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Wanneer ze elf of twaalf jaar was kwam ze van school. Het was 
gebruikelijk dat de oudste dan thuis kwam om haar moeder te 
helpen. Immers, het waren vroeger veelal grote gezinnen 
waarvan de vader meestentijds op zee zat. In een vissersgezin 
was het in die tijd armoe troef. Een beetje hulp van ‘eigen’ kon 
dus best gebruikt worden. Was ze niet de oudste dan had ze 
soms wat te kiezen. Bijvoorbeeld werken in een dienstje: 
werken in de huishouding bij mensen die zich betaalde hulp 
konden veroorloven. Of ze ging ‘in de vis’ of werd boetster.

Het werk van de jonge boetster
Om boetster te worden vroeg het meisje aan een hoofdvrouw 
of ze bij haar kon komen werken. Als de hoofdvrouw wat in 
haar zag meldde zij dat bij de reder. Zij zei dan bijvoorbeeld: 
‘Dur moeder is ôk jaerelang een goeie boetster eweest in dur 
vaeder is een goeie zaeman in ze komp uit een goed nest. In zo 
wier je dan an-unome’. 
Als eerste werkje mocht ze dan de andere boetsters in de 
schafttijd van koffie voorzien. Die koffie zat in grote emaillen 

Wanneer je tegenwoordig aan een meisje vraagt wat ze later worden wil dan komt er een heel scala aan 
beroepen voorbij: kapster, zuster, schooljuffrouw, stewardess en al wat dies meer zij. Vroeger was dat niet 
zo. Tot voor de tweede helft van de 20ste eeuw was het, zeker voor een meisje, niet nodig om door te 
leren. Als ze kon lezen, schrijven en wat rekenen was dat wel genoeg. Werken deed je met je handen en 
je leerde in de praktijk wel wat voor het beroep nodig was.

ketels. Ieder had d’r eigen mok, oftewel kroes meegebracht. In 
plaats van suiker kreeg iedereen een ‘brok’ (smous) in de koffie. 
Wanneer het weer erg guur, koud en mistig was ging er nog 
weleens een ‘slokje’, een scheut cognac of brandewijn in de 
koffie om weer een beetje warm te worden. Een enkele keer 
werd er getrakteerd op koek, wanneer een schip ‘een goed 
spok edaen hadde’. Dat ging per blik, meestal van de firma van 
Tongeren. Als jongste meisje moest ze de boetkatoen ‘kloenen’, 
van de strengen getaand boetkatoen bolletjes maken van 
ongeveer zes cm doorsnee waarmee de boetnaalden gevuld 
moesten worden. Het boeten was een soort aangenomen werk. 
Wanneer de vleet ernstig ‘verramponeerd’ (beschadigd) was 
dan moesten de netten toch klaar en kreeg het meisje het hard 
te verduren. Ze kon de boetsters haast niet bijhouden en 
draaide soms dunnere bolletjes, maar dan werd er al gauw 
geroepen: ‘Zeg mâsje, dikke kloene, hoor !’
Dat leidde dan soms tot zachtjes huilen, met kapotte vingers 
van het ruwe getaande katoen. 
Het duurde wel zo’n drie tot vier jaar voor een meisje alle 
kneepjes van het boeten onder de knie had want het was een 
secuur werkje. De mazen van het net moesten precies de 
voorgeschreven wettelijke maat hebben. Een net dat niet goed 
gerepareerd was, was niet ‘visnamig’ meer, daar werd minder 

Wij slaan er de pezen en boeten het net
- fragment uit Het lied van de boetsters -

‘Zeg mâsje, dikke kloene, hoor !’
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mee gevangen. Bovendien kon de rederij, wanneer de voorge-
schreven maat niet klopte, bij controle op de maaswijdte van 
het net een fikse boete krijgen.

Het weer
Bij langdurende regen mochten de boetsters weleens eerder 
naar huis van de hoofdvrouw maar dat betekende ook dat er 
dan niet betaald werd. ’s Morgens vroeg of als het geregend 
had, was het grasveld nat. Dan zaten de boetsters op een 
grondzeiltje maar er was ook een andere manier, daarvoor 
moest je ‘leren zitten’. De boetsters liepen allemaal op klompen 
en het was de kunst om tijdens het werk één klomp onder het 
achterwerk te brengen door het been onder de bips te schuiven 
zodat ze op de klomp konden zitten. Daar was héél wat 
oefening voor nodig ! ’s Zomers, met mooi weer, was het een 
gezellige bedoening op het veld. Bij felle zon droegen de 
boetsters grote strooien hoeden om niet te erg te verbranden. 
Er werd heel wat afgelachen, gepraat en gezongen.

Dagindeling
’s Morgens om zeven uur moest iedereen op het veld zitten 
met het net op schoot en wee je gebeente als je te laat kwam. 
De middagpauze begon als om 12 uur de bel van de Nieuwe 
Kerk had geluid. Een sanitaire stop was er niet bij. Bij hele hoge 
nood moesten de schelpenhopen uitkomst bieden. De werkdag 
duurde tot zes uur ’s avonds maar als er een vleet klaar moest, 
werd er langer doorgewerkt. En dan te weten dat een vleet 
bestaat uit 100 netten van zo’n 30 meter, gemiddeld drie kilo-
meter lang dus. 

Als de verloofde of man thuis kwam van zee dan kon de 
boetster 1x per maand een vrije middag krijgen, dat wil zeggen, 
vanaf vier uur ’s middags.

De rederij
Elke rederij van naam had zijn eigen groep boetsters. Wanneer 
het weer te koud werd gingen de boetsters naar de boetzolders, 
donkere ruimten hoog in de rederijschuren of op de zolder van 
de Oude Kerk in de periode dat deze als rederijschuur werd 
gebruikt. Nauwelijks ramen, alleen kunstlicht. Volgens de reder 
waren ramen ook niet nodig want ze hadden toch geen tijd om 
naar buiten te kijken. Er moest gewerkt worden !

Toen de boetzolder van rederij Taat werd gebouwd kwamen er 
flinke vensters in de buitengevel zodat ze daar vrij lang zonder 
kunstlicht konden werken. Daar moesten de boetsters wel erg 
aan wennen. Ze voelden zich te koop zitten en noemden die 
boetzolder ‘de glazen kast’. Maar nadat ze er eenmaal aan 
gewend waren wilden ze niet meer terug. Rederij Taat stond 
erom bekend dat ze goed waren voor hun werknemers en dat 
gaf de boetsters moed om over loonsverhoging te praten. Zo 
rond het jaar 1900 verdienden de boetsters overal vier cent per 
uur maar ze vonden dat dit best vijf cent per uur mocht 

Wij eisen 5 cent per uur loon, 
anders staken we ...

Demonstratie nettenboeten begin jaren tachtig



18

worden. Dat is dus een loonsverhoging van 25% maar hoe 
moesten ze dat aanpakken ? Ze schreven met grote witte 
krijtletters op een balk van de boetzolder: “Wij eisen 5 cent per 
uur loon, anders staken we”. Een paar boetsters moesten naar 
het kantoor om de baas te gaan halen. Toen hij las wat daar 
geschreven stond zei hij: ‘Dat is goed hoor, jullie krijgen vanaf 
vandaag 5 cent per uur’. Stom verlegen wisten de boetsters 
eerst geen woord uit te brengen. Dát hadden ze niet verwacht. 
Ze hadden al allerlei plannen gemaakt wat ze zouden gaan 
doen op die vrije ‘staakdagen’ en zagen dat nu allemaal in 
duigen vallen. De baas begon te lachen toen hij die beteuterde 
gezichten zag en hij zei: ‘Nou, staken jullie dan morgen maar 
eerst een dagje voor de moeite’.

Veel vriendschappen voor het leven zijn op het veld of de 
boetzolder begonnen want je besprak je hartsgeheimen met je 
mede-boetsters. Een goeie hoofdvrouw zorgde voor orde en 
netheid en een goede sfeer in haar groep. Er werd veel 
gezongen tijdens de werkzaamheden, waarbij onderscheid 
werd gemaakt tussen versjes en liedjes. De versjes waren de 
psalmen die je op school geleerd had of op catechisatie, de 
liedjes kwamen van de zondagschool. Cabaretliedjes, ook 
wanneer ze over de zee of de zeeman gingen, waren taboe. Bij 

een ordentelijke hoofdvrouw kwam er geen ‘ontigheid’ 
(ontuchtigheid, in woord of daad) op de zolder voor. 
Met Oranjefeesten mochten wel ‘liedjes van Oranje’ worden 
gezongen.

Vanaf 1964 wordt er niet meer gevist met de vleet en het 
katoen van de netten is vervangen door nylon. De schepen 
vissen met andere netten en reparaties worden op zee door de 
vissers zelf uitgevoerd. Daarmee is ook het beroep van boetster 
uitgestorven. 
Op een enkeling na is de generatie vrouwen, die dit beroep nog 
daadwerkelijk heeft uitgeoefend, overleden. Het Genootschap 
Oud Katwijk had tot voor kort een groepje vrouwen die het 
netten boeten demonstreerden, met name ook in de zomer op 
de Toeristenmarkt. Zij zijn ook allen nettenboetster van beroep 
geweest. 
Vermeldenswaard is dat, zolang de Toeristenmarkt bestaat (dit 
jaar was dat 45 jaar !), de boetsters daar altijd deel van 
uitgemaakt hebben. Een groot compliment waard !

In samenwerking met de Visserijschool is er een cursus opgezet 
om het nettenboeten nieuw leven in te blazen. Moge dit oude 
beroep nog vele jaren doorgegeven worden aan een nieuwe 
generatie.
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Jaren dertig: Koffiepauze van de boetsters op het Wantveld

Er werd onderscheid gemaakt 
tussen versjes en liedjes


