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  Fan Klif en Gaast is een uitgave van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. 
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  Wilt u ook iets in dit tijdschrift publiceren over de geschiedenis van Gaasterland? 
Neem dan contact op met de redactie. 

  De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, emailadres: stichtinghwg@gmail.com, 
stelt zich tot doel de geschiedenis van Gaasterland te bestuderen en de kennis daarover 
te verspreiden en te bevorderen. Onder Gaasterland wordt verstaan de (geografische) 
streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.
 
  Donateurs van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân ontvangen het tijdschrift gratis.
U wordt donateur door minimaal € 10,- per jaar over te maken op rekeningnummer 
1540.26.395 t.n.v. de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân te Balk. Vergeet 
niet daarbij uw adresgegevens te vermelden!

Secretariaat Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân:
Sietske Dijkstra, Meerweg 8, 8561AT Balk, tel.0514-602299, email: stichtinghwg@
gmail.com

  Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft een verjaarskalender 
uitgegeven. Deze eeuwigdurende kalender bevat fraaie oude afbeel-
dingen van alle Gaasterlandse dorpen en van Sleat. De ansichten zijn 
afkomstig uit de verzameling van Herman Mous.

  Iedereen die donateur is of wordt van het Histoarysk Wurkferbân 
Gaasterlân (minimaal € 10,-) krijgt de kalender gratis. Hij is ook 
los te koop voor € 8,00 bij Boekhandel De Jong in Balk en bij 

Informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum.

Foto voorpagina: Laaxum, jollen in haven rond 1930. (Foto: Tresoar)

Van de redactie

  Geachte lezer,
  Bewaart u de verschenen nummers van ”Klif en Gaast, âld nijs út Gaasterlân” en 
bladert u ze nog wel eens door? Het derde nummer verscheen in juni 2007 en was 
voor een belangrijk deel gewijd aan de tot stand koming van de Afsluitdijk  en de  
gevolgen daarvan voor de Zuiderzeevisserij vanuit Gaasterland. Al in de 12e eeuw, zo 
schreef HWG vrijwilliger Ruud Guys, was sprake van een natuurlijke vissershaven ten 
westen van Mirns. Dit was een getijdenhaven, die wellicht ook door verzanding, later 
onbruikbaar werd. Reden voor de vissers daar om naar een andere ligplaats uit te wijken 
namelijk de rede van Laaxum, een niet onder alle omstandigheden veilige plek. In 1912 
werd daarom de vluchthaven Laaxum aangelegd. Dat is 100 jaar geleden, reden waarom 
Guys opnieuw de pen heeft opgenomen en in het voor u liggend nummer de geschiedenis 
van dit kleinste haventje van Nederland en zijn gebruikers uitgebreid beschrijft. 
  Ook ons goed bezochte voorjaarslezing, verzorgd door maritiem publicist Dirk 
Huizinga, was gewijd aan Laaxum, dat overigens lag in de gemeente Nijefurd en nu 
deel uitmaakt van de gemeente Zuidwest Friesland. Zo zal Gaasterland deel uit gaan 
maken van de fusiegemeente De Friese Meren. Hoe kom je op het idee? Jammer dat in 
de naamgeving van de nieuwe gemeenten niet wat meer historisch besef doorklinkt. 
Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân zal juist vanuit dat besef blijven werken. Ook 
‘jonger’ historisch materiaal bewaren we met zorg en laten een ieder daarvan kennis 
nemen via onze website www.historiegaasterland.nl. Beschikt u over interessante 
kennis en of zaken betreffende Gaasterlands verleden, laat het ons weten, misschien 
op 8 of 9 juni tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de haven van Laaxum.                                               
Veel leesgenoegen gewenst,
                                                                                   G.Walinga, voorzitter SHWG

Laaxum 1926, tekening van de hand van W.J.Dijk (1881-1970)
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  De oudere haven was rond 1875 door 12 tot 15 vissers uit Scharl en Laaxum op 
eigen kosten gegraven voor de eigen veiligheid en bestond uit niet veel meer dan een 
kleine inham, onderhevig aan eb en vloed. Deze oude haven was gelegen ongeveer 
250 meter ten zuidoosten van de huidige haven en is daar nog steeds zichtbaar in de 
vorm van een ronde plas.
Deze haven bestond uit een hoekige geul van ongeveer 40 meter lang en 5 à 6 meter 
breed met een opening van 20 tot 25 meter in de zeewering van kistpaalwerk om 
binnen te zeilen. Ze was niet veilig genoeg en slibde steeds dicht bij gebrek aan een 
strekdam of een leihoofd. Voor de aanleg van een nieuwe haven werd daarom gekozen 
voor een andere plek met dieper water ten zuiden van het buurtschap Laaxum en de 
Laaxumerdijk.

De aanloop
  In 1908 diende de gemeente H.O.N. een verzoek in bij de provincie Friesland voor 
een bijdrage in de kosten van de te maken haven bij Laaxum. Daarbij moest nog 
onderzocht worden, of de gemeente Gaasterland ook belang bij die haven zou hebben. 
In Gaasterland woonden langs de kust immers vele vissers, die hun scheepjes net 
als de Laaxumers afmeerden in natuurlijke inhammen bij de kliffen. De gemeente 
Gaasterland gaf in het voorjaar van 1909 aan, dat ze bereid was 200 gulden bij te dragen 
in de kosten van een eventuele vluchthaven bij Laaxum. Gezien het breed gedragen 
belang van de aanleg van die haven besloot de provincie Friesland in mei 1909 een 
commissie in het leven te roepen, die de noodzaak van een haven moest onderzoeken.

De haven van Laaxum 100 jaar

  De haven van Laaxum omstreeks 1920

  De haven van Laaxum is uniek omdat ze zo klein is. Er wordt wel gezegd dat 
ze het kleinste, nog door beroepsvissers gebruikte haventje van Europa is, slechts 
geschikt voor ondiep stekende schepen vanwege de ondiepten van het Vrouwenzand 
voor de kust. Ze was de thuishaven van de vissers, die in het groepje huisjes woonden 
verscholen achter de Zuiderzeedijk. Het was op hun initiatief, dat de haven honderd 
jaar geleden, in 1912, werd aangelegd.
De vissers zijn er, op één familie na, verdwenen. De haven is het domein geworden 
van recreatievaart en dagjesmensen, die zich te goed doen aan een gebakken visje 
bij de snackbar van Hendrik en zich vergapen aan de vervallen ‘Hang’ en die ene 
vissersschouw, die er nog een vaste ligplaats heeft naast de reddingsboot. En dan is er 
nog het wijdse uitzicht met de prachtige zonsondergangen boven het IJsselmeer.

Het begin
  In 1904 diende een veertigtal vissers met 20 jollen uit Scharl, Warns en Laaxum 
een verzoek in bij de provincie om op haar kosten een nieuwe vluchthaven aan te 
leggen. De reden van het verzoek was duidelijk “daar zij bij storm en onweer op de 
Zuiderzee grote behoefte hadden aan een veilige schuilplaats” (LC, 15 nov.1904). De 
meest geschikte plaats voor deze vluchthaven was volgens Douwe de Vries uit Scharl 
“het gehucht Laaxum onder behoor van het dorp Scharl in de gemeente Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde”, hierna afgekort tot H.O.N.

Foto van de huidige 
situatie uit Google
Maps. Oostelijk van de
haven is het restant van
de oude haven te zien in 
de vorm van een water-
plas. Vòòr 1875 was de 
groene slurf rechts de na-
tuurlijke haven.

Insteekhaventje bij 
het Oudemirdumer 
Klif getekend door 
D.K.Koopmans.
Zo ongeveer moet ook 
de ingang van de oude 
haven van Laaxum er uit 
gezien hebben.
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met omgaande steiger waaraan hoge meerpalen waren bevestigd. Aan de walzijden 
werd een bestrating van waalklinkers aangelegd, de kademuren werden opgetrokken 
uit een keermuur van beton en zeer hoge meerpalen. Voor de lange zuidzijde werd de 
oude zeewering gebruikt, die evenals het kistwerk op de dam, vervangen werd door een 
betonnen muur. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Willem Sipkes de Jong 
uit Lemmer. 
  Het ontwerp was eigenlijk heel merkwaardig. De havenmond wees recht naar het 
zuiden. Het  oostelijke havenhoofd stak zelfs iets verder in zee dan het westelijke. Een 
kind kon voorspellen wat er zou gebeuren als de golven tijdens een Zuiderzeestorm 
vanuit het zuidwesten naar de kust kwamen rollen. De door de vissers gevraagde 
beschutting van de schepen tegen de golfslag zou dit haventje de vissers zeker niet bieden.

Laaxum in 1832 en 1935. Overlay van de kaart van het kadaster van 1832 door HISGIS en de 
topografische kaart uit 1935. De nieuwe haven ligt buitendijks. Rechts de natuurlijke inham 
waar de vissers tot 1875 hun scheepjes hadden liggen, dus voordat men in 1875 een haven 
groef, de ronde vijverachtige inham, die in 1912 verlaten werd voor de nieuwe buitenhaven.
(Kaartoverlay: R. Guys, Laaxum)

  Dat de kwaliteit van de haven nooit optimaal is geweest, bleek al snel uit de vele klachten. 
Bij zwaar weer was er onvoldoende bescherming. Ook tijdens de bouw waren er al 
problemen en vertragingen door stormweer. Hieronder ziet u enige berichten uit de 
Leeuwarder Courant van september 1912.
De najaarsstormen van 1915 veroorzaakten weer een ander probleem: het wegspoelen 
van het zand onder de bestrating.

De provincie verzocht de gemeente voor een uitgewerkt plan te zorgen. Dit leidde tot  
meerdere herzieningen van het geleverde “Plan van een vluchthaven te Laaxum”.  
Maar groen licht voor de haven kwam er pas op 20 juni 1911, toen de gemeenteraad 
van H.O.N. met algemene stemmen besloot om alsnog een vluchthaven aan te 
leggen bij Laaxum. Waarom ging er zoveel tijd 
overheen? Zoals zo vaak draaide het om geld. 
De gemeente kon dit besluit alsnog nemen nu 
de Minister van Waterstaat bereid bleek  mee te 
werken en een rijkssubsidie toezegde. Het Rijk 
zou een derde van de kosten, geschat op 11.000 
gulden, op zich nemen. Van de Gedeputeerde 
Staten van Friesland was een gelijke mededeling 
ontvangen. Ook zij zouden een derde deel van 
de kosten voor hun rekening nemen. Het laatste 
derde deel moest dus opgebracht worden door 
de betrokken gemeenten. Om de financiering in 
een positiever perspectief te plaatsen, werd door 
de gemeente H.O.N. opgemerkt, dat “waar te zijner tijd ook door niet ingezetenen van 
deze haven gebruik zal worden gemaakt, door het heffen van een havengeld getracht 
wordt iets terug te krijgen van de ten laste van de gemeente komende onderhoudskosten” 
(LC, 20 juni, 1911). En zo kon dan eindelijk in 1912 de aanbesteding van de nieuwe 
haven plaats vinden.

Laaksum, ontwerp voor de vluchthaven.(Uit: Fan Fryske Groun, 1927)
 

De nieuwe haven
   Het plan bestond uit een doorbraak in de dubbele houten zeewering en het versterken 
ervan door een kistwerk te plaatsen in de havenkom. Aan de zeezijde werden een 
landhoofd en beschoeiing aangelegd. De kaden werden gevormd door een keermuur 
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  In de jaren veertig kwamen er klachten over de diepte van de havenmonding en de vaargeul. 
De verzanding van de haven werd mede verergerd door de afsluiting van de Zuiderzee. 
De Dienst Uitvoering Zuiderzeewerken liet de vaargeul in 1942 en in 1951 uitbaggeren. 
In latere jaren is regelmatig gebaggerd. 

Nog vroeger, voor 1632
  De natuurlijke inham tussen Mirns en Roode Schuur -nu de Wielpolder- was tot 1632 
de haven van de vissers van Laaxum, Bakhuizen en Mirns. Wat nu daar de oude 
zeedijk heet, was toen nog de echte zeedijk. Deze zeedijk werd onderhouden door de 
inwoners van Harich, Bakhuizen, Mirns en Rijs. Elk dorp had de verplichting om zijn 
deel van de Friese zeedijk te onderhouden. 
  Om en nabij 1630 bood Rinco van Lycklama à Nijeholt, Grietman van West-
stellingwerf, de Staten van Friesland aan om De Wiel in te polderen en een nieuwe 
zeedijk te bouwen en te onderhouden. De inwoners van Bakhuizen en omstreken waren 
hier voor. Immers de oude zeedijk zou dan een slaperdijk worden en het onderhoud 
daarvan zou minder kostbaar zijn. De Laaxumers en andere vissers kwamen met 
bezwaren, omdat zij in dat geval hun natuurlijke haven kwijt zouden raken. En waar 
moesten zij heen met hun schepen bij stormweer? Zij hadden daar altijd een veilige 
haven gehad. De inpoldering ging echter door en in 1632 ontstond de Wielpolder.

  De Laaxumer vissers, maar ook die uit Mirns en Bakhuizen kozen de kust bij Laaxum 
als nieuw thuisgebied. Uit kadastrale gegevens blijkt dat vele vissers uit Mirns en 
Bakhuizen naar Laaxum verhuisden.
  Eerder maakten wij melding van het graven van de “oude” haven in 1875. Waarschijnlijk 
is dat vòòr die tijd de slurfachtige natuurlijke inham in gebruik was. In ieder geval was 
de situatie onveilig en ook moest er elk jaar gebaggerd worden. De vissers moesten 
zomers kleine steigers maken, waar aan elke kant een jol kon worden vastgemaakt. 
‘sWinters werden de jollen over de zeedijk heen op de wal getrokken. Daar bleven ze 
liggen totdat het seizoen weer begon.

Terug naar de 20ste eeuw
  In de jaren ’70 en ’80, was er inmiddels sprake van een behoorlijk verval door achterstallig 
onderhoud van de haven. Veel van de meerpalen waren verrot, de kademuren aan het 
verzakken en de haven was daarbij ook nog verzand. Na veel getouwtrek over de 
verdeling van de kosten werd uiteindelijk in 1998, na 14 jaar praten, begonnen met 
de renovatie. Met geld van de Europese Gemeenschap, de Provincie Fryslân en het 
Wetterskip Fryslân kon de gemeente Nijefurd het werk laten beginnen. De opknapbeurt 
van het haventje vergde ruim 600.000 gulden. In 1998 werd eerst de havenmond 
afgesloten met een tijdelijke damwand, zodat het waterpeil in de havenkom kon 
worden verlaagd. 

 De restauratie van de haven in 1998. (Foto uit Boersma,1998, p.22)

De havenhoofden werden ontmanteld door de verzakte basaltkeien te verwijderen. Er 
werden nieuwe bekistingspalen geslagen en de havenhoofden werden opnieuw 
voorzien van basalt en de kade van nieuwe betonplaten. De betonnen muur, die niet 

Kaart van omstreeks 1620
waarop bij Mirns de inham 
te zien is die door de vissers 
als natuurlijke haven werd
gebruikt. In 1632 werd deze
ingepolderd en sindsdien
de Wielpolder genoemd.

Restanten van de oude
zeedijk zijn nu nog te zien.
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oorspronkelijk was, werd opgeknapt. Toen de kadewanden eenmaal vernieuwd waren, 
kon de haven uitgebaggerd worden. De restauratie werd afgerond met het plaatsen van 
nieuwe vloedpalen, waarna de bestrating rond de haven met handgebakken klinkers 
voor de afwerking zorgde. In twee maanden tijd werden de restauratiewerkzaamheden 
afgerond. 
De haven behield haar historisch karakter door de hoge vloedpalen en de taanketels op de 
kant, waar de vissers hun netten in conserveerden. Het was een geslaagde restauratie.

Sommigen betreuren het dat niet ook het westelijk leihoofd werd verlengd. Waarschijnlijk 
komt dit omdat de motivering van de restauratie meer gelegen was in behoud 
van erfgoed en toeristische attractiviteit dan in de scheepvaart met nog maar één 
beroepsvisser.

Bewoners rond 1920

Laaxum, plattegrond van de bebouwing rond 1920. De nummers staan niet voor de oor-
spronkelijke huisnummers, maar worden in de onderstaande tekst als verwijzing gebruikt.

1. Woning van Yke en Marie Visser. Kinderen: Jan, Age en Aagje. Zij visten met
de HL 5.

2. Woning van Johannes Vogelzang (1864-1924) en Marijke Vogelzang-de Vries 
(1868-1953). Kinderen: Akke, Harmen, Fimme, Auke, Frank, Catrinus, Cornelus, Jozef 
en Pieter. De familie Vogelzang was als enige familie te Laaxum katholiek. Johannes 
viste met de jol HL 71 van 1901 tot 1922. Die jol ging daarna over naar Gellof. (zie 3)

3. Woning van Auke (1845-1926) en Froukje Vogelzang (1848-1921). Kinderen:
Gelf, Hendrik (1887-1938), Johannes (1876-1921), Harmke en Willemke. Gellof
had de jol HL 71 van 1922 tot 1923. Hij verkocht de jol aan De Boer in Stavoren
en viste daarna met de jol HL 9 die hij in 1947 verkocht aan C. Stants voor de pleziervaart.

4. Woning van Wigle en Anna Visser. Kinderen: Sietze, Jan, Grietje, Trijntje. Wigle
Visser (1884-1978) woonde in het huis van zijn grootouders, gebouwd in 1850, en 
viste met de HL 16.

5. Boerderij van Douwe en Siementje de Vries. Kinderen: Hains, Popke en Hinke.
Een boerenbedrijf, later woonden hier de Stoffelsma’s.

6. Woning van Jan Wybrens de Vries en Neeltje Reins Sijda. Kinderen: Tetje, Jies, 
Antje, Jacoba,Wiebren, Rainskje, Miek en Yke. Dit huis is gebouwd in 1874. Zij 
visten met de jol HL 66.

8. Boerderij van Teake en Sybeltje de Vries. Kinderen: Folkert, Andries en Rinske.
De boerderij (veeschuur als ‘komelkersspultsje’) is eind jaren twintig gesloopt.

9. Woning van Otte en Tetje Heyes, hieronder afgebeeld. Dit huisje is omstreeks 1973 
gesloopt.

Otte en Tetje Heyes met de zuster van Tetje, Hielkje Wiebrens de Vries

10. Woning van Oanne en Geeske Bakker. Kinderen: Liesbeth en Sietze. Oanne viste 
met de HL 62.

11. Woning van Wietze (1872-1947) en Martje Boersma (1873-1956). Kinderen:
Sietze, Ane, Arjen, Jan, Age, Hendrik, Trijntje en Joltje. Zij visten met de HL 53.

12. Woning van Wabe en Akke Visser. Kinderen: Trijntje, Grietje, Pieke, Meint,
Harmen, Popke en Jantje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Rudi van Dantzig, 
de latere balletdanser en choreograaf, als Amsterdams jongetje van elf, twaalf jaar in 
Laaxum om de hongerwinter van 1944-45 te overleven. Hij was ondergebracht bij de 
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Ymke Visser en Kerst Visser, die gewend waren door de bermen te lopen om hun klompen niet 
op het wegdek te slijten, met Gerrit Molenaar op de dijk. Op de achtergrond het huis nr 15. 
(Foto: Tresoar)

15. Woning van Jan Visser. Dit huis is gebouwd in 1865 na het overlijden van de 
grootvader van Jan Visser, Ymke Wigles, geboren op 17-06-1807 te Laaxum, hervormd 
gedoopt  op 28-06-1807 te Warns/Scharl, overleden op 09-08-1856 op 49-jarige 
leeftijd. 

16. Woning van Popke en Griet Visser.

17. Woning van Harmen en Trijntje Visser.

  Tenslotte valt er nog te noemen dat er naast het pad naar de haven een arbeidershuisje 
was waar af en toe een boerenknecht woonde, die op de boerderij van Douwe de Vries 
werkte aan de overkant van de weg. (Bronnen: Menno Peereboom en Tresoar)

  De bewoners van Laaxum waren veelal vissers met hun gezinnen.Niet toevallig 
heetten ze ook bijna allemaal ‘Visser’. Na ruim honderd jaar is er slechts één vissersduo 
in Laaxum overgebleven: de gebroeders Jan en Joop de Vries met de HL 6. Diverse 
woninkjes zijn bewaard gebleven en zijn in de loop der jaren wat aangepast aan de 
moderne wensen op woongebied.

familie Visser op nummer 16, waar zij naar toe waren verhuisd. In 1986 schreef Van 
Dantzig over die periode het boek ‘Voor een verloren soldaat’, dat verfilmd werd in Laaxum in 
1991.

13. Woning van Baukje Visser, weduwe van Sietze Visser. Kinderen: Janke en Baukje. 
Sietze verdronk in 1902 in de Zuiderzee toen zijn jol verging in een zware storm. 
Vissers konden in de regel niet zwemmen. Ze waren reddeloos verloren als ze met 
zwaar oliegoed aan overboord sloegen.

14. Woning van Anne Ymkes Visser en zijn vrouw Geertje Visser. Kinderen: Ymke, 
Jeltje, Kerst, Jan, Teatze, Afke, Geeske en Harmke. Zij visten met de jol HL 75. Ymke 
en Kerst hebben beide als vrijgezel tot 1960 hier samen gewoond. Ze stonden bekend 
om hun extreme zuinigheid. Een bekend verhaal is dat zij lopend naar de kerk in 
Warns altijd in de berm liepen om hun klompen minder te laten slijten. Op dit moment 
is huisje 14 op de tekening Laaxum nr 10, de woning van de auteur van dit artikel. 
Jelte Visser heeft later een interessante carrière gemaakt als rechercheur in de lijfwachtbrigade 
van het Koninklijk Huis. ( Zie het bericht uit de Leeuwarder Courant op pagina 22).

Foto uit 1935 van de voormalige bewoners van het huidige pand Laaksum 10 bezig met het 
boeten van de netten: Kerst Visser, Imke Visser, Anne Ymkes Visser, Jelte Visser en het jongetje 
Auke van der Veen. De familie Visser had de jol HL 75. (Foto: collectie R. Guys)
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Een foto waarop de vissers uit de tijd van de aanleg van de haven poseren. De HL 16 van Wigle 
Visser en de HL 53 van Wietze Boersma, ca. 1928. Voorste rij vlnr Wietze Boersma, Otte Heijes, 
Cees Melchers, Jan de Vries ( met schort), Sietze Visser met Trijntje, Ype Salverda, Sytze W 
Visser, Jozef Vogelzang, Anne Bakker en Frouke Vogelzang. Achterste rij: Wigle Visser, Siebolt 
de Vries, Jan W. de Vries, Sietze Boersma, Thomas Bakker (met witte boord), Yke de Vries en 
Jan Wigles Visser. (Foto: collectie Jan Visser, Stavoren)

Algemene toestand in 1925
  In de jaren ‘20 ging Laaxum er economisch aardig op vooruit: “Achtereenvolgens 
mochten we krijgen: een vluchthaven in 1912, een grintweg naar Warns in 1913, later 
een viszouterij en rond 1920 straatverlichting en tenslotte in 1925 een haringrokerij 
en een telefonische verbinding met de grote wereld. Samen met Scharl telde Laaxum 
in december 1925 aan inwoners 77 mannen en 74 vrouwen. Samen dus 151 inwoners. 
Dat waren er 12 minder dan een jaar tevoren”. ( LC, 23 februari 1926)

  Als er goede vangsten waren, was het een drukte van belang bij de hang van Laaxum.  
Er moesten dan extra mensen uit Warns komen om de haringen te speten, waarna ze 
in de rook gehangen werden. Begin jaren dertig lagen er wel 25 jollen in de haven en 
werkten er 20 mensen in de hang, zowel Lemster rokers als mensen uit de  buurt. De 
haringen verlieten de rokerij als ‘Lemster bokkingen’ , die ’s avonds in kleine kistjes 
met de auto naar Stavoren gingen en verder met de trein naar Duitsland. 
Het was een hele bedrijvigheid en een hels kabaal als de auto’s in het kleine Laaxum 
werden volgeladen. Als na de haringvangst de ansjovis kwam, was er de drukte van 
de zouterij. Ook de ansjovis werd naar Stavoren vervoerd en vandaar ging het met de 
trein op de stoompont naar Enkhuizen en over het spoor naar Amsterdam, waar de 

tonnen ansjovis opgeslagen werden in vemen.
In juli, als de ansjovisvangst voorbij was, werd het  bij de Hang aan de haven stiller. 
De vissers herstelden de netten of gingen werken bij de boer. Het was immers hooitijd. 
In het najaar kon er op aal gevist worden, die ook in de Hang werd gerookt. 

  Met de komst van de Afsluitdijk was het echter gedaan met de visserij op haring en 
ansjovis en was er geen werk meer bij de Hang van Laaxum.

De Hang: voormalige visafslag en rokerij

Historie van het pand 
  Een vergunning werd verleend tot bouw in 1925, zie afbeelding volgende pagina.
Hoewel dit qua jaartal niet zeer ver terug ligt, betekent het pand wel een herinnering 
aan de zoutwatervisserij van voor de afsluiting in 1932. Ook is er sprake van een 
vervanging. Op oudere kaarten, zie het bouwplan van de haven, staat ook al een 
gebouw getekend. 
Het pand heeft gefungeerd als visaanvoerpunt ofwel afslag voor de vishandelaren en 
als rokerij en werkplaats voor onderhoud aan netten en opslag van materialen. Van de 
rokerij stamt de naam ‘Hang’.
De te roken vis hing in stalen pennen zoals te zien is op een oude foto van de rokerij 
in de Hang. 
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Frameshots van een oude film uit de jaren ′60 opgenomen in de Hang.

Uit het archief van de Rijkswaterstaat, nr 316: Stukken betreffende de verlening door 
gedeputeerde staten (gehoord het waterschap) aan P. de Rook te Lemmer van een vergunning 
tot vervanging van de viszouterij op het perceel (kad. gemeente Koudum, sectie F nr. 2448), 
deel uitmakende van de zeedijksbuitenberm te Laaxum, door een nieuwe, 1925.

Vrouwen uit Laaxum in de Hang 
bezig met het boeten van netten.

Aanvoer per kruiwagen van de 
vangst richting de Hang.

Visvangst wordt in de 
weegschaal gestort.

De te roken vis wordt op pennen 
gehangen,vandaar de naam Hang.
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De Hang in de huidige staat

De Hang in oude staat, datum onbekend. Hier zijn de rookruimtes en de 
schoorstenen nog te zien. Er waren er drie, die inmiddels zijn gesloopt.

  Hoe in de jaren ′40 de Hang in functie kwam als palingrokerij valt te lezen in het 
volgende fragment uit de Leeuwarder Courant van 9 mei 1941:

Oud bedrijf opnieuw in werking gesteld 
“Toen de haring- en ansjovisvisserij in de voormalige Zuiderzee nog in fleur was, had 
de firma De  Rook te Lemmer alhier een rook- en zouterij opgericht, opgetrokken van 
mooie, witte zandsteen. Sinds de Afsluitdijk bovengenoemde visserij tot het verleden 
heeft gemaakt, stonden de gebouwen daar voor de firma De Rook als een bijna 
waardeloos object en werden zij in hoofdzaak door de vissers van Laaksum gebruikt 
als plaats voor het boeten en opstallen van hun netten. Tevens was het bij minder 
goed weer zo ongeveer de plaats waar de Laaxumer mannen samenkwamen en waar 
de gesprekken van de dag plaats hadden. Ongeveer een jaar terug zijn de gebouwen 
aangekocht door de heren Smits en Zwaan te Stavoren. Sindsdien bleef alles gewoon 
en bleven de gebouwen staan ten gerieve van de Laaxumer vissers.
  Dezer dagen verscheen evenwel de heer Tj. De Vries, timmerman te Warns op het 
toneel en werden de rookhokken die in het geheel niet meer in tact waren, weer geheel 
in orde gemaakt. Door de heren Smits en Zwaan werd namelijk besloten om tot het 
roken van paling over te gaan, die in gerookte toestand vrij duur wordt verkocht. 
Gisteren werd als proef voor dit doel ongeveer 80 pond paling aangevoerd, die door 
de heer Bijlsma te Lemmer, die op dit gebied een goed geschoolde kracht is, gespeten 
en voor het roken klaar werd gemaakt. Hedenmorgen steeg de rook reeds uit de 
rookhokken op en daarmede is de oude haringrokerij in een palingrokerij omgezet 
en opnieuw in werking gesteld, zodat het gehuchtje Laaxum, dat door de Mokkebank 
reeds bekend is geworden, opnieuw van zich zal doen spreken. In 1981 werd de afslag 
van Laaksum gesloten.” 
  De vissersfamilie De Vries, de gebroeders Wybren en Yke deVries, moest vanaf 
dat moment hun vangst iedere dag naar de afslag in Stavoren brengen. Alleen zij 
bleven over van de Laaxumer vissers. Na de Afsluiting van de Zuiderzee in 1932 zijn 
verschillende vissers gestopt en tijdens de voor de vissers rampzalige jaren vijftig 
weer een aantal. Sommige vissers trokken naar andere havens, oudere vissers hielden 
er gewoon mee op en veel jongeren gingen iets anders doen. Van de 25 schepen bleven 
er na 1932 slechts 10 over, en ook die bleven niet.Uiteindelijk waren er na de oorlog  
nog 7 vissersvaartuigen over. De schippers van de HL2 stopten in de jaren ’50.
Na 1960 waren er nog maar 6 vissersschepen. Het verloop was als volgt:
1964: Meint en Harmen Visser kochten een kotter, en verhuisden naar Stavoren (HL1).
1965: de Boersma’s vertrokken ook naar Stavoren (HL 8).
1968: Jan en Age Visser en Frank en Auke Vogelzang stopten (resp. HL 5en HL7).
1970: De gebroeders Pot uit Bakhuizen stopten (HL10).
Op dit moment zijn de gebroeders Jan en Joop de Vries met de HL6 als laatste vissers 
over.
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Restauratieplannen
  Namens het Dorpsbelang Warns, is in 2008 een werkgroep opgericht die zich ten doel 
heeft gesteld de hang te restaureren en als aandenken aan de Zuiderzeevisserij voor 
de toekomst te bewaren. Als gevolg van de inspanningen van deze werkgroep heeft 
B&W van Nijefurd per 18 juli 2008 de hang aangewezen als gemeentelijk monument, 
waardoor het een beschermde status geeft gekregen. Het mag niet gesloopt worden en 
verbouwen kan niet zonder toe stemming van de Monumentencommissie, die toeziet 
op het behoud van historisch erfgoed. Het pand is in particulier bezit van één van 
de nazaten van de familie Smits-Zwaan. Hopelijk zal in de toekomst een plan tot 
restauratie gerealiseerd kunnen worden.

Hoe oud ook mooi kan zijn. De Hang heeft vele fotografen geïnspireerd tot mooie plaatjes 

Bronnen:
-Bauke Boersma, “Laaksum, de Zuiderzee en de visserij”, Leeuwarden, 1999
-Dirk Huizinga, “Vluchthaven Laaksum honderd jaar”, Drachten 2011 en andere publicaties 
van zijn hand.
-Archief Leeuwarder Courant. 
-Documentatie Landelijke Bouwkunst, Map 5 , Rijksmuseum voor Volkskunde “Het Nederlands 
Openluchtmuseum”.
-Publicaties van Tresoar, het Fries Scheepvaartmuseum, de stichting Histoarysk Wurkferbân 
Gaasterlân: fan Klif en Gaast uitgave 2007-2, foto’s uit diverse particuliere collecties 
en tijdschriften. 
-Dirk Huizinga, maritiem publicist, heeft ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum 
een boek uitgegeven dat in gedrukte vorm tegen betaling geleverd kan worden of in 
digitale vorm gratis gedownload. Zie hiervoor de volgende website: www.dirk-advies.
com. Onder de kop Product 2 staat beschreven hoe u door een plaatje aan te klikken de  
mogelijkheid krijgt het betreffende boek te kopen of gratis te downloaden.

     Auteur:        Ruud Guys, inwoner van Laaxum, coördinator van de werkgroep Visserij     
                       en Scheepvaart van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân.

Een gedenkwaardig gedicht van ene Sprankelaar van vlak na de 2e Wereldoorlog 
die zijn dankbaarheid jegens de houding van de Laaxumer vissers tijdens de 
oorlog in dit gedicht tot uitdrukking bracht. (Balkster Courant, 2 juni 1945)
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Laaxum, de jaren zestig. De schouw HL 6, toen van Wybren en Yke de Vries

 Werkgroepen
Verschillende werkgroepen verdiepen zich in de Gaasterlandse geschiedenis. Er is heel 

veel uit te zoeken. De stichting Histoarysk Wurkverbân Gaasterlân beschikt samen met 
het Informatiecentrum Mar en Klif over een uitgebreide collectie historische documenta-
tie. Daarnaast is er natuurlijk ook veel te vinden in het Gemeentearchief in Balk en in de 
Openbare Bibliotheek. 

Hieronder een overzicht van de werkgroepen met de namen, telefoonnummers en e-mail-
adressen van de coördinatoren. Donateurs die willen meedoen, kunnen zich bij hen aanmelden
.

Inventarisatie en Documentatie Sietske Dijkstra (0514-602299),
 stichtinghwg@gmail.com
Beeldmateriaal en Publicaties Iris Maaskant (0514-602909),
 j.a.maaskant@ziggo.nl 
Dorpen en Gehuchten Jan de Vries (0514-603614),
 jdvbalk@hetnet.nl
Visserij en Scheepvaart Ruud Guys (0514-682120),
 rudolfguys@planet.nl
Kunst en Cultuur Bram de Smit (0514-603918),
 smit-wassenaar@kpnplanet.nl 
Archeologie Gjerrit Hekstra (0514-602063)
 g.p.hekstra@planet.nlLeeuwarder Courant, 

3 december 1951

Jelte Visser,
geboren te Laaxum 29-11-1896
overleden op 22-06-1981



24 fan Klif en Gaast, uitgave 2012 - 1


