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Visvrouwen en visrokers in Harlingen omstreeks 1900 
Jeanine Otten*  
 
Visvrouwen stonden rond 1900 niet bepaald boven aan de maatschappelijke ladder. Het 
waren vaak de armste vrouwen die ’s nachts in de visrokerijen werkten en overdag met de 
vers gevangen vis in een duwkarretje of in manden op hun hoofd, rug of heup liepen om die 
te verkopen in de stad. Vaak zijn hun namen in de mist der tijden in de vergetelheid geraakt. 
Daarom is het heel bijzonder dat er in Harlingen afbeeldingen van Harlingen visvrouwen zijn 
waarvan de namen bewaard zijn gebleven, en dat in het Gemeentearchief Harlingen een 
paar lijsten bewaard worden met de namen van de visvrouwen in 1905. Op de foto’s en op 
de lijsten komt één bijzondere vrouw voor: Maria Tjerks Tichelaar, bijgenaamd Skele Mieke, 
geboren te Harlingen op 27 maart 1849, in 1873 gehuwd met Dirk de Groot. Over haar 
weten we veel dankzij haar achterkleindochter Corrie Houtman, die ooit haar herinneringen 
aan en de verhalen over Skele Mieke opgetekend heeft in een boekje dat in zeer kleine 
oplage is gedrukt. Skele Mieke was één van de twintig visvrouwen die op 27 september 1905 
Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik hulde mochten brengen en moet ergens op de 
prentbriefkaart staan die ter gelegenheid van het Koninklijk Bezoek werd gemaakt. 
 
De Speetwet 
De Algemene Arbeidswet van 1889 had nachtarbeid voor vrouwen verboden. De Speetwet 
van 1902, een aanvulling op de Arbeidswet, stond toe dat in vissersplaatsen aan de 
Zuiderzee vrouwen ‘s nachts in bokkingrokerijen haringen aan pennen regen, het 
zogenaamde speten. Vooral de armste vrouwen werkten 's nachts in de rokerijen. De 
Speetwet maakte het mogelijk om nachtarbeid door vrouwen te laten verrichten mits aan 
bepaalde voorwaarden werd voldaan. Het loon moest minstens 25 procent meer bedragen 
dan overdag en men mocht niet langer dan acht uur per etmaal werken. Kinderarbeid kende 
men ook in de rokerijen. Vaak had elke roker één jongen en twee à drie vaste knechten. Het 
werk van de jongens bestond uit het strippen van de vis. De ‘strippers’ zorgden ervoor dat 
de gespeten vis niet aan elkaar plakte. 
 
Het speten, het aan pennen rijgen van vis, werd meestal door vrouwen gedaan, vaak direct 
nadat een schip vol vis in de haven liep. Het kwam voor dat de arbeid ’s avonds of ’s nachts 
moest gebeuren. De versheid van de vis en het vroeg op de markt brengen (in verband met 
de prijs) waren redenen om niet met schoonmaken en speten te wachten tot de volgende 
morgen.  
 
In 1905 werden namen van de haringspitsters van vijf visrokerijen in Harlingen opgetekend. 
De haringrokers waren: Jan H. Lichtendahl, Hendrik H. Lichtendahl, Jan W. Lichtendahl, en 
Sije Boomstra junior. 
 
Harlingen, Opgave der haringspitsters (speetsters) ivm gunstige bepalingen der Speetwet, 
februari 1905 (Gemeentearchief Harlingen, Archief van de Commissaris van Politie, 
inventarisnummer 160).  
 
Opgave der haringrookers en hun vrouwelijk personeel die gebruik wenschen te maken voor 
het jaar 1905 van de gunstige bepalingen der speetwet. 
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Jan H. Lichtendahl 
2 rokerijen 

1. Johanna Wilhelmina Postma, geboren 8 april 1876 te Wijnaldum. 
2. Jetske Attema, geboren 10 oktober 1883 te Harlingen. 
3. Aagje ten Brug, geboren 7 december 1844 te Harlingen. 
4. Elizabeth Johanna van der Geest, geboren 13 oktober 1884 te Harlingen. 
5. Maria Henriette Bos, geboren 8 maart 1849 te Amsterdam. 
6. Maria Tjerks, geboren 23 maart 18501 te Harlingen [Skele Mieke]. 
7. Susanna de Groot, geboren 19 februari 1874 te Harlingen. 
8. Dievertje van der Werf, geboren 24 januari 1860 te Harlingen. 
9. Berendje Lichtendahl, geboren 16 april 1865 te Harlingen. 
 
Hendrik H. Lichtendahl 
1 rokerij 
De negen reeds bovengenoemde vrouwen. 
 
Gijsbertus Koops 
1 rokerij 
1. Janke Lichtendahl, geboren 12 oktober 1857 te Harlingen. 
2. Grietje Tigchelaar, geboren 21 mei 1854 te Harlingen. 
3. Maria Boomstra, geboren 17 december 1883 te Harlingen. 
 
Jan W. Lichtendahl 
2 rokerijen 
1. Anna Maria Kooistra, geboren 29 september 1874 te Joure. 
2. Marijke Kooistra, geboren 20 december 1872 te Dokkum. 
 
Sije Boomstra junior 
1 rokerij 
1. Alberdina Boomstra, geboren 4 februari 1873 te Harlingen. 
2. Wilhelmina Boomstra, geboren 19 juli 1880 te Harlingen. 
3. Aaltje Buma, geboren 3 januari 1862 te Workum. 
 

                                                 
1
 De geboorteakte van Maria vermeldt: Harlingen 27 maart 1849 om acht uur ‘s avonds in wijk A-220, kind van 

Tjerk Gerrits Tjerks, 30 jaar oud, werkman, wonende te Harlingen, en Rigtje Willems Brandij. Geboorteregister 

Harlingen 1949, aktnr  93. Bij haar huwelijk met Dirk de Groot in 1873 wordt het beroep van haar vader Tjerk 

vermeld als ‘visserman’.  



www.vergetenharlingers.nl 

3 

 

 
De Bargebuurt, straatje in Harlingen achter de Zoutsloot, naar het noorden gezien. Links 
vooraan het huisje van Skele Mieke (Maria Tjerks Tichelaar) op de hoek met de Zoutsloot. De 
houten constructie was haar kippenhok. In haar huisje had ze een winkeltje met van alles, 
waar men kleine hoeveelheden kon kopen, zoals een lepel thee of suiker, of een wortel.   
 

 
Rechts Maria Tjerks Tichelaar alias Skele Mieke (geb Harlingen 1849), links Sijke Gerrits 

Wykel (geb Midlum 1850) vrouw van Harke Taekes Taekema, op de hoek van de Roptaweg, 
op de achtergrond woningen aan de Noordergrachtswal (de Nije huzen). Foto in: S. van der 

Woude, Harlingen toentertied, Alphen aan den Rijn: Repro-Holland B.V., 1984, p. 161. 
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Op de foto bewoners van de Bargebuurt en leden van de familie Lichtendahl die in de 

Bargebuurt visrokerijen had, waar ’s nachts de visvrouwen werkten als speetsters. Maria 
Tjerks Tichelaar, alias Skele Mieke, staat rechts op de foto, zonder hoofddeksel. 

Afgebeeld in Harlingen toentertied, 1984, p. 163. 
 

Gift van Koningin Wilhelmina aan de visvrouwen, 27 september 1905 
Op 27 september brachten Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik tijdens hun tocht door 
Friesland een bezoek aan Harlingen. Twintig visvrouwen verwelkomden op het versierde 
Havenplein het hoog bezoek, allen gekleed in Friese kledij, een oorijzer en een floddermuts 
op het hoofd en een gesteven wit schort voor. De oudste visvrouw, weduwe J. Attema, bood 
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Hare Majesteit een boeket aan. De weduwe Lichtendahl (Janke Miedema) bood Prins 
Hendrik een gedicht aan geschreven op een met bloemen bedrukt papier. De Koninklijke 
Hoogheden drukten de visvrouwen de hand, en Hare Majesteit zei: “Jelui bent lieve 
vrouwtjes, ik ben zeer voldaan”2.  Van deze gebeurtenis werd een foto gemaakt, die later 
verscheen in de serie prentbriefkaarten van het Koninklijk Bezoek aan Harlingen. In het 
Hannemahuis is een exemplaar met onder de titel geschreven ‘Erepoort van de visvrouwen 
Havenplein’.  
 

 
Prentbriefkaart “Bezoek van H.M. de Koningin aan de Prov. Friesland. -  Eerepoort te 

Harlingen. Eerepoort van de Visvrouwen Havenplein”.  
Collectie Hannemahuis, fotonummer 1-0888. 

 
Te Harlingen liet Hare Majesteit aan de burgemeester 500 gulden ter handstellen voor de 
algemene armen, 35 gulden voor de visvrouwen en verder giften aan de politie, het 
bedienend personeel ten stadhuize en van de 'Bolsward'. 
 
Het bedrag voor de visvrouwen werd op 6 oktober 1905 onder de visvrouwen verdeeld op 
het bureau van de Commissaris van Politie te Harlingen. Achter hun naam en het 
uitgekeerde bedrag moesten zij hun handtekening zetten. Dertien van de twintig vrouwen 
konden niet schrijven en zetten een kruisje. Daarachter zette de dienstdoende agent van 
politie A. Buwalda zijn handtekening.  
 

                                                 
2
 S. van der Woude, Harlinger toentertied, Alphen aan den Rijn, 1984, p. 124. 
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Verdeeling van de gift van H.M. de Koningin op 27 September 1905 a/d/ Vischvrouwen 

 Namen Bedrag 
gulden 

Bedrag 
centen 

Handteekening 

1. Berendje Lichtendahl, wed. Gerrit vd Leij 1 75 Berendje 
Lichtendahl 

2. Jetske Kookée, wed. Pier Attema 1 75 X ABuwalda 

3. Janke Miedema, wed. Hendrik Lichtendahl 1 75 X ABuwalda 

4. Akke Spandow, wed. Engele Tuinhout 1 75 X ABuwalda 

5. Jantje de Boer, wed. Tiemen vd Hout  1 75 X ABuwalda 

6. Ynskje de Vries 1 75 X ABuwalda 

7. Ymkje Rinksma, huisvrouw Jan Koster 1 75 X ABuwalda 

8. Anne Wobma, huisvrouw Egbert Scheepstra  1 75 X ABuwalda 
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9. Mieke Tichelaar, huisvrouw Dirk de Groot 
[Skele Mieke] 

1 75 X ABuwalda 

10. Wilhelmina de Groot, huisvrouw Sije 
Boomstra 

1 75 X ABuwalda 

11. Janke Lichtendahl, huisvrouw Gijsbertus 
Koops 

1 75 Janke Lichtendal 

12. Suzanna Boomstra, huisvrouw Feite Attema 1 75 Suzanna Boomstra 

13. Jette Bos, wed. Age Riem 1 75 X ABuwalda 

14. Geertje Tuinhoud, huisvrouw Tjerk Severein 1 75 X ABuwalda 

15. Tjitske vd Geest, huisvrouw Tiete Boomstra 1 75 Tjiske vd Geest 

16. Jane Geelof, huisvrouw Klaas Tichelaar 1 75 X ABuwalda 

17. Diewertje vd Werf, huisvrouw Frits Koster 1 75 D. van der Werf 

18. Hendrina Lendemeijer, huisvrouw jan 
Westenberg 

1 75 H. Westenberg 

19. Johanna Wolbertus, huisvrouw Willem 
Mulder 

1 75 X ABuwalda 

20. Jetske Attema 1 75 X ABuwalda 

 Totaal 35 00  

Harlingen, 6 oktober 1905  
de Commissaris van Politie. 

 
(Bron: Gemeentearchief Harlingen, Archief van de Commissaris van Politie, invnr 160-5) 
 
Skele Mieke van de Bargebuurt3 
In 2012 verscheen in de Harlinger Courant een serie artikelen, getiteld: “Mijn herinneringen 
aan de Bargebuurt”. Eén van die artikelen ging over Skele Mieke van de Bargebuurt.  De 
informatie werd met toestemming van Hein van den Oever overgenomen uit een boekje, 
geschreven door zijn partner Cornelia Houtman. Cornelia Houtman, ‘tante Corrie’ zoals veel 
Harlingers haar kennen, werd op 23 december 1922 in Harlingen geboren. Vanaf 1968 was 
ze werkzaam in de fotozaak van Hein van den Oever, waar ze jarenlang zijn fotoreportages 
tot waardevolle documenten verwerkte en honderden albums voor Harlinger bruidsparen 
maakte. In 2001 zette zij de levensverhalen over haar overgrootmoeder, grootmoeder en 
moeder op papier.4 Haar overgrootmoeder Maria Tjerks de Groot-Tigchelaar (1849-1930) 
alias Skele Mieke, was een markante bewoonster van de Bargebuurt. In 2004 schreef Corrie 
Houtman ‘Omkijken met een glimlach’, een ode aan haar vader, de bekende Harlinger 
kapper Taetse Doeke Houtman (1894-1958). Beide boeken zijn helaas uitverkocht. Corrie 
Houtman overleed op 13 februari 2012 op 89-jarige leeftijd. 
 
Maria Tjerks de Groot-Tigchelaar (1849-1930), alias Schele Mieke van de Bargebuurt 
Door Cornelia Houtman 
 
Op de hoek van de Bargebuurt en Zoutsloot woonde Mieke. Hoewel ze Maria heette, noemde niemand haar zo. 
Mieke was scheel. Niet een beetje, maar heel erg. Niemand kon zeggen welke kant  ze opzag, maar er scheen 
haar niets te ontgaan. Dat ze scheel was vond ze niet prettig, maar ze was zo geboren en dus hoorde het zo. Ze 
had gewoond in het dorpje Midlum, waar haar vader boerenarbeider was. In de nabijgelegen stad Harlingen 

                                                 
3
 Eerder gepubliceerd in Harlinger Courant 14 september  2012, “Mijn herinneringen aan de Bargebuurt (10)”. 

4
 Cornelia Houtman, ‘Maria, Suzanna en Maria Henriëtte: zij die mij voorgingen’, Harlingen 2001. 
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ontmoette ze Dirk. Dirk was een knappe slanke man met prachtig krullend haar en hij was een echte charmeur. 
Hoewel Mieke dus niet zo mooi was, zag Dirk waarschijnlijk veel goede eigenschappen in haar en ze trouwden 
op 19 september 1874.

5
 

Velen waren jaloers op haar… zo’n mooie man, maar wat ze haar het meest benijdden was dat Dirk vast werk 
had. Hij was voorman van een aantal bootwerkers en hij hoefde niet als zoveel anderen in de rij te staan 
wachten of ze misschien een paar centen konden verdienen. Mieke was dus wel bevoorrecht, ook al omdat zij 
een hoekhuis konden huren dat iets groter was dan de rest. De voordeur kwam uit op de Zoutsloot, de 
achterdeur in de straat.

6
 Ze plaatste er een kippenhok en kocht een aantal kippen zodat ze altijd verse eieren 

had.
7
  

 
Mieke was een zeer doortastende vrouw en erg vrolijk. Ze paste echt bij Dirk. Het huwelijk had wel wat voeten 
in de aarde gehad, want ze was al vier maanden zwanger. Bovendien was Dirk rooms-katholiek en Mieke 
geloofde alleen maar in haar eigen kunnen. In die tijd was een gemengd huwelijk voor de kerk een doodzonde 
en Dirk werd dan ook uit de kerk verbannen. Ook in de ogen van Dirks familie leefden ze in grote zonde, maar 
ondanks dat kregen ze toch kinderen. Eerst twee keer een jongen (Rienk en Tjerk) en toen een meisje. Ze 
noemden haar Suzanna. De familie - die het een gruwel was dat de kinderen niet gedoopt werden - ontvoerde 
op slinkse wijze het kleine meisje en liet het dopen zodat ze ingeschreven werd als Katholiek. En hoewel Mieke in 
een hysterische woede uitbarstte, was er niets meer aan te doen en ging het leven gewoon door. In de kerk is 
het meisje nooit meer geweest. 
 
Heksen en monsters 
Op het eind van het straatje woonde buurvrouw Aafke. Aafke stond bekend als heks. Iedereen was bang voor 
haar want ze haalde allemaal ‘boze’ dingen uit. Mieke echter was niet bang voor haar en toen ze één voor één 
haar kippen dood zag gaan en iedereen zei dat Aafke daar de hand in had, had ze er genoeg van. Ze trok haar 
schort recht, zette haar handen even stevig in de zij en stevende daarna naar Aafkes huisje en zei haar eens flink 
de waarheid: “Als je niet ophoudt met die flauwekul, krijg  je met mij te doen en let op, ik kan je aan”. Er zal nog 
wel meer gezegd zijn, maar ze dacht in ieder geval dat het nu over zou zijn. Maar ’s avonds hoorde ze een 
vreemd geluid bij de deur. Toen ze die opende, zag ze een afschuwelijk beest met grote horens. Maar bijdehand 
als Mieke was, nam ze een pan kokend water die op de kachel stond en gooide die naar het beest. Luid jankend 
verdween  het in het donker. De volgende ochtend was het straatje in rep en roer. Velen hadden gezien dat 
buurvrouw Aafke vreselijke brandplekken had. Mieke lachte… zij wist hoe het zat. De heks verdween uit het 
straatje, maar het bijgeloof bleef nog heel veel jaren. 
 
Miekes winkel   
Dat Mieke een zeer ondernemend iemand was, bleek vooral toen ze het plan opvatte om in haar woonkamer 
een winkeltje te beginnen. Zo kon ze zelf iets verdienen en hoefde ze niet meer in de vis te werken.

8
(3) Het 

winkeltje kwam er en de klanten ook . Ze verkocht er van alles in kleine hoeveelheden zoals één schepje thee, 
een kopje suiker, een half ons boter (wat luxe was) of een losse wortel. Alle snoep kostte één cent; een zuurbal, 
een kokosblokje enz. Toch konden velen zelfs die ene cent niet altijd betalen en men haalde, dan zoals ze dat 
noemden, ‘op de pof’. Nu had Mieke er een grote zorg bij, want ze kon noch lezen noch schrijven. Maar daar 
vond ze wat op. Ze had een groot stuk lei en schreef met krijt voor ieder die niet betaalde een bepaald teken en 
ze plaatste streepjes zodat ze dus wist wie nog moest betalen en vooral hoeveel. Maar velen zagen kans om in 
een onbewaakt ogenblik stiekem een deel van hun schuld uit te vegen.  Dat zal haar geld gekost hebben! 
 
Op Sinterklaasavond kon je in heel veel winkels sjoelen om prijzen, zo ook in Miekes winkeltje. Haar prijzen 
bestonden uit appels. De appels waren meestal niet van de beste soort en hier en daar zat wel eens een rot 
plekje. Toen ze weer eens één van haar prijzen uitdeelde, veranderde de lach van de winnaar in gemopper toen 
hij zag dat er een rot plekje in zijn appel zat. Mieke nam de appel terug met de woorden  ‘geef hier maar seun’. 
Daarop draaide ze met haar duim de rotte plek uit de appel, met een handigheid die routine verried, en gaf de 
appel weer terug. 
 

                                                 
5 Moet zijn: 18 september 1873. Huwelijksregister Harlingen 1873, aktenr 84. 
6
 Nu Zoutsloot 23, later nieuw opgebouwd. Het oude huisje van Mieke bestaat niet meer. 

7
 Zichtbaar op de oude foto van de Bargebuurt, geheel links. 

8
 Mieke werkte als ‘spitster’ in de visrokerij van Lichtendahl. 
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Saluut voor de broek  
Mieke was geen grote vrouw, maar ze was in de loop der jaren wel erg dik geworden. ’s Maandagsochtend had 
ze wasdag. Daarvoor zette ze een zogenaamde fuikstok vast op de brug voor haar huis en een tweede op de 
wal. Daartussen spande ze een lijn en haar drooglijn was klaar voor de was. Het was 1914, de tijd van de Eerste 
Wereldoorlog en er waren in de stad veel soldaten ondergebracht in verband met de mobilisatie. Elke ochtend 
marcheerden de soldaten door de stad. Op een morgen kwamen ze langs Miekes huisje. De sergeant zag aan de 
waslijn een wel hele grote broek van Mieke hangen, compleet met banden en voor- en achterflap. Ter plaatse 
commandeerde de sergeant ‘Halt! Kwartdraai rechtsom, saluut voor de broek, kwartdraai links en weer 
voorwaarts mars’. Een waargebeurd verhaal, door getuigen bevestigd. 

 
Visrokerijen in de Bargebuurt 
Tot in de jaren 1930 werd er in de Bargebuurt gewoond, maar ook gewerkt, met name in de 
visverwerkende bedrijven. Aan wasrekken, hekken en waslijnen hingen scharretjes te 
drogen. Ansjovis, die tot 1932 vooral in de Zuiderzee werd gevangen, werd in speciale 
ansjovispakhuizen van de firma Lichtendahl en Buijs gekopt, gezouten en in vaten gedaan. In 
de visrokerijen in de Bargebuurt werden miljoenen Zuiderzeeharingen gerookt. Door de vis 
te roken blijft deze langer houdbaar, het is een oude conserveermethode die al in de 
prehistorie gebruikt werd. Tientallen vissen kunnen zo tegelijk verwerkt worden. Met name 
vrouwen, ‘spitsters’ of ‘speetsters’, waren werkzaam in deze industrie. Ze verdienden één 
cent voor een spit van twintig haringen en moesten hard werken voor ze een bedragje bij 
elkaar hadden.  

 
Spitsters van vis- en palingrokerij Jan Willems Lichtendahl (1876-1961) aan de Roptaweg, 

(fotocollectie Jaap van der Veen) 
 
Eind jaren 1930 verdween het bedrijfsmatig visroken grotendeels uit Harlingen. De 
bedrijfspanden aan de Roptaweg, waaronder die van rokerij Lichtendahl moesten plaats 
maken voor de Tsjerk Hiddessluizen (geopend 1951). 
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Eind 19de eeuw vond het roken van vis in Harlingen vooral plaats in het noordwestelijke deel 
van de stad, pal aan zee, in het gebied tussen Zoutsloot, Vissersstraat en Dijkswal. De 
kleinschalige visrokerij bestond uit een aantal rookvaten achter het huis, op de grootschalige 
visrokerij had de familie Lichtendahl het monopolie. De vis werd aangevoerd door vissers 
van Terschelling, Wieringen en Urk en geveild op andere locaties of op de markt verhandeld 
of in het café.   
 
In de dichtbevolkte buurt achter de Zoutsloot gaven de rook en de stank van de visrokerij 
regelmatig overlast. De bewoners klaagden dat door de rook de was vies werd, het 
drinkwater (opgevangen regenwater) smaakte vies en daken zaten onder de roet. Eind jaren 
’70 van de 19de eeuw veroorzaakte het visroken in de Bargebuurt en omgeving zo’n hinder, 
dat de bewoners zich er steeds meer tegen verzetten. Door de overlast daalden de waarden 
van huizen en vruchtbomen leden schade onder de voortdurende roet van het visroken. 
Nadat er brand was ontstaan in Bargebuurt 8, in de visrokerij van visroker Gijsbert Koops en 
zijn vrouw Janke Lichtendahl (Tanne) (een dochter van Heinrich Joseph Albert Lichtendahl 
(1807-1895)), waardoor ook naastgelegen woningen door het vuur werden verwoest, was de 
maat vol. Er werden door de gemeente voorwaarden gesteld om de hinder te voorkomen: zo 
moest onder andere de rookgang van steen zijn, en de rooktunnel minimaal 7 meter hoog. 
 
De overlast was zó groot dat vanaf 1870 een vergunning nodig was. Tussen 1874 en 1900 gaf 
het Harlinger gemeentebestuur vijftien vergunningen af voor het hebben van een visrokerij. 
Het merendeel van de vergunningen werd aangevraagd door de gebroeders Jan Lichtendahl 
Hzn (1859-1928) en Hendrik Lichtendahl Hzn (1870-1921). Deze waren zoons uit het tweede 
huwelijk van Heinrich Joseph Albert Lichtendal (1807-1895) met  Janke Siebes Medema 
(1828-1910). Hendrik Lichtendahl Hzn kreeg in 1880 een oprichtingsvergunning voor een 
bokkinghang op Bargebuurt 9 en  in 1904 voor een visrokerij in het Bargebuurtspoortje 
achter Bargebuurt 2 en 4. Jan Lichtendahl Hzn had in 1905 een ijspakhuis op Bargebuurt 7. 
Visroker J. Meijer op Bargebuurt 10 had in 1874 al een gemeentelijke vergunning gekregen. 
In 1881 vroeg S. Boonstra een vergunning aan voor een visrokerij op Bargebuurt 6. De 
laatste aanvraag dateert van 1918 toen Jan Lichtendahl Hzn vergunning vroeg voor een 
visrokerij aan Roptaweg 17.  
 
In 1880 waren in de Bargebuurt drie bokkinghangen: van Heinrich Joseph Albert Lichtendahl, 
Benjamin Willems Brandi (1821-1880) en Gerben Bouritius. In 1888 kreeg Lambertus 
Monsma (1833-1889) vergunning voor een bokkinghang op Bargebuurtspoortje 4. Jan 
Lichtendahl Hz had in 1881 een vergunning voor een particuliere rokerij achter zijn woning 
op Zoutsloot 17, pal onder de zeedijk. In 1888 brak daar brand uit, gevaarlijk in zo’n 
dichtbevolkte buurt.   
 
Vanwege stankoverlast protesteerden de buurtbewoners van de Bargebuurt, Vissersstraat 
en een deel van de Roptaweg in 1893 massaal tegen een stortlocatie waar onder andere 
rottende vis was gedeponeerd. De buren van de vis- en palingrokerij van Jan Willems 
Lichtendahl (1876-1961) - zoon van Willem Lichtendahl (1829-1899) en Catharina 
Postmus/Posthumus en kleinzoon van Heinrich Joseph Albert Lichtendahl - klaagden al enige 
tijd dat ze last hadden van rook in hun woning maar visroker Lichtendahl (bijnaam de Kruuk) 
wimpelde hun bewaren af. De gemeentearchitect stelde in 1895 een onderzoek in waaruit 
bleek dat de klachten over rookoverlast veroorzaakt werden door een kapotte muur. De 
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muur van de woning van de bezwaarmaker was onderdeel van de rooktunnel van de 
visrokerij. Door de voortdurende hitte in de rooktunnel waren de voegen zo beschadigd dat 
de rook rechtstreeks in de naastgelegen woning kwam.  
 
In 1904 diende Hendrik Lichtendahl Hzn een verzoek in tot wijziging van het door hem 
bewoonde perceel en aan de daar aan verbonden visrokerij, gelegen in het 
Bargebuurtspoortje, achter Bargebuurt 2 en 4. Tegen de voorgenomen veranderingen aan 
de panden bestond geen bezwaar, maar er moest nog wel een aparte vergunning worden 
verkregen voor de verandering in de rokerij. Er werd paling en haring gerookt.  
  
De firma Lichtendahl & Co had op Dijkswal 3 een woning met pakhuis en visrokerij. De eerste 
steen van dit gebouw werd op 30 juni 1909 gelegd door Jan Lichtendahl Hzn (geb 9-12-
1901), zoon van Hendrik Lichtendahl en Baukje Attema. Hier was ook de zeevis- en 
mosselhandel gevestigd. In 1910 werd de woning en bokkingrokerij op Bargebuurt 9, 
gebruikt door Baukje Lichtendahl-Attema, verkocht.   
 
Op Bargebuurt 1-5 was van 1914 tot in de jaren zestig de visrokerij ‘de Hang’ van firma 
Lichtendahl & Co, nu onderdeel van autostalling De Bazuin van Folly Berends aan de 
Zeilmakersstraat. In 1919 kreeg deze hang een uitbreiding met nieuw gebouwde gevel aan 
de andere kant, de Visbuurt. Hiervoor moesten vier kleine woningen gesloopt worden. 
 

 
De Bargebuurt omstreeks 1935, gezien vanaf de dijk richting Noorderhaven, links vooraan de 

visrokerij, rechts vooraan het huisje van Joris van Slooten. 
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Na 1930 verdween de professionele visrokerij uit Harlingen door de totstandkoming van de 
Afsluitdijk, de bouw van de Tsjerk Hiddessluizen waardoor o.a. de twee grotere visrokerijen 
moesten worden gesloopt, de nieuwbouw in de Bargebuurt en andere vormen van 
visverwerking. De crisis in de jaren ’30 sloeg toe. Eind 1934 werd ouwe Kruuk Jan Willems 
Lichtendahl, visser en vishandelaar, wonend Roptaweg 7 te Harlingen failliet verklaard. Zijn 
woonhuis met rokerij, ijspakhuis, paardenstal en grond aan de Roptaweg 5 en 7 werden in 
1935 verkocht. 
 
Willem Lichtendahl, visser en visroker, voorheen wonend te Harlingen, in 1937 te Huizum, 
later Van Ritsumastraatje 7 in Leeuwarden, werd in 1937 failliet verklaard. Later had hij in 
Leeuwarden in de Oosterstraat een viswinkel. De firma Lichtendahl & Co had nauwelijks nog 
werk in 1939, de eens zo overvloedige Zuiderzeeharing was door de totstandkoming van de 
Afsluitdijk verdwenen. Het aantal haringen dat nog in de hang gerookt werd, nu aangevoerd 
van IJmuiden, was praktisch niets in vergelijking tot de miljoenen Zuiderzeeharingen die daar 
vóór de afsluiting van de Zuiderzee werden verwerkt.  
 
De laatste vishang te Harlingen van firma Lichtendahl en Co werd in 1958 verkocht aan het 
aannemersbedrijf van de firma Posthuma en Tigchelaar (P en T) die het als opslagplaats 
gebruikte. Vanaf 1 januari 1959 werd in deze hang, eigenlijk waren het wel tien hangen geen 
vis meer gerookt. Nu is in de voormalige hang autostalling De Bazuin. Nog altijd zijn 
nakomelingen van de eerste Lichtendahls in Harlingen werkzaam in de vis, bekend is de 
firma Tjeerd Lichtendahl en Zoon B.V. Zeevisgroothandel aan de Babingaweg. 
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