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Het verdriet van Zoutkamp
Vanwege het vijftigjarig bestaan van de Lauwersmeerdijk heeft het Visserijmuseum in
Zoutkamp een expositie ‘Het Verdriet van Zoutkamp’ ingericht.
DOR EMMY WAGENAAR HUMMELINCK

De plannen tot het bedijken van de
Lauwerszee waren in de jaren vijfitg van
de vorige eeuw niet nieuw. Al vanaf de
twaalfde eeuw werden steeds stukjes van
de Lauwerszee ingedijkt, zowel aan Friese
als aan Groningse zijde. Vooral het Gerkesklooster heeft op grote schaal landerijen
aan zijn bezit toegevoegd.
Halverwege de negentiende eeuw, toen de
landbouw gouden tijden beleefde, kwam
rijksingenieur Van Diggelen met een plan
om de Zuiderzee, Wadden en Lauwerszee
in te dijken voor landaanwinning. De plannen gingen weer van tafel, werden in 1866
nog eens bekeken en doorgerekend, maar
financieel noch technisch haalbaar geacht.
Ook in 1902 ging een commissie met onder
andere heren van Rijkswaterstaat en de
provinciale waterstaten van Groningen en
Friesland en een Tweede-Kamerlid met de
stoomboot op inspectie in de Lauwerszee.
Zo om de tien jaar werd de drooglegging
weer geopperd, maar plannen verdwenen
even snel weer in de la, ondanks tussentijdse stormvloeden en overstromingen.

Overtuigd
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de inpoldering weer in beeld, mede als werkverschaffingsproject, zoals aan de Groninger
kust werd gedaan. De Friezen waren echter
bang dat als het Rijk de inpoldering ter
hand nam, de Groningers er met de grond
vandoor zouden gaan. Over de grens tussen
beide provinciën zou nog duchtig geknokt
worden.
Pas na de desastreuze Zeeuwse watersnoodramp in 1953 ging het de Friezen niet
meer alleen om landaanwinning, maar ook
om de veiligheid. Toen namen de plannen
steeds definitiever vormen aan. Allengs
raakten de Friezen ervan overtuigd: ‘De
Lauwerszee moet dicht!’
In 1956 werd in Leeuwarden een kantoor
ingericht voor de ‘directie landaanwinningswerken - Lauwerszeewerken’. Het
doel was niet alleen landaanwinning, maar
ook een deugdelijke bescherming en het
verbeteren van de waterhuishouding en
afwatering van het Friese, Drentse en Groninger achterland.

De vloot van Zoutkamp in de buitenhaven bij het dorp in 1969. – Foto: collectie Jan van der Veen

maar ook dat de garnalen helemaal weg
zouden blijven uit de wadden door het
dichtslibben en verzanden van de belangrijkste viswateren buitengaats en het daar
brakker wordende water.

Omschakelen
Toch bleven de vissers vooralsnog op de
oude voet voortgaan. De zaken gingen
goed, de vangsten waren groot en de prijzen hoog. Maar een aantal vissers bereidde
zich ook voor op de toekomst en ging op
de in dat jaar gestarte Visserijschool kennis
opdoen van de Noordzeevisserij en het
vissen op andere vissoorten.

Zoutkamp

Uitstel

De Gemeente Ulrum voorzag dat het
vissersdorp Zoutkamp daarmee in moeilijkheden zou komen en vond dat, mocht het
zover komen, compensatie gerechtvaardigd was.
In samenwerking met de daarvoor opgerichte visserijvereniging ‘Hulp in Nood’
zou de gemeente een visserijschool
oprichten, zodat de vissers zich konden
voorbereiden op de overschakeling naar
Noordzeevisserij.
In 1956 werd een ‘Commissie Vissersbevolking Zoutkamp’ in het leven geroepen
omdat, zoals Commissaris van de koningin
Offerhaus sprak, ‘Er één groep is, die het
dichten van de dijk met angst en spanning
tegemoet ziet: de Zoutkamper vissers.’
De vissers voorzagen niet alleen het verdwijnen van garnalen uit de Lauwerszee,

Eind januari 1960 haalde de Zoutkamper
bevolking opgelucht adem. De indijking
van de Lauwerszee werd uitgesteld omdat
het Nederlands Economisch Instituut advi-

seerde het plan niet uit te voeren. Maar dat
was tegen het zere been van de Friezen: die
gingen de straat op om te protesteren en
boden minister Korthals een door 135.000
Friezen ondertekende petitie aan, want ‘De
Lauwerszee moet dicht!’ Ook het Groninger provinciebestuur was, Zoutkamp ten
spijt, teleurgesteld, vooral vanwege de afwateringsproblematiek. Alleen visserijvereniging Hulp in Nood sprak in een lovende
brief aan de minister haar dankbaarheid
uit.
De vreugde was van korte duur. De ministerraad besloot in juli van hetzelfde
jaar alsnog dat de Lauwerszee voor de
veiligheid en in het kader van de Deltawet
moest worden afgesloten. Uiteindelijk hees
minister Korthals op 23 juli 1962 de vlag
om de afsluiting van de Lauwerszee officieel in te luiden. Van volledige drooglegging
is het nooit gekomen.

In 1954:
• woonden in Zoutkamp 1210 personen (355 gezinnen)
• bevoeren 38 schepen de Lauwerszee en de Waddenzee
• bestond de bemanning uit 81 personen, waarvan 42 eigenaren of mede-eigenaar
• waren er 5 garnalendrogerijen, 1 pellerij en 1 doppendrogerij
• hier werkten 35-45 mensen
• was er een aantal bedrijven die deels werkten voor de visserij
• was de helft van de bevolking bij de visserij betrokken
Zoutkampers visten hoofdzakelijk op garnalen, bliek en sardine. In tegenstelling tot
de visserij op de Noordzee keren de Zoutkamper vissers ‘s middags weer huiswaarts.
Men blijft geen week of dagenlang op zee. Dit kan ook niet want het gevangen product is aan bederf onderhevig.

Dicht
Op 23 mei 1969 was het zover: de laatste
caisson werd onder koninklijk toezicht
in de afsluitdijk geplaatst, de Lauwerszee
was definitief het Lauwersmeer geworden.
Friesland en Groningen vierden feest, maar
Zoutkamp rouwde. Op de schepen hing
de vlag halfstok en enkelen keerden de
koningin zelfs de rug toe. Zij voelden zich
in de steek gelaten: een goede compensatie
voor de gedwongen omschakeling zat er
voor hen niet in.
De schippers moesten investeren in grotere
of verbouwde schepen en voeren nu vanuit
een andere haven, Lauwersoog. Veel van de
bedrijvigheid verdween uit het dorp. Het
werd er stil.

Levendig
Daar komt na 1990 verandering in als
(inmiddels) gemeente De Marne een toeristisch plan voor het dorp en het Lauwersmeergebied ontwikkelt en uitvoert. Zoutkamp is nu weer levendig door de toeristen
die komen kijken naar hoe het eens was.
Maar het verdriet zit er nog steeds.
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