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entimeter voor centimeter schoof het schip naar de kade. Bijna twintig meter
lang was het; alsof je een kleine kerktoren van het Hogeland van Groningen
platlegde op het water. ‘Voorzichtig!’, bulderde schipper Koert, de kapitein. Op de wal
werden de touwen om de palen bij de steigers gelegd. Dat gebeurde natuurlijk niet
met een boerenknoop. De wind en de golfslag zouden het vaartuig dat de grotevogelnaam ‘Albatros’ droeg, dan zó laten wegbewegen …
Henk, de zoon van de kapitein van de Zoutkamp 4, was twintig jaar. Het schip was
honderd jaar geleden in Drachten gebouwd. Henk leerde dóor op de zeevaartschool
in Groningen. Af en toe hielp hij zijn vader bij de garnalenvangst. Maar hij verlangde
naar grotere avonturen. Graag las hij graag over Groningen; en over diverse talen.
‘Hou eens op met dat gekwedel’, mopperde vader Koert vaak. ‘Gekwedel, dat brengt
geen brood op de plank!’ Henk hoorde dat woord vaak. Zijn Groninger vader
bedoelde ermee dat je niet teveel moest fantaseren. Henk wist, dat het woord lekker
oud was. ‘Kwedeln’, was afgeleid van het woord ‘kwedden’, dat in de middeleeuwen
eerst ‘begroeten’ betekende. Als je je mond opende om iemand welkom te heten,
dan was daar toch niks lelijks aan, vond Henk.
Kisten vol met garnalen op sneeuwig ijs werden aan de wal met een takel opgetild.
Daar belandden de kisten met de kleine kreeftachtigen op platte karren. De reis naar
de vishal, de visafslag, was wat lang. Bij laag water zou de Zoutkamp 4 niet door de
sluis kunnen. Dan rolde een kleine optocht van simpele karretjes over de hoge oever.
‘Garnaal’. Waar het woord precies vandaan komt, is niet bekend. Nóg niet bekend.
Misschien is er een jonge luisteraar die dit verhaal over de ZK 4, de Zoutkamp
nummer 4, hoort, die dit later als wetenschapper voor ons uit kan zoeken. Nou ja. In
oude jongensboeken schelden kinderen elkaar wel eens uit voor ‘garnaal’. Ze
bedoelen daarmee, dat de ander maar klein is. En oudere mensen zeggen wel eens:
‘Als er anders niks is, dan is garnaal ook vis’.
De beide kinderen op de wal die af en toe haastig opzij moesten springen, heetten
Doortje en Jan. In Zoutkamp zeiden ze tegen de jongen van elf jaar: Jan van Trui. Er
waren immers zovéel Jannen in Zoutkamp. De moeder van Doortje en Jan was ooit
verhuisd naar Katwijk, met haar man mee, die ook visser was. Doortje en Jan van
Trui spraken Hollands.
De kinderen logeerden een week in het huis van Koert, diens vrouw en hun zoon
Henk. De belofte was, dat ze nog eens mee mochten op een tocht. De lagereschoolkinderen waren nieuwsgierig naar de garnalenvangst en naar verdere
avonturen op het water … In Katwijk, ook een vissersdorp, kwamen ze niet aan
boord van een schip. Van een bóot, hooguit. Een spotliedje van een Groningse
dichter zegt plagend over iemand: ‘Ze wait nait van schip of van boot … En t
Foxholstermeer vindt ze groot …’

De reis van de kinderen speelt zich af in1948, want toen is het schip omgebouwd
voor de garnalenvangst. Daarvoor is het lange tijd gebruikt als ‘beurtschip’. Zo’n
schip stond onder leiding van verschillende kapiteins, die om beurten een vracht of
lading vervoerden over een vaste route.
Op een mooie herfstdag mochten de beide kinderen eindelijk een dag mee! De
afvaart was na twaalf uur in de nacht van zondag op maandag. De zondagsrust was
min of meer verplicht; al waren er Zoutkampers die ook op zondag hun gang gingen.
Die voeren op zee als het hun paste. De kinderen gingen om tien uur ‘in de kooi’. Dat
wil zeggen, dat ze móesten slapen, ook al lawaaide het zowel boven- als
benedendeks.
Henk gaf een raadsel op aan de kinderen: ‘Bie dag staait t te pronken, bie naacht ligt
t vol knorren en bonken’. Jan en Dora begrepen na een tijdje raden, dat het over een
bed ging. Ze sliepen moeizaam in, in hun bed met een dakje. Toen de motor van de
Albatros begon te draaien, werden ze kort wakker. Ze hadden begrepen dat er zeilen
op het schip stonden, maar dat er ook een motor ingebouwd was door garage
Bakker uit het buurdorp Ulrum.
Heel vroeg in de ochtend kwamen ze op de Lauwerszee. Omdat er later een dijk is
gekomen, heet het nu Lauwersméer en is het gedaan met de garnalenvangst. Maar
ruim vijftig jaar geleden was het een prachtige plek om te vissen. Aan de voormast
van het schip zaten twee zijbalken, waaraan twee sleepnetten klaar hingen.
‘Moi!’ Dat was het eerste woord dat ze ’s morgens hoorden. Henk maakte de
kinderen wakker, liet ze hun warme kleren en hun houten klompen aandoen. Een
ontbijt van twee krentenbollen met een beker melk, dat was alles.
‘Meneer Henk, waarom roept iedereen in Groningen ‘Moi!? Dat doen ze in de
morgen, maar ook ’s middags en ’s avonds’, vroeg Dora. ‘Meid, dat zou op ‘Móoie
morgen’ kunnen berusten. Of het is een over de hele dag uitgespreid woord. De
Duitsers en de Jutlanders van vlakbij, roepen zelfs ‘Mojn mojn’! Zolang je maar niet
‘Hai!’ terugroept; dan denken die buitenlanders dat er een gevaarlijke háai
rondzwemt!’
Henk ging bij de kinderen zitten. Hij wilde een oud verhaal vertellen. ‘Heb je het
Groningse sprookje van Het Zeemonster wel eens gehoord? Nee!? Luister …
In vroeger jaren woonden er ook al vissers hier aan de Waddenkust. Ze hadden
meestal een redelijk bestaan. Maar soms was er zo’n honger, dat de mensen leefden
van zeewier en knollen uit de kleigrond. Een vissersgezin in een van de piepkleine
vissershuisjes met een handvol kinderen, leed ooit eens week na week honger. De
vader van dat gezin veroverde soms wat bonen en een piepklein stukje spek. Dat
ging helemaal naar de kinderen.
Terwijl ze aan de tafel stonden – want zo ging dat vroeger -, stond de oudste zoon
met de rug naar de eettafel. Vader schepte een bordje eten op. Die oudste zoon
moest dan ‘blind’ een naam noemen van een broer of zus die dat beetje voedsel
kreeg. Zo konden ze niet jaloers op elkaars portie worden.

De kinderen vonden dat het zo niet verder kon: vader en moeder werden steeds
magerder. ‘We varen richting Denemarken, zoeken daar werk’, besloten ze. Op een
herfstige dag vertrokken ze met een sloep waarop een bordje met ‘H-a-y’ (Hee, dus )
vastgespijkerd zat.
Het bootje van de jongeren was goed ‘gebreeuwd’. Dat wil zeggen, dat de kieren
tussen de buitenste planken goed met touw en met een waterdicht vulmiddel
dichtgemaakt waren. Ze zouden maar aan éen kant gaan vissen onderweg. De
netten en de zeilen waren met ‘taan’ bewerkt. De geel-bruine kleur bewees, dat het
vlechtwerk, de touwen en het grootzeil niet aangetast werden door schimmels of door
het weer …’
‘Hé, Door!’, riep Jan ineens dwars door het verhaal van matroos Henk heen. ‘Hé,
Door!?’ Geërgerd snauwde Henk: ‘Waaaar dan!?’ Jan van Trui vertelde met een
verlegen stemmetje, dat hij Doortje een te lange naam vond; vandaar dat hij haar
soms ‘Door’ noemde. Henk begon gelukkig te lachen: ‘Daar zit een mooie Groningse
oa in, in Door en in Doar. Dat laatste betekent Daaro, zeg maar. Je bent de eerste
Hollander die de oa zó mooi kan zeggen. Maar, het verhaal gaat verder:
Ineens stak er een storm op. Dat was niet zo erg geweest, als de besturing niet vást
was gelopen en ze hopeloos naar een zandplaat stuurden. Als ze die zouden raken,
was het hun dood …’ Uit de hut van kapitein Koert bulderde een stem: ‘Hou eens op
met die onzin! Even geen tijd om te kwedeln, te plaazn, te teutjekontn! We gaan de
‘boomkorren’ uitzetten om een paar bakkenvol garnalen te vangen. Even vèr
achteruit, kinders!’

De netten in de vorm van reusachtige puntzakken werden gevierd met handlieren.
Weldra waren de brede armen onder water. Over de grond zouden twee zware, hoge
schoenen slepen, met daarbovenop een ‘boom’ in de breedte van zo’n tien meter.
Onder aan de brede netten zaten stevige rollers, die de garnalen zouden moeten
wakker maken.
Natuurlijk werden er ook grotere vissen door de netten binnengeveegd; de grote
gaten in het begin van het netwerk lieten die dieren weer ontsnappen. Aan het eind
van de punt – van de ‘kuil’, heet dat – bleven voornamelijk garnalen gevangen zitten
vóor de kleine gaatjes in het vlechtwerk. Nou was het geduldig vooruit varen en
afwachten hoe groot de vangst zou zijn.
‘Oom Henk, oom Henk … Wat doet dat schip daar in de verte? Het lijkt wel of ze iets
overboord gooien. Een grote ton, of zoiets …’, wees Jan over de golven. ‘Zeg maar
gewoon Henk’, protesteerde de jonge matroos. ‘Dat is ook een schip uit Zoutkamp.
Dat zet bakens uit, drijvende voorwerpen die bij duisternis en mist de weg aangeven.
Ze hebben zelfs soms licht of geluid … Allee, ik heb weer even vrij. Dus verder met
het oude volksverhaal:
De kinderen – drie jongens en twee meisjes - zagen dat een reuzenmonster het roer
vastklemde. Het was een grote ‘kraak’. Een octopus, dus … De bange kinderen
hakten op het beest in - en troffen éen van de drie harten … Maar nee, dat was niet
genoeg. De kinderen sloegen overboord. De boot sloeg aan stukken op de
zandbank. Omringd door haaien, jawel, zakten ze naar de zeebodem …’ Kapitein
Koert gromde vanuit de stuurhut: ‘Maak het niet te wild, dat verhaal. Dan word ik er
flaauw van, grammíeteg en misschien zelfs wel helleg.’ De kinderen keken naar baas
Koert, maar zo erg kwaad keek hij niet … ‘Verder, Henk!’

‘Beneden woonde de zeekoningin; een prachtige dame … Ze was de bazin van
schaaldieren, weekdieren, vissen en garnalen. Ach, ze had boze plannen met de
kinderen die wonderlijk genoeg niet verdronken waren. Na twee dagen gaf ze een
feest. De haaien, die op de meisjes en de jongens pasten, waren aan het feestvieren
toen de kinderen …’ Kapitein Koert riep: ‘Kom op! De netten lijken zwaar genoeg.
Omhoog met die handel, Henk!’
Met veel moeite kreeg men de netten aan boord. Het was daarna een zaak van af
laten zakken op een loopband, schudden, sorteren, zeven, weer en overscheppen.
De meeuwen om het schip heen pikten een hapje mee. In een grote kookketel
werden de garnalen gekookt. Uiteindelijk werden ze in het ruim gezet. Een
kristalachtig poeder moest het bederf voorkomen.
Na alle bedrijvigheid werd er rustig teruggevaren. Twee uur voor laagwater, voor het
eb-tij dus, wilden ze weer terug zijn. Henk vertelde vlug verder: ‘Twee woorden wil ik
jullie nog leren. Zeg me na, anders zwijg ik verder … ‘Genoat’. En ‘viskerman’.
Waar was ik gebleven met het verhaal? O ja. De vader en de moeder van de kinders
vonden na de vreselijke storm op de dijk een bordje met ‘Hay’. Ze vreesden het
ergste. Ze voeren met hun grote schip uit.
Bij een zandplaat klemde ineens een achtarmig reuzenmonster zich aan het roer
vast. De vader doorboorde met een spies twee van de drie harten. Toen liet het
monster los. Enne … ineens zwommen hun kinderen rondom de boot! Gauw hesen
ze zich aan boord. Een zilveren stroom achtervolgde het schip. Met éen haal viste
vader de vrouw aan het hoofd van de optocht uit het water. Het was de zeekoningin!
Ze spartelde op het dek. ‘Laat me vrij en ik zal je belonen …’, gilde ze. Vader
smoesde wat met haar; toen liet hij haar weer vrij. Het schip keerde om naar
Zoutkamp. Enne, eh, altijd als het gezin zijn netten uitzette, ving het veel, veel
zeevruchten …’
‘Ho! Stop! We zijn bijna thuis. Dan moet er stevig gewerkt worden en niet
gekwedeld’, besliste schipper Koert.
En tenslotte, luisteraars of lezers van deze geschiedenis, wie ècht avonturen wil
beleven, gaat naar het Visserijmuseum in Zoutkamp. Met een ècht vissershuisje
erachter. Je kunt misschien zelfs met de honderdjarige boot of de jonge sloep, een
tocht maken op het Lauwersmeer of op de Waddenzee. Wie lijkt dat wat …!?
Applaus voor de honderdjarige ‘Albatros’, graag!

