
D
e werkweek begint 
om halfeen ’s nachts. 
Zodra de zondag is 
veranderd in een 
maandag vaart de 

Goedereede 26 de haven van IJmui-
den uit. Buiten de twaalfmijlszone 
gaan de netten uit. Even een hapje 
eten en dan naar bed.

Twee uur later rinkelt het alarm. 
Binnen een minuut staan George, 
Hans, Henk en Arend-Jan aan dek. 
Netten binnenhalen. Vissen sorte-
ren. De kleine overboord. De grote 
schoongemaakt in bakken in het 
ruim. Dek spoelen. Kop koffie. En 
weer naar bed.

Twee uur later rinkelt het alarm 
opnieuw. Binnen een minuut staan 
ze weer aan dek. Netten binnen-
halen. Sorteren. Schoonmaken. 
Spoelen. De zon komt op. Kleine 
reparatie. Ontbijt.

Zodra de zondag 
is veranderd in een 
maandag verlaat het 
schip de haven

Door Hilda Bouma

Buitengaats

Fotograaf Gerard 
Wagemakers voer mee 
met de GO 26, waar 
de vis het ritme van het 
leven aan boord bepaalt.
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Twee uur later rinkelt het alarm 
weer. Netten binnenhalen. Sorte-
ren. Schoonmaken. Spoelen. En zo 
gaat het nog 45 keer deze week. Het 
volle net regeert het leven.

Fotograaf Gerard Wagemakers, 
die eerder voor FD Persoonlijk de 
portretten maakte voor de inter-
viewserie Verlies, ging aan boord 
van de GO 26 en draaide mee in 
het moordende regime. Slechts 
een paar keer liet hij verstek gaan 
bij de nachtdiensten. Je hoeft niet 
van deze kerels te winnen, zegt hij. 

Fotograaf moet je zijn, om deze 
vissers te portretteren. Veel praten 

Machinist George 
haalt het net 
binnen. Hij heeft 
een dubbelfunctie. 

doen ze niet aan boord. Ja, als ze 
de haven uit zijn, voor ze de eerste 
netten uitgooien, komen ze even 
buurten bij Gert, in de stuurhut. 
Maar daarna is alles wel bespro-
ken. Iedereen schuift langs elkaar 
als in een woordloos toneelstuk. 
George, de machinist, altijd met 
een stokje in zijn mond. Hans, 

Boven: de kooien; 
geheel boven: kok 
Arend-Jan schilt de 
aardappels; links: 
de handschoenen, 
om de gladde vis te 
pakken, hangen te 
drogen.

Veel praten doen ze 
niet. Iedereen schuift 
langs elkaar als in een 
woordloos toneelstuk 
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matroos, die eind juli stopt, omdat 
het te zwaar wordt. Arend-Jan, de 
zoon van de kapitein, die voor het 
eten zorgt. Ook in de kombuis 
heeft iedereen zijn vaste plek. De 
televisie staat aan. Geen alcohol. 
Hans vouwt voor het eten even zijn 
handen.

Als ze veel vangen, verdienen 
ze goed. Een groot deel van de op-
brengst is voor Gert, de schipper. 
De rest wordt onder de bemanning 
verdeeld. Vorig jaar was een heel 

goed jaar, met goede verdiensten. 
Dat de brandstofprijs daalde, telde  
ook mee. En de prijs die de vis 
deed aan de wal, natuurlijk. 

Vrijdagochtend, halfvier. Alarm. 
George, Hans, Henk en Arend-Jan 
schieten voor de laatste keer deze 
week in hun oliepak. De vis klet-
tert aan boord. Sorteren. Schoon-
maken. Op ijs zetten. Terug in 
IJmuiden nemen ze, voor ze naar 
Goedereede rijden, een biertje. 
Dat hebben ze verdiend. ❏

Ongesorteerde vis; 
rechts: de kombuis; 
midden: portret 
van George, de 
machinist.

Wat rest, zijn 
slechts wat 
zeesterren;  
onder: aan beide 
zijden van het schip 
hangt een net.

De visser
Fotograaf Gerard Wage-
makers is bezig met een 
crowdfundingactie voor de 
publicatie van fotoboek De 
visser, met deze en andere 

beelden. Voor een bedrag 
van € 19 krijgt u het boek. 
Hardcover, 50 blz., formaat: 
24 x 34 cm. Info: voorde-
kunst.nl/devisser
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