walsen, werd de kwaliteit ervan beter. Toch bleven er veel verontreinigingen in het 
ijzer en was de structuur niet homogeen. Het ijzer was gelaagd, hard en bros.  
De geklonken ijzeren bruggen uit de 19e eeuw waren van puddelijzer gemaakt.  
Schepen van puddelijzer die een aanvaring kregen, deukten niet. Het ijzer scheurde. 
Na 1902 werd er geen puddelijzer meer gemaakt. Er werd een betere kwaliteit ijzer 
gemaakt door ijzererts in een oven volledig te smelten, waardoor de structuur 
homogeen werd. Vervolgens werd het ijzer tot staalplaten gewalst. Dat staalijzer was 
zachter en taaier dan het Engelse smeedijzer. De staalijzer platen konden goed 
gebogen worden. Bij een aanvaring scheurde dit ijzer niet. Het schip liep slechts 
deuken op die weer te herstellen waren. Het koolstofgehalte lag echter te hoog om dit 
staalijzer goed te kunnen lassen. Staalijzeren schepen werden daarom geklonken. Het 
lassen van schepen werd pas mogelijk toen vanaf ongeveer 1930 staalplaten werden 
gemaakt met een koolstofgehalte van minder dan 0.1 % C. De Friese werven stapten 
massaal over op ijzerbouw, toen dit staalijzer aan het einde van de 19e eeuw 
beschikbaar kwam. Jan Bos bouwde in Echtenerbrug op zijn nieuwe werf reeds vanaf 
1893 in ijzer. In 1899 leverde hij een zestal ijzeren visaken aan Lemster vissers, 
waaronder de LE 15 voor Andries de Blauw en de LE 30. De vormen van de houten 
aken werden bij ijzerbouw zo nauwkeurig mogelijk gekopieerd. Dat leverde wel 
technische problemen op, zoals het maken van holle stevens, het berghout en de 
stuiten en de aansluiting van de gangen op de stevens. Ook de knik in de kim, zoals 
alle houten visaken die hadden, was een technisch probleem met ijzeren delen die 
geklonken moesten worden. De oplossing voor die knik was echter eenvoudig. De 
ijzeren aakjes werden systematisch gebouwd met een ronde kim. Die vorm gaf in ijzer 
geen problemen en was voor een werkschip zelfs een fraaie vormgeving.   

                            

                       Advertentie uit de Leeuwarder Courant van 11 juni 1901.  

Houten aken werden gebouwd met een vlakke bodem met een beetje lift naar de kim. 
De boorden stonden vervolgens onder een stompe hoek op het vlak. Houten aakjes 
kregen daarmee een knik in de kim. Bij de grote Wieringeraken die voor de visserij 
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werden gebouwd bij Zwolsman in Makkum en Workum en bij Wijbrands in 
Hindeloopen, was die spantvorm nog meer uitgesproken dan bij de visaakjes voor het 
binnenwater. Het grote verschil in vormgeving tussen houten en ijzeren aken werd 
daarmee de spantvorm. Houten aken hadden een knikspant, terwijl ijzeren aken een 
rondspantmodel kregen.   
De ijzeren aken leken (boven water) alleen qua uiterlijk sterk op hun houten 
voorgangers. Ze werden echter heel anders in elkaar gezet dan de houten aken. Dat 
was vooral aan de binnenkant te zien. Bij de ijzeren aken zag je geen zware leggers en 
krommers, maar dunne, gebogen spanten. IJzeren schepen werden niet ‘op het oog’ 
met behulp van enkele mallen gebouwd, maar van tekening. Vanaf de tekening 
werden de spanten op ware grootte ‘uitgeslagen’ op de vloer in de werkplaats, waarna 
hoekijzers langs de voorgetekende vormen werden gebogen tot spanten die op de kiel 
geplaatst werden. In kop en kont draaiden de spanten met de ronding van de boegen 
mee. De huidgangen werden om de spanten gebogen en vastgezet. Het spantenplan 
was bij ijzerbouw bepalend voor de vorm van het casco. Dat was dus anders dan bij 
de houtbouw, waar de leggers en krommers pas achteraf in de romp werden 
aangebracht en de bouw een meer organisch dan planmatig karakter had.  

  

Lijnenplan van het Lemsteraakjachtje Orion uit 1907. Een ronde kim. Ontwerp De Boer, 
Lemmer (FSM)  

Om de in Friesland overal in gebruik zijnde visaak te ontwikkelen tot een aak die 
zeewaardig genoeg was voor gebruik op de Zuiderzee, hoefden de werfbazen niet 
lang na te denken. Op de Zuiderzee werden in de 19e eeuw reeds jarenlang visaken 
gebruikt. Zwaar gebouwde, houten Wieringeraken en blazers, die goed voldeden bij 
de visserij op de Waddenzee en in de zeegaten. Rond 1840 zijn de blazers ontwikkeld 
op de werf van Willem Everts Zwolsman in Makkum. Diens zoon Ulbe begon in 
1892 voor zichzelf in Workum. De zeewaardigheid van deze aken werd vooral 
bepaald door een flinke waterverplaatsing (zware bouw), goede stabiliteit, voldoende 
drijfvermogen (een hoog vrijboord, met vooral een hoge kop) en een relatief klein en 
laag tuig. Dat was de traditionele manier om een schip zeewaardig te maken. Het tuig 
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laag houden en de romp groter, zwaarder en wat meer zeeg geven, zodat kop en kont 
hoger opkomen en minder snel ‘groen water’ overnemen.  
Toen de vissers uit Lemsterland steeds vaker van het binnenwater overstapten naar 
visserij op de Zuiderzee bij De Lemmer, was de formule om een geschikt schip te 
krijgen voor dat water dus bekend. De populaire visaak voor het binnenwater moest 
groter en vooral de kop moest hoger. Die ontwikkeling was voor de werfbazen niet 
moeilijk te realiseren.                                 

Achteraf weten we dat er nog een verschil is tussen houten en ijzeren schepen. De 
laatste zijn veel duurzamer dan de eerste. Houten botters en aken werden in 15 jaar 
afgeschreven, waarna ze nog een tiental jaren gebruikt konden worden door vissers 
die zich geen nieuw schip konden veroorloven. De ijzeren aken gingen zomaar 50 
jaar mee, waarbij wel gezegd moet worden, dat de meeste Lemster schippers 
voorbeeldig voor hun aak zorgden. Van de ijzeren visaken zijn daarom vele 
exemplaren behouden gebleven, terwijl het varend houden van de laatste houten 
visbotters een kostbaar proces is. Van de vele houten Lemsteraken is uiteindelijk 
alleen de Zevija (LE 39) als jacht overgebleven (de houten HD 82 heeft nooit gevist 
vanuit De Lemmer). Van de vele in De Lemmer gebruikte houten vissersaken heeft 
verder geen enkele de tijd doorstaan. Ze zijn allemaal verdwenen: verrot en gesloopt.  

  
  

De Lemmer, ca. 1920. De Lemster Rien vanaf de spuisluis. Links de Polderdijk met de 
mastenmakerij van De Vries (vanaf 1927 Van der Neut) met daarnaast de zeilmakerij van M.F. 
de Vries. In de verte aan de zuidzijde van de Rien de ijzeren scheepsbouw van de Gebroeders De 
Boer. (Foto: Spanvis)  
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Lijnentekening van de LE 170, in 1899 gebouwd bij Croles in IJlst. De waterlijnen van deze aak 
doen vanwege de smalle kont denken aan een botter. Uiteindelijk zijn de aken ontworpen met meer 
draagvermogen in de kont door een vollere spantvorm die boven water flink naar buiten 
loopt.(Spanvis)  

  

Joure 1904. Lijnenplan van een “Lemmersche aak” van Auke van der Zee voor de Lemster visser 
Hoekstra, (LE 63). (FSM)  
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Joure, Lemsteraak, ontwerp Auke van der Zee, 1905, lengte 14 meter, met gepiekte spanten 
in kop en kont! Opvallend is de geringe zeeg, die vergelijkbaar is met die van een binnenaak. (FSM)  

  

Delfstrahuizen: De grote Lemsteraak STL 8 (Schoterland) van Klaas Poepjes die hij in 1908 bij 
Auke van der Zee in Joure liet bouwen. Later voer deze aak onder de visserijnummers LE 119 en 
WON 119.  
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De Lemmer, 1958. De opvallende RK kerk uit 1901 staat aan de Schans, met de achterkant aan 
Vissersburen. De Rien door de Vissersburen is een jaar eerder gedempt. De spuisluis aan het einde 
van Vissersburen is vervangen door een schutsluis,zodat bv. mastenmaker Van de Neut en 
zeilmaker M.F. de Vries aan de nog open Rien bij de Polderdijk vanaf het IJsselmeer over het water 
bereikbaar zijn, evenals scheepswerf De Boer (helemaal boven, in het oosten, aan de Zeedijk).  

 

  
  

Lemmer vanuit de lucht. De Vissersburen is nog niet gedempt en de vissersvloot mag er nog zijn, in 
tegenstelling tot de situatie na de afsluiting van de Zuiderzee.  (Foto: KLM Aerocarto. Collectie: 
Dick van Dijk, Lemmer)  
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De ronde kimmen van de ijzeren Lemsteraken waren niet alleen een praktische, 
bouwtechnische aanpassing voor de ijzerbouwers, omdat zij de gangen zo dakpansgewijs 
gemakkelijker konden klinken. De ronde kimmen betekenden ook een verandering in de 
vaareigenschappen van de aak. Een houten Lemsteraak met een platte bodem stak 
minder diep dan een Lemsteraak met een ronde bodem. Zo’n houten aak was geschikt 
voor gebruik in ondiep water. Bij een ondiep schip lag het zwaartepunt van de romp 
echter hoger dan bij een rond schip dat ietsje dieper stak. Bij de ijzeren aken lag het 
zwaartepunt van de romp door de spantvorm weliswaar lager dan bij de houten aken 
met platte bodem, maar de ronde kimmen van de ijzeren aken leidden tot een heel 
andere vormstabiliteit dan de hoekige kim van een houten aak. Door de ronde 
spantvorm ging het schip onder zeil gemakkelijker op één oor. Een ronde aak was 
ranker. Een houten aak bleef bij aantrekkende wind langer rechtop varen door de grote 
vormstabiliteit die het schip had met die vlakke bodem en die knik in de kim. Voor een 
visser die op zee zeilde, was een stijf schip met een grote aanvangsstabiliteit echter geen 
voordeel. Die stabiliteit zorgde voor een ruwe, schokkerige beweging in de golven. De 
ronde, soepele spantvorm van de ijzeren Lemsteraken leidde weliswaar tot iets minder 
aanvangsstabiliteit, maar tevens tot een meer soepele gang door de golven, terwijl de 
uiteindelijke stabiliteit van het schip door het diepliggende zwaartepunt niet minder was 
dan van een houten aak. Een vlak gebouwde houten aak bleef lang rechtop varen, maar 
kon in een windvlaag plotseling gevaarlijk overhellen. De wat dieper stekende, ronde, 
ijzeren aak lag bij wat wind eerder op één oor, maar ving windvlagen soepeler op. De 
ronde spantvorm leidde ertoe, dat het schip schuiner kon zonder gevaar te lopen te 
kenteren. Wel moest de schipper voorkomen dat hij water schepte. Het boeisel liet men 
daarom ietsje meer naar binnen vallen.  
  

  
  

De Lemmer, jaren vijftig. Lemsteraken in de wedstrijd ten noorden van de sluis van de NOP.  
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6.  Scheepswerven in ontwikkeling  
  

Schepen zijn er niet uit zichzelf. Ze moeten gemaakt worden. De ontwikkeling van 
een scheepsmodel is mensenwerk. Hoewel de ontwikkeling van de Lemsteraak paste 
in die tijd, ‘er was een markt voor’, en aansloot bij een regionale scheepsbouwtraditie, 
moesten er toch altijd weer individuele scheepsbouwers zijn die vanuit die 
streekgebonden traditie het initiatief namen om met iets nieuws te komen. Zonder 
ondernemende werfbazen die hun kansen grepen, zouden er geen Lemsteraken zijn 
geweest, hoezeer die ‘nieuwe’ aak ook aansloot bij reeds bestaande scheepsvormen. 
Voor de ontwikkeling van de ijzeren Lemsteraak zijn tenminste vier scheepsbouwers 
van groot belang geweest: Jelle Croles uit IJlst, Auke van der Zee uit Joure, Jan Bos 
uit Echtenerbrug en de gebroeders De Boer uit De Lemmer.   
  

Jelle Jelles Croles (1826-1900) breidde zijn werf in 1895 uit voor ijzerbouw en 
bouwde in 1898 een ijzeren Lemsteraak voor Siemen Spaan. Een jaar later liepen bij 
hem ook de LE 75 en de LE 37 van stapel. Auke van der Zee was al enige jaren 
werfbaas in Joure en nam in 1900 de werf van zijn beroemde vader Eeltjebaas  over. 
Hij begreep beter dan zijn vader de tekenen van zijn tijd. Hij wist dat hij moest 
overschakelen van hout op ijzer en wel direct. Reeds in 1901 gleden bij hem de eerste 
ijzeren scheepjes van de helling. Jan Jans Bos (1844-1910) uit  
Echtenerbrug was er nog vroeger bij. Aanvankelijk had hij in 1890 een werfje op  
“de Hoek”, een buurtje aan het begin van de Pier Christiaansloot, bij het riviertje de 
Tjonger, direct ten noordoosten van Langelille. Zijn werfje lag naast het kettinghuis 
waar tol werd geheven bij schepen die Friesland wilden binnenvaren. Bij het tolhuis 
had de kettingbaas over het water een zware ketting gespannen. Die ketting ging pas 
neer nadat er door de schipper betaald was om Friesland binnen te varen. Jan Bos 
kwam uit het nabijgelegen Oldelaemer. Na zijn eerste werfje op ‘de Hoek’ verhuisde 
hij in 1892 ietsje meer naar het noorden aan de Pier Christiaansloot. Hij vestigde zich 
aan de noordkant van Echtenerbrug, vlakbij het Tjeukemeer. Daar richtte hij in 1893 
als eerste Friese scheepsbouwer een ijzeren scheepsbouwwerf op.   
  

Jan Bos was een gedreven man die zich ergerde aan het conservatisme van het Friese 
ondernemerswereldje en de politici in Friesland. In de Hepkema’s Courant van 
september 1899 schreef hij een scherp getoonzette brief, waarin hij zich als 
ijzerbouwer beklaagde over zijn afhankelijkheid van het buitenland. Hij wilde een 
ijzerfabriek in Heerenveen voor scheeps- en smidsmateriaal. “Als dat zou gebeuren, 
kon de gemeente Schoterland haar armbestuur bijkans opheffen en haar hoofdelijke 
omslag met de helft verlagen, want er zal werk en brood in overvloed komen. Gij, 
leiders van meetingen en vergaderingen, werkt ook mede tot de oprichting van 
fabrieken in Nederland. De veenboer kan zijn arbeider geen behoorlijk bestaan meer 
geven, de greidboer ook niet, de fabrieken alleen kunnen hier een uitkomst zijn.”   
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Dat was de mening van J.J.Bos, scheepstimmerman in Delfstrahuizen. In datzelfde 
jaar 1899 zou Jan Bos nog een zestal staalijzeren aken bouwen voor Lemster vissers. 
Goede zeilers die ook nu nog als jacht in de vaart zijn. Ruim 10 jaren later nam A.P. 
van der Werff de werf over. De gedreven Jan Bos had tevens een moeilijk bestaan en 
was aan de drank geraakt. De werf in Echtenerbrug werd na zijn overlijden failliet 
verklaard en overgenomen door een telg uit een dynastie van Friese scheepsbouwers, 
door een van de Van der Werff-en die in die tijd overal in de provincie werven 
hadden. (Van der Werff is in 1960 gestopt. Hij verkocht de werf aan Wind, die zich 
toelegde op de recreatievaart. In 1968 is de grote timmerloods afgebroken en 
vervangen door nieuwe loodsen).  
  

 
 
Echtenerbrug. De ijzeren scheepsbouw van Jan Bos. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  

  

Bij Jan Bos werden reeds in de 19e eeuw diverse staalijzeren aken voor Lemster 
vissers gebouwd. Dat was in dezelfde tijd dat ook Jelle Croles ijzeren aken bouwde en 
iets eerder dan Auke van der Zee en de Gebroeders de Boer daartoe in staat waren. 
Jelle Croles overleed in 1900, twee jaren na de bouw van zijn eerste ijzeren 
Lemsteraak voor Siemen Spaan, een schip dat gefinancierd werd door T.H. de Rook. 
Zijn zoon zette de werf voort, maar niet voor lang. In 1911 verkocht hij de ijzeren 
scheepsbouw in IJlst aan Willem Everts Zwolsman, die de werf omvormde tot ‘De 
Friesche Scheepsbouw Mij.’   
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In De Lemmer begon Pier Klazes de Boer (1837-1904) in 1876, op 29-jarige leeftijd, 
een werfje voor houtbouw. Hij kwam van Woudsend en had daar, centraal in het Friese  
merengebied, ongetwijfeld ook de visaken van Eeltjebaas uit Joure leren kennen. Op 
zijn werfje in De Lemmer, ingeklemd tussen de zeedijk en de Rien, bouwde hij in 1877 
zijn eerste houten ‘botaak’, een scheepje van 36 voet lengte, bijna 11 meter. Botaken 
onderscheidden zich van gewone visaken door de grote gaten in de kaar, waardoor het 
water in de bun ververst werd. Bij de gebruikelijke kleine gaatjes gebeurde het dat de 
botjes in de bun die tegen het rooster aanlagen, de doorstroming belemmerden. In 
1899 was Pier de Boer reeds begonnen met de bouw van een tweetal ijzeren aken, die 
in 1900 gereed kwamen. Ze werden gekocht door de vissers Willem van der Bijl (LE 
28) en Steven Visser (LE 74). Deze ijzeren schepen werden, anders dan de houten 
aken, niet meer ‘op het oog’ gebouwd, maar volgens tekening. Pier had zijn zoon Dirk 
daartoe naar Papendrecht gestuurd om daar bij scheepsontwerpers te leren tekenen. Na 
een maand moest Dirk alweer terugkomen, want er moest gewerkt worden. Dirk 
tekende de eerste ijzeren aken die Pier bouwde op zijn houtwerf. Het waren niet de 
beste en ook niet de mooiste aken van De Boer. Te zwaar en te traag, maar wel sterk. 
Zijn huwelijk met de op de werf invloedrijke Sjoerdje Visser liep in dat jaar, 1900, 
echter op de klippen, mede door de drankzucht van Pier. De werf werd met de 
echtelijke scheiding gesplitst. Sjoerdje Visser bouwde vervolgens op haar deel van de 
werf een derde ijzeren aak, de LE 56. De vier zonen van Pier en Sjoerdje (Harm, Klaas, 
Dirk en Hendrik) namen echter het initiatief over. Zij kochten zowel hun vader Pier als 
hun moeder Sjoerdje uit en zetten het bedrijf in 1901 voort als de scheepswerf 
Gebroeders De Boer. Naast het oude werfje aan de Zeedijk lieten zij een nieuwe 
scheepswerf bouwen die geheel gericht was op de bouw van ijzeren aken. De jongste 
van de vier gebroeders, Hendrik, specialiseerde zich in het ontwerpen en tekenen van 
de schepen. Met die ontwerpen werd de werf geroemd om haar mooie aken. De 
Lemsteraak is vooral bekend geworden dankzij de ontwerpen van Hendrik de Boer. 
Overigens bouwden de Gebroeders De Boer naast visaken ook vele tjalken, klippers, 
Westlanders, bokken, pramen, dekschuiten, vletten en sloepen, motorsleepboten, 
elevatorbakken, mosselkotters, sleepkasten en Lemsteraakjachten voor klanten uit heel 
Nederland. De jachten waren bovendien in trek bij Belgische opdrachtgevers. Ze staan 
in de boeken vermeld als ‘boeier, aakmodel’, ‘plezierjacht, aakmodel’, ‘plezieraak’ en 
tenslotte, in 1929, als ‘luxe vaartuig, model Lemmerjacht’.  
  

In 1925 werd het bedrijf Gebroeders de Boer beëindigd, maar de oudste, Dirk de 
Boer, bleef op de helling met zijn zoon Arie. Die is tot 1960 met de werf 
doorgegaan, waarna het bedrijf werd overgenomen door de firma Poppen. Friese 
werven waren laat in de overgang naar ijzer. Om houtbouwers vertrouwd te maken 
met de nieuwe technieken van ijzerbouw, moest er flink omgeschoold worden. De 
Friese scheepsbouwers leerden het vak in Amsterdam (Gebr. Van Vlissingen) en bij 
Kinderdijk (Fop Smit), waar de scheepsbouwers al vijftig jaar ervaring hadden met 
de techniek van ijzerbouw. Ook konden ze terecht bij werven in Groningen die 
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eerder om waren gegaan dan de Friese scheepsbouwers. De Groningers zelf hadden 
het weer geleerd van de Duitsers, vlak over de grens, in Papenburg. Daar bouwden 
ze in de 19e eeuw net als in Nederland houten schepen voor het vervoer van turf, 
maar in 1872 besloot de scheepsbouwer Meyer in Papenburg over te stappen op 
ijzeren schepen met stoommachines. Van de twintig werven bij Papenburg uit de tijd 
van de houtbouw is alleen de Meyerwerf die op ijzer overstapte, nog over. Nu is dit 
familiebedrijf een wereldspeler op gebied van cruiseschepen en bijzondere tankers. 
Daar, bij de familie Meyer, konden de Groninger scheepsbouwers zien hoe de 
ijzeren scheepsbouw in z’n werk ging. Daar zagen ze, dat de bouw van een ijzeren 
schip met kracht en geweld gepaard ging, in tegenstelling tot de bouw van houten 
schepen. IJzerbouw bracht heel andere technieken met zich mee. IJzerwerkers 
gebruikten ander gereedschap. Ze knipten de platen, persten en klopten het ijzer 
rond, ponsten gaten, verhitten, hamerden en klonken, om zo, met vuur en geweld, 
het ijzer de gewenste vorm te geven en de delen met elkaar te verbinden.   
  

Zo’n werkwijze was de houtbewerker vreemd. Houtbouw was een stil gebeuren, waar 
ijzerbouw veel lawaai voortbracht. Niet iedere  scheepstimmerman was vanwege dit 
soort verschillen geschikt voor ijzerbouw. Er was begin 1900 bij de Friese werven 
daarom veel vraag naar goede ijzerwerkers. Bij de Gebr. De Boer in De Lemmer is in 
1909 zelfs nog een houten Lemsteraak gebouwd op eigen risico, om enige 
scheepstimmerlieden aan het werk te houden die niet overweg konden met 
ijzerbouw.  
Natuurlijk hadden de scheepsbouwers die overstapten van houtbouw op ijzerbouw 
die nieuwe technieken niet direct in de vingers. Zij leerden bij ijzerwerven elders, 
maar de beste leerschool was de praktijk op de eigen werf. Dat zag je vervolgens aan 
de schepen. De eerste aken van De Boer waren zeker niet zijn mooiste. Die van Bos 
evenmin. De eerste visaakjes die Auke van der Zee bouwde, leden zichtbaar  aan 
kinderziekten op gebied van de vormgeving en materiaalbehandeling.  Op de 
voormalige houtwerven moest de ijzerbouw eerst een vertrouwde techniek worden 
voordat er fraaie schepen van de helling gleden. Dat was aanvankelijk nog niet het 
geval. De ervaring met ijzerbouw ontbrak. Er werd wel veel nieuw personeel in dienst 
worden genomen, “ijzerwerkers”, maar die hadden aanvankelijk ook maar beperkte 
ervaring met ijzerbouw. Anton van der Werff, oud-directeur van de scheepswerf 
Volharding in Stavoren, merkte in een gesprek met Johan Salverda op: “Mijn pake 
komt uit Drachten, van de Dwersfeart. Later is hij naar Warga verhuisd. Pake 
bouwde skûtsjes en pramen. Het was net in die tijd van de overgang van houten naar 
ijzeren skûtsjes. Die eerste ijzeren skûtsjes zie je nog wel eens varen. Je haalt ze er zo 
uit. Ze zijn gebouwd op een manier wat je nu multiknikspant zou noemen. Die 
‘knikkige’ vorm hadden ze van de houten skûtsjes. Die werden gewoon nagebouwd. 
Dat was wat gemakkelijker. Je hoefde de gangen maar één kant op te buigen. Later, 
toen men de techniek van ijzerbouw wat beter onder de knie kreeg, werden de 
skûtsjes wat ronder.” (Salverda, 1986, p. 89)  
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De houten visaak LE 20, gebouwd bij Pier de Boer in 1898 met het visserijconsent uit 1942. 
(S.v.d.Meulen)  
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De Lemmer. De ijzeren scheepsbouw van de Gebroeders De Boer met vooraan de STL 8 van Klaas 
Poepjes, gebouwd bij Auke van der Zee. (Foto: Spanvis)  

  

  
  

De Lemmer, de houtwerf uit 1876 van Pier Klazes de Boer aan de zuidkant van de Rien, tegen de 
zeedijk aan. Hier zijn in 1899 tevens de eerste ijzeren Lemsteraken van De Boer gebouwd.  
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De visaak LE 2 van Teade Wouda, ‘it is mei sizzen net ta dwaen’.  
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De Lemmer, de ijzerwerf van de Gebroeders de Boer uit 1901-1902 aan de Zeedijk. De families 
De Boer woonden in de huisjes bij de loods aan de Zeedijk. Aan de overzijde van de Rien, aan de 
Polderdijk, de woning en het bedrijf van de fam. Slurink, oliehandelaar.  (Foto: Spanvis)  

  

  
  

De Lemmer, 1892. De Zijlroede bij de helling waar later het werfje van Nijdam veel onderhoud 
deed aan schepen van Lemster vissers.Aan de linkerzijde zou later de Langebrug worden aangelegd, 
de huidige Flevobrug. (Spanvis)  
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 Functionele kwaliteiten van de Lemsteraak  
  

De Zuiderzeevissers in De Lemmer kenden de kwaliteiten van de Friese visaak die op 
het binnenwater werd gebruikt. Voor de visvangst op de Zuiderzee werd een 
zeewaardige houten visaak gebouwd van meer dan 10 meter lengte. Toen die houten 
aken aan vervanging toe waren, begin 1900, waren de scheepswerven overgestapt op 
ijzerbouw. De nieuwe Lemsteraken werden vervolgens van het toen moderne 
staalijzer gebouwd. Met die schepen bleven de Lemster vissers decennia lang varen. 
Die schepen voldeden dus in de praktijk. Voor het gebruik op de ondiepe Zuiderzee 
kwamen uiteraard alleen platbodem zeilschepen in aanmerking. Daarin kwamen de 
aken overeen met de botters, de schokkers, pluten, bollen en andere visschuiten.   
Wat maakte dat de Lemsteraak zo duidelijk het favoriete schip bleef van de Lemster 
vissers? Als enige vissersschip van de Zuiderzee werd de Lemsteraak in de 20e eeuw 
gebouwd van ijzer. Dat lijkt me een factor die van belang is. Een ijzeren schip met 
een lengte van meer dan tien meter was duidelijk lichter, sterker en ruimer dan een 
vergelijkbaar werkschip van hout. Bovendien was het ijzeren schip minder 
onderhoudsgevoelig en goedkoper, want het ging veel langer mee. Dat moest wel 
eerst geleerd en ervaren worden. De eerste ijzeren aak die Pier de Boer bouwde, de 
LE 28, was 25% zwaarder dan een vergelijkbaar houten schip, omdat Pier voor dit 
scheepje staalplaten van 7 mm. dikte gebruikte, terwijl 5 mm. ook zou volstaan. In de 
begintijd moesten de scheepsbouwers nog wat zoeken naar de juiste constructies en 
bouwwijzen in staalijzer. De sterkte van een ijzeren schip moest nog ontdekt worden, 
evenals de mogelijkheden om op basis van constructietekeningen seriebouw toe te 
passen. Bij De Boer werden uiteindelijk visaken gebouwd op basis van dezelfde 
mallen, die op wens van de opdrachtgever ietsje langer, ruimer of korter werden 
genomen. In de bestekken staat eenvoudig: “stevens als bij aak S.  
Visser” of “spanten volgens mallen J. de Blaauw.”  
De ijzerbouw zorgde voor de relatief sterke kwaliteiten die de visserman wist te 
waarderen bij zijn aak. Zijn schip was door de goede vormgeving en het relatief lage 
gewicht handzaam. De aak zeilde snel en had daarbij voldoende kracht. En de aak 
was ruim en comfortabel. Handzaam, krachtig en snel, ruim en comfortabel, dat 
waren de (relatieve) kwaliteiten die de Lemsteraak geliefd maakten.  Handzaam, want 
de aak zeilde gemakkelijk en stuurde goed op alle koersen. Dat  
laatste lijkt een detail, maar moet gezien worden in vergelijking met de 
vaareigenschappen van een botter. Door de schuine stand van de achtersteven is de 
effectiviteit van de roeruitslag bij een botter veel geringer, terwijl de botter door het 
grote vormverschil tussen kop en kont bij ruimere koersen moeilijk te sturen was. 
Krachtig en snel zijn kwaliteiten die bij een aak gecombineerd moeten worden. Een 
modern, licht wedstrijdjachtje uit 2012 is zomaar sneller dan een zware visaak uit 
1912. Met die Lemsteraak werd echter een zwaar vlet door de zee naar de visgronden 
gesleept. Dat snelle moderne jachtje zou die vlet niet van z’n plaats krijgen. Voor 
sleepwerk is dus massa nodig om ook kracht te kunnen uitoefenen.   
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Tenslotte de ruimte en het comfort. Vergeleken met een houten aak of een botter 
bood een ijzeren aak van binnen een zee aan ruimte, vanwege het ontbreken van de 
dikke, massieve inhouten. Die ruimte werd benut door de vissers. Niet alleen om vis 
te bergen, maar ook omdat de aak een varende werkplaats op zee was. Er waren 
vissers die in de aak een bak hadden laten aanbrengen waarin ze de netten taanden. 
Dan hoefden ze niet steeds naar de haven voor de taanderij. Voor het stoken van de 
taanketel namen ze turf mee in een turfhok dat ook aan boord was (voor het 
kacheltje). Ook de ruimte in het vooronder werd op prijs gesteld, want de vissers 
leefden enige dagen op het schip en niet iedereen wilde zoals de Staversen met drie 
man in het vooronder van een klein jolletje bivakkeren. ‘Last but not least’ zorgde de 
ronde bodem van de ijzeren aak weliswaar voor een wat ranker schip, dat sneller dan 
een houten schip met knikspant op één oor lag, maar het lag vervolgens wel rustig. 
Een platbodem met veel vormstabiliteit volgt de waterbeweging en slingert met halve 
wind varend bij golfslag daarom veel sterker dan een rondbodem. Bij halve wind in 
de golven slingerden botters zo onaangenaam, dat de schipper het schip iets hoger 
stuurde, om daarna weer af te vallen. Dat hoefde bij een ijzeren Lemsteraak niet. Die 
zeilde vergeleken met de botter comfortabeler.   
 

 
  

Botter in de wedstrijd langs de Hollandse kust. (Foto: uit Colijn, 1932)  
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7.  Visserij met aken vanuit De Lemmer  
  

De Lemster Zuiderzeevissers waren beroepsvissers die het hele jaar door visten, zolang 
de weersomstandigheden het toelieten. Heel anders dus dan de seizoensvissers, zoals de 
vissers uit Stavoren die met hun jollen alleen visten in het voorseizoen. Eerst op haring 
en daarna op ansjovis. Enkele Staverse vissers gingen in september nog op aal vissen 
met fuiken langs de dijk. In Hindeloopen waren diverse vissers alleen even actief als er 
een goed ansjovisjaar was. De Lemsters visten met hun aken echter het hele jaar door. 
Van november tot half april met sleepnetten op bot en spiering en in het voorjaar met 
staande netten op haring. Later in het voorjaar, als midden april de ansjovis kwam, visten 
ze met andere staande netten (met nauwere mazen) op ansjovis tot de maand juli. Van 
juli tot november werd er gevist met het kuilnet, het staand net en met het hoekwant op 
bot. In de winter kon er nog spiering worden gevangen en als er ijs lag, werden de 
palingen van onder het ijs uit de modder geprikt. Deze beroepsvissers deden niets 
anders voor de kost dan te vissen. Ze werkten met diverse vistuigen. Ze gebruikten 
verschillende vistechnieken en waren daarmee het hele jaar in de weer. Overigens 
hielden veel Lemster vissers niet van het kuilvissen en zeker niet van de dwarskuil. 
Liever visten zij met hoekwant of in span met een sleepnet. Een vissersschip als de 
botter werd met die typische lage kont gebouwd omdat de vissers aanvankelijk vooral 
visten met de kuil. De aken zijn niet zo extreem gebouwd en hebben kop en kont meer 
in evenwicht. Dat konden zij zich permitteren, want zij waren geen typische kuilvissers. 
Zij visten liever met het hoekwant en voor die vistechniek hoeft een schip geen lage 
kont te hebben. De vissers in De Lemmer gebruikten hun aken ook voor de vangst van 
haring en ansjovis met staand want. Voor het schieten en halen van een ansjovisbeug 
was de aak echter weer niet het aangewezen schip. Dat ging eigenlijk veel beter vanuit 
een klein schip, bijvoorbeeld met een vissersjol uit Stavoren. Vooral het halen van de 
beug (het weer naar binnenhalen van de uitgezette netten) ging vanuit een aak onhandig. 
Als de visser met een aak van staand want gebruik maakte, dan nam hij een vlet mee 
waarin de beug (het geheel van staande netten) lag. Op de plek waar het staand want 
geschoten moest worden, stapten de vissers over op de vlet die vol lag met de netten, 
stokken en dreggen om vanuit de vlet de beug te schieten. Bij het halen van de beug 
werd opnieuw vanuit de vlet gewerkt. De aak diende als moederschip. Als de vangst 
binnen was, nam de aak de vlet weer op sleeptouw naar de haven. Dat slepen van de 
grote, zware vletten viel vaak tegen. Vooral bij tegenwind, als er gekruist moest worden, 
wilde dat met zo’n sleep niet echt opschieten. Het visserijbedrijf was voor de Lemster 
vissers daarmee een afwisselend, maar ook druk, complex en verantwoordelijk gebeuren. 
Het was werken met, maar ook zorgen voor diverse soorten vistuig. Ook zorg voor de 
vletten die gebruikt werden bij aken om het staand want de schieten en te halen. Die 
vletten werden slechts korte tijd gebruikt. De andere dagen lagen ze te rotten in de 
haven. Er waren vissers die met een zwaar ijzeren vlet gingen varen omdat deze ijzeren 
schepen minder onderhoud vergden en uiteindelijk goedkoper waren. Ze lieten zich 
echter moeizaam slepen.  
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De Lemmer, ca. 1920. Rechts de spuisluis, links de nettenbaan en rokerijen langs het Leeg. 
Centraal de rokerij van A. de Blauw, op de hoek van het leeg en de Schans. Op het talud van de 
dijk en in de haven haringvletten en rechts een visaakje. De vissersvletten werden in de Lemmer 
gebouwd bij vlettenbouwer Gerrit Wierda die zijn werkplaats had naast de spuisluis. Met het 
kleine aakje rechts vooraan wordt met de ‘jouw’ (of gebbe) op spiering gevist. De jouw is een 
driehoekig schepnet, dat vanuit de boot over de bodem naar de oever wordt geduwd. Het bootje is om 
die reden met 2 lijnen uit de kant gelegd. (Foto: Spanvis)   

 

Vissen met gaand en  staand want  

  

Vissen op de Zuiderzee was geen werk waarvoor een lange theoretische studie was 
vereist. Het kwam bij het vissen vooral aan op een praktische instelling, op kracht en 
doorzettingsvermogen en enig gezond verstand. Dat wil niet zeggen dat er niet werd 
nagedacht hoe de vissen zo doelmatig mogelijk gevangen konden worden. Vanuit de 
praktijk, door denken en doen, waren er verschillende soorten visnetten ontworpen 
die ieder op een specifieke manier gebruikt moesten worden voor de vangst van 
bepaalde vissoorten. Die verschillende vistuigen kunnen ingedeeld worden in twee 
hoofdsoorten: in gaand en in staand want:  
Gaand want werd een net genoemd dat tijdens het vissen voortbewogen werd. Om 
de vissen te vangen was de visser actief. Hij zorgde ervoor dat het net door het water 
werd getrokken. Bij de zeilende visserij kon de visser alleen werken als er een gunstige 
wind stond.  
Staand want werd in zee uitgezet en bleef op z’n plaats met stokken of ankers die 
vast werden gezet in de zeebodem. De visser wachtte vervolgens af of er vissen in 
zijn net wilden komen. De visser kon met dergelijk tuig ook vissen bij windstil weer. 
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Hij ving alleen wat als hij zijn netten op het juiste moment op de goede plek had 
uitgezet.  
Het is niet zo dat met staand want andere vissoorten werden gevangen dan met gaand 
want. In veel gevallen waren beide soorten vistuig met succes te gebruiken voor de 
vangst van dezelfde soort vissen. De keuze van het vistuig werd bij de vissers vooral 
bepaald door traditie, door persoonlijke voorkeur, door geld en door het schip waarover 
de visser kon beschikken. Volendammers kenden een traditie van kuilvissen. Zij wisten 
niet beter dan dat je met een botter of een kwak een kuilnet door de zee moest slepen 
om vis te vangen.   
  

  
  

Volendam, ca. 1930. Grote Volendammer kwakken die gebruikt werden voor visserij met de 
kwakkuil.  

  

In de Lemmer bestond die traditie niet en waren er slechts weinig kuilvissers. Veel 
vissers hadden een persoonlijke voorkeur voor het vissen met een heel bijzonder staand 
want: het hoekwant. Zo heette een kilometers lange lijn met zijlijntjes voorzien van 
haken (hoeken) voorzien van aas die enige tijd vast werd gezet op de zeebodem. De 
kleine vissertjes langs de Friese kust hadden helemaal geen geld om een botter of een aak 
te kopen. Die waren blij met een vissersjol of een sloep. Zo’n scheepje had te weinig 
gang om een kuilnet door de zee te trekken. Die vissers hadden dus geen keuze, zij 
gebruikten staande netten. De armste vissers hadden zelfs geen jol, maar visten met een 
boatsje of een knikspantvletje vlak langs de kust. Zij gebruikten botnetjes, de zegen en 
fuiken, omdat zij niet meer mogelijkheden hadden.  
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De vissers die gaand want gebruikten, hadden bijvoorbeeld kuilnetten, sleepnetten, 
korren en de zegen. De vissers met staand want gebruikten staande netten om 
haring, ansjovis, bot of spiering te vangen. De maaswijdte en de hoogte van de netten 
verschilde per vissoort. Ook werkten zij met kubben, met fuiken en samenstellen van 
fuiken tot kommen en met het hoekwant.   
Het gebruik van staand want en van gaand want vereiste ook een bepaalde attitude van 
de visser. Met gaand want was de visser zelf actief. Hij werkte als een jager, die achter de 
vis aan zit. De visser met staand want was afwachtend. Hij was als een jager die een strik 
heeft gezet en moet afwachten of het wild zich vastloopt. Beide keren kwam het erop 
aan op het goede moment op de goede plek te zitten. Dat was voor de vissers 
afhankelijk van de vissoort en het jaargetijde.  De vissers waren door veelvuldig peilen 
goed op de hoogte van de bodemgesteldheid van de Zuiderzee en wisten welke 
vissoorten een voorkeur hadden voor welke soort bodem. Het gedrag van de ansjovis 
was voor hen echter een raadsel. Dat visje kwam uit zuidelijke zeeën en trok in het 
voorjaar naar het noorden om te paaien. De meest noordelijke paaiplaats was de 
Zuiderzee. De kwaliteit van de ansjovis uit de Zuiderzee werd geroemd. Met de handel 
in ansjovis werd veel beter verdiend dan met handel in andere vissoorten. Het visje was 
echter wispelturig. Het kwam niet altijd ‘volgens afspraak’. Het ene jaar zwommen grote 
scholen ansjovis de Zuiderzee binnen en het volgende jaar bleven de ansjovissen zonder 
reden gewoon weg. Of er kwamen er maar heel weinig. Juist de vis waar het de vissers 
om te doen was, leek een spel met hen te spelen. Dat was onbegrijpelijk. Er werd dus 
naarstig nagedacht over de vraag waarom de ansjovis zo onregelmatig kwam. Was het 
voorjaar te koud of stormde het te veel? Duidelijk werd het niet. Ook als de ansjovis er 
was, bleef het onduidelijk waar die zich precies in de Zuiderzee ophield. Eenmaal in de 
Zuiderzee gedroegen de ansjovisjes zich ook nog eens raadselachtig. Dan weer zaten ze 
met z’n allen bij Kolhorn, dan staken ze over naar Stavoren, maar even later 
verzamelden ze zich bij Urk. De vissers werden er tureluurs van. Ze probeerden die 
bewegingen te volgen en trokken vertwijfeld achter de visjes aan in een richting waarvan 
zij hoopten dat die goed was. Maar ze wisten het niet. In 1888 werd in De Lemmer 
geopperd, dat het zoutgehalte van het water wel eens van invloed zou kunnen zijn op 
het gedrag van de ansjovis. Dat voorjaar wilde de vis weer eens niet komen. De 
Leeuwarden Courant meldde vanuit De Lemmer, dat gedacht werd dat de zee te weinig 
zout was. Dat zou komen door het vele (zoete) IJsselwater dat in de Zuiderzee was 
blijven hangen omdat er zo weinig oostenwind stond. “De visserij wordt dan ook 
hoofdzakelijk uitgeoefend tussen de zuidwestkust van Friesland, Wieringen en het 
Vrouwenzand, waar het water nog het meest zouthoudend is. Tussen Lemmer en Urk, 
waar het anders in deze tijd van het jaar van ansjovissers wemelt, wordt om 
bovenstaande reden geen enkele gezien. Tot niet geringe schade van neringdoenden 
komt dan ook bijna geen enkele visschuit tegenwoordig onze haven binnen.” (LC, 24 
mei, 1888) Een jaar later was het niet anders. Weer kwam uit De Lemmer het bericht dat 
er vrijwel geen ansjovis werd gevangen. Niet met het kuilnet en niet met de 
ansjovisnetjes. Evenals het vorige jaar werd er vrijwel alleen ansjovis gevangen in het 



 

  127 

Friese Bekken tussen Stavoren en Wieringen, “waar het water nog het meeste 
zoutgehalte heeft.” (LC, 5 juni, 1889) Die veronderstelling dat het zoutgehalte van het 
Zuiderzeewater de ondoorgrondelijke wegen van het zo aantrekkelijke ansjovisje zou 
bepalen, verdiende nader onderzoek.  
  

  
  

De LE 74 vissend met de dwarskuil.  

  

Onderzoek naar het zoutgehalte  
  

In 1891 werd gemeld dat zoutmetingen hadden aangetoond dat er in de Zuiderzee 
grote verschillen in waterkwaliteit konden voorkomen. Vooral aan de oost- en 
zuidzijde van Urk was de Zuiderzee opvallend zoet door het instromende zoete water 
van de rivieren de IJssel en de Vecht. De Lemmer had natuurlijk ook te maken met 
dit ongunstige gegeven. De vissersplaats lag in een hoek van de oostwal. Bij 
Schoterzijl stroomde er zelfs zoet water van de Tjonger de Zuiderzee in en de eb en 
vloed beweging was bij De Lemmer lang niet zo sterk als bij Stavoren. Ook de 
Zuiderzee bij de Lemmer was relatief zoet. In 1897 werd er eindelijk ook door  
Lemster vissers weer veel ansjovis gevangen, maar dan wel in het Friese Bekken. Ten 
zuiden van de lijn Stavoren – Enkhuizen zou het water nog steeds te zoet zijn naar de 
smaak van de ansjovis.   
Pas in 1905 kwam er weer nieuws van het onderzoeksfront. Dr. M. Dekhuyzen uit 
Utrecht hield in Leeuwarden een voordracht over “Physiologische onderzoekingen 
bij visschen”. De Leeuwarder Courant deed verslag en meldde: “Zonder ingewijd te 
zijn, kan men zich onmogelijk een denkbeeld vormen van de grote rol die het 
zoutgehalte in het water in het leven der vissen speelt.” Volgens Dekhuyzen oefent 
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het zoute zeewater een osmotische druk uit op de huid van de vissen. Deze huid is 
halfdoordringbaar. Het zou voor het welzijn van de vis belangrijk zijn in water te 
leven met dezelfde osmotische druk als het heeft in het eigen bloed, omdat anders de 
vis of van buiten, of van binnen onder druk komt te staan. Zoetwatervissen hebben 
daarom minder zout in hun bloed dan zoutwatervissen. Vis en biotoop moeten met 
elkaar in evenwicht zijn. Wetenschappers waren erin geslaagd de osmotische druk van 
watermonsters te bepalen. Ook was ontdekt dat alle hogere dieren het vermogen 
bezitten om in hun bloed een constante osmotische druk te handhaven. Alle 
zoetwatervissen hebben een osmotische druk van 6 atmosfeer in hun bloed. Voor 
een mens is dat ca. 6.8 atmosfeer, “en het is wel merkwaardig dat dit een constante 
waarde is, als men bedenkt hoe een Duitse student op een hoeveelheid van 5 liter 
bloed soms 15 liter bier per dag verwerkt, zonder dat de samenstelling van zijn bloed 
zich wijzigt.” Merkwaardige uitzonderingen in de vissenwereld zijn volgens de 
onderzoekers de steur, de zalm en de paling, die zowel in zoet als zout water kunnen 
leven.   
Dekhuyzen rondde zijn voordracht af met een conclusie over de Zuiderzee, waarvoor 
hij tenslotte gevraagd was. Voor de Zuiderzee valt volgens hem op, “dat de toestand 
nu zo ongunstig mogelijk is: een vlakke baai met matige zoetwatertoevoer en een 
wijde opening naar zee, waardoor er plotseling zeer veel zeewater binnenkomt, zodat 
bij Urk het zoutgehalte tussen 0.8 en 2.0 % wisselt. Dat is het water waar geen vis van 
betekenis het in volhoudt. Een zoetwatermeer dus, door algehele afsluiting? (…) Dan 
zou men de ansjovis en de Zuiderzeeharing, die welgevoed uit het ruime sop komen 
om kuit te schieten in het ondiepe, brakke water en nu 2 miljoen opbrengen, missen.” 
Zijn advies is een open verbinding met de Noordzee te houden, maar dan zo dat het 
Zuiderzeewater een constante brakke kwaliteit houdt. Hiermee zou men de gunstige 
omstandigheden van de Oostzee imiteren. (LC, 6 febr. 1905)  
  

Vervolgonderzoek naar het zoutgehalte  

  

In de zomer van 1905 vond een Zuiderzee-expeditie plaats onder leiding van Dr.  
Dekhuyzen, ter voorbereiding op een stelselmatige studie van het Zuiderzeewater.  
Er werden op zee watermonsters genomen vanaf de schepen van de veerdiensten. 
Aan boord werden temperatuur en soortelijk gewicht bepaald. Met deze gegevens 
kon het zoutgehalte van het water bij benadering worden vastgesteld. Dit onderzoek 
moest nieuwe informatie opleveren. De waarnemers zijn de vloedstroom in de 
Zuiderzee tegemoet gevaren en stelden vast dat het zoute Noordzeewater de 
Zuiderzee indringt via de diepste geulen, die in een kromme lijn door de Zuiderzee 
liggen. Eén stroom loopt van Texel met een wijde boog om Wieringen naar de Val 
van Urk en daarna westwaarts richting Amsterdam. Een ander deel van de vloedgolf 
gaat door het Krabbersgat bij Enkhuizen en trekt langs de Hollandse kust. Ten 
oosten van een lijn van Gaasterland via Urk naar  
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Harderwijk was het water aantoonbaar minder zout dan ten westen van die lijn. Het 
voor de visserij gunstigste zoutgehalte zou 1.36 % bedragen. Dat percentage zou 
overeenkomen met het zoutgehalte van het vissenbloed. Juist dat percentage werd 
gemeten in een relatief klein gebied bij Enkhuizen, dat het visrijkste deel van de 
Zuiderzee zou zijn. Het water voor de Lemmer was van een laag zoutgehalte en 
daarom minder aantrekkelijk voor de zoutwatervissen. (Bron: LC, 19 juli, 1905)  
 

  
  

Een jaar later, in 1906, mislukte de haringvangst van de Lemster vissers opnieuw.  
De haring kwam te laat. Wellicht kon de ansjovis het seizoen nog goed maken. Uit 
De Lemmer meldt de LC: “Met het oog op de vrij gunstige berichten omtrent de 
ansjovisvangst, is in de afgelopen week bijna onze gehele vissersvloot naar het 
westelijk gedeelte der Zuiderzee vertrokken om aan de visserij naar ansjovis deel te 
nemen. (…) Langs de kust alhier werd tot heden nog gene ansjovis gevangen. Het 
zoutgehalte van het zeewater hier schijnt door de zuiden- en zuidoostenwinden der 
laatste dagen te gering te zijn.” (LC, 9 mei, 1906) Minder dan twee maanden later 
komt het bericht: “Ofschoon onze plaats ver van de grote rivieren verwijderd ligt, 
levert toch de hoge waterstand op die rivieren voor haar een belangrijke schade op. 
In de maanden mei en juni concentreert de ansjovisvisserij zich gewoonlijk tussen 
Lemmer, Urk en Enkhuizen. Tientallen van vissers komen dan dagelijks de haven 
hier binnen, zowel om hun netten te klaren als om de gevangen visjes aan de 
zouterijen af te leveren; inkopen bij neringdoenden is daarvan het gevolg. Thans 
evenwel wordt van die drukke visserij hier zo goed als niets gemerkt. De hoge 
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waterstand op de rivieren in de laatste weken doet de IJssel grote massa’s water in de 
Zuiderzee lozen, welk water in hoofdzaak tussen hier en Urk zich met het zeewater 
vermengt en dit sterk in zoutgehalte doet verminderen. De ansjovis schuwt dit 
water.(…) Daaraan wordt het toegeschreven dat dit voorjaar de ansjovisvisserij 
hoofdzakelijk tussen Urk, Enkhuizen en Broekerhaven en zuidelijker uitgeoefend 
wordt, in welke havenplaatsen dagelijks honderden vissers binnenvallen, tot groot 
voordeel natuurlijk van de neringdoenden aldaar.”(LC, 20 juni, 1906)  
  
Lemster vissers aan het waterwegen  
  

Voor hangbaas Poppe de Rook was het ondertussen wel duidelijk. Als de Lemster 
vissers ook in de magere jaren ansjovis wilden vangen, dan moesten zij de vis 
opzoeken waar die zat. Dan moesten zij weten waar het water zout genoeg was voor 
de ansjovis. Het had geen zin om af te wachten of de ansjovis naar De Lemmer zou 
komen, als het water daar te zoet was voor deze vis. Hij rekende voor hoe vissers vrij 
eenvoudig het zoutgehalte van het water konden beoordelen: door water te wegen. 
Het ideale zoutgehalte voor de ansjovis zou 1.36 % zijn. In één liter ideaal viswater 
(1000 milliliter) zou dus ongeveer 13.6 gram zout moeten zitten. Een liter ideaal 
viswater weegt daardoor niet 1000 gram, maar 1013.6 gram. Bij 10 liter is de 
eventuele meetfout relatief kleiner, dus een puts met 10 liter ideaal viswater moet 
10136 gram wegen. Dat is 10 kilogram en nog eens 136 gram. De Lemster vissers 
kregen daarmee van Poppe de Rook het advies om water te wegen voordat zij 
probeerden een ansjovis te vangen.   
  

Vistechnieken in de praktijk  
  
Om een concreter beeld te krijgen van de manier waarop vissers rond 1900 in de 
praktijk  bezig waren, geef ik een overzicht van de belangrijkste vistechnieken die 
door Lemster vissers gebruikt werden. De diverse vistechnieken zijn uiteraard 
verbonden met het onderscheid tussen gaand en staand want.  
  

Spanvisserij met gaand want  
  

Bij spanvisserij werkten twee of meer vissersschepen samen om de gewenste vangst 
binnen te halen. Daarbij trokken minimaal twee aken in span een lang sleepnet door 
de zee. Met drie of meer aken konden meer van zulke netten getrokken worden. De 
schepen moesten wel wat gelijkwaardig en ongeveer even groot zijn. Om niet te ver 
uit elkaar te drijven, werden de schepen vaak met een koplijn aan elkaar verbonden. 
Vissers die vaak in span visten, lieten hun aak bouwen op die techniek, waarbij van 
tevoren bekend was of de aak links of rechts in het span voer. De linker voer 
namelijk over stuurboord en de rechter over bakboord. De vissers wilden het deurtje 
van het vooronder het liefst aan de hoge kant hebben. Bij de over bakboord varende 
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aak zat het deurtje aan stuurboord en bij de aak die over stuurboord voer aan 
bakboord. Beide schepen zeilden weliswaar over verschillende boegen, maar in 
werkelijkheid voeren ze met de wind mee. Ze hadden de zwaarden opgehaald. Door 
over verschillende boegen te varen, hielden ze het sleepnet gespreid, zodat een brede 
strook water werd afgevist. Vissen met een sleepnet ging het beste bij vrij veel wind.  

  
  

In span vissen met een sleepnet. De schepen varen niet vooruit, maar hebben de zwaarden opgehaald 
en driften met vol tuig opzij weg. Ze houden het net gespreid. Het net gaat ‘voor de wind’ door de zee.  

  

  
  

Twee aken die zullen beginnen aan de spanvisserij. De rechter aak moet nog gijpen, waarna het net 
verder uitgezet wordt en de aken met vol tuig opzij wegdriften, met de wind mee.  
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Verwant aan het sleepnet is de zegen, die meestal met een bootje vanaf de oever 
wordt gebruikt, maar door Lemster vissers ook met twee aken op zee.   
Vanaf de oever werd een lang net met een bootje in een grote boog in zee gebracht 
en na enige tijd trokken mannen op de kant  het net bij beide uiteinden naar de kust 
toe. De vis binnen het net en de oever werd zo gevangen. De bodem van de zee 
moest ter plaatse wel mooi vlak en glooiend zijn, anders kon er te veel vis 
ontsnappen. Bij De Lemmer werd de zegen wel gebruikt vanaf de kant direct ten 
westen van de haven. De zegen was bij de vissers met aken echter ook in gebruik op 
volle zee. De vissers probeerden dan met een lang sleepnet bijvoorbeeld een school 
haringen in te sluiten en vervolgens aan boord te krijgen.  
  

Botvisserij met gaand want  

  

Bot kon het gehele jaar gevangen worden, zowel midden op zee als langs de kusten. 
Op de ene plek wat meer dan op de andere. Langs de kust waren het vooral kleinere 
vissers die met zijdennetjes in de weer waren. De vissers met een botter of een aak 
gaven de voorkeur aan botslepen. Dat werd in span gedaan, met twee schepen. 
Vanuit De Lemmer werd op bot gevist ten westen van ‘de Lemstervaart’,  
d.w.z. de denkbeeldige lijn tussen De Lemmer en Amsterdam wat de vaarroute van 
de vrachtvaart was. Op botsleepnetten zaten geen kurken, want de bot is een 
bodemvis. Het net moet over de bodem van de Zuiderzee voortgetrokken worden. 
Het ondersim was wel flink verzwaard met lood, want zo moest de bot uit het slik 
van de bodem opgejaagd worden en in het net worden gevangen. De gevangen bot 
ging zo snel mogelijk in de bun, want aan dode bot had de visser niets. Het sleepnet 
werd vervolgens ontdaan van krabben en worden schoongemaakt, waarna de aak er 
meestal uitzag als een modderschuit. Daarna zeilde de visser snel terug naar de haven 
om de vis te lossen.  
  

Vissen met staand want op haring en ansjovis  

  

Ook met staande netten kon haring en ansjovis worden gevangen. Zelfs met veel 
succes. De lengte van een staand net bedroeg zo’n 15 meter en het stak ongeveer 2.5 
meter diep. Een groot schip kon veel netten bergen, de visser met een kleiner schip 
gebruikte om dezelfde reden minder netten. Bij de aken werden bij het gebruik van 
staand want grote vletten van wel 8 meter lang gebruikt waar zo’n 60 netten in 
konden. De aak sleepte de vlet naar de plek waar de beug (het geheel van staande 
netten) geschoten moest worden. Met de vletten kon geroeid worden, waarbij de 
vissers vooruit keken, dus niet trokken aan de riemen, maar duwden. Bij het halen 
werd de beug weer met de vlet binnengehaald. Vooral het halen van de beug kon 
eigenlijk niet vanuit de aak, dan beschadigden de netten teveel. Het ophalen van de 
eindankers waarmee de beug vast lag, kon vanuit de vlet nog wel eens problemen 
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geven. Zodra alles binnen was, ging de koers richting haven. De vletten lagen zo vol 
netten, dat er geen ruimte was om tijdens de vaart reeds met het plukken van de vis te 
beginnen. Dat gebeurde pas in de haven. Soms vanuit de vlet in de aak, maar vaker 
vanuit de vlet op de kade.   
  

           
  

Lemmer, de LE 20 van Rienk Coehoorn en (vooraan) de LE 54 van Rinse Hoekstra zijn in span 
aan het botslepen. Het sleepnet zit tussen beide zijwaarts driftende schepen. (Foto: collectie D. v.Dijk)  
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Een samenstel van 4 netten heet een ‘reep’, het geheel van reepnetten noemt men de beug. Bij het 
‘schieten’ van de beug werd het net voorzichtig vanuit een vlet (of hier een Staverse jol) te water gelaten. 
De volgende dag werd de beug weer ‘gehaald’.(Illustratie uit: Tagrijn, 1990, nr. 4: W.Dijkstra: 
Staveren en de visserij, p. 12. Eerder gepubliceerd in Nederlandse Historiën, 1972, nr. 2.)  

  

Het vissen met een vlet was voor de vissers met een aak nog helemaal niet eenvoudig. 
Jan Wouda beschreef in het Weekblad Zuid Friesland hoe het halen van de beug in z’n 
werk ging. Eerst voer de schipper met de aak en het vlet er achter naar de plaats waar 
zijn beug stond. “De vlet wordt nu met de kop naast de kont van de aak getrokken en de 
knechts springen behendig over in de vlet die vlugger met de golven op en neer gaat dan 
de aak. Boven de eindboei wordt de vlet losgegooid en met de roeiriemen wat voor- of 
achteruit manoeuvreren de mannen de vlet dwars op de golven naar de eindboei toe. 
Eén gaat naar voren in de vlet en grijpt de eindboei. Deze wordt binnengehaald en nu 
komt er eerst een dun touw en dan een dikker met het anker eraan. Een stevig touw is 
wel nodig, want zo’n anker kan behoorlijk vastzitten in goede ankergrond. Als de vlet 
ongeveer boven het anker is gekomen, dan wordt het touw om de ronde balk voor in de 
vlet geslagen en het touw loopt door een inkeping welke voor in het neusje van de vlet 
zit. Als het touw nu strak loopt, wordt het anker door de omhooggaande druk van een 
golf over de kop getrokken en kan het omhoog gehaald worden. Als het stil weer is en er 
geen golven zijn, gaat dit een stuk moeilijker. Dan moet er zoveel gang in de vlet worden 
gebracht, dat het anker over de kop kan worden getrokken en dat lukt dan vaak niet de 
eerste keer. (…) Het eerste net is inmiddels boven water gehaald en de mannen voelen 
de spanning in zich stijgen. Zou er flink wat haring in de netten zitten of zal het deze 
keer tegenvallen?” De schipper op de aak drijft ondertussen met een klein zeiltje wat in 
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de buurt rond en kijkt door de verrekijker hoe het is met de vangst. Zo nodig vaart hij 
even langs om zich goed op de hoogte te stellen, zodat hij een inschatting kan maken 
van de prijs. Bij veel of weinig vangst blijft het werk vrijwel gelijk, maar bij een goede 
vangst ‘werkt het lichter en trekt de vlet nooit te zwaar’. “Ondertussen gaan de mannen 
stug door met halen. De grootknecht staat voor in de vlet en trekt de ondersim van de 
netten binnenboord. Telkens als de vlet met de kop naar beneden duikt, gaan zijn 
handen een eind verder. De andere knecht heeft het gemakkelijker, want hij trekt het 
bovensim met de kurken naar binnen in de zijde van de vlet. Als de reep binnen is, ligt 
de vlet vast achter het tweede anker.” (Jan Wouda, archief Brilleman, FSM)  
  

    
  

Stavoren, 1928. Op de voorgrond de stalen vlet van de Lemster visserman Siemen Koehoorn. De op de 
wal gedroogde (of getaande) ansjovisbeug wordt overgehaald van de wal in de vlet, zodanig dat de netten 
op zee zonder probleem geschoten kunnen worden. De kurken simmen achter, het lood voor. De boeien 
met ankers helemaal achterin. Tegen de voorsteven is de rol te zien waar de lijn omheen gelegd wordt als 
bij het halen van de beug een anker gelicht moet worden. Helemaal in de neus van de vlet de inkeping 
waar de ankerlijn bij het halen doorheen loopt. (Foto: Fen Fryske Groun)  
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 Het was voor andere vissers, maar zeker voor de vrachtschippers wel eens moeilijk om 

niet over de beug te varen die een visser over een grote lengte in zee had uitgezet. Dwars 

op de getijdenstroom, dus haaks op de wal en daarmee op de vaarroutes. De zeilende 

tjalken hadden regelmatig een kluwen netten om de loefbieter hangen. De stoomschepen 

sleurden soms een hele beug mee naar hun bestemming, maar ook de vele vissers die in 

het donker naar hun beug zeilden, konden de staande netten van andere vissers niet 

altijd ontwijken. Dat was voor de betrokken vissers een geweldige schadepost, die de 

hele winst van een jaar vissen teniet kon doen. Ook tijdens het normale gebruik van het 

want ontstond er gemakkelijk enige schade, als het net ergens haakte of stuk werd 

getrokken. Dan moesten de vissers thuis weer uren aan het netten boeten om de schade 

te herstellen. Vaak werd met de aak geankerd bij de ansjovisbeug en de volgende dag 

afgewacht. Dat scheelde een heel stuk zeilen naar en van de haven. Was de beug dichter 

bij de haven geschoten, dan kon de visser wel heen en weer. Dan schoot hij de volgende 

dag een nieuwe beug en haalde de oude, die hij die nacht had laten uitstaan.  

De ansjovis was een exportvis. Na de vangst werd de vis zo snel mogelijk naar de haven 
gezeild en uit het net gehaald. Ansjovis kon in het net niet lang bewaard worden. Ze 
bedierf snel. Bij het uit de netten plukken van ansjovis haalde men het net met de vis 
erin over een horizontaal bevestigd rondhout. De visjes hingen daarbij aan de onderkant 
van het net en zaten met de kieuwen vast. Ze werden met de handen bij de kop 
afgeknepen, waarbij de ingewanden meteen meekwamen. De kopjes en ingewanden 
bleven in het net hangen en werden er later uitgeklopt en uitgespoeld. Dat afknijpen van 
de kopjes was een techniek apart, want  de plukkers/koppers konden zich gemeen 
steken aan de graatjes en stekels. Er waren in de ansjooptijd daarom veel vissers met 
zwerende vingers, wat in combinatie met het zoute water pijnlijk was.  
  

             
 

De Lemmer, op de kade van de Binnenhaven, in het verlengde van ’t Leeg. De in wit geklede mensen 

rechts zijn geen koppers, maar gasten van gegoede komaf die doen alsof. Ze poseren voor de fotograaf. 
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De Lemmer, bij de visserijhaven. Op de kade de ansjovisbeug. Het net werd geplukt over de vaarboom 
die over twee tonnen was gelegd. Helemaal rechts, met pet en de handen in de zak, staat Evert de Vries 
(1903-1998), die niet direct bekend stond om z’n harde werken, maar wel om z’n verhalen over dat 
werk van anderen. Hij woonde in de Achterom, bakte vis en ging soms zelf met een bootje te vissen. 
Links voor de handkar met de man met witte jas staat Teade Wouda (zwarte jas en wit baardje) van 
de LE 2. Ook met de handen in de zakken. Hij was een goed spreker en werd woordvoerder voor de 
vissers bij overleg met belangengroepen. Zijn aak LE 2 heette ‘It is mei sizzen net ta dwaen’.  

  

De vergunning voor het vissen van ansjovis werd door de regering verleend tot 1 juli. 
Als er dan echter nog goed gevangen werd, kon de vergunning nog wel met  twee weken 
verlengd worden. Na afloop van de ansjovisserij werden aak en vlet goed 
schoongemaakt, geteerd en getaand en werd alle vistuig weer opgeruimd. De vissers 
trokken hun vletten bij de spuisluis bij de wal op, waarbij ze elkaar hielpen. De vletten 
werden op de kop gelegd en werden pas het volgende voorjaar weer gebruiksklaar 
gemaakt. Ook de aak kreeg een onderhoudsbeurt. Het schip ging op de helling en werd 
van binnen en buiten schoongemaakt en waar nodig geteerd, geschilderd of in de olie 
gezet. De mast kwam in de harpuis, de zeilen werden getaand en als alles er weer als 
nieuw leek, was het augustus en kon gedacht worden aan de Lemster ‘merke’, de kermis 
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met de zeilwedstrijd voor de haven. Na alle festiviteiten begon daarna de visserij weer 
met de botvangst.  
  

  
   

  
  

De Lemmer, twee foto’s hoe het staand want met gevangen haring vanuit de vlet over een vaarboom 
wordt overgeslagen in een houten Lemsteraak, waarbij de vis uit het net wordt geplukt.   
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Aal- en botvangst met kilometers hoekwant  

  

Het gebruik van hoekwant was populair bij vissers in De Lemmer. Het hoekwant 
bestond uit een lange lijn (de spleet) met om de 120 centimeter een dwarslijntje (snoeren, 
snellen) van 60 centimeter met daaraan een haak (=hoek). Als aas werden de haken 
meestal voorzien van garnalen. Hoekwant lag als vistuig gewoon als lange lijn met haken 
op de zeebodem en was dus alleen geschikt voor de vangst van vissen die op de 
zeebodem leven, zoals de bot en de aal. Zo’n lijn met zijlijntjes en haken kon aan boord 
natuurlijk gemakkelijk in de war raken. Om dat te voorkomen, gebruikte de visser een 
platte bak van ongeveer 100x60x10cm. die op een bijzondere manier werd voorzien van 
het hoekwant. Van boven was de bak open en een smalle kant had geen rand. In die bak 
legde de visser een rij haken voorzien van aas in de breedte van de bak. Zo’n dertig 
centimeter van de dichte smalle kant. Om te voorkomen dat de haken met aas in elkaar 
grepen, werden ze ‘verankerd’ in een strook fijn, scherp zand, die in de breedte van de 
bak was gelegd.   
  

  
  

Het azen van hoekwant met spiering (of garnalen). De geaasde haken worden van achteruit in rijtjes 
in de aasbak gelegd en overdekt met een laagje zand, zodat het want tijdens het schieten niet in de 
war kan raken. (Foto: Dolf Kruger)  
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De hoekwantvissers gebruikten voor het dagelijks gebruik van het hoekwant kruiwagens 
vol wit, fijn zand. Als de eerste rij haken gereed lag, werden de snoeren en de lijn netjes 
boven de haken gelegd, dieper in de bak. Daarna werd er een volgende rij haken 
opgebouwd, tegen de zandlaag van de eerste rij van haken, maar nu dichter bij de open 
kant van de bak. De lijn en snoeren kwamen er netjes bovenop te liggen. Zo werd 
systematisch de hele lijn met alle geaasde snoeren in de bak gelegd, wat een nauwkeurig 
werkje was. In één bak kon op deze wijze wel 600 meter lijn worden geborgen. Op zee 
werd deze bak met hoekwant snel en zonder in de war te lopen uitgevierd. Dat gebeurde 
als het schip met vol tuig in een rechte koers voer.   
  

               
 Hoekwant schieten vanuit de aak. De lange lijn lag opgeschoten en geaasd in een platte bak. Eventueel 

werden meerdere bakken met hoekwant aan elkaar verbonden, waardoor een kilometers lange lijn 

mogelijk was.  
  
Aan de lijzijde werd achter in het schip de aasplank dwars over de kuip gelegd. Op de 
aasplank lagen de bakken met hoekwant aan de lage kant, de buitenste ietsje buiten 
boord. De visser wierp een gewicht met de beginboei overboord en daarna volgde uit 
zichzelf de lijn met de haken. Die werd door de vaart van de aak uit de bak 
getrokken. Na iedere bak volgde een gewicht, waarna een volgende bak leeg kon 
lopen. Zowel aan het begin als aan het einde van de spleet was een boei bevestigd, 
zodat de visser de volgende morgen zijn want terug kon vinden. De grote vissers uit 
De Lemmer gebruikten ook groot materieel. Die schoten meerdere bakken hoekwant 
tot een lengte van wel 20 kilometer, bijvoorbeeld van De Lemmer tot aan het 
Vrouwenzand.  
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In gereedheid brengen van het hoekwant aan boord van de Lemsteraak LE 91 van Jan Adriaan 
Visser. Een ‘hoeker’ die hier in 1955 samen met zijn oudere broer Theunis Visser (op het voordek) 
vist. Zij waren zonen van Lieuwe Visser en zijn vrouw Iefke, uit De Lemmer. (Foto: Dolf Kruger)  

  

Als principe lijkt het vissen met hoekwant eenvoudig. Het is als vissen met een hengel: 
een snoer een haak met aas en dan in meervoud. In de praktijk was de hoekwantvisserij, 
het ‘hoeken’, echter zeer arbeidsintensief. Ook vergde het halen van de spleet de nodige 
vingervlugheid van de bemanning van de aak. Bij het halen werd een kant van de lijn uit 
zee opgepikt, waarna de aak langs de lijn verder zeilde en de bemanning deze 
binnenhaalde en bij ieder zijlijntje met een vis deze los sneed en de vis in een mand 
wierp. Wie bij de vishandel een gerookte paling kocht met een haak in de keel, die kon 
ervan uitgaan dat deze aal met het hoekwant was gevangen.   
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Hoekwant speten aan boord van de LE 91. De haken worden op volgorde vastgezet aan een verticaal 
stangetje, zodat ze niet in elkaar kunnen haken. Daarna worden de haken van aas voorzien. (Foto: 
Dolf Kruger)  

  

Als het hoekwant in z’n geheel was binnengehaald, had de visser een probleem: die 
kilometers lange lijn met al die zijsnoeren moest weer keurig opgeschoten worden, 
waarna die geaasd en in de bakken gelegd kon worden. Dat splijten en azen van het 
hoekwant was buitengewoon bewerkelijk, zodat een in beginsel eenvoudige techniek 
toch nog veel werk betekende.  
Behalve voor de vangst van aal werd het hoekwant ook gebruikt voor de botvangst. 
Het hoekwant werd geaasd en geschoten en na verloop van tijd weer gehaald. De 
werkwijze was steeds hetzelfde. Om te halen, zeilde de visser naar de eindboei van zijn 
want. De knecht pikte de boei uit de zee en het binnenhalen van het hoekwant kon 
beginnen. De schipper liet de aak onder zeil tijdens het halen met opgehaalde zwaarden 
dwars over het want drijven. Een knecht legde het hoekwant in een aasbak en had in de 
andere hand een mes om een gevangen bot van het snoer te snijden. De bot viel in een 
mand die regelmatig geleegd werd in de bun. Het halen van het want duurde een paar 
uren. Als de beug binnen was, ging de reis terug naar de haven. Tegelijk werd de 
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garnalenkor over boord gezet, want er moest weer voldoende aas zijn voor een nieuwe 
trek. De garnaal werd gekookt en daarna aangeaasd, d.w.z. op de haken gestoken. 
Ondertussen begon de bemanning tijdens het korren met het opspeten van het 
hoekwant. Het hoekwanten ging door tot in november en bij goed weer nog langer.   
  

     
  

                   Hoekwant azen aan boord van de LE 9 van Kingma.  

  

Het ‘hoeken’ werd van regeringswege wel eens voorgesteld als alternatief voor de 
kuilvisserij, die immers grote bezwaren opriep vanwege de bijvangst. De fanatieke kuilers 
van de Zuiderzee, de Volendammers en de Urkers, wilden de kuil echter niet verruilen 
voor het hoekwant. Zo simpel als het kuilen was, zo moeilijk en bewerkelijk was het 
hoeken. Daar begonnen zij dus niet aan.  
De oud-Lemster visser Jan Wouda heeft op latere leeftijd in het weekblad ZuidFriesland 
vanuit de praktijk beschreven hoe dat hoeken in z’n werk ging: “Hoekwant werd meestal 
van 72 draads katoen gemaakt en ook gebruikte men wel dunne lijnen hennepgaren. Dit 
was stugger, maar ook sterker. Aan deze lijn zaten om de 1.20 meter draadjes geknoopt 
van 10 draads, snellen genoemd, die in kokende lijnolie waren gedoopt en daarna een 
tijdje waren gedroogd. Dit werd gedaan om de lijntjes stugger te maken, hierdoor 
raakten ze niet zo snel in de war. Deze snellen waren ca. 60 centimeter lang met aan het 
einde een bothoek geknoopt. Een spleet hoekwant bestond uit 225 haken en die zaten 
achter twee dikke ijzeren draden die in een houten spleet waren vastgezet. De haken 
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konden er zo een voor een worden afgetrokken en bij het opspeten weer opgezet 
worden. De aasbak was ongeveer een meter lang en 65 centimeter breed. De achter- en 
zijkanten helden wat naar buiten en waren ongeveer 10 centimeter hoog. Een spleet met 
haken werd rechtop in een gat in de bodem van de aasbak gezet en het azen kon 
beginnen. Zo’n 20 centimeter vanaf de achterkant van de bak werd een laagje zand 
gestrooid over de gehele breedte. Het eind van het hoekwant werd over de achterkant 
gehangen, de eerste haak werd van de speet getrokken en er werd een gekookte garnaal 
aan de haak gestoken en daarna in het zand gelegd. Het hoekwant kwam achter het zand 
te liggen en later er bovenop. Als het laagje zand vol lag met aangehaakte garnalen, werd 
er weer zand overheen gestrooid en zo gingen de aanhakers verder tot de bak vol was. 
Soms lagen er wel vier of vijf speten hoekwant in een aasbak. Sommige aanhakers deden 
een half uur over een speet, maar dat was erg vlug. Als je even verslapte of men rechtte 
even de rug, dan had men toch al gauw zo’n drie kwartier werk. Voordat de aanhakers 
aan het werk kunnen, moeten de garnalen al gekookt zijn en in manden gereed staan. 
Het aanazen begint meestal om vijf uur ’s morgens, dus om half vijf moeten de garnalen 
koken. Om een uur of tien ’s morgens komt de vrouw van de visserman met een kan 
koffie en een stuk ‘kjellepoat’. Even rustig zitten is er echter niet bij, want het werk moet 
doorgaan. Er werden op een aak zomaar tien en meer aasbakken klaar gemaakt om uit te 
zetten.  

                                         
  

    Een spleet hoekwant op houten speet, die met de punt in een aasbak werd gezet  
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Om klokslag half een gaat bij veel hoekwanters het zeil omhoog en is het een drukte om 
de haven uit te komen. Onder het zeilen gaat het azen gewoon door tenzij er teveel 
buiswater over komt. De aangeaasde bakken staan overdwars achterin de aak op de 
aasplank met een kleed erover. Het zand mag beslist niet nat worden, anders zouden met 
het uitschieten de garnalen aan de haken kunnen beschadigen.” De schipper vaart naar 
de plek vanwaar hij het hoekwant wil uitschieten. “De aasplank ligt aan lij, een meter 
buitenboord en het andere eind van de plank rust op een kist om het geheel zoveel 
mogelijk horizontaal te laten liggen.  
De eindboei met van boven twee vlaggetjes eraan wordt overboord gezet. Onderaan 
de eindstok zat een stuk lood of een bosje kettingen en in het midden een paar grote 
kurken om de stok rechtop te laten staan. Aan de boeistok zit een stuk touw met een 
zware steen aan het eind. Aan deze steen zit ook het hoekwant vastgeknoopt. Het 
hoekwant vliegt nu onder het zeilen uit de aasbak in zee. Het zand wordt voorzichtig 
uit elke laag die er uit is met de hand weggestreken. De tweede knecht heeft de 
volgende aasbak al klaar gezet en het begin van het hoekwant al weer aan de volgende 
boeistok vastgeknoopt. Aan deze tweede boeistok wordt ook het eind van het eerste 
hoekwant vastgeknoopt. Het is werk waar de aandacht goed bij nodig is, want soms 
vloog er ook wel eens een ‘tieske’ overboord. Er werd van een tieske gesproken als 
het touw in de war raakte of een paar haken kwamen in elkaar. Dan vlogen er soms 
wel honderd haken tegelijk overboord en dat gaf de volgende dag een hoop werk om 
de warboel uit elkaar te halen. Alle haken werden er dan afgesneden. Het schieten van 
een spleet moest met zorg gebeuren, want met een harde langsstroom gaan de snellen 
om het hoekwant rollen en bij een harde tegenstroom krijg je te grote bochten bij de 
boeistokken en soms raakt het hoekwant dan in de stenen van de boeistokken vast.  
Als het hoekwant geschoten is, worden de bakken opgeruimd. De knecht ruikt even aan 
het zand. Als het zand stinkt, wordt het overboord gezet, want bot houdt niet van aas 
met een luchtje eraan. Als het zand reukloos is, dan wordt het in een paar kisten 
opgeslagen en later weer gebruikt. Goed zand is een probleem voor de vissers. De 
vluchthaven is opgespoten met zand waarover een laagje teelaarde is aangebracht. Dit is 
reukloos, maar er mag geen gat op de haven worden gegraven. Sommige vissers doen 
dat wel eens stiekem, maar de agenten liggen op de loer om zo’n visser te kunnen 
betrappen. Schelte Bijlsma handelde in zand dat hij van het strandje bij het Skiepedykje 
haalde en op de dijk droogde. Hij verkocht het per kruiwagen aan de vissers, maar er 
bleef een luchtje aan zitten. Later verkocht ook de gemeente zand via de afslag.  
  

Als de visser het hoekwant had geschoten, liet hij het anker zakken aan het boveneind 
bij de beug. Sommige vissers voeren terug naar de haven, bijvoorbeeld omdat ze niet 
konden slapen op een schip dat achter z’n anker lag te slingeren. Midden in de nacht 
wilde de schipper nog wel eens met behulp van het kompas controleren hoe de wind 
stond. Als de wind gedraaid was, moest hij naar het andere eind van de beug zeilen en 
als dat met tegenstroom moest gebeuren, dan kon dat uren tijd kosten.   
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Lemmer, 1951. Jan en Theunis Visser op de LE 91 halen de aal van de snel. (Foto: Dolf Kruger)  

  

Heel vroeg, als de zon nog moet opkomen, wordt de bemanning wakker gemaakt en 
wordt er ontbeten. Het zeil wordt gehezen en ze zeilen naar de eindboei. De eerste 
knecht pikt de eindboei op en het binnenhalen van het hoekwant kan beginnen. De aak 
drijft onder het halen dwars over het hoekwant heen, alleen voor het zeil. De ene 
knecht legt het hoekwant in een aasbak en heeft in zijn andere hand een mes waarmee 
hij de snel waaraan een bot zit, doorsnijdt. De bot valt in een mand die geregeld in de 
bun wordt geleegd. De schipper zorgt ervoor dat de aak dwars over het hoekwant blijft 
drijven. Door de grootschoot te vieren, gaat de aak wat vooruit en door deze stijf aan 
te trekken achteruit. Op deze manier wordt het hele hoekwant binnengehaald. Het is 
een werk waar ze een paar uren mee bezig zijn. Als de laatste boeistok binnen is 
gehaald, gaat de garnalenkor overboord, want er moet voor morgen weer voldoende 
aas zijn. Onder het korren gaat de bemanning al aan het opspleten van het hoekwant. 
Als ze voldoende garnalen gevangen hebben, koerst de schipper naar de haven. Op 
deze manier doen ze drie schoten in de week. Soms doen ze ook een dagschot met een 
halve beug. (…) Tegen negen uur kwam de schipper terug in de haven, waar al gauw 
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knechten van bijvoorbeeld blokmaker Jan de Vries en een paar mensen van de helling 
kwamen aanlopen om een handje te helpen. Als beloning kregen ze een portie vis mee 
naar huis. De gevangen bot werd gewogen en ging in grote karen van de vishandelaren, 
van De Rook of van Sterk. De kaar ging op slot en de visserman kon zijn aak opruimen 
en klaarmaken voor de volgende trek. Aan het einde van de ochtend zaten de vissers 
weer thuis aan de koffie.  
  

  
  

Texel, 1917. Op de blazer TX 57 wordt de garnalenkor binnengehaald.  

  

Kuilvisserij in span en dwars  

  

Kuilnetten waren netten in de vorm van puntzakken die met enige vaart door de zee 
werden getrokken. De visser wist nooit precies wat hij zou vangen. Wel wist hij waar de 
meeste kans op was, maar het gebruik van dergelijk gaand want leverde ook altijd veel 
onbedoelde bijvangst op. Het kleinste kuilnet was de dwarskuil, dat vanuit één aak over 
een zijkant, dwars, werd uitgebracht. Om de opening van de kuil gespreid te houden, 
werd naast de mast een kuilboom uitgebracht. De aak voer niet echt vooruit. De 
zwaarden waren opgehaald. De aak drifte dwars voor het kuilnet uit, vandaar de naam 
dwarskuil. Deze dwarskuil werd vooral gebruikt om aal of garnalen te vangen. Bij de 
Lemster vissers was de dwarskuil niet geliefd. Slechts een enkele visser gebruikte dit 
gaande net: Willem Toering van de LE 62. Het net was volgens veel vissers te klein en 
het vissen met de dwarskuil ging te langzaam. Het was visserij ‘voor oude mannen’.  
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Vissen met de dwarskuil  

  

  
  

Workum, visserijdagen. Karel Helder haalt de dwarskuil op een botter voor Hindeloopen. 
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Een botter, vissend met de dwarskuil.  
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 Veel populairder in De Lemmer was de wonderkuil, waarbij twee aken een kuilnet in 
span door de zee trokken. De wonderkuil werd opengehouden doordat de aken op vaste 
afstand van elkaar vooruit zeilden, met elkaar verbonden door een koptouw, omdat het 
net de schepen uit elkaar deed drijven. Zo in span vissen lukte alleen met twee 
gelijkwaardige schepen. De twee schepen voeren eerst naast elkaar. De tros ging over en 
de koppen van de aken werden met een lijn van ongeveer tien meter lengte met elkaar 
verbonden. Vervolgens ging achter het net overboord. Eén kant van de opening van het 
net bij de ene aak, de andere kant bij de andere. De open bek van de kuil was zo’n tien 
meter breed. Aan de bovenreep zaten de ronde kurken, aan de onderreep lood. Door 
meer of minder lood te simmen, bepaalde de schipper hoe diep het net ging. Vlak over 
de bodem of ietsje hoger. Vervolgens werd het reusachtige net vlak over de bodem van 
de zee voortgetrokken door de twee schepen. De kuil was zakvormig. Aan het einde 
bevond zich een “aatje”, een netje van ongeveer vier bij één meter met een vlaggetje dat 
boven water kwam zodra het net niet meer voortgesleept werd. Omdat de twee schepen 
met elkaar verbonden waren, hoefde alleen de loeverman te sturen.  
Met deze kuilnetten kon van alles worden gevangen. Haring, ansjovis, paling, bot, 
garnalen, spiering en allerlei klein grut. Wat maar voor de bek van de kuil kwam, dat ging 
naar binnen. Het kleine ondermaatse goed werd als ‘nest’ verkocht aan eendenhouders. 
Ook ging het naar vismeelfabrieken en boeren konden het gebruiken als mest op het 
land.  
  

Deze kuilvisserij was tevens de meest omstreden methode van gaand want visserij. Met 
dit brede net, dat met flinke vaart door de zee werd getrokken, werd ook veel 
ondermaatse vis gevangen. Ook van economisch interessante vissoorten. De wonderkuil 
werd daarom ook wel moordkuil genoemd: alle leven in zee werd ermee vernietigd.   
  

  
  

Vissen in span met de wonderkuil  
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De positie van de vissers die de wonderkuil gebruikten, was daarmee omstreden. De 
locale visserijvereniging in De Lemmer onder leiding van Poppe de Rook was tegen 
het gebruik van de wonderkuil, omdat er te veel bijvangst was. Het kuilnet dat door 
de voorstanders ervan een ‘wonderkuil’ werd genoemd, kreeg van de tegenstanders 
van deze vorm van visserij daarom de naam van ‘moordkuil’.   
  

In 1907 waren er in De Lemmer 93 vissers geregistreerd. Ondanks de protesten uit 
eigen kring waren er van die 93 vissers toch 27 die visten met de moordkuil. Dat 
waren Jan de Blauw Sr. (LE 165), F. Bootsma (LE 61), G.P. Bootsma (LE 166), P.G. 
Bootsma (LE 181), J. Coehoorn (LE 96), D. Coehoorn (LE 128), H.  
Coehoorn (LE 146) A. Fortuin (LE 137), A.W. de Jong (LE 142), S. Kooistra (LE  
37), H. Koornstra (LE 55), J. Koornstra (LE 126), J. Mulder (LE 97), W. Urk (LE  
95), Jan Visser (LE 20), Jan S. Visser (LE 141), Jelle J. Visser (LE 145), J.A. Visser  
(LE 158), A.S. Visser (LE 159), A.R. Visser (LE 164),  J.R. Visser (LE 171), Steven  
Visser (LE 174), G. Visser (LE 176), Hermanus Wouda (LE 101), S. Zandstra (LE 
73), S. Zandstra (LE 129) en S. Zeldenthuis (LE 136). (Bron: Dorleijn, Dl. V.  
Bijlage III)  
 
De visserijnummers zijn van voor de hernummering in 1911.  Wat opvalt, is dat het 
nonconformistisch visgedrag, het gebruik van de moordkuil tegen de zin van de 
Lemster vissersvereniging, beperkt bleef tot 27 vissers, waarbij een aantal 
familienamen meerdere keren voorkwam: Bootsma 3x, Coehoorn 3x, Koornstra 2x, 
Visser 9x en Zandstra 2x. Waren dat families van gelijkgezinden die een omstreden 
positie innamen binnen de Lemster vissersgemeenschap? Er is op grond van de 
bijnamen die (ook) vissers in De Lemmer hadden, geen aanleiding om te vermoeden 
dat hun gebruik van de wonderkuil sociaal niet geaccepteerd werd (zie: De Haan, 
Jansma, 2002).  
Hoewel het gebruik van de wonderkuil onder Friese Zuiderzeevissers omstreden was, 
bleef het natuurlijk wel een vistuig dat gebruikt mocht worden. In jaren dat de 
vangsten tegenvielen en vissers spraken van overbevissing, wilde de Minister het 
gebruik van kuilnetten wel enige tijd verbieden, maar het bleef altijd bij tijdelijke 
maatregelen. De vissers uit De Lemmer waren bovendien gewend te zorgen voor 
zichzelf. Dat moest al tijdens het nomadenbestaan in het veen, toen de veenarbeiders 
voortdurend daarheen trokken waar het werk was en dat veranderde niet als vissers 
op de Zuiderzee. Iedere visser moest voor zichzelf zien het hoofd boven water te 
houden. De wijze waarop iemand dat deed, werd over het algemeen gerespecteerd. 
“De pest met vissers is, dat het allemaal individualisten zijn”, verzuchtte jaren later de 
nog jonge visser Pieter Bootsma uit Hylpen (HI 35), nazaat van de Lemster vissers 
Bootsma. “Zet je  drie vissers bij elkaar, dan krijg je een vechtpartij. Neem je twee 
boeren, dan beginnen ze een coöperatie.” En zijn vader Sipke voegde eraan toe: “De 
visserman is niet gewend ergens om te vragen en evenmin om iets te krijgen.” 
(Spanvis)  
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Lemmer. De LE 75 van Hermanus Wouda, gebouwd in 1899 bij Croles in IJLst, keert terug 
naar de haven. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  
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 8.  Visverwerking en vishandel  
  

De hangbazen en vishandelaren van De Lemmer hebben in de visserijgeschiedenis van 
die plaats een cruciale rol gespeeld. Zij waren al decennia actief, ook toen er vanuit De 
Lemmer nog vrijwel niet gevist werd. Door de winsten die zij maakten met het 
verwerken en verhandelen van vis die aangeleverd werd door onder meer 
“Durkendammer” vissers, waren zij in staat na 1880 als kredietverlener op te treden 
voor Lemsters die het als visser wilden proberen. De families De Rook, De Jager en Van 
der Veen waren al vroeg in de 19e eeuw in De Lemmer actief in de visverwerking en –
handel, maar met dat de Lemster vloot sterk groeide, kwamen er ook meer hangbazen 
(Sterk, De Blauw, Bakker, Scheffer) De Zuiderzeeharing kon, anders dan de 
Noordzeeharing, niet gekaakt worden. De iets kleinere Zuiderzeeharing miste een enzym 
in de alvleesklier dat essentieel was voor een bevredigend kaakresultaat. 
Zuiderzeeharingen werden daarom gerookt. Ze werden aan speten geregen en hingen 
ruim een dag in een ruimte waarin hard gestookt werd, tot de bokking (Fries: ‘bokken’) 
droog was (‘Bokkendrogerij’). Deze hard gerookte bokking was goed houdbaar, maar 
niet zo smakelijk als de ‘stoombokking’, die werd verkregen door haringen boven het 
vuur goed te verwarmen, maar niet te lang, en het proces af te ronden door het vuur te 
doven en de vis te smoren. Dat zou een uitvinding van hangbaas De Jager zijn geweest. 
Bokking werd verpakt in kistjes, met de tram naar Heerenveen vervoerd en vandaar 
gingen ze met de trein naar Duitsland. Ansjovis kon niet gerookt worden. Ansjovis werd 
na het doppen of koppen (kop en ingewanden verwijderen) in de pekel gezet. Na een 
week werden de visjes gewassen en met veel zout verpakt in vaatjes van 30 kilogram, 
zogenaamde ankers. De bokking werd ook door de eigen bevolking gegeten, maar de 
ansjovis was een exportvis. De mannen, vrouwen en kinderen die hun brood verdienden 
met het plukken, doppen en zouten van deze visjes, hebben zelf nooit een ansjovis 
geproefd zoals de uiteindelijke afnemers die (veel later) wel zouden proeven. De ankers 
(tonnen) met ansjovis werden verscheept naar Amsterdam, waar ze in vemen werden 
opgeslagen en uiteindelijk vooral naar Duitsland werden geëxporteerd. Dat was in de 19e 
eeuw mogelijk geworden door het gereed komen van het Rijnspoor, de spoorlijn van 
Amsterdam naar Arnhem, die via Emmerich aansloot op de Duitse Rheinbahn die vanaf 
Düsseldorf langs de Rijn was aangelegd.   
Het schoonmaken, zouten en roken van de vis zorgde voor veel werk voor zowel 
mannen, vrouwen als kinderen. Plezierig was het werk niet. Vooral van het koppen en 
pekelen van ansjovis kregen de vrouwen en kinderen pijnlijke handen. De graatjes van 
de vis beschadigden de handen en door het werken met pekelwater beet het zout in de 
wondjes. Daar hadden de hangbazen niet veel mee op. Zij waren bezig vis te 
verhandelen. Zij moesten zorgen voor aanvoer en afzet van de gewenste producten. Dat 
de vrouwen en kinderen die voor hun werkten het wel eens moeilijk hadden, 
interesseerde hen niet. De belangrijkste hangbazen waren Sterk, De Rook en De Jager. 
Hun bedrijven waren gevestigd aan de oostkant van de binnenhaven. Sterk aan de 
Emmakade. De Rook op de hoek van de Emmakade en aan ’t Leeg en De Jager aan ’t 
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Leeg. Nog oostelijker zat Jan Pen met zijn nettenfabricage. Hoe dat werk voor de 
hangbazen in De Lemmer georganiseerd werd, beschreef Evert de Vries in het 
Weekblad Zuid Friesland:  “De botter van De Rook kwam vanaf Medemblik en 
Kolhorn met een vracht ansjovis en ook verder langs de Zuiderzeekust  werd ansjovis 
gevangen, zodat er weer volop werk was. Bij De Rook was alles weer volop in Aktie. 
Van het personeel werden Pieter Feenstra en Jacob de Rook op kantoor geroepen. Wat 
zou er aan de hand zijn? Toen zij terug kwamen, hoorden wij, dat als wij ermee akkoord 
gingen, wij met zeven van de jongste knechten het verwerken van de vis tijdens de 
gehele ansjovisteelt voor een bepaalde prijs konden aannemen. Dat ging door. Wij 
moesten zelf de mensen voor het werk opzoeken en ook betalen van het geld dat wij 
zouden ontvangen. Er kwamen zo’n veertig jongens en meisjes voor het koppen en 
rapen. Wij hadden er alleen maar voor te zorgen dat alles goed ging. Het ophalen van de 
vis van de haven en het lossen van de botter was het werk voor de oudere knechten. 
Toen de eerste vis van de haven er was, kwam die op grote luiken te liggen. Wij hadden 
inmiddels het werk als volgt geregeld: Pieter Feenstra, Marten Feenstra en Pieter 
Coehoorn kuipten de ankers dicht. Jacob de Rook en Wiebe Feenstra gingen ieder met 
vijf jongens of meisjes achter een vat om de ansjovis in de ankers te rapen. Ik moest 
bijhouden hoeveel bakjes er werden gekopt. Pieter Feenstra gaf mij een plankje met de 
namen van de koppers. Iedere kopper kreeg een bakje. Als dat vol was, moest ik zien of 
ze goed gekopt waren. Dat werd dan op het plankje aangestreept. Voor ieder afgeleverd 
bakje met netvis tien cent en voor kuilvis vijftien cent. Als de vis een week in het zout 
had gezeten, was ze klaar om in het anker te doen. Nu kreeg ik het uit de pekel halen en 
wassen er ook nog bij. Eerst wasten we met elkaar zo’n dertig manden vol uit de pekel. 
Als deze voldoende waren uitgelekt, werd er 64 pond afgewogen. Dat was dan een anker 
vol. Als er dan iemand van het veem in Amsterdam kwam om te controleren, werden ze 
gespoeld en lieten ze de vis weer een paar uur staan uitlekken. Als er dan minder dan 60 
pond in zat, was er kans op dat de vracht die weg zou, moest worden overgepakt. 
Intussen was dan het rapen aan de gang. (…) De vissen werden allemaal in dezelfde 
richting gelegd. Staarteinden en kopeinden bij elkaar dus. In het anker kwam een laag 
zout. Daarna werd de vis in handenvol overgegeven en in het anker gelegd. Als de eerste 
laag vol was, kwam er een schep zout op. Er werd dan met een stamper opgeslagen. Dat 
ging met iedere laag zo, totdat de 64 pond erin zat. Zo ging het de gehele dag door, van 
’s morgens half acht tot ’s avonds half zes. Aan het einde van de werkdag waren er door 
elke ploeg 75 ankers ingepakt. Iedere raper kreeg als zijn deel vijf cent per anker. Er 
werd vijf en een halve dag gewerkt. Per week werden er per ploeg een 400 ankers 
volgeraapt. Iedereen ging dan dus met ongeveer twintig gulden naar huis.  De ankers 
werden tenslotte dichtgekuipt. Door Harm de Wolf werden ze eerst met een brandijzer 
van het jaartal voorzien waarin de vis gevangen was. De ankers werden met het spongat 
naar boven in loodsen opgeslagen. Als het eenmaal zover was dat bij het afslaan van de 
kurk de pekel eruit spatte, kon dat nazien beperkt worden tot één keer in de vijf weken.” 
(Evert de Vries, archief Brilleman, FSM)  
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De Lemmer, ansjovis koppen aan de Emmakade, voor het pakhuis van Joh. Sterk en naast de 
woning van Poppe de Rook. Deze vis is gevangen met een sleepnet en moet nog gekopt worden op de 
kade (kuilvis). Vangsten met een staand net werden gekopt bij het plukken uit het net (netvis). 
(Foto: Spanvis)  
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De Lemmer, 2011. De brede schoorsteen van de rokerij van Joh. Sterk achter het pakhuis aan de 
Emmakade, gefotografeerd vanaf ’t Leeg, bij de hang van De Rook. (Foto: Dirk Huizinga)  

  

  
  

De Lemmer, 2011. Het Leeg: arbeiderswoningen van de nettenwerkplaats van Jan Pen. Op de 
eerste etage vier woningen, daar onder een gemeenschappelijk souterrain met ‘de baan’. (Foto: Dirk 
Huizinga)  
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De Lemmer. Twee vrouwen tellen de ansjovis. De vis komt in kistjes waar duizend stuks in gaan. Zo 
werden ze op de afslag verhandeld. Later werden ze per kilo afgeslagen. De man rechts met de kist is 
Antoon Huisman, die de vis ophaalde voor Johannes Sterk. Bij de lantaarnpaal, met de handen in de 
zij, is Jan Rottiné, die vis voor de Gebroeders De Rook ophaalde. Opvallend is ook de middelste vrouw, 
die eerst haar breiwerk moet afmaken voordat ze gaat tellen. (Foto: Spanvis)  

  

   
De Lemmer. Op de Emmakade, bij het pakhuis van Joh. Sterk, voor de woning van Steven Sterk, 
staan de ankers met vis klaar voor transport. De tonnen zijn voorzien van letters: R=De Rook, 
S=Scheffer, St=Sterk, J=De Jager en B=De Blaauw. Links van de woning van Steven Sterk was 
de steeg naar de hang van Scheffer. De Jager zat aan ’t Leeg. De Blaauw had een kleinere hang aan 
‘t Leeg. Zij brachten de ankers met ansjovis op handkarren naar de Emmakade. (Foto: Spanvis)  
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De Lemmer, 1956. Van de meer dan dertig medewerkers van de firma P. de Rook zijn na 50 jaren 
nog twee over: Pieter Feenstra en Jan Rottiné. (Foto: Spanvis)   

 

Johannes Sterk was niet alleen hangbaas in De Lemmer. Hij was vanaf 1898 tevens 
eigenaar van de zouterij in Hindeloopen. Een jaar later zou Poppe de Rook ook een 
ansjoviszouterij in Hindeloopen beginnen. De Jager bezat behalve rokerijen in de 
Lemmer vanaf 1912 tevens de grote Hang van Stavoren aan de zuidkant van de 
vissershaven. Noordelijker dan Hindeloopen hadden deze mannen niets te zoeken. 
Er werd vooral haring en ansjovis gevangen in het zuidelijk gedeelte van het Friese 
Bekken en het noordelijk deel van de Kom. De visserij van Workum en van Makkum 
stelde in die tijd niets voor.De firma P. de Rook (het bedrijf van de zonen van Poppe 
de Rook die in 1913 overleed) was behalve de belangrijkste vishandel/rokerij van De 
Lemmer en eigenaar van een zouterij in Hindeloopen, ook eigenaar van de hang en 
zouterij van Laaxum, die daar in 1925 was gestart in een tijdelijk gebouwtje naast de 
vluchthaven uit 1912. De firma’s Sterk, De Rook en De Jager beheersten daarmee de 
visverwerking en vishandel langs de gehele Friese zuidkust. Zonder deze 
ondernemers hadden de Friese Zuiderzeevissers geen mogelijkheid hun vis af te 
zetten en zou er dus niet gevist worden.  
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De Lemmer, 1926. Het overslaan van staand want uit de vlet via de vaarboom op de kade, waarbij 
de ansjovis geplukt en gekopt wordt. (Foto: Spanvis)  

  

  
  

De Lemmer. Viswegen voor de gemeentelijke Visafslag. (Foto: Spanvis)  
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De Lemmer. Emmakade. In het steegje tussen de woning van Sterk en het pakhuis staat het 
personeel van de vishandel en rokerij van Johannes Sterk (rechts met hoed). Links met hoed staat 
Steven Sterk. (Foto: Spanvis)   

  

                                  
  

Lemmer, 2011. Emmakade. Het steegje tussen het pakhuis van Joh. Sterk en de voormalige woning 
van Steven Sterk,dat leidde naar de voormalige hang van Sterk. (Foto: Dirk Huizinga)  
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9.  Vette en magere jaren  
  

De economie kenmerkt zich in het algemeen door golfbewegingen. Na jaren van 
voorspoed volgen er plotseling magere jaren, maar eens zal de economie na een slechte 
periode weer aantrekken. De Zuiderzeevisserij werd gekenmerkt door heel korte cycli. 
Het ene jaar goed en het andere slecht. Daarnaast ontstonden door overbevissing 
langere periodes van tegenvallende vangsten, doordat er steeds meer vissers kwamen, 
gelokt door het succes van deze visserij in voorafgaande jaren. De Zuiderzeevisserij 
kende een ‘varkenscyclus’. Als er flinke winsten werden gemaakt in de vette jaren, 
besloten steeds meer arme kustbewoners om ook te gaan vissen, met als uiteindelijk 
gevolg dat niemand meer van de visserij kon leven en het aantal vissers weer afnam. 
Dat proces deed zich vooral voor na 1883, toen veel kleine vissers met de nieuwe 
staande netten heel effectief de vis in het Friese Bekken wegvingen, waarna de vissers 
met de kuilnetten in de Kom zich afvroegen, waar de vis bleef. Reeds in 1893 schreef 
de Leeuwarder Courant:  
“Lemmer. In de laatste dagen heerst in de bokkingrokerijen alhier een buitengewone 
drukte, wat aan tal van personen werk en daardoor brood verschaft. Heden morgen 
werden niet minder dan 2500 tal of 500.000 stuks haring aangevoerd, hoofdzakelijk met 
zegens en fuiken gevangen. Al deze visjes worden gerookt en vervolgens voor de 
consumptie naar heinde en ver verzonden. Over het geheel werden met de haringvisserij 
(…) slechte zaken gemaakt. Mede ten gevolge van het steeds toenemend aantal vissers, is 
het ook met de Zuiderzeevisserij niet rooskleurig gesteld.” (LC, 30 maart, 1893)   
De tegenvallende vangsten werden ook door de vissers geweten aan overbevissing en 
vooral door het vissen met kuilnetten, waarmee veel jonge, ondermaatse haring en 
ansjovis (‘nest’ of ‘puf’ en ‘bliek’) als bijvangst uit de zee werd gehaald en vervolgens 
verkocht werd aan de vismeelfabrieken. Met regelmaat werd daarom van overheidswege 
een verbod op het vissen met kuilnetten gevraagd om uitroeiing van de visstand in de 
Zuiderzee te voorkomen. De vissers uit de Zuiderzeehavens overlegden met elkaar in 
Amsterdam tijdens vergaderingen van de in 1905 opgerichte Vereniging tot Bevordering van 
de Belangen der Zuiderzeevissers. Veelvuldig werd ook daar bepleit om de kuilvisserij te 
verbieden. De belangen lagen echter verschillend. Twee grote vissershavens, Volendam 
en Urk, kenden immers een lange traditie van kuilvisserij met grote botters en kwakken. 
Tijdens een vergadering van de vereniging in december 1905 meende een afgevaardigde, 
tevens secretaris van de Vereniging voor de vishandel te Amsterdam, dat de 
vermindering van de visstand meer te wijten was aan de vermeerdering van het aantal 
vissers dan aan de wonderkuil die de Volendammers pleegden te gebruiken. De strijd 
tegen de wonderkuil werd volgens de spreker alleen gevoerd door vissers die zelf dit 
vistuig niet gebruikten. Hij bedoelde daarmee de vele nieuwkomers op het viswater, 
vooral langs de kusten van het Friese bekken, die met kleine scheepjes en staande netten 
met veel succes op haring en ansjovis visten. Poppe de Rook, afgevaardigde van de 
Lemster vissers, sloot zich echter aan bij de vissers die riepen: ‘Weg met de kuil’.   
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Een Lemster visser met visserstrui:  Theunis Visser (“de Flapper”). Theunis was vrijgezel en kon 
(volgens Jan Wouda) in zijn jeugd met zijn maats “de bloemetjes wel eens buiten zetten”. Hij draagt op 
de foto een trui met aan weerskanten over de borst een brede kabelslag, zoals gebruikelijk was bij de 
Urker visserstrui. Iedere vissersplaats kende in de 19e eeuw zijn eigen visserstrui, met een vaste opbouw 
van motieven van kabelslag en godsogen. Als een visser verdronk en later aanspoelde, kon men aan de 
trui zien uit welke haven hij kwam. Bij vissers die op zee overleden en een zeemansgraf kregen, werd de 
trui uitgetrokken. De trui werd teruggegeven aan de weduwe, die aan het breisel haar eigen trui 
herkende. De trui werd begraven. Het was het kledingstuk dat de visser het dichtst op zijn hart had 
gedragen. De Lemster vissers kenden echter geen 19e eeuwse visserijtraditie en hadden daarom ook geen 
eigen trui. (Bron: Van der Klift-Tellegen, 1983; Foto: Dolf Kruger)   

  

Hij zag dat er vroeger druk op haring werd gevist in de Zuiderzee en de laatste jaren 
niet meer. De kuilvisserij had volgens hem miljoenen en miljoenen jonge haringen 
gedood. Met bot dreigde het dezelfde kant op te gaan. De grote meerderheid van de 
afgevaardigden was het met De Rook eens. De vergadering wilde zelfs een wettelijk 
verbod op het gebruik van de kuilnetten. Dat wettelijk verbod is er uiteindelijk toch 
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niet gekomen. De minister besloot niet tot nieuwe wetgeving, maar beperkte zich 
iedere keer tot het nemen van een tijdelijke maatregel van bestuur. De discussie over de 
kuil herhaalde zich in latere jaren daardoor nog vele malen.    
Maar ook eerder stond het gebruik van de kuil al ter discussie. Niet alleen tussen 
vissers, maar zelfs in het parlement. Tussen 1881 en 1890 boog de Tweede Kamer 
zich zeven keren over de vraag hoe om te gaan met het kuilnet op de Zuiderzee! In 
1881 werd het gebruik van de kwakkuil en de wonderkuil verboden gedurende tien 
maanden van het jaar. Dit om overbevissing van de Zuiderzee tegen te gaan. De 
grote toevloed van vissers met staand want moest toen nog gebeuren. De wettelijke 
beperking bleek echter niet te handhaven. Het waren vooral Volendammer vissers die 
door deze vangstbeperking werden benadeeld. Zij beweerden dat hun schepen 
ongeschikt waren voor het gebruik van de dwarskuil, dat de regering hen van hun 
inkomen beroofde door de wonderkuil en de kwakkuil te verbieden, dat ze in 
armoede vervielen en daarom financiële steun vroegen. De propaganda van de vissers 
had succes. In 1884 kwam het verbod op de kwakkuil te vervallen en na lang 
touwtrekken was in 1890 ook het gebruik van de wonderkuil weer toegestaan. 
Ondertussen was gebleken dat deze vissers die zeiden in armoede te vervallen, al die 
jaren gewoon met hun kuilnetten waren blijven vissen… De moordkuil werd 
overigens veelal niet gebruikt om consumptievis mee te vangen, maar ‘nest’. Jong en 
klein grut dat verkocht werd aan vismeelfabrieken en aan boeren als voer voor 
kippen, eenden en varkens en als mest. De vissers beweerden met de moordkuil een 
flinke schoonmaak te houden onder de kleine, nutteloze visjes. De zee werd door hen 
bevrijd van grote hoeveelheden onbruikbare vis, zodat er ruimte zou ontstaan voor 
de haring en de ansjovis.  
  

Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd ook in Nederland gedacht dat de mensen in 
specifieke streken van het land zich door de jaren heen een eigen karakter vormden. 
Zo waren en de Friezen, die heel anders waren dan de Limburgers of de Twenten etc. 
Tot deze Nederlandse volkskarakters zouden ook de Zuiderzeevissers behoren 
(Meertens, De Vries, 1937). De werkelijkheid was ondertussen grimmiger. Vissers op 
de Zuiderzee hadden het economisch niet eenvoudig. Het was iedere jaar, ja iedere 
dag afwachten of ze iets zouden vangen. Die werkelijkheid leidde tot een 
individualistische denkwijze. Voor de vissers was een andere visser geen collega, maar 
een concurrent, zo niet een (economische) vijand. De vrije toegang tot de zee zorgde 
ervoor dat er steeds meer vissers kwamen. De traditionele vissers van de Hollandse 
kust en van het eiland Urk zagen na 1883 een geweldige toestroom van nieuwe 
vissers met staande netjes op ‘hun’ viswater. Sterker, de toegang tot hun viswater, de 
Kom, werd ten noorden van de lijn Enkhuizen – Stavoren voor de vissen vrijwel 
afgesloten door de staande netten van de nieuwe vissers. Die nieuwe vissers 
verschenen vooral in jaren dat er goede vangsten waren. De traditionele 
beroepsvissers hadden grote moeite dit te accepteren. Als na enkele slechte jaren het 
eindelijk wat beter ging, werd de vis weggevangen door nieuwe   
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Kwak met de moordkuil (Afb. uit Wijkend Water van Fred Thomas) 

  
  

Volendammer kwak, vissend in span (gelet op de koplijn) met de moordkuil.  
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vissers in het noorden. Het was niet zo dat iedereen naar hartelust op de Zuiderzee kon 
vissen en er een goede boterham kon verdienen. Er was maar beperkt vis te vangen. Dat 
leidde bij de vissers tot wedijver bij de vangst en afgunst na de vangst. Iedere visser 
werkte voor zich en probeerde zoveel mogelijk te vangen. Maar met veel vissers werd de 
spoeling dun. Het volle net van de een betekende een leeg net bij de ander. Binnen de 
groep van Zuiderzeevissers ontstond daarom een vijandige sfeer. Steeds werd gedacht 
dat anderen de schuld waren van de eigen geringe vangsten. Men was er snel bij om 
kwaad te denken en te spreken over anderen. Men vertrouwde elkaar niet en was zeker 
niet bereid iets op te offeren voor een verondersteld algemeen vissersbelang. De vis die 
een visser niet wilde vangen om de visstand te beschermen, werd even verderop immers 
door zijn concurrent wel gevangen. Vooral tijdens perioden met tegenvallende vangsten 
werden de tegenstellingen tussen staandwantvissers en kuilers uitvergroot. Dat waren 
immers twee vismethoden, die in hetzelfde viswater niet samen konden gaan. De 
discussie spitste zich steeds toe op de kuilers, want die visten alles op wat voor hun net 
kwam. Bovendien werden al te vaak de staande netten van andere vissers door de kuilers 
overvaren, meegesleept en vervolgens met de bijl losgehakt en met messen 
stukgesneden. Omgekeerd waren er vissers die kuilers dreigden met een geweer, dat ze 
door het grootzeil zouden schieten, zodat de kuiler niet meer verder kon. Het werd 
vooral in de tien jaren van tegenvallende vangsten, van 1903 tot 1913 op het water 
grimmiger. Tijd voor overleg, maar hoewel er overleg mogelijk was vanaf 1905, had dat 
niet veel te betekenen, want alle vissers dachten vooral aan zichzelf. De mogelijkheid van 
overleg was er. In Amsterdam kwamen afgevaardigden van de vissersplaatsen die een 
eigen visserijvereniging hadden, regelmatig bij elkaar op bijeenkomsten van de in 1905 
opgerichte Vereniging tot bevordering der belangen van de Zuiderzeevisserij. Deze overkoepelende 
organisatie werd bekender onder de naam Zuiderzee Visscherij Belangen (ZVB). De in 1895 
opgerichte vissersvereniging ‘Lemmer’ sloot zich in 1906 als zelfstandige afdeling aan bij 
de ZVB. Gedurende de periode 1903 tot 1912 waren de vangsten op de Zuiderzee 
beneden normaal, zeg maar gewoon slecht. Het was dus niet zo gek dat juist in die 
situatie een vereniging werd opgericht om de gezamenlijke belangen van de vissers op 
landelijk niveau te behartigen. Bij de oprichting waren er slechts twaalf leden. Twee jaren 
later was het ledental echter gegroeid tot 1100 man. Dit overleg onder Zuiderzeevissers 
voorzag blijkbaar in een behoefte. Het probleem van de geringe vangsten kwam vaak op 
de agenda. Hoe was overbevissing te voorkomen, zodat er geen periodes meer zouden 
zijn dat er veel te weinig gevangen werd?  In 1906 werd op 26 november de eerste 
jaarvergadering gehouden in Krasnapolsky te Amsterdam. De afdeling De Lemmer 
stelde voor, dat de vereniging bij de regering zou aandringen op een wettelijke regeling 
voor het gebruik van de staande ansjovisbeug. Een grote schuit, die met een vlet en 3 
personen vist, zou niet meer dan zestig netten mogen uitzetten, terwijl een kleine schuit, 
waarmee 2 mannen zonder vlet visten, hoogstens veertig netten mocht uitzetten. De 
vereniging moest er bij de regering op aandringen dit nog hetzelfde jaar te regelen. Ook 
de afdeling Molkwerum wilde een beperking van het aantal ansjovisnetten. Zij stelde 
voor dat een jol niet meer dan 60 netten mocht voeren en dat de ansjovis verkocht werd 
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per gewicht (en niet per aantal). In Stavoren werd op een bijeenkomst van de Vereniging 
in 1907 gepleit voor het invoeren van een kuilverbod. “Dat moordtuig, waardoor 
miljarden visjes verdelgd worden”. Ondanks alle overleg waren het in december 1909 
nog steeds slechte tijden voor de vissers. De afdeling Stavoren vroeg dat jaar tijdens de 
vergadering in Amsterdam of de regering geen controle kon uitoefenen op de ansjovis 
en haring. Daar was de heer De Rook uit Lemmer echter geen voorstander van. 
Dergelijke controles zou de Nederlandse vishandel volgens hem benadelen. De meeste 
ansjovis die in deze schrale jaren werd geëxporteerd naar het buitenland, was niet in 
Nederland gevangen, maar kwam uit Spanje. Aan die handel werd echter nog steeds veel 
verdiend. De rokerijen in De Lemmer kregen van de eigen vissers ook te weinig haring 
om naar behoefte Lemster bokking te kunnen leveren. Ook veel haring werd daarom 
gekocht in het buitenland en vervolgens in De Lemmer gerookt. Na de nodige discussie 
werd er een commissie ingesteld die een uitgewerkt voorstel zou maken dat aan de 
Regering zou worden aangeboden. Diezelfde vergadering werd opgemerkt, dat het niet 
goed was, dat de gelegenheidsvissers geen invloed konden uitoefenen op de 
samenstelling van de Visserijraden. Anderen reageerden dat het toch niet aangaat om 
allerlei ambachtslieden die in goede tijden ook het viswater opgaan om bij te verdienen, 
evenveel stem in het kapittel te geven als de beroepsvissers.  
In 1911 was bovendien per Koninklijk Besluit, dus van overheidswege, bepaald dat er 
de Zuiderzeevisscherijraad  werd opgericht, die gevestigd zou worden in Enkhuizen.  
Voor de Lemmer (en Kuinre, Blankenham, Blokzijl) werd T.Wouda uit De Lemmer 
benoemd als lid. Hij was al voorzitter van de plaatselijke Visserijvereniging. Voor 
Gaasterland, Laaksum, Warns, Stavoren, Molkwerum, Hindeloopen en Workum 
werd Klaas J. Zeldenrust uit Molkwerum benoemd. Opmerkelijk was, dat de 
besprekingen in de Zuiderzeevisserijraad geheim moesten blijven. De afgevaardigden 
van de diverse regio’s mochten ook geen verslag uitbrengen aan de mensen die zij 
vertegenwoordigden. De overheid verstrekte slechts een globaal verslag van de 
besproken punten om te voorkomen dat grote groepen vissers zouden protesteren en 
in actie zouden komen.  
  

Met dergelijk overleg tussen vissers uit alle Zuiderzeehavens werden de wildwest 
taferelen op het water in meer rationele en beleidsmatige banen geleid. De vissers waren 
tegen inpolderen van de zee, maar polderen aan de vergadertafel ging hen uiteindelijk 
redelijk goed af. De aanpak was de emoties te dempen en op basis van consensus een 
regeling af te spreken waarmee te leven viel. Zo gingen de vissers de magere jaren door. 
En eindelijk, tegen de tijd dat niemand het meer verwachtte, waren die jaren voor de 
Zuiderzeevissers plotseling voorbij en kwamen de haringen en ansjovisjes weer terug 
alsof er niets gebeurd was.  
  

Voor een invloedrijk en ontwikkeld man als Poppe de Rook die als gemeenteraadslid 
gewend was te vergaderen, was zo’n bijeenkomst van de ‘Vereniging tot bevordering 
der belangen van de Zuiderzeevisserij’ natuurlijk een routinezaak, maar veel 
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afgevaardigden uit kleinere vissersplaatsen vonden de vergaderingen in Amsterdam 
toch een hele gebeurtenis. Zo was Klaas Jelles Zeldenrust uit Molkwerum eens samen 
met de welbespraakte, twintig jaar jongere Wigle Sietzes Visser uit Laaksum naar de 
vergadering. Zij vertegenwoordigden de vissers van Hemelum-Oldephaert en 
Noordwolde (Molkwerum en Laaksum) en hadden voor deze gelegenheid hun beste 
pak aangetrokken. Het was immers een vergadering met ‘pommeranten’.   
Omdat het na de vergadering te laat was om nog thuis te kunnen komen, overnachtten 
ze in Krasnapolsky. Daar namen ze een kamer, waar ze het ene ledikant samen deelden. 
Na wat gepraat te hebben over de dag, zegt Wigle: “Nou Klaas, zullen we dan maar eens 
proberen te slapen?” Klaas: “Ja, laten we dat maar doen.” Wigle keert zich in bed tot 
Klaas om hem welterusten te wensen en ziet tot zijn verbazing, dat die zijn stijve boord 
en front nog om heeft. “Jo had de board noch oan!” “Ja”, zegt Klaas, “mar myn frou 
Sjoeke is der net. Dan kin ik de board net om krije. Derom hald ik it oan.”. (Bron: 
www.mnopr.com)   
  

  
  

Amsterdam, Klaas (l.) en Wigle (midden) in hun beste pak op het Damrak, naar de vergadering.  

  

Waarom bleven de Urkers vissen met kuilnetten?  
  

De discussie over het gebruik van kuilnetten waarmee de zee leeggevist zou worden, 
begon al in de 19e eeuw. Urkers en Volendammers waren kuilvissers. Zij hadden geen 
zin om het nieuwe staande want te gaan gebruiken. De reden daarvan werd door een 
Urker visser uitvoerig uit de doeken gedaan in Het Nieuws van de dag: de kleine courant 20 
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maart 1885. (Bron: Botter Neis, tijdschrift voor donateurs van de Stichting Urker 
Botter, jaargang 10, nr. 16, juni 2012, p. 28-30):  
“De vloot van Urk bestaat namelijk uit twee soorten van vaartuigen, en wel: kleine 
botters, zoals de Zuidwallenaars uitsluitend gebruiken, en grotere botters, gelijk ook 
door de Volendammers bevaren worden. De kleine vaartuigen zijn bestemd voor de 
haring-, bot- en ansjovisvisserij in de Zuiderzee en slechts bij zeer gunstig weer waagt 
men er zich mee langs de kusten der Noordzee, wanneer de genoemde visserij in de 
Zuiderzee niet genoeg oplevert. Deze kleinere vaartuigen kunnen om haring te vangen, 
uitsluitend gebruik maken van het sleepnet dat gebreid is van zeer fijn garen. Dit net 
wordt gesteld tussen dikker touwwerk of sim, dat onderaan voorzien is van lood (…) 
terwijl langs het bovenste touw of sim ronde kurken zijn bevestigd om het net staande 
en tevens open te houden, opdat bij het voortslepen van het net tussen twee vaartuigen 
de haring erin kan zwemmen. Neemt men nu in aanmerking dat zulke schakels of 
sleepnetten ene lengte hebben van 230 meter en wegens de fijnheid van het werk zeer 
licht zijn, dan zal men begrijpen, dat zij, om enig resultaat op te leveren, zeer langzaam 
getrokken of gesleept moeten worden. Bij een iets te snelle vaart zou het net in te 
schuine stand komen en zou de onderkant boven de bodem rijzen, waardoor de haring 
in plaats van in het net te zwemmen, gelegenheid zou vinden er onderlangs te 
ontsnappen. (…) Deze manier van slepen kan alleen met kleine en lichte vaartuigen. Met 
de veel grotere en zwaardere Urker en Volendammer botters volstrekt niet. Deze 
hebben door hun grote en constructie te veel windvang en een te hoge snelheid. Vooral 
met enigszins harde wind zou het lichte net door te grote snelheid van het schip omhoog 
rijzen en de haring zou ontsnappen. De vraag kan daarom gesteld worden waarom deze 
vissers niet kiezen voor een sleepnet van zwaarder garen, zoals van het kuilnet? Het 
antwoord is, omdat zo’n net onbruikbaar is. Een sleepnet van 230 meter van zwaar 
garen zou te zwaar zijn om te worden voortgesleept, terwijl men bij mindering van de 
lengte te weinig water zou bevissen, omdat bij de sleepvisserij de snelheid altijd zeer 
gering moet zijn. Ten tweede zou, als de haring met de kop in de mazen schiet, het garen 
te dik zijn om achter de kieuwdeksels te haken, zodat de vis door een achterwaartse 
beweging weer vrij zou worden. Vissers met een grote botter kunnen daarom het 
sleepnet niet gebruiken. Wordt de visser wegens geringe vangst of wegens storm 
genoodzaakt de Noordzee te verlaten en is hij gedwongen de Zuiderzee op te zoeken, 
dan is hem dit alleen mogelijk door het gebruik van een net dat van zwaarder garen 
gebreid en ook door zijn vorm geschikt is voor grote vaartuigen. Daaraan kan tot heden 
slechts de wonderkuil voldoen, zijnde een trechtervormig, van sterke stof vervaardigd 
netwerk, dat voor het binnenkomen der vis een opening heeft van hoogstens 10 meter 
en waarmee sedert 30 jaren gevist is. Dat de wonderkuil een “moordkuil” zou zijn die 
jonge haring, ansjovis enz. zou vernielen, gelijk de Zuidwallenaars en anderen in boze 
luim aanvoeren, is een bewering die berust op veronderstellingen zonder bewijs. Haring 
en ansjovis komen als volwassen trekvis, elk op z’n tijd, de zeegaten binnen en in de 
Zuiderzee, om ook weer op geregelde tijden te vertrekken. De Zuiderzee is niet de vaste 
verblijfplaats van deze vissoorten; dit kan noch door geleerden noch door enige visser 
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worden tegengesproken. Indien het kuilnet inderdaad een moordnet is, hoe komt het 
dan toch dat de Zuiderzee niet reeds lang uitgevist is, daar toch reeds tientallen van jaren 
dit net gebruikt en in de laatste tijd de vissersvloot bijna verdubbeld is?”  
  

  
  

Volendammer kwak, vissend met de kwakkuil.  
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    Botter vissend met de dwarskuil   

Vissersleven in voor- en tegenspoed  

  

Een halve eeuw lang is De Lemmer vooral een vissersplaats geweest. Van 1883 tot  
1933, toen de gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee voor de visserij vanuit De 
Lemmer desastreus bleken. De havenplaats kwam in een hoekje te liggen van het 
IJsselmeer, in een fuik, wat de vissers maar weinig perspief bood op een goede 
toekomst. Grote vissersfamilies als de Koornstra’s, de Poepjesen en de Wouda’s 
vertrokken daarom met hun schepen naar Makkum om op de Waddenzee te kunnen 
vissen, niet wetende dat de aalvisserij op het IJsselmeer daarna nog een geweldige vlucht 
zou nemen. De visserij in De Lemmer ging na de afsluiting door het vertrek van vissers 
nog sneller achteruit dan in andere Zuiderzeehavens. De Zuiderzeevisserij in De 
Lemmer kende een snelle opkomst en een even snelle ondergang. De visserij gaf kleur 
aan een legendarische periode die al met al slechts een halve eeuw heeft geduurd.  
Met de voortgaande inpoldering van het IJsselmeer heeft de rijksoverheid na de Tweede 
Wereldoorlog de visserij op dat steeds kleiner wordende meer proberen te saneren. In de 
Friese IJsselmeerhavens lagen rond 1960 nog bijna 90 schepen van beroepsvissers. De 
Lemmer had eens honderd vissende nummers, maar in 1960 waren er nog maar 9 vissers 
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actief. Veel Lemster vissers waren vertrokken naar Makkum en die haven groeide 
daardoor van vrijwel niets uit tot de voornaamste Friese vissersplaats aan het IJsselmeer. 
Reeds in 1955 lagen de verhoudingen bij de aanvoer en besomming van vis in de Friese 
IJsselmeerhavens als volgt:  
Makkum:   400.000 gulden  
Stavoren:   209.000 gulden  
Lemmer:   129.000 gulden (hoofdzakelijk “nest”)  
Laaxum:         61.000 gulden  
Hindeloopen:   42.000 gulden  
Workum:           6000 gulden  
  

(Bron: LC: 15 februari 1955)  
  

  
  

Kornwerderzand,in de jaren dertig. Het visbedrijf van Jan Poepjes met de aak WON 119. Aan het 
einde van de dam wordt gewerkt aan een bunker voor de verdedigingslinie Kornwerderzand. (Ets: 
W.J. Dijk, FSM)  

  

Terugkijkende op het leven van de Lemster vissers gedurende die 50 jaren visserij, valt 
op dat de snelle groei, de vloot van grote schepen en de relatieve welvaart in die periode 
veroorzaakt werden door de aanwezigheid van kapitaalkrachtige ondernemers: de 
hangbazen. De positie van de vissers was echter niet altijd zo rooskleurig. Veel vissers 
kwamen uit het veen. Veel van hun voorouders kwamen uit de Kop van Overijssel, zoals 
de Koornstra’s, de Poepjesen en de Toerings. De Poepjesen hebben voor moderne oren 
een wat minder vleiende familienaam, maar  die naam is gewoon de Weststellingwerfse 
taalvorm van het Friese Popkema (Haan/Jansma, 2002, p.29). Veel werkloze arbeiders 
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uit de veenpolders werden uiteindelijk in De Lemmer Zuiderzeevisser. Zij hadden 
meestal eerder op het binnenwater gevist en zagen hun viswater verdwijnen door 
inpolderingen. Ze hadden het niet goed, maar kregen het in De Lemmer maar weinig 
beter. Dat lag niet alleen aan de rijke hangbazen. Veel vissers, de goeden niet te na 
gesproken, hadden een leefstijl waarbij weinig zorgvuldig met geld werd omgaan en op 
grote schaal sprake was van drankmisbruik. Dat was geen goede basis om uit de 
armoede te komen. De vissers die wel spaarzaam waren en hun schulden snel aflosten, 
konden hun schip in enkele jaren vrij varen. Andere vissers bleven hun hele leven met 
schulden zitten.   

   
  

De Lemmer, 1951. De Lemster vissers vangen in de jaren vijftig vooral ‘puf’ of ‘nest’ voor 
vismeelfabrieken. Ook werd het verwerkt tot eenden- en kippenvoer. In 1951 was de vangst 
duizenden kilo’s spiering. (Foto: F. Popken)  

  

De maatschappelijke verhoudingen werkten in die tijd echter ook niet mee. De Lemmer 
bloeide als vissersplaats, maar delen van de bevolking leefden in armoede. De vissers 
kregen wel erg gemakkelijk kredieten van de rijke hangbazen en vishandelaren om als 
visser te kunnen starten. Ze werden vervolgens met handen en voeten aan hun 
geldschieters gebonden door de gedwongen winkelnering. Zij moesten leveren aan deze 
handelaren en dat kwam de prijsvorming ook niet ten goede. Van concurrentie was zo 
geen sprake meer. Voor de vissers was er geen markt van vraag en aanbod. Er was 
slechts een verplichting te leveren aan de geldschieter en die rekende naar eigen willekeur 
met vooral lage prijzen. De uiteindelijke inkomsten mochten de vissersgezinnen dan ook 



 

  173 

nog eens alleen besteden bij de winkels van de geldschieters en daar waren de prijzen 
juist niet laag. Het naar verhouding gemakkelijk verkrijgen van kredieten door vissers bij 
deze geldschieters zorgde dus niet voor welvaart, maar voor ongewenste afhankelijkheid.  
Om de vicieuze cirkel van financiële afhankelijkheid te doorbreken, besloot de gemeente 
Lemsterland in 1916 om een gemeentelijke visafslag op te richten. Dat was wel rijkelijk 
laat. Het had zelfs bijna 10 jaren geduurd voordat het zover was. De 
‘Visschersvereeniging’ van De Lemmer kreeg na jaren lobbyen voor elkaar dat de 
gemeenteraad van Lemsterland dit voorstel overnam. Het gemeentebestuur had 
vervolgens aan de Hoofdinspecteur der Visscherijen in Amsterdam advies gevraagd over 
het plan een gemeentelijke visafslag op te richten. Het bestuur wachtte anderhalf jaar, 
hoorde niets en nam toen maar een besluit. Het advies van de Inspecteur is er zelfs nooit 
gekomen. Met de gemeentelijke visafslag werd de gedwongen winkelnering doorbroken 
en werd het mogelijk dat de vissers een reële marktprijs kregen voor hun vangsten. Alles 
hing nu af van de vraag of de haring en de ansjovis in het voorjaar de Zuiderzee in 
zouden trekken. Als dat het geval was, dan werd er verdiend en profiteerden niet alleen 
de vissers, maar heel het economisch leven in De Lemmer. Dan was er werk. Dan 
stonden honderden mensen aan de kant te helpen bij het leeghalen van de netten, bij het 
schoonmaken van de vis, bij de zouterijen, de visverpakking, bij de bokkingrokerijen. Bij 
een bloeiende visserij ging het ook goed bij de scheepswerven, de zeilmakers en de 
smeden, de netten- en zeiltaanderijen, de masten- en blokkenmakerijen en de 
nettenbaan. Als de haring en de ansjovis niet kwamen, wat zomaar kon gebeuren en 
soms wel jaren achtereen, dan kwam heel dat maatschappelijk- economisch leven niet op 
gang of langzaam tot stilstand en overheersten ellende en armoede. Evert de Vries 
(Brilleman, archief, FSM) schrijft in het Weekblad Zuid Friesland over een gesprek met 
Hielke Scheffer, de zoon van de Lemster visser Marten Scheffer. “Mijn vader (Marten 
Scheffer) was dus bij de visserij. Nou, dat was geen vetpot. Moeder moest de eindjes 
veel aan elkaar knopen. Met een theekopje in de sok of kous zat zij altijd de gaten te 
stoppen. Ook de was gebeurde nog met de hand op het wasbord en dan zong ze er ook 
nog bij.” Toen zijn vader eens een schip vol ansjovis thuis bracht, was er plotseling 
financiële armslag. Vader, moeder en Hielke Scheffer, ze zaten met z’n drieën om de 
tafel. “Vader haalde een groot bankbiljet uit één van z’n zakken, legde het op tafel en 
vroeg aan mij: “Weet je wat dat is?” Ik had er geen idee van. Dat bleek een biljet van f. 
100.-  te zijn. “Is dat honderd gulden?” zei ik met groot ontzag. “Ja jongen”, antwoordde 
hij. We keken met z’n drieën naar die f. 100.- of het een wereldwonder was. Moeder 
stopte het geld in de kast, tussen ondergoed en handdoeken. Even later zei ze: “Ik moet 
boodschappen doen, maar ik heb geen geld.” Mijn vader werd vreselijk kwaad en zei: “Je 
stopt net die honderd gulden in de kast. Die heb ik niet gestolen. Daar is voor gewerkt.” 
“Maar ik durf er niet mee naar Jetske”, zei moeder. Jetske Douma had een winkel. Bij 
haar kon je ook ‘borgen’. Dat moest wel, want de vissersvrouwen kregen nooit een vast 
loon in hun hand. Om moeder moreel te steunen, bood ik aan om met haar mee naar 
Jetske te gaan. Toen mijn moeder het ‘geborgde’ en de nieuwe boodschappen moest 
betalen, haalde ze met een gezicht of ze een misdaad had begaan het biljet uit haar zak 
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en legde het op de toonbank. Jetske gaf moeder wisselgeld en het drama was voorbij. Ik 
geloof dat mijn moeder nog nooit zo’n bedrag in handen had gehad.” (Evert de Vries, 
Herinneringen aan de ansjovistijd. Weekblad Zuid Friesland) Armoede was in die jaren 
natuurlijk wel een normaal maatschappelijk verschijnsel en zeker niet voorbehouden aan 
de Lemster vissers. De arbeiders uit de veengebieden achter De Lemmer waren niet naar 
deze havenplaats getrokken, omdat het daar nog slechter zou zijn dan in het veen. In 
tegendeel. In de Zuiderzeerapportages van Redeke uit 1905, bedoeld als advies aan de 
regering in verband met de eventuele afsluiting van de Zuiderzee, werden ondermeer 
besommingen weergegeven over de inkomsten van vissers met een Lemsteraak. De 
winst voor de schipper tijdens een goed visseizoen zou volgens de rapporteurs zo gering 
zijn, dat hij nooit uit de schulden kon komen. Op dat soort pessimistische berekeningen 
is later mijns inziens terecht de nodige kritiek gekomen. Jan Wouda uit De Lemmer, zelf 
visserman geweest, schreef daar in het Weekblad Zuid Friesland (december 1985) als 
volgt over: “Maar een commissie die is ingesteld om rapporten te maken van kosten die 
er zullen komen om de visserlui schadeloos te stellen als de Zuiderzee wordt afgesloten, 
maakt alles natuurlijk zo zwart mogelijk. (…) Bij de schippers was er altijd nog wel 
brood op de plank. Wel werd ervoor gezorgd dat er ’s winters een voorraad aardappelen 
en een paar potten met gesmolten rundvet met kaantjes in de kelder lag en dat er 
brandstof in huis was. Maar bij de armsten kwam het er vaak niet van. Als er ’s winters 
was geborgd, moest er ’s zomers afbetaald worden. En bij de armsten waren vaak de 
meeste kinderen, soms kwam er elk jaar één. En zo bleven de armsten arm. (…) 
Nergens langs de hele Zuiderzee zag je zo’n mooie gemengde vissersvloot als bij ons in 
Lemmer: botters en schouwen, maar vooral de mooie Lemsteraken, gebouwd door de 
gebroeders De Boer uit Lemmer en Bos uit Echtenerbrug. En wat dacht u, dat dat van 
de armoede kwam? Nee, dat kwam omdat er een goede boterham mee te verdienen was. 
Maar je moest, en dat is nog zo, wel je best doen, op de kleintjes letten en zo weinig 
mogelijk in de kroeg komen. Zodoende ging het de één beter dan de ander. (…) Maar 
laten we weer eens naar de zogenaamde ‘armoede’ kijken onder de visserslui. Zo begin 
1900 gingen veel schippers over op grotere vissersvaartuigen. Ook kwamen 
binnenvissers de zee bevissen. Zoals Willem Toering met de botter LE 62, Siebe 
Kooistra met de aak LE 37, Willem van der Bijl met de LE 28 en de Poepjesen van de 
Tjonger met dikke Jan voorop, maar die zat meestal op Urk waar ook zijn vrouw 
vandaan kwam. Dan had je Pieter Poepjes die al in 1898 een aak liet bouwen in Joure die 
de LE 39 werd. Liekele liet een botter bouwen, ook in Joure. Dat was de enige botter die 
in Friesland is gebouwd en dat was aan het model ook wel te zien. Het was wel een goed 
zeeschip, de LE 69. Dan volgt zijn broer Lambertus Poepjes met de botter LE 30, 
Johannes met botter LE 57 en Douwe, maar die was palinghandelaar. Ook begonnen 
toen vier broers Coehoorn. De oudste was Dirk met een mooie houten aak, de LE 23. 
Lubbert met de ijzeren aak LE 3, Janus met de LE 76 en Rienk met de LE 20. Beide van 
hout, de aken dan. Dat waren leuke mensen en muzikaal! Lubbert en Rienk met trompet 
en trombone waren gewaardeerde leden van ‘Excelsior’, evenals nog wel acht andere 
visserlui.   
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Stavoren, 1927. Staverse vissers met hun staande netten.(Foto: FFG)  

  

Ik heb vroeger al eens geschreven over een ‘Concert in Staveren’. Het zal in 1916 of 
daaromtrent zijn geweest dat op een zondagmiddag in Stavoren een groot deel van de 
Lemstervloot lag. Het was in het ansjoopvissen, de beug was overgehaald, de middagpot 
was gebruikt, toen Seerp Blaauw zei: “Sòlle we ’n stikje spielje?” Seerp viste toen met 
zijn broer Hendrik met de LE 15. De muzikanten zaten op de kant van de wal. Lubbert 
en Seerp bespeelden trompet of piston, Rienk en Johannes Wouda trombone, Hendrik 
de Blaauw, Andries en Johannes Bakker alle drie klarinet en Piet Bakker de kleine trom. 
Ik hoor Seerp nog zeggen: “Eén, twee, drie” en daar knallen ze een mars over de haven 
wat je bijna in Lemmer kon horen. Als het in Lemmer was geweest, had de halve 
Lemmer op de kant gestaan. Niet zo in het dooie Stavoren. Daar kwam de veldwachter: 
ze moesten ophouden. Seerp zei: “Jongens, kom bij mij op de plecht (dat is het voordek, 
voor de mensen die dat niet weten) dan maakt hij ons niks.” En ze gingen gewoon door. 
(Jan Wouda: Niet alle Lemsters waren arm. In: archief Brilleman, FSM) Jan Wouda wijst 
denk ik terecht op het discutabele karakter van de inkomensplaatjes die Dr. H.C. Redeke 
als wnd. wetenschappelijk adviseur voor de regering in 1905 maakte van de 
Zuiderzeevisserij. Ook in goede jaren zouden de beste vissers bij hem nooit uit de rode 
cijfers komen. Netto zouden de schippers met hun aken slechts een paar honderd 
gulden per jaar overhouden van de visserij. Te weinig om van te leven. De overzichten 
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van inkomsten en uitgaven zien er heel objectief uit, het is immers cijfermateriaal, maar 
kloppen de cijfers wel? Waarom zouden de vissers aan onderzoekers uit Den Haag 
vertellen wat zij verdienen met de visserij? Zij hielden echt geen bedrijfsadministratie bij. 
De handel was een dynamisch proces dat eindigde met contante betalingen. Er zijn van 
vissers gegevens bekend dat zij niet een paar honderd, maar een paar duizend gulden 
overhielden na aftrek van alle kosten. In 1893 was ook nog eens de Wet op de 
bedrijfsbelasting in werking getreden. Het inkomen dat een ondernemer verwierf, werd 
vanaf dat jaar belast. Dat maakte het helemaal begrijpelijk dat de vissers terughoudend 
waren met het verstrekken van informatie over hun inkomsten. Ook Redeke was zich 
bewust van de weerstanden onder de vissersbevolking bij het geven van informatie. In 
zijn Zuiderzeerapport van 1907 kwam hij tot de conclusie dat de invoering van 
maatregelen ‘tot heil der visschersbevolking’ eerder op verzet dan op de medewerking 
van de zijde van de vissers zou kunnen rekenen, omdat ‘de visschers (geen) vertrouwen 
(…) schenken in bemoeiingen van Staatswege.’ (In: Bossaers, 1987, p. 85). Ondertussen 
zorgden de inkomensplaatjes van Redeke in Den Haag voor een beeld dat de 
Zuiderzeevisserij een armoedig gebeuren was. De afweging voor de politiek werd of het 
Rijk veel geld moest uitgeven aan wat door veel parlementariërs werd gezien als een 
ongewis avontuur: de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Met die afsluiting 
werden door de voorstanders wel gouden bergen beloofd door de nieuwe 
landbouwinkomsten, terwijl ook de veiligheid, de voedselvoorziening en de 
zoetwatervoorziening verbeterd zouden worden. Daar was na de Zuiderzeeramp van 
1916 en de voedselschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog wel behoefte aan. Aan de 
debetzijde stonden niet alleen de kosten van de afsluiting en inpoldering, maar ook de 
kosten van een koude sanering van de Zuiderzeevisserij. Die zouden echter beperkt 
blijven gezien de uitzichtloze armoede  bij de vissers zoals Redeke die had beschreven. 
De Zuiderzeevissers die hun inkomsten bewust aan de lage kant hielden, beseften niet 
dat ze op die manier mee hadden gewerkt aan hun eigen ondergang. Dat de kosten van 
de afsluiting van de zee ook nog eens bewust te laag werden geraamd, om het parlement 
maar mee te krijgen in de besluitvorming, maakt dit ‘bouwen aan de toekomst’ tot een 
mooi voorbeeld van ‘politiek’ bedrijven.   
  

Het vissersbestaan op zee was “vrij en ongebonden”, wat voor veel jonge mannen 
aantrekkelijk leek, maar er moest bij de visserij wel hard gewerkt worden en niet alleen 
bij mooi weer. Zelfs als in de winter het water dichtgevroren was, werd er nog gevist. 
Op spiering en aal, onder het ijs. In het voorjaar, als de Zuiderzee weer redelijk ijsvrij 
was, werd reeds vroeg in het jaar weer uitgevaren om haring, bot of spiering te vangen. 
De vissers in De Lemmer zagen na strenge winters met lede ogen aan, dat hun haven 
lange tijd ingesloten bleef door het ijs op de Zuiderzee. Met zuidwestenwind dreef alle 
ijs vanuit de Kom naar De Lemmer, zo leek het wel. De haven van Stavoren was al 
lang ijsvrij, want die haven lag op een punt in zee. Door de wind en de getijdenstromen 
om Stavoren verdween het ijs daar veel eerder dan bij De Lemmer. Als de Lemsters 
nog tegen een ijsvlakte of tegen bergen kruiend ijs aankeken, kon er in Stavoren 
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gevaren en gevist worden. Na de strenge winter van 1924 hadden de Lemster vissers zo 
genoeg van al dat ijs voor hun deur, dat ze zich door een sleepboot binnendoor naar 
Stavoren lieten slepen om van daaruit de Zuiderzee op te gaan.   
  

   
 
Op 7 maart 1924 besluiten een aantal Lemster vissers zich door het ijs naar Stavoren te laten 
slepen, waar de Zuiderzee wel bevaarbaar is. (Foto: Spanvis)  

 

   
  

De Lemmer, 1924. Paling vangen onder het ijs met de aalkam. De vissers hebben een lange sleuf uit 
het ijs gezaagd. De middelste visser drukt een stok met daaraan een verticale stalen kam in de 
modder: de elger. De rechter visser trekt dit vistuig door de modder vooruit. De aal overwintert 
opgerold in de modder, maar wordt zo gespiest en omhoog gehaald. De methode is dieronvriendelijk 
en werd uiteindelijk in 1911 verboden. Daarmee was deze dieronvriendelijke praktijk echter nog 
lang niet uit de wereld. (Foto: Spanvis)  
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Lemmer, maart 1924. De LE 23 wordt binnen gesleept, omdat de haven van De Lemmer voor 
zeilschepen onbereikbaar is geworden. Bij De Lemmer hoopt het ijs zich bij zuidwestelijke wind op, 
terwijl de haven van Stavoren snel vrij van smeltend ijs is, vanwege de relatief sterke getijdenstroom 
langs de havenhoofden.  
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De Lemmer. Netten ophangen aan droogstokken op de baan. Het drogen en wekelijks tanen van 
netten was belangrijk om rot in het katoenen want te voorkomen. De baan zag er voor kinderen 
natuurlijk uit als een interessant speelterrein. De netten waren echter kwetsbaar. Het was daarom 
voor kinderen verboden op de baan tussen de netten te komen. (Foto: Spanvis)  

  

IJsgang was tegenslag door overmacht, door weersomstandigheden. De vissers kenden 
ook tegenslag door schade aan de netten. Uiteraard schade door gebruik, door het haken 
van de netten achter scherpe voorwerpen, maar ook door ongedierte. Bijvoorbeeld 
vernieling door krabben. De Leeuwarder Courant meldt in 1907: “In de Zuiderzee leeft een 
diersoort, die vooral in de zomermaanden voor de vissers, en in het bijzonder voor hen 
die met staand want vissen (…) een ware plaag is. Het zijn de krabben. Dat deze dieren 
in enorme hoeveelheid de bodem der zee bevolken, kan wel daaruit blijken, dat 
meermalen door een enkele visser in één nacht honderden stuks zijn gevangen. Ja, zo 
talrijk zijn ze in sommige gedeelten der Zuiderzee, speciaal daar waar het water een sterk 
zoutgehalte heeft, dat gedurende een deel van het jaar met staand want niet gevist kan 
worden. Want door de dieren wordt aan de tere en dure netten belangrijke schade 
toegebracht, omdat zij, wanneer zij daarin verward geraakt zijn, aan het garen, hetzij 
zijde of katoen, beginnen te knagen, teneinde te trachten hun vrijheid terug te krijgen.” 
(LC, 21 aug. 1907) De schrijver wijst erop, dat deze beschadiging vooral schadelijk is, 
omdat de krabben niets opleveren en daarom na door de visser gedood te zijn, weer 
overboord worden geworpen. Om van de nood een deugd te maken, vond er echter een 
proef plaats om levende krabben naar de markten van België te zenden, in de hoop zo 
toch nog een cent te verdienen.   
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De Lemmer. In 1926 legde Jan Pen een Scheveningse bom aan de kade van de Vluchthaven, waar hij 
een taanderij in had gebouwd. De vissers konden gemakkelijk even langszij schieten om hun netten te 
(laten) tanen. Ze hoefden dankzij deze taanschuit niet langer de netten te vervoeren op een kar om bij 
een taanketel te komen. (Foto: collectie Dick van Dijk, Lemmer)  

  

Tijdens magere jaren ergerden de vissers zich ook aan de natuurlijke jagers op vis:  
de zeehonden en de bruinvissen. Over aalscholvers werd in die tijd nog niet 
gesproken. In 1851 dacht men nog dat de komst van stoomschepen op de Zuiderzee 
de oorzaak was van tegenvallende haringvangsten. Veel vaker werd later gewezen op 
‘het aanzienlijke aantal robben of zeehonden die de haring overdag verslinden en de 
netten der vissers doorbijten.’ Er bleef de vissers dan niets anders over dan ’s nachts 
te gaan vissen, als de zeehonden sliepen. Ook de grote scholen bruinvissen zouden de 
vissers beroven van miljoenen vissen. (LC, 14 oktober, 1898).  
Er was echter niet alleen maar sprake van tegenslag, hoewel…. een teveel van het 
goede het tij ook weer deed keren. Soms werd er zoveel haring gevangen, dat er geen 
afzet meer voor was en de vis daarom door boeren als mest op het land werd 
gebruikt. Er gingen zelfs sterke verhalen van vissers die met hun schip vastliepen in 
de dichte haringscholen. In 1898 schreef de LC dat in de Zuiderzee een overvloed 
van haring werd aangetroffen en herinnerde de krant aan een bericht uit het verleden 
“dat de Kuil voor Marken zo vol haring zat, dat men ze langs de kust maar voor het 
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opscheppen had. De massa was zo groot en dicht, dat de beurtschipper van Hoorn 
op Zwolle met zijn tjalk niet buiten de haven kon komen. De landlieden kochten ze 
bij wagenvrachten op en strooiden ze als mest over het land.”(LC, 11 april, 1898)   
  

   
 
De Lemmer. Netten boeten bij de droogstokken op de Baan. (Foto: collectie Dick van Dijk)  

  

De definitieve tegenslag voor De Lemmer was de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering 
van de Zuiderzee. De grootste vissershaven van Friesland zag haar meest ondernemende 
vissers vertrekken naar Makkum en Harlingen, omdat het perspectief om vanuit De 
Lemmer te blijven vissen voor deze vissers weinig aantrekkelijk was. De overheid wilde 
de Zuiderzeevisserij flink saneren. De vissers die op het IJsselmeer wilden blijven vissen, 
moesten nieuwe vergunningen aanvragen voor deze vorm van binnenvisserij. Daar 
hadden veel Zuiderzeevissers weinig trek in. De Lemster vissers ervoeren de locatie van 
hun haven bovendien als een fuik. De vissers zaten door de aanleg van de 
Noordoostpolder bij De Lemmer een doodlopend hoekje. Een ‘stjonkhoeke’, waar alle 
vuil van het IJsselmeer naar toe dreef bij de gebruikelijke zuidwestelijke wind. Oudere 
vissers beëindigden hun bedrijf en maakten gebruik van de Zuiderzeesteunwet. Slechts 
een minderheid bleef vanuit De Lemmer vissen, zolang dat nog loonde.   
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De rondreizende reporter Henri Polak die alle Zuiderzeehavens aandeed, vond Stavoren 
en Hindeloopen maar saaie stadjes. Hij wist niet hoe snel hij deze oorden weer moest 
verlaten. Daar was voor hem niets te beleven. De Lemmer vond hij echter een bijzonder 
aardig plaatsje. Hij schrijft in 1929: “De visserij is hier zeer belangrijk en haar 
nevenbedrijven, het bouwen en herstellen van vissersschepen, de zeilen- en 
nettenmakerij, de rokerij en andere takken van nijverheid, zijn er tot belangrijke 
ontwikkeling gekomen. Voor Lemmer wellicht in de eerste plaats geldt de vraag: hoe zal 
de toekomst zijn, als de stad haar voornaamste bron van welvaart zal hebben verloren? 
Het antwoord laat zich niet lang zoeken. De dood zal heersen, waar nu nog alles leven 
en bedrijvigheid is.” (Polak in: Cohen, 1930, p. 70)  
 

   
  

Lemster vissers omstreeks 1950. De zeilende visserij is voorbij, de grote vloot van aken is verdwenen. 
Een minderheid bleef vissen vanuit De Lemmer, zolang het nog loonde. Vooraan het aakje LE 
10.( Foto: Spanvis)  

  

Niet onbelangrijk voor De Lemmer was ook de verbetering van het grootscheepse 
vaarwater door Friesland. Decennia lang voerden Stavoren en De Lemmer strijd over 
de vraag welke plaats de belangrijkste ‘poort naar het noorden’ moest worden voor 
de scheepvaart. Uiteindelijk besloot de politiek om het scheepvaartverkeer van 
Amsterdam naar Groningen niet langer via een bestaande Friese havenplaats naar het 
grootscheepsvaarwater richting Groningen te leiden. Er kwam door Friesland een 
nieuw kanaal dat aan de moderne eisen van die tijd zou voldoen, het Prinses 
Margrietkanaal dat even na de Tweede Wereldoorlog, in 1951, werd geopend. Dat 
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kanaal werd met een nieuwe sluis direct ten westen van het Ir. Woudagemaal bij De 
Lemmer verbonden met het IJsselmeer. Dat was een verstandig besluit, maar zowel 
Stavoren als De Lemmer waren teleurgesteld. Het scheepvaartverkeer bleef weg uit 
deze havenplaatsen, wat niet alleen door de middenstand betreurd werd. Waar De 
Lemmer rond 1900 bruiste van bedrijvigheid met een grote vissersvloot en een 
drukke doorvoerhaven voor de vrachtvaart, daar kwam De Lemmer na de Tweede 
Wereldoorlog in een uithoekje van het IJsselmeer te liggen, waar de bedrijvigheid aan 
voorbij ging.  
  

   

De Lemmer, als vissershaven in de jaren vijftig. Aal vangen met fuiken.(Foto: Spanvis)  

  

De voor de visserij in De Lemmer zo belangrijke hangbazen/vishandelaren kregen 
het na de afsluiting van de Zuiderzee eveneens moeilijk. De aanvoer van haring en 
ansjovis hield op, zodat de Lemster hangen en zouterijen in zware problemen 
kwamen. Uiteindelijk heeft alleen de firma Sterk de moeilijkheden overwonnen. Als 
internationale vishandel is het bedrijf op dit moment gevestigd in een nieuw pand aan 
de Binnenhaven van De Lemmer naast de voormalige woning van Poppe de Rook op 
het hoekje van de Emmakade.  
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 Lemmer, tijdens de aanleg van de Noordoostpolder en in de jaren vijftig.  
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 10.  De jaarlijkse zeilwedstrijd  
  

Door de beroepsvissers werd er zomer en winter gevist, zolang dat tenminste enigszins 
mogelijk was. In de nazomer werd er echter ook gefeest. Zoals in alle dorpen in 
Friesland in de nazomer dorpsfeesten en kermissen waren, zo kende ook De Lemmer 
zijn ‘Lemster merke’. De bevolking van De Lemmer stond zeker niet bekend om haar 
ingetogenheid, in tegendeel. De Lemsters waren gemiddeld genomen ook zeker geen 
geheelonthouders. Het kon er tijdens feesten dus vrolijk aan toe kon gaan, terwijl 
incidentele uitspattingen bijna structureel waren. Tijdens de kermisweek was er op de 
woensdag altijd een zeilwedstrijd op de Zuiderzee, waar ook vissersschepen (“zonder 
onderscheid”) aan mee konden doen. De vissers zetten voor die wedstrijd zoveel 
mogelijk zeil op hun aak om een maximale snelheid te kunnen halen. Zij beschikten 
uiteraard niet over speciale wedstrijdtuigen, zoals wel gebruikelijk was bij eigenaren van 
tjotters, Friese jachten en boeiers die regelmatig een wedstrijd zeilden. De vissers 
vergrootten het zeiloppervlak van hun aak door alles te hijsen wat ze maar aan zeiltjes 
konden vinden. Normaal was een aak getuigd met grootzeil en fok, een tuig dat uit te 
breiden was met een kluiver en een bezaan. Zeiltechnisch is het vooral aan de wind beter 
te varen met een eenvoudig tuig. Zeilen beïnvloeden elkaar. Hoe meer zeilen de schipper 
hijst, des te moeilijker wordt het alle zeilen zo te trimmen dat ze optimaal werken. Zeker 
aan de wind is de meest rendabele combinatie die van het grootzeil en de fok, waarbij 
fok en grootzeil optimaal op elkaar worden afgesteld. Voor de wedstrijd bij De Lemmer 
is dat voor de vissers niet zo relevant. De Lemster vissers hadden bij een matig windje 
met alleen fok en grootzeil gewoon te weinig zeil op hun aak staan, dus voegden zij naar 
willekeur allerlei driehoekige zeilen toe. Zo’n ingewikkeld tuig zeilde  aan de wind 
weliswaar niet optimaal en ook het overstag gaan werd een manoeuvre waarvoor alle 
hens aan dek moesten, maar het zorgde wel voor meer snelheid dan het basistuig. 
Bovendien zeilden zij geen lange kruisrakken, maar vooral wedstrijdkoersen met halve 
en ruime wind. Dan is het belangrijk veel zeil te voeren en wordt de optimale trim 
minder belangrijk. Tenminste leverde de creatieve tuigage van de Lemsteraken tijdens de 
wedstrijden spectaculaire plaatjes op voor de toeschouwers.   
Tot 1851 werden zeilwedstrijden bij De Lemmer georganiseerd door kasteleins in 
samenwerking met een organisatiecomité. Na 1851 organiseerde de gemeente 
Lemsterland de zeilerij, maar in 1865 nam de pas opgerichte zeilvereniging ‘De 
Zevenwolden’ de organisatie over van de gemeente. Dat was nog voor de bloei van de 
visserij bij De Lemmer. Er werd in de categorie vissersschepen door vissers van de 
Zuiderzee deel genomen met botters en schokkers. De Marker vissers vielen op met hun 
fleurige klederdracht, zeker ook wat betreft de vrouwen. Enige jaren later konden 
werden de categorieën van wedstrijdschepen wat verfijnd. In 1872 bestond de vierde 
klasse bestond uit “visschersvaartuigen, botaken en dergelijke van 10.132 meter (34 voet) 
en daar beneden.” De prijs ging naar D. Bootsma uit De Lemmer. Er waren drie 
mededingers in deze klasse. Vanaf ca. 1890 beschikten de Lemster vissers ook over grote 
schepen. Toen bleek dat zij met hun grote (houten) aken sneller zeilden dan de Markers 
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met hun botters, bleven de Markers weg uit De Lemmer. De Lemster vissers werden in 
de jaren die volgden bekend als de ‘hurdsilers’ van de Zuiderzee. Lemster vissers deden 
vanwege hun succes met hun snelle aken ook regelmatig mee bij zeilwedstrijden vanuit 
Amsterdam. Deze wedstrijden werden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse 
Roei- en Zeilvereniging, de oudste zeilvereniging van ons land, opgericht in 1847 in  
Amsterdam. (In 1848 volgde de zeilvereniging Oostergoo uit Leeuwarden)   
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De zeilwedstrijd bij Amsterdam was bestemd voor vracht- en beurtschepen en voor 
vissersschepen. In 1902 deden alleen Marker botters mee, maar in 1903 verschenen zes 
Lemsteraken aan de start, die in een veld van tien schepen meteen de eerste en de 
tweede prijs opeisten. In 1904 werden alle (geld)prijzen gewonnen door Lemster 
vissers. Ze waren gewoon te snel voor de botters van de westwal. De Lemster vissers 
bereidden zich overigens wel goed voor op de wedstrijd. De aken werden even tevoren 
gehellingd en onder water glad geschrobd. De geldprijzen maakten de tijd die met deze 
zeilerij voor de visserij ‘verloren’ ging meer dan goed.  
  

  
  

Muiden 1915. De Lemsteraak Spes Salutis (LE 88)  van de familie Kingma won de 2e prijs in de 
zeilwedstrijd over 22 zeemijlen bij Muiden. Dit schip stond bekend als de snelste visserman van De 
Lemmer. Zelfs als Kingma een half uur later vertrok dan de anderen en op moest kruisen naar 
bijvoorbeeld de visgronden bij het Enkhuizerzand, kwam hij nog als eerste aan. (Foto: Spanvis)  

  

Na de Tweede Wereldoorlog was de zeilende visserij voorbij. Alleen de eerste jaren na 
de oorlog, toen er een tekort aan brandstof voor de scheepsmotoren was, gingen de 
vissers nog te zeilen. Een paar jaren later werden de zeilen voorgoed opgeborgen op 
zolder. De jaarlijkse zeilwedstrijd met Lemsteraken en andere schepen werd echter wel 
in ere gehouden. De wedstrijddag voor zeilende vissersschepen werd toen georganiseerd 
op de dag van het skûtsjesilen in De Lemmer, in de eerste week van augustus. De vissers 
haalden voor die gelegenheid de oude, opgelapte zeilen weer van zolder, tuigden hun 
aken nog een keer op met alles wat ze aan zeiltjes hadden en zorgden opnieuw voor een 
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prachtig schouwspel. Dat duurde van 1948 tot 1958. Het werd echter steeds moeilijker 
de zeilende vissersschepen van weleer voor één dag met vol tuig een wedstrijd te laten 
zeilen. Veel schepen waren uit de Lemster haven verdwenen. De nog actieve vissers op 
het IJsselmeer schakelden over op moderne motorschepen. Het was vanaf 1960 eigenlijk 
voorgoed voorbij met de zeilerij van de vissers. De fraaie vormen en de uitstekende 
zeileigenschappen van de Lemsteraak waren ondertussen niet onopgemerkt gebleven. 
Lang niet alle Lemsteraken zijn gebouwd voor vissers. Reeds in 1907 werd bij de 
Gebroeders De Boer een aakjachtje gebouwd, de Orion, voor een particulier. Voor de 
pleziervaart, voor de recreatie. Anders dan bij de meeste andere vissersschepen van de 
Zuiderzee bestond er vrijwel vanaf het begin bij jachtschippers belangstelling voor dit 
scheepstype. In 1917 werd in Drachten, op het Buitenstvallaat, reeds een groot 
Lemsteraakjacht gebouwd van 17.50 meter lengte, de Brave Hendrik. Spelevaren met 
aken was zeker geen exclusief recht voor vissers uit De Lemmer. Wel mogen de 
Lemsters trots zijn dat dit scheepstype vooral dankzij de Gebroeders De Boer die 
karakteristieke vorm kreeg en uiteindelijk met de naam ‘Lemsteraak’  geschiedenis heeft 
gemaakt als jacht.  

                            
  

                                   Zeilwedstrijd 1890 (Spanvis)  
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        Uitnodiging voor de hardzeilerij op 4 augustus 1926 (Spanvis)  

  

  
  

De Lemmer. De houten aak LE 9 van Harrit Kingma in de wedstrijd, voorzien van een topzeil. 
(Foto: Spanvis)  
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De Lemmer. Wedstrijdschema: Van de startlijn naar het westen, om de boei terug en dan om de boei (= 
schip met vlag) bij de startlijn naar het zuiden, om de boei terug en dat drie keer. Aankomst in de 
havenmond. Bij westenwind betekende deze wedstrijdroute één kort kruisrak, dan terug voor de wind, 
voor de haven oploeven tot halve wind naar de zuidelijke boei, daar een gijp en met halve wind weer terug 
naar de haven en dat drie keer. Bij zuidwestenwind werd er nog minder gekruist. Zoals we weten is 
“voor de wind iedereen een hardzeiler”. Dan komt het minder op zeilkunst aan en meer op zoveel 
mogelijk zeil voeren. Dat verklaart wellicht de vrolijke tuigage van de aken tijdens de wedstrijden. De 
organiserende Watersport Vereniging “De Zevenwolden” uit Lemmer behoort tot de oudste verenigingen 
van het land. Ze werd in 1865 opgericht en is genoemd naar haar thuisbasis: de gemeente met zeven 
polders (geen bossen!) (Spanvis)  
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De Lemmer, publiek voor de wedstrijd op het westelijk havenhoofd.(Foto: Spanvis)  

  

  
  

Lemmer, ca. 1950. De LE 35 aan de wind in de wedstrijd.   
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Voorop de botter LE 21 van Andries Fleer. De een na laatste aak in de sleep is de Poolster van 
Rouke Kuipers (LE 47), die met dit schip uit 1899 (Bos, Echtenerbrug) vele prijzen won. (Foto: 
D.v.Dijk)  

  

   
Aan de wind met alleen grootzeil en fok, de optimale combinatie. De LE 67 hier met het tuig van 
de botter van Willem Toering, van de LE 62 (Foto: Spanvis)  
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11.  Van de visserij naar de recreatie  
  

Toen het Nederlands parlement in 1918 onder invloed van de gevolgen van de 
Zuiderzeeramp van 1916 akkoord ging met de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van 
de Zuiderzee, brak er voor de vissers een onzekere tijd aan. Velen wilden aanvankelijk 
niet geloven, dat de Zuiderzee echt af te sluiten was. Tien jaren later was het voor 
iedereen duidelijk dat het wel ging lukken. Dat betekende, dat er een einde zou komen 
aan de Zuiderzeevisserij. Veel oudere vissers konden vanaf 1932 hun bedrijf beëindigen 
en enige inkomenssteun krijgen op grond van de Zuiderzeesteunwet. Veel jongeren 
zochten ander werk. In de landbouw, bij de Noordzeevisserij of bij de aanleg van de 
dijken. In De Lemmer vertrokken diverse vissers met hun schepen naar Makkum en ook 
naar Harlingen, in de verwachting dat op de Waddenzee na de afsluiting nog met succes 
gevist kon worden. De vissersfamilie Bootsma ging in de veertiger jaren, tijdens de 
oorlog, naar Hindeloopen. Vanaf het moment dat het duidelijk was dat de Zuiderzee zou 
veranderen in een zoetwater meer, was het ook afgelopen met de nieuwbouw van 
vissersschepen. Ook het onderhoud aan de schepen schoot er vanaf die tijd wel eens bij 
in. Wel werden in de loop van de jaren twintig de meeste zeilende vissersschepen nog 
van een hulpmotor voorzien. Toen het IJsselmeer een feit was, mocht er aanvankelijk 
van de overheid nauwelijks gevist worden, omdat de uitgezette zoetwatervis een kans 
moest krijgen zich te vermenigvuldigen in dit nieuwe water. Dat werden dus slechte 
jaren voor de overgebleven vissers. Uiteindelijk kon er echter met succes op aal, bot , 
spiering, witvis en snoekbaars worden gevist.  
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De LE 55 van Aant Rienksma verbouwd tot jacht.  
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 Het blijft daarbij opmerkelijk, dat de vissers op het IJsselmeer tot aan de Tweede 

Wereldoorlog bleven vasthouden aan de vertrouwde werkwijzen van vissen met 

zeilschepen uit de Zuiderzeeperiode. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het   
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voor hen duidelijk dat de visserij met zeilende botters, aken en jollen economisch gezien 
achterhaald was. Tot die tijd werden er nog stalen vissersschouwen gebouwd met 
volledige zeiluitrusting en ook het goedkope alternatief van de botter, de stalen Marker 
rondbouw, was ontworpen als zeilschip waar eventueel een hulpmotor in geplaatst kon 
worden. In de jaren vijftig was die vorm van visserij plotseling voorbij. De vissers 
stapten in korte tijd over op kotters met sterke motoren. Het zeiltuig was overbodig 
geworden. De schepen werden in die jaren voorzien van een grote buiskap en daarboven 
een steunzeiltje tegen het slingeren dwars op de golven. Veel van de wat grotere, stalen 
vissersschepen, zoals de Lemsteraken, waren in de jaren vijftig voor de vissers nog wel te 
gebruiken. Ze werden omgebouwd tot motorschepen met slingerzeil. De houten botters 
werden voor schappelijke prijzen te koop aangeboden of waren reeds zo sterk verrot, 
dat ze gesloopt werden of als wrak in een hoekje van de haven half onder water met de 
buik in de modder lagen te wachten op de definitieve ondergang. De ijzeren lemsteraken 
deden het wat dat betreft dus veel beter dan de houten botters. Zij waren beter bestand 
tegen veroudering en bovendien beter geschikt om gemotoriseerd te worden. Veel aken 
konden nog tot in de jaren zestig gebruikt worden in de visserij. Maar ook daar kwam 
een einde aan. De laatste Lemster visaak was de LE 50, die pas in 1974 werd verkocht 
aan een particulier.  
  

  
  

De oude LE 8 van Jan de Blauw was de laatste Lemsteraak die (in 1913) bij De Boer voor de visserij 
is gebouwd. De Blaauw viste ermee van 1913 tot 1939. Harrit Kingma nam dit snelle schip over en 
viste ermee onder nummer LE 9 tot na de oorlog.  In 1946 werd de aak verkocht aan de fam. 
Kwakman in Volendam (VD 128). Tot 1963 werd het schip gebruikt voor de visserij. Daarna kreeg 
de aak een recreatieve bestemming in Duitsland. In 2008 werd het schip op de Blomwerf in 
Hindeloopen gerestaureerd. (Foto: D. Blom)  
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Volendam, 1963. De overdracht van je aak is niet het gemakkelijkste moment.  
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Volendam, 1963. Verkoopkeuring van de VD 128.(ex LE 8)  

  

  
  

De voormalige vissersaak LE 8 (en LE9 en VD 128) werd in 2008 gerestaureerd op de Blomwerf 
te Hindeloopen. (Foto: D. Blom)  
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Rond 1960 ontstond er echter nieuwe interesse voor de voormalige vissersschepen van 
de Zuiderzee. Particulieren ontdekten de schoonheid van deze schepen. Watersporters 
kochten oude vissersschepen en gingen er zelf mee varen. Voor het plezier, voor de 
recreatie. Daardoor werden veel fraaie vissersschepen van de ondergang gered. In de 
jaren direct na de Tweede Wereldoorlog dreigden veel houten ronde en 
platbodemjachten verloren te gaan. Het waren H. Halbertsma, de toenmalig conservator 
van het Fries Scheepvaartmuseum, C.J.W. Waning, een voormalig marine officier en de 
Amsterdamse commissaris H. Voordewind die in 1953 een stichting in het leven riepen: 
Het Stamboek voor Friese Ronde jachten. Zelf bezaten zij respectievelijk de boeiers 
Constanter en Maartje en het Fries jacht Dolphijn. In 1955 ging deze organisatie op in 
de breder georiënteerde ‘Stichting Stamboek voor Ronde en Platbodemjachten’. Deze 
stichting (SSRP) ging zich bezighouden met het registreren in een stamboek van alle 
ronde en platbodemjachten die voldeden aan de door de SSRP voor die typen schepen 
opgestelde criteria. Ook Lemsteraken konden (uiteraard) opgenomen worden in dit 
stamboek. Veel nieuwe eigenaren van voormalige vissersaken hebben hun schip bij het 
Stamboek laten registreren, maar niet iedereen wilde dat en ook niet iedereen die dat wel 
ambieerde, werd toegelaten. Hun schip moest immers wel voldoen aan de criteria die 
voor dat scheepstype golden. De SSRP wilde de schepen behouden in hun 
oorspronkelijke vorm, maar erkende tegelijkertijd het bestaan van een dynamiek van 
veranderingen en aanpassingen bij deze schepen in de actualiteit. Ze wilde niet met de 
rug naar deze werkelijkheid staan. De SSRP onderkende dat schepen wat vorm en 
uitrusting betreft zich altijd hebben ontwikkeld in de tijd, maar wilde tegelijkertijd wel 
door het hanteren van nauwgezette criteria per scheepstype, de ‘oorspronkelijke’ vorm 
van de schepen behouden. De SSRP zag echter ook wel, dat eigenaren van traditionele 
jachten zich niet dogmatisch konden onttrekken aan de technische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en mogelijkheden die zich bij de jachtbouw voordeden.   
  

Voor de Lemster vissers van weleer was het meegaan in actuele ontwikkelingen 
helemaal geen probleem. Zij schaften zich een aak aan als werkschip. Zij dachten 
pragmatisch, functioneel en economisch. Het schip was een middel om bepaalde 
soorten vis te vangen. Daartoe werd het schip door hen probleemloos aangepast aan 
de eisen van het werk zoals zij die ervoeren. Op het moment dat een Lemsteraak niet 
meer rendabel gebruikt kon worden als vissersschip, werd het schip verkocht en 
moest er een ander soort schip komen.   
  

De jachtschippers die uiteindelijk in het bezit kwamen van deze afgedankte 
Lemsteraken hadden heel uiteenlopende bedoelingen met hun schepen. Een aantal 
van hen wilde het nieuw verworven schip zoveel mogelijk terugbrengen in de 
‘originele’ staat van zeilend vissersschip van rond 1930 en in die vorm behouden als 
jacht. Anderen interesseerden zich minder voor die zgn. oorspronkelijke vorm. Zij 
genoten meer van wat zo’n oude visserman zoals ze die gekocht hadden hun nog  te 
bieden had, zolang het duurde. Echte investeringen in de schepen bleven bij hen 



 

  200 

meestal achterwege. En er waren watersporters die de vissersschepen wat (lieten) 
ombouwen naar eigen inzicht om meer comfort te hebben op hun nieuwe toerjacht. 
Zij sloopten de bun uit het schip en overdekten een deel van de kuip met een kajuit. 
Ook de tuigage werd vaak aangepast. De mast werd strijkbaar gemaakt en de losse 
kluiverboom werd weggelaten of kreeg met wat speciaal beslag een vaste plek voorop. 
De bezaan werd al helemaal niet meer gebruikt. Door die vrij willekeurige 
aanpassingen en verbouwingen kreeg zo’n schip een uitdossing die weliswaar door de 
eigenaar gewenst werd, maar die niet altijd als een verfraaiing van het model kon 
worden gezien.  
  

Het opstellen van criteria door de SSRP was in die situatie daarom zondermeer 
nuttig. De stichting bood een standaard waar de nieuwe jachteigenaren zich naar 
konden richten, zodat voorkomen werd dat de schepen in korte tijd door willekeurige 
aanpassingen bijna onherkenbaar zouden worden. Immers, ontwerpen van 
Lemsteraken met een lange kiel (Kersken Sr., 1963) of met een midzwaard (de 
Alcedo II uit 1927, een 17 meter lange aak van ontwerper D. Zijlstra, die in 1951 
daarmee werd voorzien) zijn qua opzet heel goed te verdedigen, maar doen afbreuk 
aan het uitgangspunt van de Lemsteraak als platbodem met zijzwaarden.  
  

Zoals gezegd waren meer vermogende particulieren in binnen- en buitenland al vanaf 
het begin van 1900 geïnteresseerd in de Lemsteraak als jacht, vanwege de uitstraling 
van het scheepstype. Het was voor hen een platbodem jacht met een fraaie vorm, dat 
de door hen gewenste ruimte bood in combinatie met goede zeileigenschappen. In 
1904 werd bij De Boer in Lemmer het eerste aakjachtje Orion gebouwd en in 1911 
de Salamander van bijna 15 meter. In 1913 liep het jacht Trekvogel bij de Gebroeders 
De Boer van stapel, een aak van 17.50 meter en weer twee jaren later de Onrust, een 
aakjacht van 15 meter.. Die  grote schepen werden gevaren met personeel en hadden 
zeker ook een representatieve functie voor de eigenaar. De reeds bestaande 
belangstelling bij vermogende jachtschippers voor de Lemsteraak als jacht kreeg in 
1957 een extra impuls door de bouw van ‘De Groene Draeck’. Dit ‘Prinsessenjacht’ 
was een 15 meter lange Lemsteraak, die bedoeld was als cadeau voor de 18e 
verjaardag van kroonprinses Beatrix. Het schip was door Arie de Boer in De Lemmer 
ontworpen en in detail uitgewerkt door Henk Lunstroo. De aak werd gebouwd in 
Amsterdam, bij De Vries Lentsch.  
  

Gedurende de afgelopen decennia is de Lemsteraak ook populair geworden bij 
jachteigenaren die behalve toertochten ook wel eens een wedstrijd wilden zeilen. Zij 
hadden belang bij snelle schepen en eigenlijk hebben alle zeilers daar belang bij, ook 
de toerzeilers. Met moderne ontwerptechnieken rolden fraaie ontwerpen van de 
tekentafels (of beter: uit de computers) en deze nieuwe aken zeilden beter dan aken 
ooit hadden gedaan. De technische mogelijkheden van constructie en uitrusting van 
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jachten zijn de afgelopen decennia in een stroomversnelling geraakt. Praktische 
effecten van aanpassingen kunnen berekend worden met  
computersimulaties. Ontwerptechnisch is het fascinerend te zien hoe designers erin 
slagen ogenschijnlijk plompe aken te tekenen die in werkelijkheid slanke snelheidsduivels 
zijn. Historisch gezien is het opmerkelijk dat de spantvorm van de houten visaak 
terugkeert bij deze snelle aken. De rondspantvorm van de ijzeren aken is vervangen door 
de knikspant met plat vlak, zoals de houten aken hadden. Wel is de knik netjes afgerond 
en boven water onzichtbaar. Op relatief vlak water is zo’n aak sneller dan een 
traditionele rondspant aak. Op zee is die vorm weliswaar niet te verkiezen, maar deze 
aken zijn niet bedoeld voor het grote water. De open kuip maakt ze veel te kwetsbaar. 
Een golf die via de kuip in het schip komt, zou de stabiliteit dramatisch verslechteren.  

 

Drachten, 2009. Het platte vlak van een moderne wedstrijdaak (Foto: Dirk Huizinga)  

De toepassing van nieuwe materialen en technieken bij de bouw van Lemsteraken en 
de aanpassingen van rompvorm en tuigage van de schepen, kwamen al spoedig op 
gespannen voet te staan met de criteria die het SSRP had opgesteld. De SSRP maakte 
zich zorgen of met dergelijke ontwikkelingen de nieuwe aken de afgesproken 
vormgeving en uitrusting behielden. Zo’n discussie over innovatie enerzijds en 
behoudscriteria anderzijds is natuurlijk toe te juichen. Zonder criteria zou er een 
ontwikkeling op gang komen waardoor de aak waarschijnlijk na enige tijd veranderd 
zou zijn in een ander soort schip. Zonder ontwikkelingen op technische gebied zou de 
aak echter een klassieker worden zonder toekomst. Juist het feit dat er een ware strijd 
werd en wordt geleverd over de vraag wat wel en wat niet mag bij de innovatie en 
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ontwikkeling van nieuwe Lemsteraken, is een bewijs dat het scheepstype leeft en 
toekomst heeft. Althans, zolang niet iedere zinvolle innovatie op grond van 
ideaaltypische normen wordt verboden. Een zo goed gelijnd en snel zeilend 
vissersschip als de Lemsteraak bleef niet onopgemerkt in jachtkringen. Reeds in 1907 
bouwde De Boer zijn eerste Lemsteraakjachtje en niet veel later zijn er op diverse 
werven grote aken gebouwd van wel 15 meter en langer. De aakjachten die De Boer 
bouwde, kwamen als ‘boeier’ in de werfboeken te staan. Ook die luxe jachten geraken 
na jaren van gebruik in een situatie dat ze toe zijn aan groot onderhoud of aan een 
restauratie. De aanblik van zo’n oude dame roept bij velen gevoelens van respect en 
verwondering op. Oud is anders dan nieuw. Ouderdom draagt een geschiedenis in zich. 
Oud is daarmee geheimzinnig en prikkelt de fantasie. Zo’n jacht heeft gevaren in tijden 
die wij niet kennen, maar waar we ons nog wel een beeld van kunnen vormen. Zo’n 
jacht verdient het in veel gevallen om opgeknapt te worden, hoewel het vreemd genoeg 
daarna vaak gedaan is met die geheimzinnige luister van vervlogen tijden. Opgeknapte 
schepen tonen hun geschiedenis nog min of meer, maar gerestaureerde schepen 
beginnen gewoon een nieuw leven, alsof er niets aan vooraf is gegaan.   
  

   
 
Lemsteraakjacht Half Moon. Deze aak werd in 1905 te Joure als vissersschip voor Arend Poepjes 
(LE 104)  gebouwd door Auke van der Zee. Salden Charpie en T.A.Stone, Canadese diplomaten 
in Nederland, lieten de aak in 1951 verbouwen tot jacht.. Zo te zien is de kajuit wel erg hoog 
uitgevallen. In 1965 werd de aak overgenomen van de Canadese diplomatieke dienst door G. van 
Nieuwenhuizen die het schip de naam ‘Halve Maan’ gaf.  
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De botter LE 72, ‘Jonge Klaas’ van Jelle Koornstra. Van de visaken die over gingen naar de 
recreatie, werden de meeste verbouwd tot jacht. Bij de botters gebeurde dat niet. Een visbotter is 
eigenlijk niet zo geschikt om als jacht te gebruiken. Het model is echter inspirerend. Liefhebbers van 
botters richtten daarom een vereniging op om de botters te behouden in oorspronkelijke staat. Van de 
houten visaken uit De Lemmer is er slechts één overgebleven, terwijl er nog diverse houten botters 
dankzij restauraties als (charter) jacht in gebruik zijn.    
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Lemmer, ca. 1900. De Zijlroede met een vislegger (links) en nog zonder Lange brug over de vaart.  

  

  
  

Lemmer, ca. 1900. De brug over de Zijlroede lag zo’n 100 meter oostelijker dan de huidige 
Flevobrug.  
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Bijlagen  
  

Bijlage I:   De Lemster vloot rond 1900  

  

De totale vloot van De Lemmer bestond in 1907 uit 93 vaartuigen, waarvan 12 
botters, 46 aken, 17 ijzeren aken, 5 schouwen, 2 pluten, 7 open boten en 1 schuitje. 
Voorts een drietal vrachtschepen: het ijzeren aakschip LE 70 (225 ton) en 2 tjalken, 
de LE 78 (160 ton) en LE 90 (70 ton). In de lijst wordt als scheepstype vele keren 
‘aak’ aangegeven en soms ‘ijzeren aak’. De aken waren van hout. In 1907 waren er 
nog 46 houten Lemsteraken in gebruik en slechts 17 ijzeren. Die houten aken waren 
wel aan vervanging toe. Van deze aken is alleen de LE 39 bewaard gebleven, de 
andere zijn verloren gegaan. De vele staalijzeren aken die begin 1900 gebouwd zijn, 
waren beter bestand tegen de omstandigheden op de Zuiderzee. Daarvan zijn er vele 
nog in de vaart.  
De schepen voerden het visserijteken dat door de gemeente toegekend was aan de 
plaatselijke visser. Ieder overzicht van een visserijvloot is daarmee een 
momentopname. Een visser die zijn schip verkocht en een ander schip aanschafte, 
behield zijn eigen nummer en bracht dat aan op zijn nieuwe schip. Hetzelfde 
visserijteken kwam in de loop der tijd dus voor bij verschillende schepen.  Een goed 
voorbeeld daarvan is de ‘Eersteling’, de aak LE 28 die W. van der Bijl uit De 
Lemmer in 1900 bij De Boer liet bouwen. Dit schip was een eerste probeersel bij De 
Boer om een aak in ijzer te bouwen. Van der Bijl verkocht de ‘Eersteling’ in  
1933 naar Makkum, aan G. Mulder die met het schip voer onder visserijteken WON 
10. Twee jaren later visten de gebroeders H. Blom uit Hindeloopen ermee onder 
nummer HI 8. In 1948 ging het schip over naar Stavoren, naar de vissers H. & W. 
van Dijk als ST 10. In 1955 kocht J. Schilder uit Volendam de aak en viste ermee met 
visserijteken VD 4. In 1957 ging dit vissersschip over in particuliere handen, voor 
recreatief gebruik.  
De verplichting voor vissers om zich in hun gemeente te laten registreren en het 
toegekende visserijnummer zichtbaar te voeren op de schepen, was ingevoerd in 
1882. In 1911 was er een hernummering nodig, omdat de Zuiderzeevisserij toen 
wettelijk beschouwd werd als kustvisserij. Een aantal vissers kreeg een nieuw (en 
lager) nummer. In het verleden was het gebruikelijk om door te nummeren, ook als er 
lagere nummers waren die niet meer gebruikt werden. Die vrij gekomen (lagere) 
nummers werden bij de hernummering van 1911 opnieuw gebruikt. In 1932 moesten 
de vissers die bleven vissen op het IJsselmeer opnieuw geregistreerd worden, 
aangezien die visserij beschouwd werd als binnenvisserij en niet langer als kustvisserij. 
Voor een aantal Lemster vissers was dit een reden om als visser te stoppen, anderen 
verplaatsten hun bedrijf naar Makkum of  Harlingen om kustvisser te kunnen blijven. 
Weer anderen lieten zich registreren als IJsselmeervisser. Aanvankelijk hoefden zij 
geen visserijnummer te voeren, maar daar kwam de overheid snel van terug. Vanaf 
1935 moesten ook de IJsselmeervissers hun nummer op het schip aanbrengen.  
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De Lemstervloot in 1886. Uit: P. Dorleijn, Van gaand en staand want. Dl V.  
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Lemmer, jaren vijftig. In de jaren dertig werd bij de IJsselmeervissers van De Lemmer ook een nieuw 
scheepstype populair: de stalen sloep, uitegerust als zeilschip met hulpmotor. Deze sloepen deden ook 
mee met de zeilwedstrijden en bleken in veel gevallen sneller te zeilen dan de visaken uit De Lemmer.  
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De lemstervloot in 1904:  LE registratie  schipper/eigenaar , schip, naam 

  

1  R. Hoekstra     botter     Anna Maria  

2  T. Wouda      ijzeren aak   It is mei sizzen net to dwaen 

4  Jacob J. Visser    aak      De jonge Steven  

5  Steven R. Visser    botter     De goede Vischvangst  

6  Auke Bakker 

          (eig. J. Sterk)  

  ijzeren aak   Vier Gebroeders  

7  L. Bootsma     aak      De Zuiderzee  

  (eig. J. de Jager)     

8  A.J. Visser     aak      De Vier Gebroeders  

9  J. Kingma      aak      De goede Vischvangst  

10  S. Rottiné      aak      De haringvangst  

12  Joh. Visser     ijzeren aak   De Hoop  

15  A. de Blaauw    ijzeren aak   Albatros  

16  R. de Jong     aak      De Vrijheid  

17  Sake Visser     ijzeren aak   De Dolphijn  

  (eig. J. Sterk)     

18  R. Hoekstra     botter     Het dorp Lemmer  

20  Jan H. Visser    aak      De drie Gezusters  

  (eig. J. Sterk)     

21  Harmen Wouda    botter     De drie Gebroeders  

22  M. v.d. Bijl     aak      De vier gebroeders  

23  Dirk Coehoorn    aak      De Jonge Jan  

24  J. Visser Kz     pluit     Zuiderzee 2  

  (eig. P. de Rook)     

25  G.G. Bootsma    aak      De drie Broeders  

  (eig. P. de Rook)     

28  W. v.d. Bijl     ijzeren aak   Eersteling  

29  S. Kuipers      aak      Mars  

36  Jan B. Visser     aak      De goede verwachting  

37  S. Kooistra     aak      Eensgezindheid  

38  Jan Pen      aak      De vier Gebroeders  

44  A. Scheffer     aak      Zuiderzee  

  (eig. P. de Rook)     

47  R. Kuipers     ijzeren aak   Poolster  

48  F. van Doorn    aak      Welvaart  
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49  K. Kuipers     schouw    Flevo  

  (eig. J. Sterk)    

50  Wed. H. de Vries   aak      De Vrouw Margje  

55  H. Koornstra    aak      De jonge Aäron  

57  Joh. Poepjes     aak      Zebra  

60  W.v.d. Bijl     aak      Nooit Volmaakt  

61 F. Bootsma      aak      De jonge Gauke  
62 W. Toering      botter     Soli Deo Gloria  
70  G. van der Zee                 aakschip  Petronella Cornelia  
73 S. Zandstra      aak      De vrouw Aaltje  
74 J. Kalsbeek      aak      Excelsior  
78  J. Pilon      tjalk     De twee Gebroeders  
89 Jan Pen      aak      De vrije Fries  
90 L.v.d.Zande     tjalk      De West-Fries  
91 A.v.d.Bijl      aak      De jonge Trientje 95 W. Urk   

     aak      Hendrika  
96 J. Coehoorn     aak      De vrouw Margje  
97 J. Mulder      aak      De jonge Philippus  
98 J. de Blauw      aak      De jonge Lieuwe  
100 J. Tijsseling      open boot    De jonge Hendrik  
101 Hermanus Wouda`   botter     De jonge Jan  
108  J. Steenstra     open boot    De nieuwe Zorg  
110  V. Kooistra     botter     Nieuwe Onderneming  
112  J. Schroor      open boot    Lemmer  
117 H. Tijsseling     pluit      Vijf Gebroeders  
118 K. Visser      open boot    Jonge Jan  
119 R.A.Visser      aak      Ziet op Uzelve  
124  H.H.Visser     aak      De Harmonie  
126  J. Koornstra     botter     De jonge Klaas  
  (eig. J. Sterk)  
128 D. Coehoorn    aak      De jonge Jan  
129 S. Zandstra      aak      De Vrijheid  
130 W. Scheffer     botter     Paul Kruger  
131 R. van Slageren    open boot    De jonge Thienes  
134  A. Rienksma     aak      Transvaal  
136 S. Zeldenthuis    ijzeren aak    De jonge Wiebren  
137 A. Fortuin      aak      De vrouw Trijntje  
138 Meinte van der Bijl   aak      De vrouw Ida  
139 L. Poepjes      schuitje    De vrouw Fenna  
141 Jan S. Visser     ijzeren aak    De jonge Steven  
142 A.W. de Jong                    aak                         De goede Verwachting  
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143 Jan Pen      botter     De goede Verwachting  
145 Jelle J. Visser    aak      Vooruit  
146 H. Coehoorn    aak      De jonge Jan  
  (eig. J. Sterk)  
147 J.H. Poepjes     botter     De goede Verwachting  
148 P.H. Poepjes    aak      De jonge Hans  
149 S. Zandstra      ijzeren aak    De Toekomst  
156 T. Tijsseling     schouw    De jonge Douwe  
157 H. Mulder      aak      De Snoek  
158 J.A. Visser      ijzeren aak    De jonge Andries  
159 A.S. Visser      schouw    De jonge Steven  
161  L. Poepjes      botter     Schön Wiederein  
164 A.R. Visser      aak      De jonge Kaatje  
165 J. de Blauw      aak      De jonge Lieuwe 2  
166 G.P. Bootsma    aak      De vrouw Antje  
170 A. Rottiné      ijzeren aak    De jonge Schelte  
171 J.R. Visser      ijzeren aak    De zes Gebroeders  
172  
173    
174  ….      ijzeren aak    De vijf Gebroeders  
175  
176 S. Visser      ijzeren aak    De vijf Gebroeders  
  (eig. J. Sterk)  
177 A. Strumpel     open boot    …  
178 J.P. Poepjes     ijzeren aak    De zes Gebroeders  
179 H. Strumpel     aak      De jonge Gijsbert  
181 P.G.Bootsma    ijzeren aak    De jonge Wietsche  
  (eig. P. de Rook)  
182 G. Bootsma     schouw    Twee Gebroeders  
183 J. Bijma      open boot    Noordewind  
184 J.J. Poepejs      aak      De goede Verwachting  
186  S. Bijlsma      schouw    De Zuiderzee    
  

(Bron: Dorleijn, Deel V, Bijlage III. Overgenomen uit: H.C.Redeke: Rapport over onderzoekingen 
betreffende de visscherij in de Zuiderzee, ingesteld in de jaren 1905 en 1906)  
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Lemmer, Zeedijk. De scheepswerf van Pier de Boer, waar hij van 1876 tot 1899 bijna 60 grote 
houten aken bouwde. Ook de eerste ijzeren aken liepen hier van stapel. Het werfje stond op de 
plek waar nu de jachtwerf van Hummel is, dus iets oostelijker dan de plek waar de grote 
ijzerbouwwerf van de Gebroeders de Boer stond. (Foto’s: Spanvis)  
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Boven: Lemmer, jaren vijftig, na de wedstrijd. Staand: Jacob Poepjes. Vlnr. Heiko Visser, 
Wiep Coehoorn en Wiep Visser. De man met de sigaret is Wiebren Visser van de LE 64. 
De andere mannen zijn neven van Wiebren. Foto onder: de wedstrijdbemanning van een 
Lemster sloep, een schip dat sneller was dan een aak.  
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Bijlage II:  Vissersschepen gebouwd voor Lemster vissers tussen 1864 en 
1917  

________________________________________________________________  

  

Jaar   

  

type  lengte  opdrachtgever    scheepsbouwer  

1864     aak  23 voet  Visser op de Lemmer  E.H. van der Zee  

1867   boot     Van der Bijl     E.H. van der Zee  

1875   botaak 29 voet  J.S.Visser      E.H. van der Zee  

1875   aak   31 voet  J.H.Poepjes     E.H. van der Zee  

1877   aak   29 voet  L. Poepjes      E.H. van der Zee  

1881   aak   37 voet  Sake Visser     Poppe Bakker, Lemmer  

1883   aak   32 voet  H. Poepjes     E.H. van der Zee    

1887   botaak 40 voet  J. Schroor      Poppe Bakker, Lemmer  

1890   aak   30 voet  G. Zandstra     E.H. van der Zee  

1895   boot  24 voet  H.S. Kooistra    E.H. van der Zee  

1896   boot  27.5 voet  S. van der Bijl    E.H. van der Zee  

1898   botter  48 voet  J.H. Poepjes     Bos, Echtenerbrug  

    botaak 40 voet  Siemen Spaan    Croles, IJlst  

    aak   40 voet  P.H. Poepjes   E.H. van der Zee  

    aak   40 voet  A. Fortuin     Zwolsman, Workum  

1899   aak   45 voet  A. de Blauw     Bos, Echtenerbrug  

    botter 46.5 voet  Liekele Poepjes    E.H. van der Zee  

    aak   40 voet  G.P. Bootsma    Zwolsman, Workum  

    aak   45 voet  Rouke Kuipers    Bos, Echtenerbrug  

    aak   40 voet  M.S. van der Bijl    E.H. van der Zee  

1900   aak   41 voet  Schelte Rottiné    Croles, IJlst  

    aak   41 voet  J.R. Visser      Croles, IJlst  

    aakje  34 voet  J.S. Visser      Bos, Echtenerbrug  

1901   botter     Joh. Poepjes     Bos, Echtenerbrug  

1904   aak   43 voet  Wouter Hoekstra   Auke van der Zee, Joure 

1905   visaak  48 voet  Arend Poepjes    Auke van der Zee  

    visaak 48 voet  Klaas H. Poepjes   Auke van der Zee  

1917   visaak  50 voet  A. Poepjes     Auke van der Zee  

    

(Bron: D. Hak, 1981, p. 61)  
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Lemmer, 1916. De scheepswerf van de Gebr. De Boer met een in aanbouw zijnde klipper. De 
gebroeders De Boer beëindigden de werf in 1925. Dirk de Boer is op de helling gebleven met zijn zoon 
Arie. Die is tot 1960 doorgegaan. Daarna kwam de helling in handen van de firma Poppen.  
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Verkrijgbaarheid van dit boek:  

Dit boek wordt door mij in eigen beheer uitgegeven zonder winstoogmerk. Het is 
voor een ieder verkrijgbaar tegen kostprijs door het te bestellen bij www.lulu.com. 
Dit is een organisatie voor ‘free publishing’, waar het boekje in ongeveer twee 
weken tijd geheel elektronisch gemaakt wordt (“printing on demand”).      

U kunt de site van www.lulu.com  het eenvoudigste bereiken via de website 
www.dirkhuizinga.com . Onder de kop 
Onderzoek & Advies vindt u de link met 
www.lulu.com waarmee u direct mijn 
boekwinkeltje bij lulu betreedt.                                              

Van de vele foto’s in dit boek heb ik geprobeerd 
tenminste de naam van de maker van de foto te 
achterhalen en uit te zoeken of er rechten op de 
publicatie van een foto rusten. Dat is mij niet in 
alle gevallen gelukt. Vooral bij foto’s uit 
verzamelingen van particulieren bleek dit niet  

eenvoudig te zijn. Op internet zijn ook tal van relevante foto’s te vinden zonder 
nadere aanduiding over de maker of de rechthebbende. Het is dus mogelijk dat 
ik een fotograaf of een instantie niet heb kunnen traceren en met publicatie van 
de foto onrecht heb aangedaan. Mocht dat het geval zijn, dan verzoek ik de 
benadeelden om contact met mij op te nemen.                         

Behalve dit boek geef ik een aantal andere boeken uit over maritieme onderwerpen. 
Zie hiervoor mijn website.  

Drachten, 22 oktober 2013  


