
H
I

S
T

O
R

I
S

C
H

E

V E R E N I G I N G M A A S     S L U I S 1
9

8
8

 
 

N
R

9



Inhoud:	 blz.		1	 Voorwoord
	 blz.		4	 Maasmond	of	Rijnmond?
	 blz.	23	 Kakkerlak
	 blz.	24	 Oranje	boven
	 blz.	31	 Afscheid
	 blz.	32	 Kabeljauw-vaert
	 blz.	42	 Visserijbord
	 blz.	44	 Vissen	in	Vlieten	en	Vaarten
	 blz.	50	 Moeizaam	bericht
	 blz.	52	 Oorlogsleed	

Aan dit nummer werkten mee:

Schrijvers:	 Rien	Luijten
	 Joop	Molijn
	 Jeveer
	 Willem	van	Vuuren	Sr.
	 P.	Buitelaar
	 L.	Stigter	Sr.
	 A.P.	van	Vliet

Afbeeldingen:	 H.	Fortuin
	 G.	Groenewegen	(1789)
	 L.	Stigter	Sr.
	 N.	van	Witzenburg
	 Gemeente	Archief	Maassluis
	 Gemeente	Archief	Monster
	 Rijksarchief
	 M.G.F.	Vestjens

Tekstverwerking:	M.G.	Luijten

Druk:	 S.S.M.

Lay-out  
& Alg. redactie:	 J.H.	Steenkist



De groei van onze vereniging blijft onverminderd doorgaan. Het 
ledental is inmiddels de 400 ruim gepasseerd, zodat we onze 
blik nu richten op de 500! We zijn dus onmiskenbaar succesvol 
bezig en dat stimuleert het bestuur om op de ingeslagen weg 
door te gaan.

In de eerste plaats is dat natuurlijk met de Historische Schetsen 
van en over Maassluis, waarvan U nu nummer 9 in handen heeft. 
Het ligt in het voornemen dit jaar nog het 10e boekje te presen-
teren, zodat we echt al van een reeks kunnen gaan spreken. 
Bovendien gaan we door met dia-avonden, excursies en boot-
tochten in Midden-Delfland.

Ter versterking van ons bestuur hebben we notaris Mr. R.Th.A. 
Ruijs bereid gevonden onze gelederen te komen versterken. De 
heer Ruijs is zeer belangstellend in de geschiedenis van onze 
stad en wij vertrouwen dat hij, mede gezien zijn beroep, een 
goede inbreng zal hebben.

De Furieade, het grootscheepse spektakel rond en in de haven, 
staat ditmaal in het teken van de visserij. Er is ons gevraagd op 
dit thema in te spelen en zowel de verschijningsdatum alsook het 
onderwerp daaraan aan te passen.
Wij hebben aan dit verzoek gevolg gegeven, weliswaar in iets 
breder verband. Meer in de geest van ‘Maassluis en het water’. 
Immers, vele eeuwen heeft het water een overheersende rol ge-
speeld voor onze stad, ja het heeft er zelfs zijn ontstaan aan te 
danken.
Dit boekje belicht wederom enige facetten van onze stadsge-
schiedenis. We kunnen nog vooruit want er zijn nog veel, heel 
veel facetten.

Maassluis, juni 1988 J.H. Steenkist
Voorzitter

VOORWOORD
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Stad aan de Waterweg in de dertiger jaren, 
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een impressie van Henk Fortuin.



DE MAAS, HET SLUYSSE DIEP OF SCHEUR  
WERDEN ROTTERDAMSCHE OF NIEUWE WATERWEG

In de 12e eeuw bestond de Mond van de Maas of het Zeegat 
van Brielle uit meerdere vaargeulen, waartussen onbedijkte gor-
zen en zandplaten. Het eerste vasteland bevond zich toen ter 
hoogte van het dorp Monster. Door natuurlijke aanslibbing van 
die gorzen en zandplaten, en het steeds bedijken door mensen-
handen in opdracht van de toen heersende Graven van Holland, 
verplaatste de Maasmond zich steeds verder zuidwaarts. Voor 
het einde van de 12e eeuw was de toen gevormde zuidelijke 
zandplaat al bij het vasteland getrokken en hadden de Graven 
van Holland ter een kerk en een kasteel laten bouwen. Deze 
nederzetting kreeg de toepasselijke naam ‘’s-Gravesande’.

’s-Gravenzande lag rond 1500 nog aan de Maasmond. De lig-
ging van de dijken bewijzen dit thans nog. Van het eiland Ro-
zenburg was toen nog niets anders te bekennen dan een viertal 
zandplaten. Al in de 14e eeuw is een van deze platen tijdelijk 
bewoond geweest. Deze plaat werd ‘Die Blencken’ genoemd. In 
1568 werden de eerste bedijkingen aangelegd door Dirck Adri-
aensz. Bisdommmer en diens zoon Pieter Dirckz.

Onvoorstelbaar is het nu, dat de veerman Jan Pieterszoon 
Coppelstock, die de ‘Watergeuzen’ hielp op 1 April 1572, van-
uit Brielle met z’n passagiers rechtstreeks tussen de zandpla-
ten door over de brede Maese van de Stadt van Brielle naar 
Maeslantse Sluys kon varen.

De verzanding van de kortste vaarroute naar Rotterdam is ont-
staan door verminderde toevoer van het rivierwater na de St. 
Elisabethsvloed in 1421. Daardoor stroomde het water van een 
groot deel van de Maas en van de Waal, dat aanvankelijk langs 
Vlaardingen stroomde, door meer zuidelijk gelegen zeegaten.
In de loop der tijd werden de zandplaten steeds groter en ook bij 
de Maasmonding vond nog steeds aanslibbing in zuidelijke rich-
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ting plaats. Later ontstond door bedijking stroomopwaarts van 
Maeslantsche Sluys het eerste deel van het eiland Rozenburg 
(Oud Rozenburg).

In 1586 wordt het gors ‘dat voort aen ‘Roosenburgh’ genaemt sal 
worden’ verpacht door de Rekenkamer der Staten van Holland 
en West-Friesland aan Dirck Adriaensz. Bisdommer en Zoon, 
voor het vangen van vogels en het rapen van eieren. Zij had-
den daarbij de verplichting tot het voor eigen rekening bedijken 
van minstens 50 gemeten*) land. Zij zijn te beschouwen als de 
eerste permanente bewoners van Roosenburgh. (Polder Oud 
Rozenburg)

Willem Pietersz. Moerman vestigt zich in 1605 op de grootste 
zandkleiplaat, het latere Blanckenburgh.

De brede Maese, toen toch wel zo’ n 5 à 6 km breed, werd in 
1634 door het indijken van de Polder Nieuw Rozenburg juist tus-
sen Maassluis en Brielle gesplitst in twee smallere rivieren na-
melijk: Het Scheur ofwel Sluyse Diep en de Maes. De Polders 
Blankenburg, Oud Rozenburg en Nieuw Rozenburg werden toen 
door samenvoeging één eiland.

In 1727 wordt bij publieke verkoop, het dan reeds tot een ge-
heel samengevoegde en in kaart gebrachte eiland verkocht voor 
f 33.000,-- met de mededeling dat het eiland voortaan ‘Roosen-
burgh sal syn genaemdt’.
De koper, de ‘Maeslant Sluyse’ burgemeester Adriaan Hoog-
werff, werd daardoor niet alleen eigenaar, maar tevens de eerste 
Heer van Rozenburg en moest zelf een ‘gemeentebestuur’ en 
een strafrechter aanwijzen. Deze sprak recht in het Regthuys in 
Blankenburg.

*)  1 Gemet = een oude landmaat, per streek wisselend tussen 
3.925 m² tot 4.949 m².
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7Verkleind naar de in het Rijksarchief te ‘s-Gravenhage berustende kaarten
van de Maas, Waal en Merwede vóór en na den vloed van 1421.



In de 17e en 18e eeuw bevond zich aan de Maassluise oever 
een Posthuis. Daar waren een postiljon te paard en een post 
jacht gestationeerd. Die beiden verzorgden het brievenvervoer 
vanaf binnenkomende schepen en aan uitgaande schepen. Het 
post jacht verzorgde het postvervoer op de rivier en de postiljon 
droeg zorg voor bezorging of afhalen in Vlaardingen, Schiedam, 
Delfshaven en Rotterdam.

De voortdurende aanslibbing zorgde voor een steeds nauwere 
toegang vanuit zee naar beide rivieren. Bij de Hoek van Hol-
land vormde zich een strandhaak (Haakweg), waarachter door 
aanslibbing slikken aangroeiden. Deze zandplaat ‘De Beer’ ge-
naamd, een van de bekendste Europese vogelbroedplaatsen 
en natuurreservaat, dat in 1962 plaats moest maken voor de 
aanleg van de Europoort, bleef tot de aanleg van de Nieuwe 
Waterweg nog afgescheiden van Rozenburg, zodat het gebied 
waar nu de plaats Hoek van Holland ligt, in die tijd wel aan de 
kust doch niet aan de Maasmond lag.

Doordat het eiland Rozenburg wegens de aanslibbing steeds 
meer in de richting van de Maasmond aangroeide en de toe-
gang van en naar zee steeds ondieper werd, was de zeevaart 
genoodzaakt via een andere route naar Rotterdam te varen. In 
eerste instantie kon dat nog een tijd voor Brielle langs, waardoor 
Brielle vanuit zee de eerst bereikbare Hollandsche Vesting- en 
Handelsstad was.

Toen het door verondieping van de Maasmond voor zeeschepen 
steeds moeilijker werd daarvan gebruik te maken, week men uit 
door binnen te lopen via Goedereede en in de 18e eeuw was 
men zelfs genoodzaakt via het Haringvliet, Hollandsch Diep, 
Dordtsche Kil en Oude Maas om te varen. Natuurlijk een enor-
me omweg die soms wel 14 dagen duurde, vooral met de van de 
wind afhankelijke zeilschepen van toen. Oost-Indiëvaarders be-
weerden toen wel gekscherend, dat het Haringvliet halverwege 
tussen Indië en Rotterdam lag. 
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Nicolaas Samuelsz. Cruquius of Kru(y)ckuis, waterbouwkun-
dige en cartograaf, die reeds in 1712 samen met anderen een 
plan indiende tot drooglegging van de Haarlemmermeer had al 
in 1731 een voorstel ingediend om tot een doorgraving bij Hoek 
van Holland te komen. De krachtige vloed en ebstroom zou dan 
de riviermond uitdiepen en breder maken en dit zou bovendien 
indirect invloed uitoefenen op de waterstanden in de Lek, die 
vaak tot een soort constipatie tussen de dijken leidden. In de 
Rhônemond had men zoiets al eens tot stand gebracht, wat re-
delijk had geholpen. In ons land bleek Kruik (Cruquius) voor die 
tijd te vooruitstrevend en beide plannen werden niet aangeno-
men.

Toch bleek het broodnodig, dat er aan een betere toegankelijk-
heid van Rotterdam iets moest worden gedaan. In 1650 was het 
aantal bewoners van Rotterdam 50.000 en in 1800 waren er 
slechts 60.000. In die 150 jaar dus een zeer geringe groei.
Na de Franse bezetting in 1813 vond Rotterdam dat het de 
hoogste tijd werd, dat er een kortere verbinding met de Noord-
zee tot stand kwam. Maar het plannen maken en de voorberei-
dingen daarvan namen nogal wat tijd in beslag.

 Op 11 mei 1816 ankerde op stroom in Rotterdam voor het eerst 
een stoomschip in ons land. Het was de stoompakketboot ‘De-
fiance’, komende van Margate. Koning Willem I, die veel voor 
handel en scheepvaart deed, begaf zich op 18 mei 1816 aan 
boord van dat schip en is daarmee voorbij Rotterdam gevaren. 
De belangstelling van de reders ervoor was toen nog niet groot. 
Men twijfelde er nog aan en zag ook op tegen de hoge kosten 
van het varen zonder zeilen.
Toch werd in 1823 de ‘Eerste Nederlandsche Stoombootmaat-
schappij’ opgericht, die op Keulen en Antwerpen diensten on-
derhield.
Door de opkomst van de stoomvaart, eerst nog raderboten, met 
een grotere diepgang dan de zeilvaart werd het noodzakelijk om 
tot een grotere vaardiepte komen om Rotterdam bereikbaar te 
houden.
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Het Koninklijk Besluit van Koning Willem I van 18 maart 1826 
maakte een einde aan alle besluiteloosheid door de bepaling, 
dat er een kanaal moest worden gegraven door ’t land van Voor-
ne, van Hellevoetsluis naar Nieuwesluis. In 1827 werd een begin 
gemaakt met het graven van het Kanaal door Voorne. Dit Kanaal 
werd in 1830 met een diepte van 5,70 m in gebruik genomen. 
Rotterdam moest daartoe een bijdrage van f 200.000,-- leveren.

Door de vooruitgang van kennis en techniek werden steeds gro-
tere schepen gebouwd, zodat niet alle schepen van deze route 
gebruik konden maken. De vrachten van deze grote schepen 
werden toen overgeladen in lichters, die wel via het Kanaal door 
Voorne naar Rotterdam konden varen.

De Maassluise en Vlaardingse vissersschepen hadden niet zo’n 
grote diepgang, zodat deze nog wel, bij kalme zee en zeker bij 
hoog water, konden in- en uitvaren. Bij ongunstigere weersom-
standigheden moesten ook zij van de omweg via Hellevoetsluis 
gebruik maken.

Helaas bleek dit kanaal niet aan de verwachtingen te voldoen, 
mede, doordat het Goereesche Gat ook al ondieper begon te 
worden. Bovendien ontstond er vlak voor Hellevoetsluis een 
zandbank ‘Het Pampus’ genaamd, die het invaren van de zee-
schepen aldaar ook al niet eenvoudiger maakte.

Omdat de zeilvaart in die tijd veelvuldig werd vervangen door 
stoomschepen met grotere diepgang, werden er tussen 1850 en 
1860 verschillende plannen tot verbetering van de vaarweg van 
zee naar Rotterdam ontworpen en ook weer verworpen. In de 
tussentijd was het rivierenbeheer bovenstrooms veel verbeterd 
en daardoor openden zich nieuwe mogelijkheden.

De secretaris van de in 1857 ingestelde ‘Raad van den Wa-
terstaat’, Waterstaatsingenieur Pieter Caland, zoon van een 
Zeeuwse waterstaatsman, kwam in 1858 uiteindelijk met het 
verbeterde, oude plan van Cruquius om bij Hoek van Holland in 
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zee twee lange dammen te bouwen tot de plaats waar de zee 
de goede vaardiepte had.
Hij had namelijk geconstateerd dat de vaargeulen waarachter in 
stroomopwaartse richting grote poelen lagen, op diepte bleven 
door de grote hoeveelheid water die er bij eb en vloed doorheen 
stroomde. Hij verwachte hetzelfde effect te bereiken met een 
doorgraving tussen Hoek van Holland en ‘De Beer’ in de richting 
Maassluis. De natuurlijke in- en uitstromende bewegingen van 
het getij en de afvoer van het rivierwater bij eb zou dan voor ver-
dere uitdieping van de vaargeul gaan zorgen en deze bovendien 
ook op diepte houden. 
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Pieter Caland (1826-1902), zijn naam is verbonden  
aan het plan en de aanleg van de Nieuwe Waterweg.
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Proces-Verbaal: het schriftelijk vastleggen van wat is geschied. 
In dit geval van een belangrijk begin.
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24 januari 1863 werd een wet aangenomen, die het graven van 
de nieuwe verbinding mogelijk maakte. Op 23 maart 1864 is 
men met de aanvang van dit grote werk begonnen. Prins Wil-
lem van Oranje (de vroeg gestorven zoon van Koning Willem 
III) stortte op 31 oktober 1866 de eerste schep grond van de te 
maken afgraving in een kruiwagen.
De allereerste bebouwing op het huidige grondgebied van Hoek 
van Holland vond plaats rond 1580 toen de Noord Nieuwlandse 
molen werd gebouwd. De plaats Hoek van Holland is echter pas 
tijdens de uitvoering van dit waterstaatswerk tot stand gekomen.

In 1870 voeren twee, schokkervaartuigen voor het eerst door de 
doorgraving om zee te kiezen. Op 10 juli 1871 werden de log-
gerschepen ‘Toekomst’ en ‘William Stuart’ van Maassluis door 
de stoomboot ‘Zierikzee’ naar zee gesleept. Op 25 november 
van dat jaar viel het loggerschip ‘Claire Jeanne’ met een diep-
gang van 28 dm bij een waterstand van 0,60 m boven Amster-
dams Peil en oostelijke wind, zonder sleepboothulp binnen en 
zeilde naar Maassluis op. Op 9 maart 1872 voer het eerste grote 
schip, de stoomboot ‘Richard Young’ van de Harwichlijn, door de 
Nieuwe of Rotterdamsche Waterweg. De diepte bedroeg toen 
30 dm. Een dag later volgde de stoomboot ‘Fijenoord’ naar Lon-
den, diepgang 32 dm bij een waterstand van 7 cm onder gewoon 
hoog water. In de loop van dat jaar zorgde het Loodswezen voor 
het aanbrengen der betonning. Toen de betonning gereed was 
nam de scheepvaart meer en meer toe.

Ook Maassluis bracht de toegenomen scheepvaart grote ont-
plooiingsmogelijkheden.
De Maassluise haringvisserij breidde zich toen enorm uit, wat 
weer tot gevolg had, dat er meer kuiperijen, scheepsmakerijen 
en verdere aanverwante handelsondernemingen ontstonden. 
De Heer G. Dirkzwager Mzn. die tevens reder ter haringvangst 
was, zond in 1872 reeds zijn inlichtingen omtrent de scheep-
vaart uit. In 1874 begint hij samen met zijn vader M. Dirkzwager 
Gz. de scheepsagentuur. Met dit bedrijf zijn ze het oog en oor 
van de Rotterdamse Haven. Dirkzwager’s Scheepsagentuur gaf 
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in 1874 haar eerste ‘Guide to the New Waterway’ uit, een veel 
door kapiteins geraadpleegde gids. In 1887 richtte G. Dirkzwa-
ger Mzn. de Berging Maatschappij op. De naam werd toen ge-
wijzigd in ‘Nieuwe Bergings Maatschappij’. In 1923 werd deze 
overgedaan aan de Internationale Sleepdienst Mij. waarvan de 
naam later werd veranderd in ‘v.d. Tak’s Bergings Maatschappij’.

Ook de Loodsdienst in Maassluis werd in 1879 uitgebreid met 16 
loodsen. In 1884 werd de betonningsdienst in Maassluis gestati-
oneerd. In 1887 kwamen er nieuwe gebouwen en een magazijn 
voor de betonning aan de Govert van Wijnkade, na eerst op de 
Burgemeester Van der Lelykade gevestigd te zijn geweest.

Ook in 1879 en wel op 8 maart begon H. de Haas zijn scheep-
makerij ‘Zorg en Vlijt’ in eerste instantie voor Westlanders, log-
gersloepen, zalmvissers en andere kleine scheepjes. Wat later, 
nadat er wat verdiend was, werd er een stuk grond bijgehuurd en 
kon er een vetgoothelling gebouwd worden, waarop het onder-
houd van de loggers plaatsvond.

L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst verplaatste de vloot 
van de stations Brouwershaven en Hellevoetsluis in 1886 naar 
Maassluis als hoofdstation. In 1890 kochten ze grond aan de Go-
vert van Wijnkade, waar 6 jaar later het kantoor verrees met er 
bovenop het uitkijkplatform met het ruime uitzicht op de Nieuwe 
Waterweg. Dit gebouw wordt thans gebruikt door de pharmaceu-
tische groothandels Labaz en Sanofi.

De Noorddam bij de Hoek van Holland met een lengte van 2000 
m was klaar in 1875. In 1876, 12 jaar na de aanvang, werd dit 
grote waterstaatkundige werk voltooid met het gereedkomen 
van de Zuiderdam met een lengte van 2300 m. 

Helaas bleken de voortdurende bewegingen van eb en vloed 
grote invloed te hebben op de diepte van de Waterweg, vooral 
bij de monding tussen de beide pieren. De uitschuring en het op 
diepte houden van de vaargeul door het getij tussen de pieren, 
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werkte niet zoals Pieter Caland had verwacht. Er was toen nog 
geen waterloopkundig laboratorium beschikbaar om uit te tes-
ten. Hij had geen rekening gehouden met de invloed van het 
zout in het zeewater. Omdat zout water zwaarder is dan zoet 
water vermengde het zich niet. Dit euvel deed zich vooral gelden 
tussen de pieren. Immers het zeewater bleef onder in hangen 
als een drempel en het uitstromende zoete water ging daarover 
heen, zodat op die plaats van uitschuring en op diepte houden 
geen sprake was.
Er moesten toch nog een groot aantal verbeteringswerken aan-
gebracht worden. Gelukkig werden in die tijd de stoombagger-
molens uitgevonden, waardoor het mogelijk was om die werken 
in 1896 klaar te hebben.

Tijdens de tweede Wereldoorlog in 1945 werden in opdracht van 
de Duitse bezetter in de Waterweg bij Maassluis vier schepen 
tot zinken gebracht, om zo doende de toegang naar Rotterdam 
te blokkeren. Gelukkig bleef door sabotage nog een vaargeul 
van 42 m breed over, waardoor het mogelijk was dat er op 5 mei 
1945 (dag van de bevrijding) een schip met 1000 ton kaakjes 
naar de haven van Rotterdam kon varen.
In 1947 was de vaargeul weer op volle breedte gebracht en in 
1949 waren de havens weer hersteld. Het scheepvaartverkeer 
had in 1952 weer het oude peil van 1938 bereikt.

De watersnoodsramp van 1 februari 1953 leidde echter een 
nieuw tijdperk in. Op 21 februari 1953 werd door de Minister van 
verkeer en waterstaat de deltacommissie geïnstalleerd met de 
opdracht:

‘Maatregelen te beramen om een dergelijke ramp in de 
toekomst te voorkomen.’

De ontwerpen voor de Deltawerken kwamen toen in een ver-
snelde ontwikkeling.
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Zoals U nu dagelijks op het Maassluise Hoofd kunt constate-
ren zijn de aantallen schepen die het Rotterdamse havengebied 
aandoen een veelvoud van die van 1952 en eerder, dit komt 
natuurlijk mede door de havenfaciliteiten van Europoort op Ro-
zenburg.

Ook de waterstroom die thans langs Maassluis naar de Noord-
zee vloeit is mede door de Deltawerken van een totaal andere 
oorsprong dan in vroeger tijden. Het thans bovenstrooms afko-
mende water, wordt nu hoofdzakelijk gevormd door de Rijn en in 
mindere mate door de Maas. De wateren in de Oude en Nieuwe 
Maas zijn thans in verbinding met Hollandse IJssel, Lek, Noord, 
Beneden Merwede, Dordtse Kil, Amer en Hollands Diep.

Zodoende is de Mond der Maze nu Rijnmond geworden.
 

Rien Luijten
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Nog een schets van Henk Fortuin van ’t Hoofd van ‘toen’. 
Op de voorgrond primitieve waterin-/-uitlaten.



KAKKERLAKKENNACHTMERRIE

Varen is van alle vakken
’t nauwst verwant aan kakkerlakken
Want dit vrachtschip is een bak
met een lading kakkerlak.

Het record van stamboom takken
staat op naam van kakkerlakken
Nee, ’t geslacht is lang niet zwak
van ’t insect, de kakkerlak.

Op mijn stapel witte pakken
huizen veertien kakkerlakken
In mijn kooi, op zijn gemak
maft een vette kakkerlak.

In mijn koffiekopje kwakken
vier verdoofde kakkerlakken
Want de lucht van mijn tabak
irriteert een kakkerlak.

In mijn geurig fladderrakje
zwemt een jeugdig kakkerlakje
’k steek mijn handen in mijn zak
en ik grijp een kakkerlak

Aan de deurscharnieren plakken
platgedrukte kakkerlakken
Loop j’in ’t donker, krak, krak, krak
iedre stap een kakkerlak.

Aan mijn zolen en mijn hakken
plakken platte kakkerlakken
Weet je waar ’k intens naar snak
’n plekje vrij van kakkerlak.

’t is dan ook niet uit te vlakken
zo’n bestaan in kakkerlakken
’k wou dat iedere kakkerlak
minstens in twee stukken brak.

’k wou dat ’k alle kakkerlakken
zo in zee kon laten zakken
dat geen stukje kakkerlak
ooit nog boven water stak.

Joop Molijn

Uit: ‘Hou je roer recht’
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Kapper Molenaar van de Zuidvliet was z’n Uitstalkast aan het 
doen. Deze bezoeking verrichtte hij met de nodige tegenzin en 
het was dus niet verwonderlijk dat hij onderwijl menig keer naar 
buiten keek.

Zodoende zag hij dat Willemijn Oranje, de werkster van een win-
kelier wat verderop op de vliet, voor de tweede keer die morgen 
de straat aan het boenen was. Met drift en kracht deed ze dat. 
D’r haarknotje raakte er zelfs van uit z’n fatsoen en zakte hoe 
langer hoe verder in haar nek. En dat was iets wat niet paste bij 
Mijntje, want in haar aard was ze de degelijkheid zelve.

Molenaar mocht dan wel merken dat Mijntje de dampen in had, 
hij had niet in de gaten dat ze onder het schrobben door knap 
foeterde op dat dekselse paardenbeest van Engel Vermeulen, 
de groenteboer op de hoek van de vliet en de Hoekerstraat. Dat 
paard was namelijk de veroorzaker van haar drift en gramschap. 
Het had uitgerekend op háár pasgeboende straat – met  moed-
wil, dat stond voor Mijntje vast – nog geen kwartier geleden een 
grote hoop geurende vijgen laten vallen.
En wiens humeur zou daar niet onder lijden? ...

Het water voor het boenen haalde Mijntje met een emmer aan 
een touw uit de vliet. Als ze die emmer in het water gooide hield 
ze het touw, enige malen om haar pols geslagen, stevig vast. 
Dat was nodig, want de sluis naar de haven stond open en het 
vlietwater stroomde met een vaart naar buiten. En Mijntje wilde 
de emmer niet graag verspelen. Dat was haar, tot ongenoegen 
van haar juffrouw en haarzelf, al eens overkomen. Vandaar de 
voorzorgen, want een gewaarschuwd mens, nietwaar? ...
Mijntje spoelde en schrobde, schrobde en spoelde.

De aanwezige buurtmussen keken haar verrichtingen lede ogen 
aan. Het paard immers stond onder hen bekend als een gulle 
gever van hapklare brokken en nu zagen ze voor hun ogen al 
dat kostelijks de vernieling in gaan. Hun misnoegen daarover 
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staken ze niet onder stoelen of banken. Luid tjilpend vlogen ze 
van de dakrand naar de straat en vandaar weer naar de dak-
rand.

Mijntje echter merkte van dat alles niets. Die had andere dingen 
aan haar hoofd. Zo, nog één emmer water over de straat en dan 
was die weer toonbaar. Voor de laatste keer ging de emmer rich-
ting water. Op hetzelfde moment zag Mijntje vanaf de Markt de 
groentekar van Vermeulen de Zuidvliet opdraaien. En die wagen 
werd getrokken door ... U raadt het: haar kwelgeest het paard.
Bitterheid welde op in het anders zo goedaardige hart van Mijn-
tje. Zou dat smerige ondier soms weer? … En ze was al zo laat! 
…
Mijntje kreeg de kans niet haar gedachten af te maken. Voordat 
ze zich kon realiseren wat er gebeurde voelde ze een schrikba-
rende snok aan haar arm, schoot ze voorover en met een pracht 
van een duik het water in.

Kapper Molenaar had even tevoren zijn werkzaamheden onder-
broken om een vers sigaartje op te steken. Daarmee doende 
zag hij toevallig de snoekduik van Mijntje. In een flits schoot door 
hem heen, dat de basis van vrijwilligheid geheel daaraan ont-
breken moest, want het lag niet in de aard van Mijntje, te zwem-
men op plaatsen, waar dat door de gemeentelijke overheid was 
verboden. Bovendien … Mijntje kon niet zwemmen!

De winkel uitvliegen, stofjas uittrekken en in de vliet tjompen, 
gebeurde sneller dan hier gerelateerd.

Kletsgrage Maassluizers beweerden later, dat de duik als een 
typische Molenaarsstunt diende te worden uitgelegd. Mijntje 
had ook best vanaf de kant uit het water gehaald kunnen wor-
den. Maar wat wil je, die barbier stond erom bekend, dat hij altijd 
wat bijzonders had. Werd hij, ondanks zijn middelbare leeftijd 
– en wie doet zoiets dan nog? – niet bijna dagelijks in het zwem-
bad gezien? Bovendien, het warme weer zal hem wel ingege-
ven hebben gezelschap bij Mijntje te zoeken. Een gratis bad, 
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waar de politie je niets voor zal maken, is immers nooit weg …

We laten de aantijgingen maar voor wat ze zijn – al moet worden 
gezegd, dat de kapper ze nooit heeft weerlegd of tegengespro-
ken – en hernemen de draad van het verhaal.

Door de stroom dreef Mijntje in de richting van de wijd open-
staande sluis naar de kom van de haven. Direct handelen was 
geboden. Met deze materie was Molenaar – dat was bij zijn 
vrienden welbekend – zeer vertrouwd. Het was dan ook niet 
verwonderlijk, dat hij Mijntje, nog vóór ze onder de Boelhou-
wersbrug verdween, in vaste greep had. Met de hulp van toege-
schoten publiek – waar kwam dat zogauw vandaan? – kwamen 
Mijntje en haar redder al ras op de kant.

Daar lag Mijntje Oranje, als een hoopje zielige ellende, drui-
pend, bewegeloos. Op vragen reageerde ze niet ... Was ze bui-
ten bewustzijn? Iemand riep om Jansen de EHBO-er, een ander 
schreeuwde om meer ruimte voor het slachtoffer ...
Tot Mijntje probeerde overeind te krabbelen. Molenaar, die zich 
nog het meeste om haar bekommerde, had dat het eerste in de 
gaten en vroeg: ‘Alles in orde, Mijntje?’
Deze, ondanks alle narigheid en schrik met haar gedachten bij 
zaken waaraan niemand op dit ogenblik dacht, gaf ten antwoord: 
‘Oranje boven, Molenaar, Oranje boven, maar … weet U waar 
mijn emmer gebleven is?’

De al eerder genoemde kletsgrage Maassluizers verkondigden 
achteraf, dat ze altijd al vermoedden, dat Mijntje meer dan nor-
maal Oranjegezind was, maar dat het zo erg was, als bij die 
gelegenheid tot uiting kwam, nee, dat had niemand ooit kunnen 
denken …
De mussen hebben die dag toch nog een godenmaal gekre-
gen. Niet door toedoen van hun broodheer het paard, maar door 
een ongelukje bij bakker Brouwer van de Dr. Kuyperkade, de 
overbuurman van kapper Molenaar. Die had door alle emoties 
rondom Mijntje een baksel beschuitbollen laten verpieteren.
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De juffrouw van Mijntje heeft geen nieuwe emmer behoeven te 
kopen. Buurtjongens hebben het exemplaar, dat op de bodem 
van de vliet was blijven liggen, later op de dag met behulp van 
de stokdreg, die in de steeg naar de drukkerij van Govers hing, 
uit het water gevist.

Jeveer

***

Voor de 2e wereldoorlog werd er via de vlieten enige malen per 
week water uitgelaten. Het Hoogheemraadschap Delfland liet 
daartoe van Noord- en/of Zuidvliet de sluizen openzetten, zo-
dat het water naar de Havenkom kon stromen. Op andere tijden 
werd ergens anders – bijvoorbeeld via de Parksluizen te Rotter-
dam – water ingelaten. Door beide handelingen werd het water 
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Kapper Molenaar (links) met een bediende, 
in vol ornaat voor zijn kapsalon.



in de Delflandse polders ververst, ofwel bij weinig of veel regen-
val op peil gebracht of gehouden.

Molenaar had tot ± 1961 een kapperszaak op de Zuidvliet.
Brouwer had tot ongeveer 1940 een bakkerij op de Dr. Kuyper-
kade.
Jansen had een slijterij in de Nieuwstraat bij de Boelhouwers-
brug. Hij was lid van de E.H.B.O. en had vee1 kennis van zaken. 
’t Kwam wel voor dat hij bij een straatongeval eerder geroepen 
werd dan een arts.
Tot na de 2e wereldoorlog waren op diverse plaatsen van ge-
meentewege reddingsmiddelen (stokdreggen en dreggen aan 
een lijn) opgehangen. Zo hing er ook een stokdreg in de (par-
ticuliere) steeg naar de niet meer bestaande drukkerij Govers, 
die gesitueerd was in een pakhuis, gelegen achter de aan de Dr. 
Kuyperkade staande panden.

Het zwembad, klein, lastig in gebruik, maar wel gezellig, was 
tot ver na 1945 aan het einde van de Burgemeester Van der 
Lelykade.

Een Willemijn Oranje heeft bij mijn weten nooit geleefd, althans 
niet in de dertiger jaren, de tijd waarin deze gebeurtenis plaats 
vond. Heel wat mensen hebben in de loop der tijd onvrijwillig 
met het vlietwater kennisgemaakt. Daarbij zijn er – helaas – ver-
schillende verdronken, maar gelukkig nog meer gered. Ik heb 
getracht een van die reddingen in mijn verhaal gestalte te geven.

Jeveer

***

30



MIJN KLEINE BOY

Moesje, vraagt mijn kleine jongen
Mag ik morgen mee naar ’t Hoofd?
Naar de nieuwe sleepboot kijken
Moes, U heeft het toch beloofd.

Mag ik later, als ik groot ben
ook met vader mee, naar zee?
En dan breng ik net als vader
hele mooie dingen mee.

Graag wil ik dan, net als vader
een blauw-wit vlagje op mijn pet.
En hij knielt, zijn handjes samen
op het kleedje voor zijn bed.

Bidt, als altijd voor zijn vader
en de mensen op de zee.
Dan, terwijl hij in zijn bed stapt
vraagt hij nog eens, mag ik mee?

Ja natuurlijk mag je, jongen.
en terwijl ik ’t ventje kus,
glundert hij nog heel tevreden.
Zakt dan weg in zoete rust.

Even vertoef ik nog bij ’t bedje
Loop heel zacht bij hem vandaan.
en ik heb hem in gedachten
aan de sleepdienst afgestaan.

Een gedicht van:
Willem van Vuuren Sr.
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DE KLEYNE VISSERIJE OF DE KABELJAUW-VAERT

Vanaf de 17e eeuw gaat de beugvaart ‘te zoute’ vanuit Maas-
sluis het gehele jaar door tot bij IJsland toe. De hoekers blijven 
soms maanden weg. Aan boord worden kabeljauw en schelvis 
gezouten en gepakt. Maassluis is in de l7e en 18e eeuw het 
middelpunt voor handel in gezouten vis. Ook vissers uit andere 
plaatsen brengen hier hun vangsten aan wal, die geëxporteerd 
worden door heel Europa.

De beugvaart ‘te versche’ vindt plaats bij de Doggersbank in 
de wintermaanden van november tot mei. Het jaargetijde is dan 
koud en het weer vaak zó slecht dat niet elke dag kan worden 
gevist.

’s Zondags wordt er nooit gevist. In de morgen komt de beman-
ning bij elkaar in het ‘achterin’, het verblijf van schipper en stuur-
man. Op de banken langs de kooien nemen de matrozen plaats 
en de jongens moeten bij het trapgat blijven staan. De schipper 
leidt dan een dienst. Hij gaat voor in gebed, leest een hoofd-
stuk uit de bijbel en dan, uit ‘De Godvreezende Zeeman’, een 
preek. Dan wordt besloten met het zingen van een psalm. Aan 
het einde van deze zondagmorgen dienst is er een kop heerlijke 
sterke koffie met koek voor de gehele bemanning.

De hoeker waarmee men de kabeljauwvangst uitoefent is een 
degelijk vaartuig. Best touwwerk en sterke zeilen heeft dit schip, 
terwijl de afmetingen ervan in de loop der eeuwen steeds grote r 
worden. Die zware bouw is noodzakelijk wegens de bun. De bun 
is een waterbak, zo breed als het schip zelf en een paar meter 
lang; als regel verdeeld door twee schotten in drie afdelingen. 
Door een paar honderd gaten van 2½ cm middellijn, die door de 
buitenwand van het schip zijn geboord in de bun, kan het zee-
water hierin binnendringen en voor verversing zorgen. Om de 
kabeljauw en schelvis levend te houden is immers zuurstofrijk 
water nodig.
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Bij de vaart ‘te versche’ zijn de hoekers, bij goed weer en een 
gunstige wind, een dag of tien van huis.

De vis wordt levend, in latere jaren ook in ijs, op de markt ge-
bracht. Snel vervoer naar het binnenland is een eerste vereiste. 
In vervlogen eeuwen zorgden daarvoor de beurtschippers van 
Maassluis op Delft, Den Haag, Leiden en Amsterdam.

Op een beugvaart in de 19e eeuw
Het werk op een beugschip begint heel vroeg als het nog nacht 
is. Een van de twee mannen van de wacht klimt het steile trapje 
af naar het schipperslogies:

‘Schipper! ’t Is twee uur.’

De voorbereidselen nemen een aanvang.
Na een bakje koffie met brood gaat de schipper een groot aantal 
prikken snijden tot aasjes voor de vangst. Een prik is een aal-
achtige vis die aan boord in leven moet blijven in de speciale 
prikkenbakken. De speeljongen, het jongste maatje, heeft de 
zorg daarvoor. Hij houdt het water in de prikkenbakken steeds 
in beweging door het roeren met een polsstok, anders gaan de 
prikken dood. Dat zou een ramp zijn:

‘Geen prikken, geen aas voor de vissen.’

De speeljongen moet als prikkenbijter de levende kronkelende 
prikken heel rap, een voor een, uit de prikkenbak nemen en do-
den. Daartoe steekt hij de kop van de prik in zijn mond en geeft 
het dier een knauw, vlak achter de kop. Het doodmaken van de 
prik is noodzakelijk, want die mag zich niet meer kronkelen on-
der het vlijmscherpe mes van de schipper: deze zou zich in de 
vingers snijden.
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Razend snel snijdt de schipper de prikken tot aasjes. Meer dan 
3500 aasjes in een uur. De matrozen slaan die aasjes aan de 
hoeken of haken van de beuglijn.

Dat prikkenbijten is een akelig karwei. Bij iedere knauw krijgt de 
prikkenbijter een klein beetje bloed in zijn mond. Als hij klaar is 
krijgt de jongen een paar vijgen om de vieze smaak weg te wer-
ken.
Nu gaat de bemanning eerst schaften: brood, als dat er nog is, 
of anders zeekaak met koffie.

Om vier uur komt alle hens aan dek met het beugmateriaal. Het 
is nog stikdonker. De matrozen in oliegoed, de zuidwester op, 
gaan de beug uitschieten. De schipper aan het roer voelt de 
regen striemen in zijn gezicht. Van het goed uitzetten van de 
beuglijnen onder zijn leiding hangt voor een groot deel een suc-
cesvolle vangst af. Zal hij de beug ‘dwarswind’ of ‘voor de wind’ 
laten uitschieten? Hij moet rekening houden met stromingen en 
getijden.

Dan klinkt het bevel:

‘Zet je joon maar, op hoop van zegen.’

en hij duikt even achter zijn pet voor een kort gebed. Daar gaat 
het eerste joon, een blauwe vlag bovenop en onderaan een ring, 
waaraan een lijn zit van 120 meter, met het werpanker, dat zich 
vasthecht in de zeebodem. Een joon is een dobber in het groot, 
die als boei en baken op de golven danst.
Tegelijk met het eerste joon gaat de beuglijn in zee. Het eerste 
deel daarvan bestaat uit 20 lijnen van 75 meter elk. Aan iedere 
lijn zitten 45 sneuen (zijlijntjes), met hoeken (haken), waaraan 
het aas zit om de kabeljauw te verschalken.

Een volledige beug. De beug bestond uit een lange lijn van 
maximaal 18 km die op de zeebodem lag en waaraan een groot 
aantal zijlijntjes, met aan het eind een haak, bevestigd was.   
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‘Dit welgebouwt Hoekerschip genaamd de Nijverheit 
is aangelegt in het jaar 1830 en wert gevoert 

door schipper Jacob Willemse Schouten.’



Ankers hielden de beuglijn op de bodem vast, boven elk anker 
dreef aan een lijn een ‘joon’ of dobber. Afbeelding uit: A. Hoogen-
dijk Jz. ‘De Grootvisscherij op de Noordzee’ (1893).

In totaal ligt er nu zo’n 1500 meter van de beug op de zeebodem. 
Het einde ervan is vastgemaakt aan het anker van het tweede 
joon. Aan dit anker is ook de lijn van het volgende stuk beug 
bevestigd.
Terwijl de hoeker voortzeilt, gaan er steeds jonen met werpan-
kers en lijnen over boord totdat de gehele beug is uitgeschoten. 
Als regel staan dan 9 jonen in zee, waartussen op de zeebodem 
de beug ligt. De lengte van een beug varieert meestal van 12 tot 
18 kilometer. Elke joon heeft een eigen kleur vlag of wimpel.

Het is zes uur in de morgen. Al laverend zeilt de hoeker terug 
naar het eerste joon. Dit witte joon is herkenbaar aan de blauwe 
vlag. In latere jaren heeft dit joon ook een lantaarn, waarin een 
kaars brandt. De uitkijk voor op het schip tuurt de zee af om het 
joon te ontdekken. Twee uur later is het joon in zicht. Hij meldt 
dit aan de schipper en de bemanning komt weer aan dek. Ieder 
heeft zijn vaste plaats en taak.

‘Reven!’ roept de schipper.

De zeilen vallen en de hoeker mindert vaart. Het gaat recht op 
het joon aan. Met haken of een dreg staan de matrozen klaar om 
het aan boord te hijsen. Drie anderen staan gebogen over de 
reling om het begin van de beuglijn binnen te halen. Spartelt er 
een kabeljauw aan een haak, dan haalt een van de drie met een 
laafnet (groot schepnet) de vis aan dek. Voorzichtig verwijdert de 
stuurmansmaat (plaatsvervanger van de schipper) het haakje uit 
de bek, buigt zich over de bun en laat de kabeljauw daarin glij-
den. Het werk zit vol spanning. De man’ aan de haal’  voelt al een 
vis voordat hij die kan zien. Tussen de matrozen ‘aan de haal’ en 
de schipper aan het roer wordt een voortdurende samenspraak 
gevoerd in geijkte termen:
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Matroos:   Schipper:

Daar komt er één  Dat is beter dan geen

Twee in het water  Een kat is geen kater

Hij leeft die er an is  Boter bij je pannevis

Een fleet en een ronde  Dat ’s in de Noordzee geen wonder

Heel zelden zitten er drie vissen aan één lijn. Dan roept de hele 
bemanning: ‘Oranje boven!’ Ook wordt er weleens een lijn opge-
haald waar helemaal niets aan zit.

Dit verhaal is gauw verteld. Denk je echter het werk van die 
visserlui eens in. Een koude donkere nacht, als de wind giert 
door het want. Er moet bij schaars lamplicht worden gewerkt op 
een voortzeilend schip bij een deinende zee. Alles is afhankelijk 
van de samenwerking van de bemanning: de beuglijnen moeten 
snel en ordelijk over boord. Vastlopen van de lijnen kan stagna-
tie veroorzaken. Op een voortzeilend schip betekent dat, dat de 
lijn knapt. Kapot getrokken! Weg beug! Weg vangst!

Onverwachte voorvallen vereisen vakkundige maatregelen van 
schipper en bemanning, die volledig op elkaar moeten zijn inge-
steld. Alleen de meest geharde visserlui kunnen dit zware leven 
aan.

In de tweede helft van de 19e eeuw raken de hoekers uit de 
mode. Hun zeilvermogen is te gering. Er komen nieuwe model-
len zeilschepen: loggers, groter en sneller, zowel geschikt voor 
de haringvangst in de zomer als voor de kabeljauwvisserij in de 
winter.
De laatste hoeker werd in Vlaardingen gebouwd in 1866.

P. Buitelaar
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Pannevis: Als hartige hap kreeg de bemanning voor de eerste 
avondmaaltijd op zee wat zoute vis mee. Na het koken werd er dan 
tezamen met gekookte aardappelen een stamppot van gemaakt.
Een fleet: Een grote platvis, familie van de rog.
Een ronde: Een ronde vis, meestal kabeljauw of schelvis.

Geraadpleegde literatuur:
Gemeente Archief Maassluis.
A. Hoogendijk Jz. ‘De Grootvisscherij op de Noordzee’ (Haarlem 
1893)
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Het Visscherijbord in de Grote Kerk van Maassluis.



Geluckig Lant en Lien daer Ziel en Lichaems Sege
Van Gode nederdaelt gelyck een Vruchtbaer Rege.
D’een treckt hy Hemels hooch door schatten van het Lant
En d’ander door de Zee met scheepen aen ’t strant.
Van desen Segen Godts heeft onse Plaets genoten
In Menschen Huys en Hoff en Scheepen doe vergroten
Stelt Leyders voor het Volck in Kerck en Polesy
Geeft Neering overvloet Maer hooft de Visschery,
Die met ’t gevleugelt Houdt het bracke Vocht bevaren
Om d’ongesayde vrucht in Houckers te vergaren.
Als Kabbeliau, en Lengh, Both, Schellevis en Roch,
Vleet, Bollick, Pieterman, Mackreel en Haring noch.
Heer van dit schubbich vee, wil volle schepen geven
Dat wy en andere Lien daer Matelick af leven
Want sonder uwe gunst en werter niet gevist
Al werck men gans de Nacht ’t is smorgens noch gemist.
Leert ons dan Net of Want ter rechter syd uytschieten.
Wy doende nae U woort, een Rycken vangh genieten.
Leydt ons in dit beroep. Jaecht dreygers oon de Boot
Als Roovers, Vyant wreet, en stormen, winde groot,
Maer wilt ghy om der sond met Plagen ons beladen
Heer toont ons in de straft als Jonas u genaden
Ghebiet de Zee en Wint dat sy ons niet en schaen
Gelyck ghy door de vreed aen Spangien hebt gedaen.
Als wy soo uwe Liefd’ in voller maeten crijgen
Laet ons Danc-offers Reuck uyt hert en ziel opstygen
Waer door u segen ryck noch meer sal daelen neer
Want feylt het niet aen ons soo feylt het nimmermeer
Al syn wy slecht en recht ten is niet om te schroomen
Godts soon heeft uyt ons Volck Discipels aengenomen
De visschers uyt der zee door Woordt en Geest bereyt
Dat sy des ’s Levens wech, Heer, hebben uytgebreyt.
Maer heeft se nae haer doot op throonen meer verheven
Want yeder staat syn naem in ’s Levens boeck geschreven.
O heer maeckt ons met haer in Euwicheyt verblyt
Opdat wy burgers syn daer ghy de Koninck syt.

BARTLs. BRASSER
D’Visschery van Maassluys
Hier dees vereeringh geeft
Ter Eeren van Gods huys
Die ’t all gegeven heeft.

1649
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VISSEN ROND 1940-1945

Het was een paar jaar voor de oorlog toen ik in de haven op 
paling viste met Hein Starrenburg, een oude schipper van de 
visserij. In die tijd was onze haven heel visrijk, paling, witvis en 
in de winter spiering in overvloed. Dat er zoveel paling zat kwam 
vooral door de haringpakhuizen langs de Haven. Veel haringaf-
val werd toen in de haven gekieperd. Vooral voor de panden van 
de rederij Klinge & Poortman op de hoek van de Zure Vischsteeg 
had je een goede stek. We visten met kubbes, die geaasd wer-
den met visafval of steurkrabben. Door de komst van de Olieraf-
finaderij ‘De Witol’ en het verven voor tapijten bij de Vereenigde 
Touwfabrieken was onze haven voor de visserij letterlijk verpest.

Voor het zogenaamde spieringen was dat een grote strop, want 
daar was altijd heel veel liefhebberij voor. Je deed dat met een 
vaste hengel, waaraan een sim met zo’n 20 haken en onderaan 
een stuk lood was bevestigd. Zo’n sim werd beaasd met steur-
krabben of kleine stukje s voorn. De spiering is een roofvisje, dat 
hele harde rukken aan het aas kan geven en meerdere malen 
zaten er 2 of 3 tegelijk aan je sim.
Als het donker was, dan hingen we vaak een lampje vlak bo-
ven het water. De spiering kwam dan op dat lichtje af en op 
die manier kon je ’s avonds wel een klein emmertje vol spiering 
vangen. Aan de Stadhuiskade bij het trapje achter de groente-
winkel van Van Vuuren was ook een goede stek bij donker, want 
daar brandde ook nog een lantaarn. Ook onder de kont van de 
sleepboten en de loodsboot werden er veel gevangen. Simmen 
kopen was te duur, en dus vlochten we die meestal zelf met 
sisalhennep uit de touwfabriek.

De oorlog brak uit en door materiaalschaarste was er al gauw 
weinig meer te doen in het installatiewerk. Ik heb toen een gro-
te of beroepsvergunning aangevraagd en gekregen, om met 
alle geoorloofd vistuig te mogen vissen. Hoofdzakelijk viste ik 
met fuiken, maar eerst nog even iets over de manier van de 
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 botvisserij in de Waterweg want Maasbot was een geliefde con-
sumptie toen de rivier nog schoon was. We deden dat met een 
stok, die aan het einde een vork had. Dan gooiden we een lijn 
van zo’n 60 meter lang aan het einde verzwaard met 500 gram 
lood zover mogelijk in de rivier. De lijn werd dan over het vorkge-
deelte van die stok binnengehaald. Ik viste dan samen met baas 
Kalis van de gasfabriek met 10 lijnen, elk met 5 haken met aas. 
Meestal kwamen we dan met een flinke partij dikke maasbot 
terug. In het najaar bestond de vangst ook wel uit gul en wijting.

Maar nu over de visserij in de vlieten. Ik pachtte van ene Bas 
v.d. Kaay uit Monster het visrecht in de vlieten langs de We-
verskade, en de Noord- en de Zuidvliet van de sluis tot aan 
het einde van de bebouwde kom van Maassluis. Ik viste met 
2 soorten fuiken, fijnmazig voor de paling en grootmazig voor 
snoek en zeelt.

Die fuiken waren toen nog van katoen en we hadden veel last 
van kokerwormen die daaraan vraten. Eén gaatje erin en de 
paling was weer foetsie. Ook daarom moesten de fuiken er elke 
14 dagen uit om getaand te worden. Dat deed ik op het plaatsje 
achter de winkel. Als ze weer droog waren zette ik ze weer uit en 
zo viste ik ongeveer van april tot en met oktober.

’s Zomers zat ik ’s morgens om 5 uur al aan de riemen en roeide 
dan tot aan de derde brug van de Weverskade. Tot zover be-
stond mijn visrecht om de fuiken te lichten en de vis of paling in 
mijn bun in de boot te vervoeren. Voor snoek en zeelt waren er 
al tijd wel liefhebbers, want het kostte niets en ook Dr. Melchior 
was een groot liefhebber van een maaltje zeelt. Zelf hebben we 
die nooit gegeten, alleen de paling, die aten we wel.

Tot eind juni was er langs de Weverskade paling te vangen, 
maar daarna moest ik naar dieper water in de Noord- en Zuid-
vliet. Men zei altijd: ‘Het hooi van het land, de paling van de 
kant’. Dat klopte, want dan was de viskuit, waar paling dol op 
is, verdwenen. In de zomer viste ik ook veel met de peur, vaak 
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ook in de sloten langs de Vlaardingse dijk, maar dat heb ik al 
eens beschreven in Historische Schetsen nr. 4.

Nog een andere manier van vissen die ik me herinner, was de 
witvisserij met de schakels of warnetten. Met mijn visvriend baas 
Kalis, bonden we dan 6 schakels van 25 m aan elkaar en lieten 
die zakken vanaf de Wagenbrug tot 150 m verder. We roeiden er 
dan eerst aan de ene kant langs, terwijl we met de plompstok de 
vis naar het midden jaagden en deden hetzelfde aan de andere 
kant terwijl we terugroeiden. Dan konden we de vleet binnenha-
len en haalden er dan meestal een grote emmer dikke voorns 
uit. Voor een emmer vis kregen we wel eens een pakje shag van 
Piet Spijker, die daar een tabakswinkeltje had. Maar verder was 
het louter liefhebberij. Deze grote voorns werden dan als panha-
ringen ‘gespauwd’, dat wil zeggen langs de rug opengesneden 
en zo gebakken.

Een enkele maal zette ik ook mij n netten uit in het buiten haven-
tje van het dieselgemaal aan de Boonersluis en op een keer zat 
daar een hele grote makreel in. Een vis die wij in de oorlog nooit 
meer zagen en die je haast in zijn eigen vet kon bakken.

We visten ook wel eens met een beug op bot in de rivier met 100 
beaasde haken, maar dat was stropen, omdat de rivier aan de 
zalmvissers was verpacht.
Zo’n schakel werd ook wel eens uitgezet achter ons huis in de 
Wagenstraat, ik aan de ene kant en aan de overkant, schuin 
over de vliet, mijn overbuurman, beroepsvisser Van Noord. Het 
Goudsteenwater was voor veel vissoorten een geliefde doortrek 
naar de paaiplaatsen aan de Weverskade.
Buurman Van Noord is helaas samen met zijn broer op zee ge-
bleven, toen ze vlak na de oorlog even op zee een trekje zouden 
wagen. Er is noch van mensen, noch van het schip, een schok-
ker, nooit meer iets gevonden.

Al spoedig na de oorlog begon men met een coaster of een 
oude logger de sportvisserij op de Noordzee te beoefenen. Van-
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uit Vlaardingen en andere plaatsen kom men dan een dag mee, 
om met hengel op schar, schol, wijting 0f kabeljauw te vissen. 
Een gezegde is: ‘de vis wordt duur betaald’, dat had met reden 
betrekking op de gevaren van het vissen op zee. Maar letter-
lijk is dat met deze visserij ook, f 35,-- voor het meevaren, zo’n 
f 25,-- voor zeepieren en natuurlijk ook de vervoerskosten naar 
de plaats van afvaart. Zo’n dagje vissen komt dan toch wel op  
f 65,-- à f 75,-- en als de wind dan Noordelijk is, dan wordt er 
weinig of niets gevangen.

Veel sportvissers hebben dan ook ervaren hoe fijn het is om een 
daagje goed zeeziek te zijn. De eerste jaren werd er zo soms 
heel veel gevangen, maar dat wordt nu elk jaar minder. Mijn 
zwaarste kabeljauw die ik ooit ving was 16 pond, maar er wor-
den weleens veel zwaardere gevangen.

Tot slot van mijn verhaal over het vissen in de vliet met de worm. 
Daar is ook de lol goed af, want de beroepsvissers vissen te-
genwoordig in de vliet met in de boot een aggregaat, waarmee 
men het water onder stroom zet en met een schepnet, wat dan 
de tegenpool is, wordt alle paling die versuft bovenkomt in de 
boot gegooid en zodoende is er met de hengel ook weinig paling 
meer te vangen.

L. Stigter Sr.
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HET JOURNAAL VAN KLAAS BORST, STUURMAN  
OP HET WAARSCHUWINGSSCHIP ‘DE DANKBAARHEID’

In de herfst van het jaar 1787 trokken Pruisische troepen de Re-
publiek binnen om stadhouder Willem V in zijn functie te herstel-
len en de patriotten te verdrijven. Door het ingrijpen van Pruisen 
in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek waren 
de patriotten echter afhankelijk van Frankrijk geworden. Alleen 
met steun van een Frans leger zouden zij Willem V definitief 
kunnen afzetten en hun hervormingen kunnen doorvoeren.

Toen in 1792 in Frankrijk de republiek werd uitgeroepen kregen 
vele naar Frankrijk uitgeweken patriotten en hun sympathisan-
ten in de Republiek weer nieuwe hoop. De revolutionaire Franse 
legers versloegen aan het einde van het jaar 1792 de Oosten-
rijkse legers bij Jemappes en bezetten de Zuidelijke Nederlan-
den (het huidige België).

Een confrontatie tussen Frankrijk enerzijds en de Republiek met 
haar bondgenoot Engeland anderzijds kon niet uitblijven. Op  
1 februari 1793 verklaarde de Nationale Conventie in naam van 
de Franse natie ‘in oorlog te zijn met den koning van Engeland 
en den stadhouder der Vereenigde Nederlanden’.
De oorlogsverklaring aan de stadhouder van de Republiek werd 
onderbouwd met de volgende argumenten: de stadhouder han-
delde met de vijanden van Frankrijk, onderdrukte de patriotten, 
liet de makers van valse assignaten 1) vrij, rustte gezamen-
lijk met Engeland schepen uit en belemmerde de handel met 
Frankrijk. Veel inwoners van de Republiek vreesden dat zij door 
de Franse oorlogsverklaring en de daaruit voortvloeiende gevol-
gen in hun economische bedrijvigheid zouden worden getroffen. 
Te meer omdat Frankrijk ‘Lettres de marque’ 2) uitgaf, waardoor 
Franse kapers toestemming kregen schepen, goederen en per-
sonen uit de Republiek ongestoord te mogen roven.

1) Papier geld
2) Kaperbrieven 
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De Franse oorlogsverklaring was echter niet overal direct be-
kend. Veel mensen met maritieme belangen tastten hierover nog 
in het duister. Zo ook het College van de Kleine Visserij in Maas-
sluis. Haar president stuurde op 4 februari 1793 een verzoek 
om informatie ‘over de critiquen toestand van onze Republicq en 
die van Frankrijk’ naar hun adviseur in Den Haag, de heer Van 
de Son. Hij antwoordde dat de Franse gezant in Den Haag nog 
van niets wist, maar dat in Rotterdam bekend was dat Frankrijk 
de Republiek de oorlog had verklaard. Van de Son adviseerde 
bovendien de vissersschepen uit zee terug te roepen.

De gecommitteerden van het visserijcollege besloten om  
’s avonds in het dorpshuis de reders over de kritieke situatie in 
te lichten. Toen men echter hoorde dat in Vlaardingen de reders 
ook bijeen zouden komen, werd de avondvergadering in Maas-
sluis uitgesteld tot de volgende morgen teneinde de Vlaardingse 
‘vergaderbesluiten’ af te kunnen wachten. De andere morgen om 
10.00 uur kwamen de heren van het visserijcollege en de reders 
in ‘De Moriaan’ bijeen. Nu bleek dat de Vlaardingse reders al 
enkele vertegenwoordigers om 6.00 uur ’s morgens naar Den 
Haag hadden gestuurd om zelf te proberen daar iets meer te 
weten te komen. Ook ontving men opnieuw een brief van Van 
de Son. Hij deelde mee dat de Engelse Ambassadeur in Den 
Haag eveneens niets van een Franse oorlogsverklaring wist. Wel 
zouden Engelse schepen de havens van Oostende, Nieuwpoort 
en Duinkerken bij voorbaat in de gaten houden, zodat eventuele 
kapers niet konden uitlopen. Om 11.30 uur besloten de aanwezi-
gen in ‘De Moriaan’ vier gecommitteerden naar den Haag te stu-
ren om daar de heren uit Vlaardingen te ontmoeten. Tevens zou 
men een brief schrijven aan de stuurlieden die in Middelharnis of 
Den Helder zouden binnenlopen. Zij mochten niet meer opnieuw 
zee kiezen voordat zij hun reders hadden geraadpleegd.

’s Avonds rapporteerden de gecommitteerden, die naar Den 
Haag waren gereisd, dat zij niets wijzer waren geworden. Wel 
konden zij vertellen dat in Vlaardingen een schip zou worden uit-
gerust om de vissersschepen op zee te gaan waarschuwen. Ook 
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had Vlaardingen gevraagd of Maassluis hierin wilde deelnemen.
Een uurtje later besloten de reders van Maassluis zelf ook een 
‘waarschuwingsschip’ uit te rusten, maar wel in samenwerking 
met Vlaardingen. Reder Arie van der Drift stelde zijn schip voor 
1450 gulden beschikbaar. ‘Dankbaar’ werd hiervan gebruik ge-
maakt. Enkele gecommitteerden zouden de volgende morgen 
om 8.00 uur naar Vlaardingen vertrekken om daar dit resultaat 
te vertellen.

De 6e februari kwamen nog steeds uit Den Haag geruchten dat 
de oorlog met Frankrijk nog niet was uitgebroken en dat de ‘let-
tres de marque’ niet zouden worden uitgegeven. Desondanks 
besloot het Maassluise visserijcollege het schip van Arie van 
der Drift toch zeilklaar te laten maken. Ook zou men raadspen-
sionaris Van de Spiegel om 3 à 4 oorlogsschepen vragen, die 
de Maasmond en het Goereese Gat moesten bewaken. Op 7 fe-
bruari kwamen de vertegenwoordigers van de visserij uit Maas-
sluis en Vlaardingen samen bijeen om tot afspraken te komen 
over het uitzenden van de twee schepen. Het Maassluise schip 
onder het bevel van Klaas Borst zou in het oosten, het Vlaar-
dingse schip onder het bevel van Cornelis van Gelderen zou in 
het westen de vissersschepen gaan waarschuwen. Beide stuur-
lieden kregen een lijst mee van schepen die nog in zee waren. 
Maasluis had nog 48 schepen en Vlaardingen nog 67 schepen 
in zee.
Ook werden zij verplicht gedurende hun reis een journaal bij 
te houden over onder andere het weer, de windrichtingen, de 
schepen die zij zouden ontmoeten en de zeediepten.

Laat in de avond ontving het Maassluise visserijcollege alweer 
een brief van Van de Son. De Franse oorlogsverklaring was nog 
steeds niet officieel bekend gemaakt. Wel had stadhouder Wil-
lem V het uitzeilen van de twee waarschuwingsschepen naar de 
vissersvloot geadviseerd en zelfs raadpensionaris Van de Spie-
gel persoonlijk voorgesteld gewapende schepen voor de kust te 
laten patrouilleren.
De andere morgen werd aan de reders meegedeeld dat  
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Bevel van de Staten van Holland om een bidstond te houden 
naar aanleiding van de Franse oorlogsverklaring. 

(G.A. Monster, oudarchief, inv. nr. 185)



‘heeden het schip ter waarschuwing onder zeyl (is) gegaan’.
Het journaal van Klaas Borst is bewaard gebleven en de vol-
gende fragmenten geven een indruk hoe de reis verliep.

9 februari 1793:
Jourmaal gehoude op het schip genaamt de Dankbaar-
heyt waar gedisteneerdt uyt de Maas naa de Noordtzee, 
waarop commandeert Klaas Borst. Den 9 february ’s mor-
gens tien uure ligte het anker, dreeve met stilte naa buyte 
en kwaame 9 uure tegen de Maas-Drooge en kreege aan 
boordt Louwerens van Nimweeqe. De welke ons boeg-
zeerde aan de buytenvlakte en ten 12 uure kreege een 
kouwthe uyt Zuid Zuid Oost en liepe Noord Noord West 
naa zee en zaage 6 hoekkers en waare West Noord West 
van ons, maar konde haar niet praye van de stilte.

11 februari 1793:
’s Morgens ten 6 uure zette de agtkleerfok op. Den 11 dyto 
zaage een sloep ten anker legge en 2 vishoekers voor 
de wynt loope. Loode hadde 31 vaadem zaqte qront en 
wende. Leyde West Noord West voor. ’s Middags ten 3 
uure spraake Heynderick van Weesel op de breete van 54 
graate 30 minute. De wint nog behoorlyk West ten Noord 
met een styve koelte.

13 februari 1793:
’s Morgens den 13 dyto met ligte van den dag kreeg een 
kouwetge uyt de Zuid Zuid Weste. Stuerde Noord Noord 
Oost. Zaagen twee Engelse vissers, maar geen hoekers. 
Te elf uur loode, hadde 36 vadem. Zaage geen scheepe. 
Haalde de hals om. Ginge Oosten Noorde voor stuere.

16 februari 1793:
Den 16 dyto met ligte van den dag wier het stil. Hadden 38 
vaadem sagte qront. Vier qroote schepen en een sloep en 
bleef stil. Viste eens, maar vinge één kabbeljautge. Zaage 
geen hoekers.
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22 februari 1793:
Ten 11 uure spraake Pieter van der Weyde. ’s Middags 
ten 1 uur zaggen een hoeker leggen, de bueg haalde in 
West Zuid West van ons en een hoeker voor de wint naa 
hem toe koome. Prayde hem ten 2 uure. Zaagen dat het 
ons medemaat was Corneelis van Gelderen. Prayde hem. 
Zeyde dat het Dirk Metaal was die hij gepraydt hadt. Zey-
de dat hij verscheyde 

23 februari 1793:
Den 23 dyto ten 12 uure viel de windt. Leyde Zuydt Zuydt 
West. Loode, hadde 44 vadem. Zaage geen schip van bo-
ven nog beneede als ons meedemaat Corneelis van Gel-
deren in Oost Zuid Oost van ons. ’s Avons ten 4 uure liep 
de wint Zuid West. Prayde Corneelis van Gelderen. Hadde 
die dag niet een schip gezien.

25 februari 1793:
’s Avons ten 5 uure begon het weer styf te wayen, nog 
dik van den regen. Loode hadde 46 vaam. ’s Avons ten 6 
uure leydent Zuydt op. Hadde dien dag geen schip gezien. 
Hadde dien nagt een styve kouwe met reegen.

6 maart 1793:
Den 6 dyto met ligte van den dag liepe de Noorhaaks om. 
De wint Zuydt Oost met moiy weer.
Te 9 uure zaage een koter voor de wint van ons. Zeylde 
naa ’t lant en hy liep om de Zuid Westen Zuyde. Laveerde 
in Tessel binne om tyding te hoore, Kwaame pas binnen 
Kykduin ten anker. De windt Oost met een heele styve 
kouwe.

7 maart 1793:
’s Morgens om 9 uure ligte ons anker. Zeylde zonder fok. 
Kwaame te 11 uure voor ’t Niewe Diep en liepen der met 
de stagfok in en maakte aan ’t Hooft vast. De Heere zij 
gelooft voor behoude reys tot dus verre.
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Enkele dagen later liep Klaas Borst veilig de Maassluise haven 
binnen. In samenwerking me t z’n Vlaardingse collega, Cornelis 
van Gelderen, had hij alle Maassluise en Vlaardingse visser-
schepen kunnen waarschuwen.

Nadat zij gewaarschuwd waren, maakten enkele stuurlieden 
toch nog bange ogenblikken door. Velen werden namelijk op hun 
thuisreis door kapers achtervolgd. Stuurman Willem Groeneveld 
ontkwam ternauwernood. Een kaperschip had hem al zo dicht 
genaderd, dat drie kapers op het punt stonden om op zijn schip 
over te springen. Gelukkig kon Groeneveld de steven nog wen-
den, waardoor de drie kapers in zee vielen. Tijdens het opvissen 
van haar bemanning kon Groeneveld aan de kaper ontkomen.

Stuurman Van Gelderen op het waarschuwingsschip van Vlaar-
dingen was minder fortuinlijk. Denkend dat hij achtervolgd werd 
door een kaperschip strandde hij bij Scheveningen.

Toch kon men in Maassluis en Vlaardingen opgelucht adem ha-
len: op 12 maart 1793 waren alle schepen behouden in de twee 
Maassteden teruggekeerd. De visserijcolleges konden tevreden 
zijn met dit resultaat.

januari 1988 A.P. van Vliet

Gebruikte bronnen:
G.A. Maassluis, Visserijarchief, inv. nrs. 6, 7 en 80
G.A. Monster, Oudarchief, inv. nr. 185
G.A. Schiedam, Oudarchief, inv. Nr. 1952, Resoluties van de 
Staten van Holland uit 1793
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Het vergaan van de MA 146
Het is 20 april 1917. Heel Holland snakt naar verse vis. De stalen 
zeilbeuger MA 146, de ‘ARIE’ van de rederij Klinge & Poortman 
vaart met een lading levende vis, gevangen voorbij Denemar-
ken, naar huis.
De bemanning bestaat uit: Willem Pols de schipper, stuurman 
Paul Groen, de matrozen C. Verschoor, Cor Hordijk, Leen van 
Pelt, Henk ’t Hart en Leen Koole. Dirk van Os is de kok. De jon-
gens zijn: Henk de Herder, Rijk Varekamp, Leen van Vliet, Koos 
Pleijsier en Teun de Bruin.

Het is nog volop oorlog en ter hoogte van Egmond worden ze 
verrast door 3 schoten, gelost door een kleine Duitse duikboot. 
Ze willen de scheepspapieren zien. Een van de 2 sloepen vaart 
met de schipper en drie man naar de onderzeeër, Er mankeert 
niets aan de gegevens. Hij kreeg opdracht dat de bemanning de 
MA 146 moest verlaten, omdat ze zich op 40 mijlen uit de kust 
bevonden. Schipper Pols antwoordde, dat die afstand slechts 16 
mijl bedroeg en dat men land had kunnen zien als het nu niet zo 
heiig was. De commandant wilde dit wel accepteren, doch een 
andere officier maakte bezwaar en zo werd het besluit tot ver-
nietiging ten uitvoer gebracht. Een Duitse matroos sprong toen 
met een bom in de sloep en bevestigde deze aan de beuger. 
Inmiddels was de rest van de bemanning in de 2e sloep gegaan 
en ook van de ‘Arie’ weggevaren. Toen de bom ontplofte, bleek 
het schip te sterk te zijn voor het kaliber van de bom. Misschien 
kwam dit ook wel omdat het een bunschip was. De duikboot ging 
toen langszij de MA 146 en men bevestigde een 2e sterkere 
bom, die het schip wel totaal vernietigde. Zo ging onnodig een 
schip met verse vis naar de kelder. De vangst bestond uit 400 
kisten schelvis en 150 grote kabeljauwen. De 2 sloepen met de 
bemanning werden later door de thuiszeilende trawllogger KW 
73, de ‘Michiel Adriaansz. de Ruyter’ veilig aan wal gebracht in 
IJmuiden.
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De ramp met de MA 170
Bij Klaas van Witzenburg zag ik een schilderij van deze logger 
en dat inspireerde mij om van dit schip een model te bouwen. 
Inmiddels is dit klaargekomen en het is nu te bekijken in het 
Maassluise gemeentemuseum.

Van deze ramp citeer ik een stukje van de heer J. Smit uit ‘De 
Schakel’ van een aan tal jaren geleden.

12 april 1918: Voor vele families in onze plaats een dag om 
nooit te vergeten. In de kom van de haven lag de MA 170 
‘Zeenimf’ van de reederij Klinge & Poortman. Het schip 
vertrok voor een geepreis (zoute visch).
Aan boord was 55-jarige schipper Willem Pols. De verdere 
bemanning was: Hendrik Pols (zoon van den schipper), 
32 jaar; zijn schoonzoon Jacob van Witzenburg, 35 jaar; 
de matozen Izaäk Paalvast, Kees van Zanten, Wout van 
Wolferen en Arie Kaptein. Van de jongeren Willem Punt, 
J. Verschoor, H. de Bruin en de kleine Bertus van Es, die 
mocht invallen voor de zieke Jaap v.d. Hout. De twee an-
dere opvarenden zijn me niet mee bekend.

’t Was een grauwe voorjaarsdag, toen het schip zoo vroeg 
zee koos voor de genoemde geepreis. ’t Was een dag 
zonder zon en ... ’t was of die grauwheid ook op de be-
manning van het schip drukte.
Er was geen stemming aan boord zooals gewoonlijk wan-
neer een schip uit voer. De eenige die uitzondering maak-
te, was de jeugdige Bertus, die naar zijn meening ‘bofte’, 
omdat hij mee mocht. En waarom was er zoo’n gedrukte 
stemming? Was ’t dat angstig voorgevoel, dat zich zoo 
vaak kenmerkte in den zeeman?
Wij weten het niet, maar dit kwamen we wel te weten ... de 
MA 170 is nooit meer teruggekeerd in onze haven. Ook de 
vraag of het schip getorpedeerd of op een mijn gelopen 
was, is nooit beantwoord.

60



61

S
ch

ild
e
ri

j v
a
n
 d

e
 M

A
 1

7
0
, 
g
e
sc

h
ild

e
rd

 d
o
o
r 

Ja
co

b
 P

o
ls

, 
zo

o
n
 v

a
n
 d

e
 s

ch
ip

p
e
r.



62

De monsterrol van de MA 170. De jongste is 13 jaar!
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Een trieste getuigenis. De vader verleende toestemming voor de, 
in feite ‘laatste’, reis van zijn zoontje.



Na bange dagen van wachten wordt ’t eindelijk werkelijk-
heid: Maassluis als visschersplaats heeft een vreeselijke 
slag te incasseeren. Een slag die in het bijzonder zo hard 
was voor de familie Pols. Diep waren de wonden die ge-
slagen waren.

En toch lezers, ik heb enkele jaren naast de weduwe van 
Jacob van Witzenburg gewoond. Een lief en hartelijk zee-
mans vrouwtje, die nooit ook maar één klacht liet horen 
over het ‘waarom?’. ’t Was een en al berusting in haar 
voorbeeldig en overtuigend geloofsleven.

In het stukje over het vergaan van de MA 146 heeft U kunnen 
lezen hoe dit vorige schip van schipper Willem Pols tot zinken 
werd gebracht, maar gelukkig werd toen de bemanning gered.

Waarmee eert Maassluis nu al die slachtoffers, die in de twee 
wereldoorlogen gebleven zijn?

Waar staan nu die Monumenten met de namen van hen die voor 
ons vielen?

Grote bedragen worden er besteed aan beeldjes en zogenaam-
de monumenten, die voor ons Maassluizers totaal nietszeggend 
zijn. Zie maar de beelden in het Vondelpark, bij Palet en achter 
het Gemeentemuseum. Alles van moderne kunstenaars, maar 
namen die wij nooit mogen vergeten vindt je niet.

De vreemdste straatnamen kom je tegen, maar straten met na-
men van gevallen Maassluizers zijn er maar enkele.

Maassluis, november 1987  Leen Stigter Sr.
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