
PELLEN, INZETTEN EN ZINGEN
herinneringen aan een Thools e moss elinleggerij
door Ben van den Aarssen

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw bruiste de waterkant van
het stadje Tholen van economische activiteit. De mosselinleggerijen
behoorden tot de belangrijkste werkgevers. Met name voor jonge
vrouwen betekende het pellen en inzetten van mossels brood op de
plank. In de hoogtijdagen waren er bij de inleggerij van Kees Schot
en zijn broer Jacob wel zo'n veertig mensen aan het werk. In de
volksmond stond de inleggerij bekend als de Peep, naar de bijnaam
van Kees Schot. Tholen's Faam heette het product dat zijn weg
vond tot ver in Belgi6. Een verhaal over een voorgoed voorbij ver-
leden.

Andere tijden waren
het. De Eendracht
kende nog eb en
vloed. Aan het eind
van de week keerden
de kotters terug naar
de haven. De oude
brug lag er, als ver-
binding met het vaste-
land van Noord - Bra-
bant. Vroeger was er
zelfs nog een tram-
spoor in de Een-

In vroeger tijd was het een drukte van belang aan drachtsweg, de straat
de Thoolse waterkant. De eerste wachtauto's voor waarover iedereen het
het mosselvervoer doen hun intrede. stadje binnen kwam.
Onder de brug stond de loods van de Peep, een markant gebouw met
kuvelessen naar alle kanten. Als jong meisje droomde Annie Schot, de
dochter van Kees, dat ze er ooit zou gaan wonen. Zo ver kwam het niet.
Wel woont ze met echtgenoot Frans Zoeteweij, die later met zwager
Simon Schot het bedrijf zou ovememen, in de nieuwe wijk Waterfront.
Vanuit hun appartement hebben ze een ideaal zicht op de plek waar de
mosselloods ooit stond. Bijna onder hun vloer lagen de mossels vroe-
ger te verwateren. Voor hen voelde het betrekken van de nieuwe wo-
ning als thuiskomen. ,,De cirkel is rond."
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schaften. Idem dito tussen de middag van 66n uur tot kwart voor twee.
Daarna was het doorpellen en inzetten tot zes uur. Ook een flink deel
van de zaterdag werd er doorgewerkt. Vandaag de dag is het allemaal
nog moeilijk voorstelbaar. Toch stonden de gebroeders Schot ter plaat-
se bekend als sociale werkgevers. ,,Bij ons werd per uur betaald. In
Yerseke werd er per kilo afgerekend", aldus Zoeteweij. Ook Annie
heeft dierbare herinneringen aan haar vader. ,,Omdat hij zelf bang was
van onweer, liet hij de mensen bij mvaar weer voor de veiligheid onder
de tafels kruipen. En bij hitte in de zomer werd er regelmatig een ijsje
gehaald. Die kwamen toen van bakker Mol aan de Botermarkt. Daar
verkochten ze Sierkan ijsjes. Iedereen had plezier in het werk. Er werd
veel gezongen. Liedjes die toen populair waren."

r
i

A

Medewerksters bezig met het pellen van de mossels, eind jaren vijftig.

Precies werkje
Het pellen van de mossels was niet het gemakkelijkste werk. Ze kwa-
men altijd gloeiend heet uit de kookketel. Daar hielp ook het spoelen
met koud water niet aan. Na het pellen werden de mossels in een voor-
bad gelegd, om het laatste restje zand eruit te spoelen. Zout water en

azqn verrichtten wonderen. Daarna volgde het vullen van de potten en
potjes, het zogeheten inleggen. Een precies werkje, waarvoor een zeke-
re handigheid vereist was. Met behulp van een priem werden de mos-
sels langs de binnenkant van het potje gezet,wat een mooi en regelma-
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einde verzekerdte zijn van een regelmatige aanvoer. De veelal uit Yer-
seke afkomstige mosselvissers stonden soms niet te trappelen om hun
vrachtje in de Eendracht af te leveren. De verwaterplaatsen lagen voor-
bij de oude brug, wat bij hoog tij voor het nodige oponthoud zorgde.

,,Het gebeurde dat ze uren voor anker moesten liggen, voordat ze weer
onder de brug door konden varen."

Modernisering
In 1963 namen Simon van Japje
(Schot) en Frans Zoeteweij het be-
drijf van hun (schoon)ouders over.
De nieuwe generatie begon rap met
modernisering, om in de vaart der
volkeren overeind te blijven. Er
kwam een hogedrukketel om de
mossels te koken, wat het werk een-
voudiger maakte. Vooral Jo van Jan
van Tona Jansen maakte zich ver-
dienstelijk achter de nieuwe ketel.
Er kwam een spoelmachine, een
apparaat om de mossels te ontbaar-
den en ook het pellen gebeurde
voortaan automatisch. De geheime
kruidenpot van moeder Schot werd
ingewisseld voor een chemisch al-
ternatief. Met de innovaties ver-

De twee firmanten bezig met het dween ook het zingen en lachen van
spoelen van de mossels. Links Kees de meiden uit de loods. De vrouwen
Schot, rechts ziin broer Japje' waren niet meer nodig, de loods
werd een mannenwereld. De nieuwe tijd deed zijn intrede. ,,Op het
laatst deden we al het werk met nog maar vijf man."

Herinneringen
Logistiek gezienbleef het lang een drukke boel. Het in Oud-Vossemeer
gevestigde transportbedrijf van de gebroeders Van Poortvliet, vanouds
georienteerd op het Rotterdamse havengebied, nam een groot deel van
de afvoer van de gepelde mossels richting Holland voor zijn rekening.
Van Gend & Loos kwam voor de deur om een vaste afnemer in Am-
sterdam te bevoorraden. Sommige Vlaamse afnemers, zoals groothan-
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Springtij
In de wijk Waterfront liggen de oude foto's op tafel. Het streekmuseum
De Meestoof in Sint Annaland herbergt enkele attributen uit de loods,
zoals een originele mosselrijf en etiketteermachine. Melancholie vult
de ruimte. Een oude prent die de loods laat zien, aan alle kanten om-
ringd door het water. Met springtij kwam het geregeld voor. In de loods
werd volgens Annie Schot gewoon doorgewerkt, met droge voeten. ,,Ik
denk dat zebij de bouw van de loods al rekening hebben gehouden met
het hoge water. Ze lag een behoorlijk stuk hoger, met een flinke stoep
ervoor. Bij springtij was het soms nodig dat de mensen aan het eind
van de werkdag door de kuvelesse op de brug stapten en zo naar huis
gingen. Ook kwam het voor dat mijn vader of mijn oom de meiden op
de rug naar het droge brachten.''

Het zijn arbeidsomstandighe-
den die door de bril van van-
daag wonderlijk lijken. Idem
dito de aanslag op de muren,
als gevolg van het vele vocht
en zout. Het geconcentreerde
azijnzux lekte ook nogal eens

weg, met de nodige scheuren
in de cementen vloer als ge-
volg. Buiten het seizoen hoor-

Bij springtij kwam de mosselloods vaak de het opkalefateren van de
rondom in het water te staan. aangetaste vloer dan ook tot de

jaarlijks terugkerende routine.
De inspecteurs van de Warenwet kwamen geregeld langs, maar traden
blijkbaar niet zo streng op als heden ten dage. Ook de Arbeidsinspectie
vereerde de loods soms met een bezoek, met als doel het trapperen van
minderjarige schooljeugd die er in de vakantie een zakcentje bijver-
diende. Een ingenieus waarschuwingssysteem langs de waterkant zorg-
de ervoor dat de inspecteurs meestal bot vingen. Zoeteweij wordt zelf
even weer een kwajongen als hij er aan terug denkt. ,,Ook hier bood de
kuvelesse aan de kant van de brug altijd uitkomst.''

Loonzakje
Andere tijden waren het en niet enkel door het getij. Ook bij het uitbe-
talen ging het er heel anders aan toe dan vandaag. Op zaterdagmiddag
was er voor de mannen en de meiden wekelijks het welbekende loon-
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