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S
chipper Strijbosch lustte wel een borrel. En wel 

meer dan één ook. Een fles per dag dronk hij, mini-

maal. Op zon- en feestdagen konden het er wel-

eens nog wat meer worden… net als op werkdagen 

trouwens. Maar goed. Gemiddeld één fles per dag, laten 

we het daar op houden. Dan was je in Harlingen nog 

geen drinkebroer. Daar was heel wat meer voor nodig. 

Schele Henk van de Oostersteeg dronk iedere dag drie 

liter zuivere brandewijn en bluste dat af met een half 

krat vrouwenbier, van 7%. Ja, die stond te boek als drin-

ker. Strijbosch niet. 

“Vijf dagen op zee, Strijbosch?” Slijtersdochter Anke 

rolde de vijf flessen zware jenever uit Schiedam in oude 

kranten. 

“Ik wil gewoon wat te lezen hebben,” grinnikte hij. 

Ze giechelde en Strijbosch rekende af. 

“Moet de tweeling niks drinken dan?” 

“Dat weet je zelf ook wel, lekker ding. Tot volgende 

week.” Maar dat werd ’m niet. Helaas. Want Anke vond 

hem echt leuk, en Strijbosch haar. Hij was nog vrijge-

zel, en zij ook. Wreed.

Schipper Strijbosch voer al jaren met de tweeling. Ger-

ald en Arend Beuker, twee goedlachse reuzen, zo autis-

tisch als een zak oesters allebei, maar harde werkers en 

nergens bang voor. Sterker nog, hoe doller, hoe beter. 

Dan waren ze bij schipper  Strijbosch aan het goeie adres. 

Die hield wel van ruig varen. Beter gezegd, met al die 

drank in zijn lijf kwam dat er vaak vanzelf van. En dat 
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bracht ook nog wat op. Als door een harde wind de gar-

nalen naar de banken toe  werden gedreven, kwam het 

erop aan zo dicht mogelijk langs lagerwal te varen. Vlak 

langs het woedende water dat tegen de bank aan beukte. 

Want daar zwommen de garnalen, met miljoenen tege-

lijk. Schipper  Strijbosch kon dat als geen ander. Met 

goede vangsten als gevolg. Zo bekostigde hij zijn fles-

sen jenever, die hij op hun beurt hard nodig had om zo 

vervaarlijk te vissen. Daarmee was de cirkel weer rond, 

zoals in zoveel handel. Als je ermee ophoudt, verandert 

er misschien wel niks. Maar daar gaat dit verhaal niet 

over. 

“Omhoog met die gaffel, stelletje zuigelingen!” De twee-

ling brulde van pret. Hoe meer ze werden uitgescholden, 

hoe leuker. De dag begon dus goed. Het was pas half vijf 

in de ochtend, eind april. Nog pikdonker, maar in de 

Westerhaven werd al op menig garnalensnik hard 

gewerkt. Met deze straffe noordoostenwind lagen de 

garnalen langs de Richel te gillen om gevangen te wor-

den. Eropuit dus. Schipper Strijbosch nam een stevige 

slok jenever en gaf opdracht de snik los te gooien. De 

HA 33 maakte meteen vaart, miste een meerpaal op een 

haar na en gijpte. De giek zoefde als een zeis over het 

dek en maaide Geralds muts van zijn hoofd. Arend dook 

in het gangboord vlak voordat de muts overboord zou 

waaien, deed een greep en stak zijn arm, met het rood-

witte hoofddeksel van zijn broer in zijn hand, triomfan-

telijk in de lucht. De tweeling gierde het uit en zong 

tweestemmig: “Ja, we leve hooch, we leven hooch!”
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“Koppen dicht, klapmutsen, we gaan vissen. Proost!” 

De schipper nam nog een slok en stuurde de HA 33 zon-

der brokken de haven uit.

Het woei buiten harder dan je in de havenkom zou 

denken. Maar dat maakte voor Strijbosch niks uit. Hoe 

harder, hoe beter. Andere schippers zouden niet zo 

dicht bij de Richel durven komen. Trouwens, hij was 

ook als eerste vertrokken. Omkijkend zag hij pas drie 

andere snikken naar buiten komen. Ze hadden alle drie 

een wit licht in de mast, een olielamp, maar daar deed 

schipper Strijbosch niet aan. Die moderniteiten, bah. 

Je moest gewoon je ogen goed gebruiken, de wind voe-

len, het water proeven en naar de vogels kijken, dan 

wist je wel waar je was. En als je dan alsnog de weg 

kwijt was, dan kon je het altijd nog aan een zeehond 

vragen, daar had hij de tweeling voor. Die hadden al 

vaker met een zeehond overlegd in slecht weer. Hoe 

dat kon, dat snapte Strijbosch niet, maar het werkte 

wel. 

“Stuurbuut ut, schipper,” schreeuwde Gerald dan, 

want Arend kon je helemaal niet verstaan. Die kon alleen 

We leve hooch zingen. Gouden jongens, die Gerald en 

Arend. 

Twee uur later waren ze door het Buitenrak, de Krab-

benbalg en langs de gronden van Zantinghe bij de 

Richel. Het was licht nu. In de branding tegen de bank 

aan zag het bruin van de garnalen. “We gaan los, mal-

loten, reven en eruit met de bak!” In een vloek en een 

zucht reefde de tweeling de zeilen. Dat wil zeggen: zeil 

innemen zodat de boot wat rustiger voer. De bak ging 
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overboord. Dat was het halfronde net waarmee gevist 

werd. En dan was het aan schipper Strijbosch om de 

HA 33 zo dicht mogelijk langs de banken te sturen. Daar 

gingen ze. Geremd door de bak, maar toch nog best 

hard. Af en toe een halve breker aan dek; de snik 

kreunde. Ze raakten de bodem, met een zijzwaard. Strij-

bosch stuurde direct hogerop en wipte de boot over het 

zand. De tweeling gilde “We leve hooch” en haalde de 

bak binnen. In alle jaren dat ze samen visten hadden 

ze nog nooit in één haal zo veel garnalen binnen 

gehaald. 

“Overboord die bak, mongolen, we worden rijk! 

Proost!” Tot zijn eigen verbazing zag Schipper  Strijbosch 

dat zijn fles al leeg was. Hup, een volgende open, een 

flinke slok en daar ging het weer, richting branding. 

Op de andere snikken keken ze met verbazing naar 

de HA 33. “Die is alweer zo lazarus als op de Harlinger 

feesten,” zei schipper Pieter-Durk Here van Heeresma 

zuinigjes tegen zijn twee bootsmaten. Die zeiden niks 

terug. Ze waren niet helemaal lekker, een beetje katte-

rig. Het ging wel erg tekeer vandaag.

“Er komt nog slechter weer, kinders,” zei Pieter-Durk. 

En inderdaad, in het oosten was de lucht gitzwart. “We 

blijven op open water, Strijbosch speelt weer eens met 

zijn leven.”

Op de HA 33 zat de stemming er goed in. Haal na haal 

een volle bak en de tweeling stopte niet meer met zin-

gen. Drie keer zaten ze vol aan de grond, maar schip-

per Strijbosch had altijd wel een manoeuvre in de 

vingers om weer los te komen. De drank ging wel snel. 
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De tweede fles was alweer bijna leeg. Maar dat gaf niet, 

want ze zouden toch snel teruggaan naar Harlingen, 

nu de vangst zo goed was. 

En toen was het van het ene op het andere moment 

ineens windstil. Schipper Strijbosch had al veel meege-

maakt op zee, maar dit nog nooit. Hij nam een slok en 

zei: “Haal die bak maar even binnen, want dit ...” Hal-

verwege deze zin viel hij stil. In de verte kwam een wolk 

wit waterschuim aan, zo massief als-ie nog nooit had 

gezien. Tegen de zwarte achtergrond was het beangsti-

gend en mooi tegelijk. De andere snikken werden 

onzichtbaar in het schuim. De volgende seconde brak 

de hel los. De HA 33 werd opgepakt door de wind, de 

golven en tenslotte de branding zelf. Het schip stoof 

als de brandweer richting de Richel. 

“Neer met die zeilen!” De tweeling kon dat nog net 

voor elkaar krijgen. Bonk, de gaffel en de giek klatsten 

op het dek.

“Hou je vast, jongens, we slaan kapot!” Strijbosch 

sloot zijn ogen. “We leve hooch ...” en toen stopte het 

gezang, voor een moment. Dan, boven het geraas van 

de wind, het klapperende tuig en de beukende bran-

ding: “Stuurbut ut, schipper.”

Schipper Strijbosch had de fles al aan zijn lippen, voor 

een laatste slok. Toen-ie dit hoorde gooide hij de fles 

overboord en gromde: “Gerald, je leve hooch.” Met alle 

kracht die hij in zich had gooide hij zich tegen de helm-

stok. De HA 33 maakte een rare draai en planeerde op 

een golf richting de bank die nu vlakbij was. 

…
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Die middag stonden de schippers en hun maten al lang 

en breed aan de bar in de Doelesteeg. Buiten regende 

het. De wind was gaan liggen. Schipper  Pieter-Durk Here 

van Heeresma zat somber achter een glas karnemelk. 

Hij dacht aan wat hij had gezien. De HA 33 die deze och-

tend in een wolk van schuim zijn ondergang tegemoet 

stoof. De razende wind en de brekende golven. Alle 

andere snikken waren direct overstag gegaan en hadden 

moeten vechten om scherp aan de wind weer in de Krab-

benbalg te komen. Toen ze een half uur later omkeken, 

was de HA 33 verdwenen. 

We zullen binnenkort wel op lijkenvangst moeten, 

dacht Pieter-Durk. Zonde van die tweeling. Die Strij-

bosch heeft het aan zichzelf te danken, maar de twee-

ling … zou moeder Beuker het al weten? Hij stond op. 

“Seunen, graag een minuut stilte voor de HA 33.” Schip-

per Pieter-Durk Here van Heeresma sprak met autori-

teit. Mutsen gingen van de kop en glazen bleven staan. 

Doodse stilte. Ineens kon je de klok horen tikken. 

Toen knalde de deur open. Het was moeder  Beuker. 

Met rode ogen, vlekken op haar boezem. “D’r loopt er 

één binnen! Mijn jongens?”

“Naar de dijk,” gilde iemand. 

“Eerst betalen,” schreeuwde de barman. 

“Tot je een ons weegt, krentekakker!” schreeuwde 

iemand terug. 

In een seconde was de kroeg leeg.

Op de dijk stonden al veel mensen en in de verte, inder-

daad, daar kwam een eenzame snik aan. Zonder lichtje, 
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op een klein fokje. “Stil!” schreeuwde moeder Beuker. 

Het werd muisstil op de dijk. Uit de verte klonk dun: 

“We leve hooch...”

Er ging een gejuich op, op de dijk. Moeder  Beuker 

werd gekust en zelfs de barman had de tranen in zijn 

ogen. 

Toen de HA 33 tussen de havenhoofden doorvoer was 

het al bijna donker. De tweeling met hun rood-witte 

mutsen neuriede hun vaste deun terwijl ze de boot 

behendig naar de kade lieten drijven. Op het dek, tus-

sen de kapotte zeilen, lag een man. Op zijn rug. Het leek 

of hij sliep. Het was schipper  Strijbosch. Hij keek met 

droge, open ogen in de verte. Met een glimlach op zijn 

gezicht. Maar wel dood. Dat zag je meteen. In de menigte 

op de dijk klonk een hopeloze gil. Het was Anke. Schip-

per Pieter-Durk Here van Heeresma mompelde: “Ja, die 

gaat omzet missen.” Iemand keek hem kwaad aan. 

Later hoorde hij hoe verdrietig Anke was. Hij is nog zijn 

excuses gaan maken. Op zo’n onbeholpen manier dat 

Anke hem ineens erg lief vond. Pieter-Durk dronk zijn 

eerste glaasje en werd de volgende ochtend naast haar 

wakker. Zijn vrouw kon dat niet waarderen en ze ver-

huisden naar het eiland Wieringen. Daar waren ze 

streng op de drank. Maar Pieter-Durk had een luikje in 

zijn schip dat hij alleen kende. Daar zat een fles in.

Later, in de kroeg. De hele Harlinger vissers gemeen-

schap. De tweeling in het midden, samen met vrouw 

Beuker. Ze vertelden aan hun moeder, die hen wel ver-
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stond, dat de HA 33 in een waas van schuim door de 

branding raasde. Maar dat ze niet aan de grond liepen. 

Dat ze plots in dieper water kwamen, bijna zonder golf-

slag. De zee was er veel rustiger. Ze hadden er een tijdje 

rondgedreven. Het was achter de Richel, in een water 

dat niemand kende. Er was blijkbaar een doorgang. Een 

gaatje waar niemand oog voor had gehad. Maar de zee-

honden wisten het wel, volgens  Gerald. De HA 33 lag 

bijna tot de rand toe vol met garnalen en zeewater. Dus 

de tweeling hoosde de boot leeg en hees de fok. Aan 

Strijbosch hadden ze niks meer, maar dat waren ze wel 

gewend. Op goed geluk stuurden ze richting Harlingen 

en af en toe gilde Gerald welke kant ze op moesten. 

Strijbosch had inmiddels bijna vier flessen op. Dat was 

zelfs voor hem een beetje veel. En die helmstok tegen 

zijn borst. Dat had ook een rare pijn veroorzaakt. 

“Ik ga even liggen jongens, stuur maar op hus’ an, 

nepschippers,” had-ie nog gezegd. Hij was gaan liggen, 

op dek, om nooit meer op te staan. Gerald had bij hem 

gekeken en begrepen dat het mis was. Toen hadden ze 

samen gezongen. “Hij leve hoogh, hij leve hoogh...” 

Een beetje minder opgewekt dan anders. Zo hadden ze 

zich nog nooit gevoeld. Ze keken af en toe naar Strij-

bosch. Of-ie ook weer levend zou worden. Maar dat 

gebeurde niet. 

In de volgende dagen, na de begrafenis, gingen de andere 

schippers voorzichtig kijken. En inderdaad, er was een 

doorgang. En ze gaven het een naam. 
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Het werd zijn gaatje, het gaatje van schipper Frans 

 Strijbosch, Frans z’n Gaatje.

En zo is het gekomen...



Een of andere ‘dorknoper’ bij Rijkswaterstaat vond het chi-

quer om er het ‘Fransche’ van te maken. Frans z’n Gaatje 

zou alleen maar vragen oproepen.

Als Pieter-Durk door het gaatje voer, dronk hij altijd een 

half glaasje. ‘Op Frans,’ zei-ie dan tegen zijn mannen, maar 

hij bedoelde natuurlijk: ‘Op Anke’.

De tweeling kreeg de HA 33. Dat was gewoonterecht. Ze 

voeren er nog jaren mee, met zijn tweeën. Vele jaren later 

verkochten ze de boot aan Anton Heiploeg uit Zoutkamp, 

ze waren toen al bijna 70. Van de opbrengst kochten ze een 

dijkhuisje in Pieterburen, waar ze – één dag na elkaar – 

op 103-jarige leeftijd overleden. Hun as werd uitgestrooid 

op de Richel. De zeehonden zijn er nog dagen niezerig van 

geweest.


