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In dit jaar, 1989, is het 375 jaar geleden dat Maassluis zijn zelf-
standigheid verkreeg en dat is aanleiding om in deze Historische 
Schetsen aandacht te besteden aan enige gebeurtenissen in de 
zeventiger jaren van de 16e eeuw.

De aandacht voor het gebeuren vóór 1614 geschiedt in goede 
samenwerking met onze zustervereniging in Maasland en het 
resulteert bovendien in tentoonstellingen in beide plaatsen over 
dat vroege verleden.

Daarnaast blijven wij vasthouden aan onze succesformule om 
in gevarieerde zin over de geschiedenis van onze stad te publi-
ceren. Daarin behoeft de humor niet te ontbreken want ook dat 
aspect van het bestaan was in het verleden niet onbekend.

U treft wederom een aantal qua onderwerp zeer verschillende 
artikelen aan, maar toch wel met een gemeenschappelijk  aspect, 
namelijk het vastleggen van steeds een stukje stadsgeschiede-
nis.

Verheugend is bovendien dat de kring van actief medewerkende 
leden zich gestaag uitbreidt. Dat is gelukkig ook merkbaar in de 
aanlevering van kopij voor onze Schetsen.

Stimulerend is ook de explosieve groei van het aantal leden van 
onze vereniging. Het sterkt ons bestuur in het streven om op 
volle kracht op de hiervoor genoemde koers te blijven doorgaan.

Maassluis, april 1989 J.H. Steenkist
Voorzitter

VOORWOORD
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RAMPSPOED EN BEVRIJDING!

Op 16 mei 1614 hebben de Staten van Holland en West-Fries-
land aan jonker Jacob van Egmond, heer van Keenenburg en 
Ambachtsheer van Maeslant en Schipluy octrooi verleend tot 
het aanstellen van schout, schepenen, secretaris, bode en an-
dere noodzakelijke ambtenaren over Maessluys.
Het eerste artikel in de ‘Historische Schetsen van en over Maas-
sluis’ nr. 1 handelt over de ± 20 jaar die aan de zelfstandigheid 
van Maassluis vooraf gingen. Het schetst een beeld van een 
plaats in opkomst, van vissers met andere belangen dan die van 
de moedergemeente Maasland.

We zaten toen nog midden in de tachtigjarige oorlog, die getra-
ceerd is van 1568 tot 1648.
De gebeurtenissen in de beginperiode van deze oorlog zijn voor 
Maeslant Sluys, zoals dit gebied toen ook wel werd aangeduid, 
van rampzalig belang geweest. Het moet voor de inwoners van 
deze toen nog kleine plaats een barre en boze tijd zijn geweest. 
Immers de strijd tussen de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en de 
Spaanse overheerser werd voor een belangrijk deel uitgevoch-
ten in de kustgebieden en in en aan de riviermondingen.

De Watergeuzen hadden geen thuishaven en kregen geen ga-
ges, het werden vrijbuiters. Om te kunnen blijven bestaan wer-
den zij gedwongen om door kaping en plundering in leven te blij-
ven. Voor de slachtoffers van deze bezoeken was het natuurlijk 
niet zo, dat de Geuzen met enthousiasme ontvangen werden. 
Voor de bevolking betekenden de Geuzeninvallen één grote el-
lende. De visserij, koopvaardij en handel leden grote schade, 
terwijl bovendien de staatsinkomsten drastisch verminderden. 
De ontevredenheid en armoede hielden met deze situatie ge-
lijke tred.
De andere kant van de medaille was de aanwezigheid van Alva 
met zijn bezettende macht. Door zijn harde optreden en door 
zijn tiende penning (een soort omzetbelasting van 10%) kon ook 
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hij niet bogen op een grote populariteit. Zowel om godsdienstige 
als om economische redenen kwam een beduidende emigratie 
op gang. Duizenden namen de vlucht, enerzijds naar Engeland, 
anderzijds naar Duitsland.
Vanuit deze nieuwe vestigingen steunden zij de Geuzen in hun 
verzet tegen de Spanjaarden. Maar voor de bevolking was het 
veelal hetzelfde, of je nu van de kat of van de kater gebeten 
werd...

Het gebied van Delfland wordt aan de zijde van de Maas be-
grensd door de Maasdijk. In de dijk bevonden zich op verschil-
lende plaatsen 13 sluizen, bedoeld voor de afwatering van dit 
belangrijke gebied. Maar andersom kan via de sluizen ook water 
worden ingelaten, kan zelfs het gebied onder water worden ge-
zet.
De Spaanse overheid was zich volkomen van dit gevaar bewust 
en had daarom een behoorlijk zware bezetting in dit gebied ge-
legerd. Bijvoorbeeld het Ambacht van Maasland: daar lagen van 
mei tot begin november 1571 zo’n 600 soldaten ingekwartierd. 
Maar deze logés kwamen wel voor rekening van de betreffende 
locale overheid, een zware belasting, want deze heren konden 
er wat van.

Na het uitwijken van Prins Willem van Oranje naar Duitsland werd 
Graaf De Boussu stadhouder van Holland, een vazal van Alva. 
Deze gaf het Hoogheemraadschap van Delfland de opdracht om 
dijken en sluizen te vrijwaren voor schade, niet door de natuur 
maar ook niet door opzet. Uitdrukkelijk werd op het gevaar van 
inundatie gewezen.
Vanouds bestond er een strenge bewaking door de wachters en 
bewoners van het gebied, met straffen en boetes bij het niet tijdig 
waarschuwen ingeval van schade aan waterwerken.
De gezworen bode van Delfland woonde in Maaslandsluis, waar 
de dijk een grote kwetsbaarheid had. Tot zijn taak behoorde 
mede de controle van de dijk, maar vooral van de sluizen en de 
spuien. De dijk, oud, zeer hard en zeer breed, was zelf niet zo 
eenvoudig te doorsteken.
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Prins Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands.



De bode van Maaslandsluis had bovendien opdracht om een-
maal per acht dagen langs de dijk te rijden.

Waarschijnlijk begon men in 1571, of misschien ook eerder, 
schansen aan te leggen langs deze kant van de Maas. In Maas-
landsluis werd het ‘forte’ buitendijks gelegd, dichtbij de Monster-
se Sluis.

November 1571 trokken de Spaanse troepen af, ze gingen naar 
Utrecht om daar de winter door te brengen. De steden en dorpen 
moesten nu zelf de verdediging verzorgen en zelf de Geuzen-
aanvallen afslaan.
Uit de activiteiten in die tijd komt naar voren, dat de Watergeuzen 
werden verwacht, zij het met gemengde gevoelens. Terwijl de 
Spaanse overheid zich druk maakte over de verdediging van het 
land, had de tegenpartij zijn handen vol met de coördinatie van 
de aanvallen. De invallen van de Watergeuzen waren inciden-
teel, bedoeld om te verlammen, te roven en te vernielen.
De plannen die werden voorbereid betroffen een gezamenlijke 
aanval:

Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje, zou een 
aantal steden belegeren in de Zuidelijke Nederlanden. Frankrijk 
had beloofd om een leger te sturen om Brabant en Vlaanderen 
in opstand te brengen. Willem van Oranje kwam met een leger 
vanuit het oosten, richting Brabant. De Watergeuzen zouden een 
of meer kustplaatsen bezetten.
Dit vond zijn weerslag in de inname van Den Briel op 1 april 
1572. De directe oorzaak daarvan was, dat op bevel van de En-
gelse koningin schepen van zeerovers niet meer in de Engelse 
havens werden toegelaten.

De inname van Den Briel was naar vermoeden niet zo onvoorbe-
reid, zoals ze gewoonlijk wordt opgedist. Don Guerau de Spes, 
de Spaanse ambassadeur in Londen, wist al maanden tevoren 
van plannen om Den Briel aan te vallen. Uiteraard had hij Alva 
daarvan op de hoogte gebracht.
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Tot op welke hoogte de komst van de Watergeuzen een verras-
sing betekende voor de veerman van het veer tussen Den Briel 
en Maaslandsluis, Jan Pietersz. Coppelstock, komt niet duidelijk 
uit de geschiedenis naar voren. Volgens de overlevering was 
hij de enige die onmiddellijk begreep wiens schepen daar het 
Gat van de Maas binnenvoeren. Ondanks de reputatie van de 
Watergeuzen bood hij direct zijn diensten aan en kon hij hen de 
situatie in Den Briel uiteenzetten en er bij hen op aandringen om 
nu Den Briel in te nemen.
Het is heel goed mogelijk dat Coppelstock en de leider van de 
Watergeuzen, Willem Blois van Treslong, elkaar goed gekend 
hebben, daar de laatste de zoon was van de vroegere baljuw 
van Den Briel en hij zal stellig wel een aantal Briellenaars onder 
de bemanning hebben gehad.

De kustwacht waarschuwde de vazal van Spanje, Graaf de 
Boussu, te ’s-Gravenhage betreffende de geconstateerde be-
drijvigheid bij Den Briel. Volgens zijn bericht aan Alva dd. 2 april, 
ging hij ’s nachts met ongeveer tweehonderd man op weg naar 
Maaslandsluis. Met het krieken van de dag kwamen ze daar aan.

Men begon Maaslandsluis in staat van verdediging te bren-
gen om het de vijand onmogelijk te maken binnen te varen. De 
haven werd met palen afgesloten, en daarachter liet men een 
schip zinken. Deze handeling wordt bevestigd door een verslag 
door Delfland van werkzaamheden in Maaslandsluis.
Augustus 1572 moesten de palen uit de haven worden getrok-
ken, die men erin had laten slaan. Later in dat jaar kreeg Gerrit 
de Scheepmaecker een vergoeding voor zijn schip, dat met ste-
nen gevuld op bevel tot zinken gebracht was. Ook het vaartuig 
moest worden gelicht.
In de nu volgende maanden is er al om sprake van oorlogshan-
delingen in het Maasmondgebied, met wisselend succes. Delfs-
haven wordt veroverd door de Geuzen en daarna weer heroverd 
door de Spaans gezinde overheid. Rotterdam wordt bloedig tot 
de orde geroepen en zo gaat het door.
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Philips van Sint Aldegonde.



Toch is er sprake van een kentering, er komt duidelijkheid in 
de houding van de steden. Delft, Rotterdam en Schiedam wa-
ren betrouwbaar voor stadhouder De Boussu. Maar op 25 juni 
kwam Dordrecht in opstand.

Enkele weken later kwamen de opstandige Hollandse steden 
in vergadering bijeen te Dordrecht. Voordien werd er uitsluitend 
tezamen vergaderd na oproep van de stadhouder. Nu deden zij 
het op eigen initiatief. In deze bijeenkomst werd besloten Wil-
lem van Oranje als stadhouder te erkennen met voorbijgaan 
van De Boussu, Alva’s knecht. Ook Alva werd genegeerd, want 
Oranje zou Philips 11 van Spanje vertegenwoordigen bij diens 
afwezigheid. Men deed voorkomen, dat de opstand niet gericht 
was tegen de Spaanse koning, het ‘wettige gezag’. Zolang de 
‘nieuwe’ stadhouder nog in het buitenland verbleef, zou Philips 
van Marnix, heer van Sint Aldegonde hem vervangen.

Hangt dit alles sa-
men met de activi-
teiten van Lodewijk 
van Nassau in de 
Zuidelijke Neder-
landen? Door de 
moeilijkheden daar 
worden vanaf 15 
juni de Spaanse 
troepen terugge-
trokken uit Holland, 
althans een niet 
onbelangrijk deel 
ervan. De Geuzen 
kregen de wind 
mee. Delft gaf zich 
over aan de Geus 
Lumey, daarna 
volgde Schiedam.
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Vlaardingen en Maaslandsluis hadden niet eens mogelijkheden 
om deze vrijbuiters tegen te houden. Op het platteland en in niet 
ommuurde steden was er trouwens geen keuze. Vriend en vijand 
kwam en ging. De enige zorg was om de narigheid te overleven.

Na het vertrek van het Spaanse krijgsvolk waren de Geuzen 
heer en meester. Men besefte evenwel heel goed dat de Span-
jaarden daarmee nog niet waren verslagen. Langs de kust en 
langs de Maas ging men zich voorbereiden op de confrontatie. 
De Staten van Holland verstrekten in 1573 zestienhonderd gul-
dens voor de verdediging van Delfshaven. Voor Schiedam acht-
honderd gulden en voor Maaslandsluis veertienduizend gulden! 
Voor dat geld moesten fortificaties worden gemaakt. Het beleg 
van Haarlem liep op 12 juli 1573 af met een capitulatie.

Een Spaans gezinde geestelijke schreef op 5 augustus 1573 in 
zijn dagboek dat Spaanse krijgslieden in Maaslandsluis waren, 
werkzaam aan een beschansing. Rotterdam, Schiedam en Delft 
waren toen nog in handen van de Geuzen. Vlaardingen, Maas-
landsluis, ’s-Gravenhage en de dorpen in het Westland werden 
belaagd door zwervende Spanjaarden. Maar in september wa-
ren ook deze verdwenen. Na een belegering van 21 augustus tot 
8 oktober 1573 begon in Alkmaar de victorie, vooral dankzij de 
vele inundaties.

Maar toch, de strijd was nog niet gedaan, de Spanjaarden kwa-
men terug. Begin november 1573 trokken zij op om de verster-
king bij Maaslandsluis aan te vallen. Onder bevel van Marnix 
van Sint Aldegonde was men nog bezig de schans in staat van 
verdediging te brengen en dat was nog niet klaar toen de Span-
jaarden arriveerden. O schande, een dertien man sterke voor-
hoede zette het geschut op de dijk aan weerszijden van het fort 
en schoten het geschut van de Geuzen weg. Daarna werd de 
artillerie richting Maas gericht om met succes alle schepen die 
daar lagen te verdrijven. De moed zonk de Geuzen kennelijk 
spoedig in de schoenen, want op 4 november gaf men zich over.
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Marnix van Sint Aldegonde werd op de vlucht achterhaald en 
gevangen genomen. Velen sneuvelden of werden krijgsgevan-
genen. Na deze verovering werd ook de rest van het gebied on-
der de voet gelopen. De krijgskansen waren weer eens gekeerd. 
De bevolking draaide weer op voor het onderhoud en de narig-
heid van de bezetting, de vele vluchtelingen dwaalden huilend 
langs de wegen 
 

‘als sinneloesse ende desperate menschen!’

Begin maart 1574 verlieten de Spanjaarden dit gebied om in 
Vlaanderen tegen de legers van Lodewijk van Nassau te vech-
ten. Prompt kwamen de Geuzen terug, zoals in Vlaardingen, 
hingen de koster op, hingen (op andere wijze) op een verschrik-
kelijke manier de beest uit.
Maar dat schijnt bij het krijgsbedrijf te horen, tot op de dag van 
vandaag is dat niet veranderd.

De afrit van de Maasdijk in Maaslandsluis, vernield door de 
Spanjaarden, werd door ‘Delfland’ hersteld. De Maassluise vis-
sers wilden en kregen hun palen terug die voor de Schans wa-
ren gevorderd en gebruikt. Kennelijk dacht een ieder dat het nu 
wel gedaan was. Maar nee hoor, zodra dat in verband met Lode-
wijk van Nassau mogelijk bleek, komen de Spanjaarden terug. 
De opdracht luidt:

Holland opnieuw bezetten en Leiden innemen.

De Geuzen volgen nu het systeem dat de Russen eeuwen later 
in Wereldoorlog II zouden doen. Het systeem van de verschroei-
de aarde. Al wat de vijand van dienst zou kunnen zijn, verwoes-
ten. Molens (goede uitkijkposten) gingen in vlammen op en ook 
kerken deelden dit lot.

Eind mei 1574 was voor de Spanjaarden de herovering van het 
fort in Maaslandsluis weer aan de beurt. Met 9 vendels trok-
ken zij op om van vier kanten aan te vallen, de verdediging had  
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Gevangenneming van Philips van Sint Aldegonde bij Maassluis.



7 vendels (= 1050 man). Na een dag van gevechten verlieten de 
Geuzen ’s nachts het fort en de Spanjaarden zeiden dank u wel.
Vanuit Maaslandsluis vielen de Spanjaarden Vlaardingen aan 
waar ook de Geuzen uit Maassluis zich verzameld hadden. Het-
zelfde patroon, eerst vechten en dan terugtrekken, maar niet 
alvorens de Geuzen Vlaardingen geplunderd en in brand gesto-
ken hadden. De tactiek was duidelijk, de bevolking slachtoffer.

Inmiddels was Leiden ingesloten door Spaanse legerscharen 
en op 30 juli 1574 viel het besluit van de Staten van Holland om 
Rijnland, Schieland en Delfland onder water te zetten. De slui-
zen moesten open, dijk en kaden moesten worden doorgraven. 
Maaslandsluis vormde daarin een probleem; door de Spaanse 
bezetting bleef daar de zaak dicht.

Verder gaf de Prins van Oranje bevel alle fortificaties, waar no-
dig, te herstellen. Het is het begrip van de totale oorlog, van er 
op of er onder. Het onderlopen van het land duurde te lang en 
eind augustus 1574 komt de opdracht ‘meer gaten!’ Het hielp 
wel, Holland was één grote watervlakte.

De Hoogheemraadschappen waren het met deze methode 
niet eens. Eeuwenlange strijd tegen wateroverlast zet je niet zo 
maar overboord. Trouwens, wat moest je met die Geuzen? Het 
was dan ook wat, wanneer de gaten niet gedicht werden voor 
de winter zouden alle molens, bruggen, heulen enzovoort weg-
spoelen. Zouden rivieren hun loop verleggen. Kortom Holland 
zou niet overwinnen maar zelf door het water worden verwoest...

Op bladzijde 13 is een tekening opgenomen met een overzicht 
van de inundaties. Zuid-Holland is één grote watervlakte. De 
Geuzenschepen kunnen naar Leiden varen.
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Eind september 1574 stond het water bij Maaslandsluis zo hoog, 
dat de Spanjaarden daar niet langer konden blijven.

Op 2 oktober 1574 braken de Spanjaarden het beleg van Leiden 
op, verdreven door het hoge water. Daags daarna arriveerden 
de Geuzen in deze stad met haring en wittebrood. Leidens ont-
zet.

Zodra de waterstand dat weer toeliet, keerden de Spanjaarden 
in Maaslandsluis en in het geblakerde Vlaardingen terug. Maar 
niet voor lang. Begin november 1574 sloegen de Spaanse sol-
daten aan het muiten door achterstand van soldij en door niet 
positief bevonden werkomstandigheden. Ze geloofden het wel, 
namen hun bevelhebber gevangen en schuimden voor de laat-
ste maal hun omgeving af.

Op 29 november 1574 staken zij het dorp Maaslandsluis in de 
brand en trokken weg om niet weer te keren.
Het werken aan de toekomst kon beginnen.

J.H. Steenkist

***

Hoewel toegespitst op Maassluis, is bovenstaand verslag voor 
een belangrijk deel ontleend aan het boek ‘Spaans benauwd’. 
Het is geschreven door Albert Brouwer en Ingena Vellekoop en 
omvat de gebeurtenissen van die tijd in breder verband. Bij onze 
vereniging is dit boek te koop voor de speciale prijs van f 15,--.

Van harte aanbevolen. J.H.S.
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Mijn vriend Janus, bij alle oudere Maassluizers bekend als geen 
ander, was behalve spoorman ook een liefhebber van jagen, vis-
sen, pluimvee en het fokken van konijnen. Kortom, Janus hield 
van alles wat met de natuur te maken had.
Op een punt echter was hij tegen de natuur, want de Maassluise 
katers hadden het niet zo erg op hem voorzien. Dat kwam om-
dat hij op verzoek van hun eigenaars, die hun beestje liever niet 
meer op het liefdespad wilden hebben, die katers van een paar 
voor dat doel onmisbare lichaamsdelen afhielp. Voor zo’n kater 
was dat niet bepaald een feestdag, want op slag waren dan alle 
seksuele verlangens verdwenen.
Zo rond de kerstdagen had hij het ook altijd enorm druk met het 
slachten van allerlei soorten kerstbout. Omdat ik zelf ook nogal, 
net als Janus, aan dezelfde kwalen leed, behalve het jagen dan, 
(zie boekje nr. 2 van de Historische Schetsen over mijn clandes-
tiene boerderij in oorlogstijd) liep ik heel vaak bij hem langs om 
een praatje te maken en dat was altijd lachen geblazen. De ene 
keer ging ik langs om zijn nieuwe kippen te zien en een andere 
keer hadden we eens een babbel over de spieringvangsten in 
de haven.

Het spieringen was in Maassluis voor en ook nog in de oorlog 
een geliefde sport en ik deed dat met hengel en spieringsim, 
maar Janus deed het in het groot met een kruisnet, waarmee hij 
dan in Geer of Haven soms emmers vol spiering kon vangen en 
hij dikwijls ook nog menige dikke paling in het net vond.

Toen ik een keer ’s morgens bij hem langskwam,vroeg hij mij of 
ik hem even behulpzaam wilde zijn. Hij moest een nogal grote 
kater van een paar onderdeeltjes afhelpen, zodat als het beest 
de operatie overleefde, het nooit meer lust zou hebben om op 
het liefdespad te gaan. De buurt zou dan ook zijn verlost van de 
nachtelijke concerten in het vroege voorjaar. Zo gevraagd, zo 
gedaan. Janus had het dier al in zijn schuur achter zijn huis bij 
de spoorwegovergang aan de Burgemeester de Jonghkade zit-
ten. Eerst zette hij een hoge rubberlaars neer en met een vlugge 
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greep verdween de kater met kop en voorpoten en ‘het’ onderste 
boven in de laars. Ik moest dan de achterpoten wijd uit elkaar en 
de kater stevig vast houden, zodat die niet kon ontvluchten. Hij 
nam een heel scherp mesje en zou het dier twee sneetjes ge-
ven om de testikels te verwijderen. U begrijpt dat dat toentertijd 
zonder narcose gebeurde en dat die kater dat nu niet bepaald 
een traktatie vond.

Janus echter werd wel getrakteerd, want hij zette het mesje erin 
en gaf het eerste sneetje. Maar waar Janus niet op gerekend 
had, gebeurde! Van angst en of pijn ledigde de kater zijn blaas 
met een flinke straal en ... precies in Janus z’n mond, neus en 
ogen. Ik kreeg wel de bekende geur in mijn neus, maar hoe de 
smaak ervan was, dat proefde alleen Janus.

Ik had de grootste moeite om dat beest in die 1aars te houden 
en Janus brulde: ‘Vasthouden, vasthouden’, maar ik lag dubbel 
van de lach. Hij gaf het tweede sneetje, dat lukte, en met een 
kneepje was het dier verlost van zijn voor het liefdeswerk onmis-
bare delen.
Wij stonden vlak bij zijn kippenren en die kippen vlogen almaar 
tegen het gaas, die hadden het kennelijk al meer meegemaakt. 
Zij waren in verwachting van een lekker hapje, echter slechts 
voor twee van de tien kippen. Janus gooide het spul door het 
gaas en er ontstond een verwoed gevecht. Ik heb toen maar 
nooit meer om een paar verse eitjes gevraagd.

Als Dr. Melchior Sr. en Murk Lels op jacht gingen, werd Janus 
meestal meegevraagd om hen te assisteren, want Janus wist 
meestal wel waar het wild zich bevond.

Dit was zomaar een herinnering aan een Maassluise overweg-
wachter, die, voor zover mij bekend, altijd een goed humeur had 
en die helaas al weer vele jaren niet meer in ons midden is.

Maassluis, december 1988 Leen Stigter Sr.
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Het huis van de overwegwachter met de ‘Kippenbrug’ over de 
haven. Alles verdwenen. Thans ligt hier de ‘Koe-paard-brug’.



DE MAASSLUISE REDERIJKERSKAMER (1617-1707), 
EEN LAATBLOEIER

Rederijkers hebben in Holland in de 16e en 17e eeuw zo’n be-
langrijke rol in het culturele leven gespeeld, dat men niet voor 
niets zei, dat 

‘die van Rhetorica zijn van alde tijden af bekent geweest, 
zoo men in oude boecken en ’s lants historijen leest’.

Hun kunst bestond uit het schrijven en voordragen van liedjes 
en gedichten en het spelen van toneelstukken op speciale re-
derijkersontmoetingen, de z.g. landjuwelen, of op kerkelijke en 
wereldlijke feestdagen. De inhoud van hun werk was vooral in 
godsdienstige zaken vaak didactisch en moraliserend van aard.

Aanvankelijk werden de rederijkerskamers door de overheid en 
de kerk toegelaten en zelfs financieel gesteund , maar zodra 
de rederijkers in hun werk te kritisch werden en velen naar de 
bijeenkomsten gingen om alleen maar 

‘(…) opgerist te worden tot ontucht en omme scandaal. 
En te hooren dronkelingspraat en vuyle bordeel-taal.  
Om yets (iets) slechts te hooren heeft men maar te span-
teeren (gaan) naar steden en dorpen daar de rethorycken 
guyten stukken leeren’

werden zij tegengewerkt en soms verboden.

De rederijkerskamers waren op dezelfde wijze georganiseerd 
als de gilden. Aan het hoofd van een kamer stond de keizer, 
ook wel prins of deken genoemd, die voor de algemene leiding 
zorgde. Andere bestuursleden waren de factor, de vaandrig en 
de nar. De factor was de centrale figuur in de kamer. Hij schreef 
de liedjes, de gedichten of de toneelstukken, onderwees de 
jongeren in de ‘const van rethorike’ en trad op als regisseur.  
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De vaandrig had tot taak om bij de optochten met het vaandel 
van de kamer voorop te lopen en met het vaandel te ‘slingeren 
of konstigh swieren’. De nar moest tijdens de optredens de toe-
schouwers tussen de voorstellingen vermaken.

De leden kwamen over het algemeen uit alle lagen van de be-
volking. Na een proeftijd werden zij als ‘broeders’ opgenomen, 
nadat zij hun medebroeders een geschenk, bijvoorbeeld enkele 
kruiken wijn, hadden gegeven.

Ondanks dat de Maassluise rederijkerskamer ‘De Mostertblom’ 
een laatbloeier was, gold voor haar ook het bovenstaande alge-
mene beeld van de ontwikkeling en het functioneren van zo’n 
rederijkerskamer.

In 1617 richtten een aantal Maassluizers met kennis en goed-
vinden van hun schout en schepenen een eigen kamer op met 
de naam ‘De Mostertblom’. De kamer kreeg als spreuk mee ‘Het 
hangt aan Godts zegen’. Gelijktijdig ontvingen de rederijkers van 
de Maassluise bestuurders een reglement waaraan zij zich dien-
den te houden. De kamer zag als haar hoofddoel niet alleen de 
Maassluizers te vermaken tijdens feestdagen, maar de ‘liefheb-
bende’ jeugd te oefenen in de rederijkerskunst om te voorkomen 
dat zij zich zou bedrinken en kattenkwaad uithaalde.

Binnen vier jaar bleek dat van dit loffelijke streven weinig in de 
praktijk was gebracht. Dezelfde schout en schepenen die in 1617 
toestemming gaven voor de oprichting van ‘De Mostertblom’ ver-
zochten in maart 1621 de Staten van Holland of zij het optreden 
van de rederijkers mochten verbieden. Hun motivatie was dat de 
rederijkers niet naar de Maassluise bestuurders luisterden. 
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Vertaling van de tekst uit ARA, RA Maassluis, 175

Wij ondergesc(revenen) representerende de rethorijckecamer 
aen persoonelijcken vergadert sijnde binnen der stede vander 
Goude op het generael behoep der Goudts Blomencamer der 
voorsc(reven) stede gedaen. Doen te weten dat alhier benef-
fens ons verschenen zijn de E(dele) persoonen te weten: Jan 
Ackersdijck, keijser, Cors Symonsz. Hoogeveen, prins, Jacob 
Ackersdijck, vaendrager, Harmen Willemsz. Batenborch, trom-
melslager, representerende een jonge camer met namen de 
Morstertblom onder ’t woort ’T Hangt aen Godes Zegen re-
siderende tot Maessluijs. Vorder dat d’selve te kennen geven 
aldaer gecomen te wesen om nae out gebruijck vrijgemaeckt 
te worden. Dat zij vertoont hebben schriftelijcke bescheijt ende 
consent van hare wettige magistraet waerin haer het zelve wort 
toegelaten. Dat sij beneffens ons hebben opentlijck de caert na 
den eijs voldaen. Dat zij daarop zijn aengenomen ende vrijge-
maeckt. Dat sij de Gouds Bloem een blazoen nae out gebruijck 
hebben geschonken. Biddende alle const lievende rethorijcke 
cameren, daer het te pas komen zal, de selve camer de Mostert 
bloem te houden van nu aff voor een vrije ende geauthoriseerde 
camer. 
In kennisse der waerheijt hebben wij dit op haer versoeck on-
derteijckent. 
Datum den 14e junij XVIc negen ende dertich (1639). Gedaen in 
der Goude voorsc(reven) ten aensien vande gemeente.
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Uit die brief bleek dat dit 

‘groot disrespect van vele van der gemeente tegens hare 
magistraten ofte gerechte veroorsaeckt heeft’. 

Want een à twee jaar geleden rond kerst traden de rederijkers 
toch op, ondanks het speelverbod van de Maassluise bestuur-
ders. Bovendien zouden de rederijkers de laatste twee jaren tij-
dens hun optredens voor teveel relletjes zorgen en door hun 
‘quade te samenspreeckingen’ de goede zeden bederven.

‘Sulcx oock vele soo nu soo dan in de selve camer gaen, 
ondanck, jae directelijck tegens d’wille harer ouderen ofte 
dergenen die over hen opsichte hebbende. (…) Oock ten 
meestendele hare spelen (die dickmaals op d’een ofte 
d’ander ofte politique ofte kerckelicke saecken, tot groot 
ongenoegen van vele vromen ende ergenisse van de ge-
meijnte, geappeliert ende toegepast werden)’

Vooral op feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren, vond 
deze overlast plaats. Het dagelijks bestuur van de Staten van 
Holland, de Gecommitteerde Raden, besloten de uitvoering van 
de Maassluise rederijkerskamer, gepland voor de Paasdagen, 
te verbieden.

‘alsoo wij verstaen, dat de voorseide dagen ende de da-
gen van alle hoochtijden alleen sullen worden gebruijckt 
om Godt den Heere te dienen, te dancken ende te loven, 
ende niet tot wulpsheijt, lichtvaerdicheijt ende prophanatie 
van deselve’.

In mei werd het verzoekschrift van de Maassluise schout en 
schepenen door de Staten van Holland toch doorgezonden voor 
advies naar de ambachtsheer van Maassluis, jonkheer Otto van 
Zevender. Na zijn advies gehoord te hebben werd besloten dat 
de rederijkers voortaan wel hun stukken mochten spelen op de 
Maassluise kermis maar niet tijdens kerkelijke feestdagen. Voor-
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af moesten de teksten door Otto van Zevender of door de schout 
worden goedgekeurd.

Ruim 10 jaar later, in 1633, had ‘De Mostertblom’ interne proble-
men, Een Lid van de kamer, Huych Franszoon, weigerde zonder 
duidelijke opgave van redenen de eigendommen van de kamer 
terug te geven. Het ging om enkele toneelattributen zoals twee 
blazoenen, enkele wagenschotten, een praatstoel, een kist met 
een aantal spelen, het rederijkersreglement uit 1617, een bijbel, 
een boek van Flavius Josephus, twee tinnen flessen, twee kan-
netjes en andere rommel en tenslotte een tafel met vijf banken. 
Schout en schepenen moesten er aan te pas komen om hem te 
dwingen de spullen op te zoeken en terug te geven.

In 1639 traden de Maassluise rederijkers, mogelijk voor het 
eerst, buiten hun eigen woonplaats in Gouda op. Een belangrijke 
gebeurtenis voor ‘De Mostertblom’ omdat zij toen door de an-
dere rederijkerskamers als kamer werd erkend. ‘De Mostertblom’ 
werd, om in hun jargon te spreken, vrijgemaakt en gebaptiseerd 
en nu als een vrije en geauthoriseerde kamer beschouwd. Tij-
dens deze plechtigheid verklaarden Jan Ackersdijck als keizer, 
Cors Symonszoon Hoogeveen als prins, Jacob Ackersdijck als 
vaandrager en Harmen Willemszoon Batenborch als trommel-
slager, dat zij sinds 1617 bestonden en tot nu toe zonder proble-
men actief waren geweest. Het incident uit 1621 werd schijnbaar 
vergeten.

Waarschijnlijk vormde de deelname aan de rederijkersbijeen-
komst te Gouda het enige hoogtepunt in het bestaan van ‘De 
Mostertblom’. Negen jaar later, tijdens de festiviteiten rond het 
vieren van de vrede van Munster, verboden schout en schepe-
nen van Maassluis opnieuw het optreden van de rederijkers op 
zon- en feestdagen. De rederijkers zouden namelijk in verband 
met ‘ontuchticheijt, moet- ende quatwillicheijt, daermede niet al-
leen sij, maer alle andere jonckheijt’ op het verkeerde pad bren-
gen.
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Het blazoen van ‘De Mosterdblom’, 
aanwezig in het Gemeentemuseum.



Hoelang dit verbod heeft geduurd, is niet duidelijk. Zo nu en dan 
zullen zij toch wel wat hebben ondernomen. Desondanks zette 
de neergang in. In 1684 kreeg ‘De Mostertblom’ nog een uitno-
diging van de ‘Dubbele Geele Lofbloem’ uit Bleiswijk om deel te 
nemen in de festiviteiten daar, ‘De Mostertblom’ liet echter ver-
stek gaan.

In 1707 viel definitief het doek. De toneelattributen van de ter 
ziele gegane Maassluise rederijkerskamer kwamen in het Wees-
huis terecht. Leden van de Maaslandse kamer ‘De Olijfboom’ 
haalden deze toneelattributen later op om ze in hun kameractivi-
teiten eventueel te gebruiken.

Het enige dat van de Maassluise rederijkerskamer ‘De Mostert-
blom’ is overgebleven zijn enkele archiefvermeldingen, een deel 
van een gedicht en tenslotte een mooi blazoen dat u in het Ge-
meentemuseum nog steeds kunt bewonderen.

A.P. van Vliet

Gebruikte bronnen en literatuur:
ARA, Rechterlijk Archief Maassluis, inv. nrs. 174 en 175
GA Maassluis,  Oudarchief, inv. nrs. 613 en 929,  
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Geschiedenis van Naaldwijk, E. van Beegen (Schiedam 1974)
Geschiedenis van Maassluis, S. Blom (Maassluis 1972)
De Westlandse rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw, 
F.C. van Boheemen en Th.C.J. v.d. Heijden (Amsterdam 1985)
Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Volkscultuur(Assen 1975)
Geschiedenis van het Weeshuis der Hervormden te Maassluis, 
1675-1937, N.M. Keukenmeester en S. Blom (Maassluis 1937)
‘Literatuur en toneel in de 16e en 17e eeuw’, in Algemene Ge-
schiedenis der Nederlanden 9, L. Reus (Haarlem 1980) 
163-180
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VAN PIKBROEKEN EN OLIEGOED

Sinds jaar en dag is er veel geschreven over de vele facetten 
van de zeehistorie. Er bestaan verhalen over zeeslagen en ont-
dekkingsreizen, over navigatie en de discipline aan boord van 
schepen, over voedsel en drank, ja zelfs over het ‘bidden aan 
boord’. Maar over de kleding van de zeeman is niet zo erg veel 
gepubliceerd.
Kleding was kennelijk iets vanzelfsprekends, daar werden niet 
zoveel woorden over vuil gemaakt. Wel is bekend, dat voor het 
vervaardigen van oliegoed door de zeeman teer werd gebruikt.

De gemiddelde varensgast was in vroeger jaren noodgedwon-
gen een goede kleermaker. Door de aard van zijn werkzaamhe-
den aan boord was de kleding aan sterke slijtage onderhevig. 
Als de zeeman zijn lichaam tegen de weergoden wilde bescher-
men, dan diende hij zijn uitrusting geregeld te ‘flikken’ l). Een 
varensgast liep zodoende, na een paar maanden aan boord, in 
een soort lappendeken rond. Als de lappen op waren, greep hij 
naar het kostbare zeildoek om er z’n kleding mee te verstellen. 
En als hij een reddeloos uit de lijken 2) gewaaide fok in handen 
kreeg, maakte hij daar zelf een nieuwe broek en soms ook wel 
een compleet pak van. Canvas werkgoed was stevig en kon te-
gen een stootje. Al snel hoorde het bij het assortiment artikelen, 
die door de scheepsleiding aan de bemanning werd verkocht.

Omstreeks 1660 maakte canvaskleding deel uit van de artike-
len, die men aantrof in de ‘slopkist’ 3) aan boord van de schepen 
der Britse Admiraliteit. 

1)  verstellen
2)   touwen waarmee de randen van de zeilen werden omboord, 

ter versterking 
3)  klein magazijn
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In de slopkisten bevonden zich buiten 
de canvaskleding ook rode mutsen, 
kousen, platte schoenen, blauwe 

halsdoeken 
en dekens. 
Bij het werk 

aan dek wer-
den de zeelie-

den vaak door en door 
nat van regen, sneeuw en 

buiswater. Op een gegeven 
moment kwamen zij tot de ont-
dekking dat een flinke lik teer de 
canvaskleding beter bestand 
maakte tegen de invloeden 
van regen, wind en zeewater. 
De zo geteerde kledingstuk-
ken werden langzamerhand 
de zwaarweeruitrusting van de 

zeelui.

Een ander woord voor teer is pek of 
pik. Zo is de uitdrukking ‘pikbroek’ 

ontstaan, waarmee meestal een 
oude ervaren zeerob wordt be-
doeld. Zo nog het gezegde: ‘Je 

moet je broek eens teren, ’t 
wit komt er doorheen.’ 

Vermoedelijk stamt dit nog uit de tijd, dat zoet water op de sche-
pen een even schaars artikel was als zeep en het lichaam nau-
welijks werd gewassen, laat staan de kleding.
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Zeemansbroek met pikbroek; circa 1600. Het woord 
pikbroek is afgeleid van ‘pek’ of ‘pik’ wat teer bete-
kent. In vroeger dagen werd de kleding daar mee 
ingesmeerd.
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Teer bestaat uit een 
kleverige donkerbrui-
ne of zwarte massa. 
Een taai aftreksel 
van de hars van den-
nenbomen. Het werd 
en wordt nog steeds 
gebruikt voor onder 
meer de bescher-
ming van het staand 
en lopend want. 4) 
Vroeger werd zeil-
doek ook met teer 
bewerkt om als ‘per-
senning’ 5) dienst te 

doen of om als kleding-
stuk te worden verwerkt. 

Het nadeel ervan was, 
dat het geteerde goed 
stijf en onhandelbaar 
werd, waardoor de zee-
man in zijn bewegingen 
werd beperkt.

4)   het vaste en losse 
touwwerk aan een 
schip

5)   presenning: dekzeil 
voor afdichting van 
scheepsluiken

Strooien hoed met geteerd canvas (diameter 33 cm), 
uit ongeveer 1880. Er bestaan nog maar weinig kle-
dingstukken uit vroeger tijd. De eigenaars gooiden 
de totaal versleten lorren aan het einde van de reis 
meestal overboord. Dit exemplaar bevindt zich in het 
Peabody Museum in Salem, MA (USA).

Negentiende-eeuwse geoliede broek van katoen; 
lengte 101 cm. Peabody Museum in Salem, MA (USA).



Naast broeken en jassen werden er vanzeildoek ook hoeden ge-
maakt, die eveneens met teer werden verhard. Hoe hard teer 
kon worden wordt duidelijk als je leest dat, in geval van gebrek 
aan munitie, geteerde kazen als kanonskogels werden gebruikt.

De geteerde broeken, blouses en hoeden waren de voorlopers 
van de oliepakken en zuidwesters, die in de loop van de 19e
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eeuw in zwang kwamen. Hiervoor echter werd een fijnere kwa-
liteit canvas gebruikt. Dit werd dan behandeld in een bad van 
lijnzaadolie. Het zo verkregen zacht glimmende gladde opper-
vlak was waterdicht. In Nederland maakten de vissersvrouwen 
het oliegoed zelf uit graslinnen, het zogenaamde oliekatoen. In 
de winter hing het na vier of vijfmaal te zijn behandeld met ge-
kookte lijnolie en siccatief 6) op de zolders te drogen.

Bij de vis-
serskleding 
was het ty-
perend dat 
het hemd 
was voor-
zien van 
geerden. 7) 
Die droegen 
ze in com-
binatie met 
een olie-
rok of olie-
schoot. Het 
hemd werd 
dan over het 
hoofd aan-
ge t rokken 

en het reikte dan tot aan de knie. Om de bewegingsbeperking 
zoveel mogelijk op te heffen waren er de ‘geerden’ in aange-
bracht.

Speciale kledingstukken van de vissers waren de oliemouwen 
en olieschorten of velletjes, die ze tijdens het overboord zetten 
en binnenhalen van de netten droegen.

6)  toevoeging aan lak of vernis om het drogen te versnellen
7)  driehoekige uitsparingen in de zijnaden 
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De oliemouwen bedekten de onderarmen en werden met een 
lijntje om de nek opgehouden. Om de polsen werden ze dichtge-
bonden, zodat ze het zeewater zomin mogelijk kans gaven om in 
hun kleding en huid binnen te dringen.
Ook de broekspijpen werden over de laarzen dichtgebonden met 
een stuk platting 8). Datzelfde deden ze ook rond hun jas om het 
opdringen van het zeewater en het opwaaien van de jas zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Bij heel slecht weer was het echter vaak 
allemaal vergeefse moeite 
omdat ze dan toch tot op 
hun huid toe nat werden.

Het lijnzaadolieprocedé 
werd uitgevonden aan het 
einde van de 19e eeuw. 
Rond 1900 wordt er niet 
meer over teer aan kle-
ding gerept.
Onderweg op zee moest 
de kleding wel regelmatig 
met rauwe lijnolie worden 
ingesmeerd. Werd dit niet 
gedaan, dan verteerden 
de pakken. Een nadeel 
van de met lijnzaadolie 
behandelde kleding was, 
dat de aanraking met zout 
water de pakken kleverig 
maakte en dat op de duur 
de waterdichtheid achter-
uit ging.
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Zeilmakers waren vroeger de beste kleermakers aan 
boord. Daarvan getuigt de modieuze snit van deze 
oliejas die in 1901 speciaal werd vervaardigd voor de 
kapitein van de bark Pera.

8)   platte streng uit de 
hand gevlochten met 
een oneven aantal dra-
den touwwerk
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Dat regelmatige onderhoud was dus noodzakelijk. Het moderne 
materiaal dat tegenwoordig wordt gebruikt kent gelukkig deze 
nadelen niet.
Voor die vroegere generaties zeelieden bestonden er twee goe-
de redenen om helemaal geen oliegoed te dragen. In de eerste 
plaats werd het oliegoed aan de binnenzijde bij transpiratie net 
zo vochtig als aan de buitenzijde van het regen- en zeewater. De 
tweede reden was minder plezierig. De gevreesde kreet ‘man 
overboord’ had meestal tot gevolg dat een in oliegoed ingepakte 
man, die in zee terecht kwam, zichzelf meestal niet drijvende 
kon houden en verdronk eer hij gered kon worden. Heel snel 
verdween hij in de diepte door de vele kleding, het oliegoed en 
de laarzen die hij droeg. Het klinkt misschien wel vreemd, maar 
er waren ook zeelui, die juist om die reden wel oliegoed droegen. 
Het zou hen een langzame worsteling met de dood besparen. 
Maar hoe dan ook, voor de meerderheid van de varensgasten 
was oliegoed het voornaamste uitrustingsstuk en soms ook het 
enige. De gages waren vroeger aan de nogal krappe kant en 
vaak deelde de bemanning het gebruik van oliegoed en zeelaar-
zen.

Het verhaal gaat dat een Hollandse stuurman die in 1910 uitge-
nodigd werd voor een bal in een tropische havenstad, na vele 
maanden op zee niets anders meer had om aan te trekken dan 
een oliejack en een oliebroek, met daaronder een soort hansop 
9) waarvan het zitvlak door slijtage al maandenlang was ver-
dwenen. Zijn lieftallige partner probeerde hem het oliepak uit te 
praten, met de terechte opmerking dat het veel te warm voor de 
door hem gedragen kleding was. Zij kon echter niet vermoeden 
dat dansen zonder dat oliepak voor hem nog warmer geweest 
zou zijn. Hoe het na dat dansen met die zeeman is vergaan ver-
telt deze geschiedenis niet. Misschien is het hem na het dansen 
toch nog te warm geworden, en heeft hij alsnog zijn oliegoed 
uitgetrokken!

J. Zon

9) een lang en ruim hemd tot op de knieën 
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Af en toe de oorsprong van een Maassluise straatnaam uit de 
vergetelheid te halen past zeker in de Historische Schetsen. In 
vroegere nummers is al eens melding geweest over Cornelis 
van der Horst. Dr. Abraham Kuyper werd al eens eerder belicht, 
alsook ds. Johannes Fenacolius.

REDER A.E. MAAS (1817-1886)

Adriaan Eugène Maas was niet uit visserijkringen afkomstig, 
maar de zee za1 hem niet vreemd geweest zijn want zijn vader 
was marineofficier te Rotterdam. Na het overlijden van zijn vader 
in 1828 verhuisde Adriaan met zijn moeder naar Scheveningen, 
die daar een betrekking in het stedelijk badhuis had aanvaard. 
Vanaf 1833 pachtte zij deze inrichting. Haar zoon Adriaan assis-
teerde haar daarbij voor zover de studie het hem toeliet.
11 jaar later toen Adriaan 27 jaar was geworden moest zij daar-
mee stoppen omdat er een kaper op de kust was die een ho-
gere pachtsom bood.

Door zijn ervaringen gesteund begon hij in 1844 zelf een loge-
ment en exploiteerde dit als badhuis. Het liep zo goed, dat er bij 
zijn inrichting meer zeebaden genomen werden, dan in het ste-
delijk badhuis. Hij had een groot deel van het strand in gebruik 
voor zijn badgasten.

De Scheveningse vissers waren het daarmee niet eens, om-
dat zij een stuk landingsruimte moesten missen voor hun bom-
schuiten. De vissers maakten het Maas bepaald niet gemak-
kelijk, door hun schuiten regelmatig op het door hem gepachte 
stuk strand te laten landen.
Hij kocht in 1854 twee bomschuiten waarmee hij zelf een rederij 
begon, onder de naam Maatschappij ‘De Toekomst’.

De reders en hun bemanningen waren in die tijd nogal gezapig 
en wilden geen veranderingen. Het ging de welgestelden wel 
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goed zo. Dat de vissers het merendeel van het jaar van de bede-
ling afhankelijk waren, dat was nu eenmaal zo. De bemanningen 
wisten niet beter.

Toen kwam ineens Maas, die vreemde nieuwlichter, op het vis-
serijtoneel.

De haringvisserij was ook 
al in die tijd streng geregle-
menteerd, omdat de visse-
rij werd gesubsidieerd. Men 
was bezig daar verandering 
in te brengen. Onder ande-
re was men verplicht netten 
van hennep te gebruiken 
waarvan de maten waren 
voorgeschreven. Die hen-
nepnetten waren van zich-
zelf al zeer zwaar en moes-
ten met vereende krachten 
overboord worden gezet. 
In 1854 verviel gelukkig de 
bepaling, dat de haringnet-
ten uitsluitend van hennep 
vervaardigd mochten zijn.
Adriaan liet toen katoenen 
netten breien en gaf ze zijn 
beide schepen mee om uit 
te proberen. 

Veel vooroordeel bij zijn bemanningen omdat alles wat nieuw 
was, uit den boze was. Die netten bleken geen succes.

In Lowestoft ging hij kijken hoe de Engelse katoenen netten wa-
ren en zag dat deze netten machinaal waren vervaardigd met 
een speciaal soort katoen. Ter plaatse kocht hij toen een aantal 
van die netten. Op een van de netten zat een etiket van een 
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Schotse fabrikant, waarmee hij zich vanuit Scheveningen in ver-
binding stelde.

Hij laat dan uit Schotland grote hoeveelheden netten komen om 
die hier op de gangbare maat te laten brengen. In 1856 vissen 
zijn beide schepen tegelijkertijd met de nieuwe en de oude zwa-
re netten en het blijkt, dat bij kalm weer in de nieuwe netten veel 
haring wordt gevangen en bijna geen haring in de oude hennep-
netten. Bij moeilijke zee lopen de katoenen netten in elkaar en 
hangen verkeerd, zodat er geen haring in komt.

Hij gaat de Schotse leverancier vragen om netten van zwaar-
der katoen te maken, en gaat daarmee experimenteren. Na veel 
proberen verandert hij de maten van de vleten zodanig, dat zijn 
schepen de grootste aanvoer en hoogste besomming hebben.

Het gebruik van toen was om de netten te tanen met een aftrek-
sel van eikenschors. In plaats daarvan liet hij de katoenen net-
ten tanen met het plantenextract ‘cachou’, een aftreksel van een 
tropische plant. De op die manier behandelde katoenen netten 
bleken twee jaar langer mee te gaan dan de hennep netten en 
waren toch nog veel lichter dan de tot dan toe gebruikte netten 
van hennep. Het werd daardoor mogelijk veel grotere vleten mee 
aan boord te nemen en dat verhoogde uiteraard ook de vangst.

In 1857 kwam een nieuwe Visserijwet tot stand en het voorbeeld 
van A.E. Maas werd al spoedig schoorvoetend gevolgd door de 
buizen en hoekers van de Maassteden. Gelukkig had Maas de 
alleenverkoop bedongen van de Schotse nettenfabriek, zodat de 
reders de netten bij hem moesten kopen. 

Tot 1865 waren de katoenprijzen erg hoog, zodat slechts on-
geveer 30% van de schepen daartoe overging. Daarna werden 
praktisch alle hennepnetten vervangen door katoenen. Deze zo-
veel lichtere netten bleken echter in de praktijk niet zo geschikt 
voor de zware hoekers en bomschuiten, omdat die logge sche-
pen de zware vleten tevens als sleepanker gebruikten. Reder 



Maas keek daarom uit naar een lichter en beter geschikt schip.

In 1865 vond hij zo’n schip op de Franse visserijtentoonstelling 
in Boulogne sur Mer, waar hij de officiële vertegenwoordiger van 
Nederland was. Hij kocht onmiddellijk zo’n licht houten schip 
waarop de wind weinig vat had. Het was een ranke ‘lougre’ (log-
ger), met drie masten.

In 1866 kwam het in Vlaardingen aan en kreeg de scheepsnaam 
‘Scheveningen’ mee. Hij heeft veel moeite moeten doen om daar 
een bemanning voor te vinden, want de behoudende vissers 
vertrouwden dat lichte ranke vaartuig niet.

De eerste en enige gegadigde als schipper van dit schip was 
Leendert Spaans, 18 jaar oud en afkomstig uit ’s-Gravenhage. 
Het verhaal gaat dat hij voor de rest van de bemanning noch in 
Scheveningen, noch in Vlaardingen kon slagen en dat daardoor 
het merendeel der eerste bemanning uit Maassluizers bestond, 
die toen, dankzij de stuwende kracht van M. Dirkzwager Gzn., 
ook al een beetje nieuwlichters waren op visserijgebied.
Op 30 juni 1866 zeilde de ‘SN 1’, de ‘Scheveningen’, vanuit 
Vlaardingen voor het eerst het zeegat uit ter visserij.

Zijn Maaskotter, zoals deze logger naar de eigenaar werd ge-
noemd, had een besomming van de eerste zes reizen die elke 
verwachting overtrof; een nettowinst van 37% was in die dagen 
ongehoord. Reder Maas was uit zijn kosten.

Nog in hetzelfde jaar bestelde hij er bij twee Vlaardingse scheeps-
timmerwerven twee loggers bij, een bij ‘’s Lands Welvaren’ en 
een bij ‘Dammes Erve’.
Die liepen op 17 april 1867 van stapel, waarbij ze de namen kre-
gen: de SN 3 de ‘Hollander’ en de SN 2 de ‘Arnoldine Marie’ naar 
de echtgenote van de heer Maas.
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Met deze drie loggers behaalde hij in 1867 een nettorendement 
van 23%. Hij maakte er dan in een teelt wel zes reizen mee. 
De vishoekers maakten in diezelfde tijd meestal slechts twee of 
hoogstens drie reizen.

Een jaar later liet hij nog weer vier loggers bouwen. In de loop 
van de tijd was echter gebleken dat de middenmast bij het bin-
nenhalen van de netten toch wel erg onpraktisch was en ei-
genlijk in de weg stond. Van een aantal driemasters is toen de 
middenmast verwijderd.

In februari 1869 liep te Maassluis de eerste tweemast-logger 
van stapel, in de Geer aan de voet van de toren van de Gro-
te Kerk, vervaardigd door de door hemzelf nieuw opgerichte 
scheepswerf ‘De Toekomst’. Het schip werd voorzien van een 
tweemastkottertuig (kitstuig ). Die eerste tweemaster was de 
‘Johanna Theodora’ de MA 29.

De logger bleek in het algemeen een viermaal grotere besom-
ming te maken als de hoekers, zodat binnen 20 jaar alle hoekers 
werden vervangen door loggers. De laatste hoeker verdween in 
1886 en sindsdien werd de Nederlandse haringdrijfnetvisserij 
beheerst door de zeillogger.

In 1897 kwam de eerste Vlaardingse stoomlogger (‘stoomfiets’ ) 
in de vaart en de motorloggers bleven in gebruik tot 1969. Dus 
gedurende 103 jaar waren de loggers in de vaart.

De Rederij Mij. ‘De Toekomst’ uit Scheveningen, waarvan A.E. 
Maas directeur was, bleek in Vlaardingen niet welkom, omdat 
hij daar als ‘nieuwlichter’ werd bestempeld. Wegens de goede 
contacten met M. Dirkzwager Gzn., die zich ook inzette voor de 
bevordering van de Maassluise zeevisserij, vestigde A.E. Maas 
zijn rederij in Maassluis, waar hij in 1868 met vreugde werd bin-
nengehaald.
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We lezen daarover:

‘De dag, welke de Heeren Maas en Dirkzwager in den win-
ter van 1868 te Maassluis tezamen bracht, kan met recht 
genoemd worden de eerste dag eens nieuwen levens 
voor die plaats, wijl de samenkomst dier ondernemende 
mannen de vestiging der bovengenoemde Maatschappij 
te Maassluis ten gevolge had. Haar Directeur Maas kon 
daar tegen billijke prijzen de terreinen verkrijgen, welke hij 
behoefde … en geoefend personeel.
De loggerschepen, door hem ingevoerd, werden spoedig 
ook door andere reeders – ’t eerst door den Heer Dirkzwa-
ger – in de vaart gebracht, zoodat weldra een vrij talrijke 
visschersvloot de tot dien tijd bijna ledige haven vulde en 
bedrijvigheid op de voorheen doodsche kaden heerste ...’

Die eerste logger van de heer Dirkzwager was de MA 15 ge-
naamd ‘Govert van Wijn’, die in 1869 van stapel liep.

De Maatschappij voor Zeevisscherij ‘De Toekomst’ van de heer 
Maas beschikte toen over 12 schepen. Maassluis overtrof Vlaar-
dingen in dat jaar door 8.000 kantjes meer haring te vangen.

Later werd het aantal schepen uitgebreid tot 24. De naam van 
het bedrijf werd in 1876 veranderd in ‘Maatschappij voor Zeevis-
scherij’ en twee jaar later in handen gelegd van zijn zonen. In 
1884 werd het bedrijf door Hub. Dirkzwager, zoon van M. Dirk-
zwager Gzn., overgenomen en in 1898 opgeheven. 

De 24 schepen die in de loop der tijd voor deze maatschappij(en) 
hebben gevaren waren:

MA 27 ‘Rotterdam’ MA 39 ‘Haarlem’
MA 28 ‘Amsterdam’ MA 83 ‘Jennie’
MA 29 ‘Johanna Theodora’ MA 86 ‘David’
            ‘’s-Gravenhage’ MA 87 ‘Catharina’
MA 30 ‘Arnoldine Marie’  MA 88 ‘Johannes’
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MA 31 ‘Wilhelmina’  MA 89 ‘Jacob’
MA 32 ‘Clara’ MA 95 ‘Arnhem’
MA 33 ‘Hollander’ MA 96 ‘Leiden’
MA 34 ‘Louise’ MA 97 ‘Utrecht’
MA 35 ‘Scheveningen’ MA 99 ‘Burg. de Jong’
MA 36 ‘Maassluis’ MA 100 ‘Satoe’
MA 37 ‘’s-Gravenhage’ MA 102 ‘Jacob’
MA 38 ‘Nella’  MA 162 ‘Hendrik Pieter’

Na het overlijden van Adriaan Eugène Maas in 1886 was men 
in de visserijwereld unaniem van mening dat hij in de laatste 25 
jaar de belangrijkste initiatiefnemer was van de grote omwente-
lingen die in de Nederlandse zeevisserij hadden plaatsgevon-
den.

De Maassluise visserij-situatie was in de loop van de tijd als 
volgt:

Van 1851 tot 1868 waren er in Maassluis tussen de 7 à 9 sche-
pen die aan de haringvisserij deelnamen. De heropleving startte 
in 1869 met 26 schepen en liep op tot 81 in 1898. Het hoogste 
aantal werd bereikt in 1910 met 115 schepen en onze vissers-
vloot brokkelde daarna geleidelijk af.

In 1917 nog 77, in 1927 nog slechts 17 schepen en daarna ging 
het snel bergafwaarts, want in 1929 had Maassluis nog maar 3 
schepen in de haringvisserij. Het navolgen van het voorbeeld 
van de heer Maas met de aanschaf van een logger en het vis-
sen met katoenen netten heeft de haringvisserij in die jaren toch 
wel van de ondergang gered.

Op voorstel van wethouder Van der Spek werd in de gemeen-
teraad van 16 december 1921 A.E. Maas geëerd met een naar 
hem genoemde nog te bouwen straat in de Kapelpolder (’t Stort). 
In de beraadslaging werd er nog wel voorgesteld een belangrij-
kere straat naar hem te noemen, omdat hij door zijn initiatieven 
de redding van de Maassluise visserij had bewerkstelligd.
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Men had liever gezien dat een straat als de Keucheniusstraat 
naar hem was vernoemd. Helaas was die straatnaam al 2 jaar 
eerder in de raad vastgesteld en het zou te veel moeilijkheden 
hebben gegeven, die alsnog te wijzigen. De woningen in deze 
straat werden in 1927 in gebruik genomen.

Het voetbalterrein van de M.V.V. ‘Excelsior’ grensde vroeger ook 
aan de A.E. Maasstraat en de straat was vroeger gemakkelijker 
toegankelijk dan nu. Vanaf de Noorddijk was het tot 1956 moge-
lijk langs de kop van de Noordgeer praktisch rechtdoor de A.E. 
Maasstraat in te komen. Hij liep namelijk rechtstreeks over het 
huidige terrein van Willem Pot.

De grond van die straat was echter in 1952 in optie gegeven 
aan dit bedrijf met de conditie, dat dit wegdek in 1954 eveneens 
door hen in gebruik genomen kon worden. Het transport en het 
werken op hun terreinen bleek wel erg lastig met die straat er-
tussen.
Er waren in 1952 nog plannen om de Noordgeer door te trek-
ken, waarbij de kade dan ook zou worden verlengd. Dat plan 
is echter nooit doorgegaan en in afwachting daarvan werd de 
Nijverheidstraat later aangelegd dan gepland, zodat het nog tot 
1956 duurde eer het terrein aan Willem Pot N.V. werd opgele-
verd.

Rien Luijten
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Zwemmen vroeger in Maassluis
Het zwembad ‘Dolfijn’ is afgekeurd. Wat zijn we toch verwend, als 
je dat met vroeger vergelijkt. We moesten ons tevreden stellen 
met het kleine zwembad aan de Burgemeester van der Lelyka-
de. Voor ons jongens van een jaar of tien was dat zwembad veel 
te veel luxe, want dat kostte geld, en dat was er niet.

Omdat wij, jongens, met alle geweld wilden leren zwemmen, 
moest dat gebeuren aan de Wipperskade. Precies waar nu de 
brug naar het boteneiland ligt, was het einde van de tuinderij van 
ene Moerman. Daar vlak achter liep de laan naar het kerkhof 
van de R.K. kerk. Verder was alles daar alleen weiland tot aan 
de trambaan (nu Laan 1940-45) toe. We kleedden ons daar uit 
en gingen daar in de Zuidvliet te water, soms al op een warme 
dag in maart.

De ka bij de molen moesten we tijdens het zwemmen altijd in 
de gaten houden, want daar kon de Maaslandse veldwachter 
Groenendijk vandaan komen. Hadden we dat niet in de gaten, 
dan pikte hij onze kleren mee, en je moest maar zien hoe je 
thuiskwam. Zagen we hem aankomen, dan was het als de drom-
mel het water uit, kleren pakken en hollen het weiland in. Dat 
hele weiland was toen nog Maaslands grondgebied. Dan ach-
ter de Kerkhoflaan rechtsom naar het voetbalveld van de M.V. 
‘M.A.A.S.’ achter de Emmastraat en daar konden we ons dan 
weer aankleden.

Maar zwemmen leerden we en wat waren we trots als je voor de 
eerste keer de overkant haalde en op het vlietland stond.
We werden de eerste keer begeleid door een jongen die al 
zwemmen kon. Als je eenmaal goed kon zwemmen ging je met 
een groep jongens naar de Trekkade en al werd daar steeds veel 
gezwommen, je zag daar zelden een veldwachter.

Voor het zwembad op het Hoofd konden sommige kinderen wel 
een gratis zwemkaart op het Stadhuis gaan halen, maar die 
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kreeg je alleen als het inkomen van het gezin beneden een be-
paald bedrag was. Met zo’n gratis kaart mocht je dan maar een-
maal per week zwemmen en alleen ’s avonds na 7 uur.
Omdat het naar het Hoofd nog een hele tippel was, want een 
fiets was ook een onbekende luxe, gingen we meestal maar 
zwemmen in een van de vlieten. Officieel alleen door de week, 
want ’s zondags stopte moeder de zwembroeken weg. Voor het 
zwemmen op zondag vonden we ook weer een oplossing. We 
gingen bij de Boonersluis achter de vuilnisbelt om via de tuin-
derijen naar de Boonervliet, de tuinders waren dan toch niet op 
de tuin. Geen zwembroek en dus werd er nogal eens een toma-
tenmand gepakt, bodem er uit en hengsel eraf en je had iets om 
naar het water te lopen, want om naakt naar het water te lopen, 
kwam niet in je op. Eenmaal in het water de mand af tot we er 
weer uitgingen.

Toen we volgens ons ervaren zwemmers waren, verplaatste zich 
het zwemfestijn naar de Maaskant. Daar waren we zo vrij als een 
vogeltje, want daar kwam nooit een agent. We zwommen dan 
vaak naar zo’n dukdalf, klommen er bovenop om uit te rusten, 
en doken er weer af om terug te zwemmen. Toen we wat meer 
zelfvertrouwen kregen, zwommen we gewoon naar Rozenburg 
in de hoop, dat als je terug kwam je kleren er nog lagen, wat 
altijd wel het geval was. Door de eb of vloed dreven we dan een 
heel eind af en ik schat, dat we soms ongeveer 500 meter verder 
uitkwamen.

Op een keer klom ik flink moe op de Rozenburgse wal toen er 
luid blaffend een grote hond op me af kwam. Gelijk weer plons er 
in en terugzwemmen naar de Maassluise kant. Dat dat, mede in 
verband met de drukke vaart met grote schepen, verschrikkelijk 
gevaarlijk was, kwam niet in ons op. Ik herinner me nog, dat eens 
een keer een groot schip langs ons voer en de loods op de brug 
naar ons schreeuwde; ‘Moeten we jullie over je d.... r varen?’
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We werden steeds brutaler. We woonden toen in de Lijnstraat op 
nummer 42 en we sliepen daar met z’n zevenen op een zolder 
met een schuin dak. In de zomer kon het daar snikheet zijn. Tij-
dens zo’n hete nacht kon ik van de warmte de slaap niet vatten 
en zei tegen mijn broer Gerrit (†1943) ‘ga je mee eruit, dan gaan 
we zwemmen aan de Maaskant’. Die voelde daar ook wel wat 
voor, en toen heel zachtjes uit bed, aankleden en naar beneden. 
Door de achterdeur gingen we naar buiten en via de Emmastraat 
en Damstraat naar de dijk. Dan voorbij de Boonersluis door het 
land van Flip Bijl naar de Maaskant. In het donker dreven we toen 
om half drie ’s nachts bij een dukdalf in de Maas en onze moeder 
maar denken dat al het kroost rustig boven lag te slapen. Om een 
uur of vier, half vijf, kwamen we dan weer thuis, door de poort 
naar binnen en muisstil weer in bed gekropen.

Zwemmen is de enige sport waar ik in mijn leven veel dan deed. 
Op mijn 73e zwom ik nog vanaf mijn huis naar de Blauwe Brug, 
toch nog wel een uur zwemmen. Het was ook een van de weinige 
sporten, die geen geld kostte, want een dubbeltje in de week 
voor de padvinderij was toen nog te duur.

Dat het vaak heel onverantwoord was wat je vroeger gedaan 
had, daar kwam je eigenlijk pas achter toen je ouder werd en zelf 
kinderen had. Maar ja, ik heb geluk gehad en het is en blijft een 
gezonde sport, waar je altijd weer van genieten kan en wat een 
mens ook tot op hoge leeftijd kan blijven doen. 

Leen Stigter Sr.



Enige tijd geleden werd mij gevraagd om eens een stukje te 
schrijven over een belevenis tijdens mijn loopbaan bij de politie 
in de gemeente Maassluis. Toen ik hierover nadacht kwam mij 
een gebeurtenis in gedachten die plaats vond op 18 juni 1945, 
dus vrij kort na de bevrijding van de 5 jaar durende Duitse be-
zetting.

In juni 1945 werden er nog volop bevrijdingsfeesten gevierd, 
ook in Maassluis en omliggende plaatsen. Maassluis telde in die 
dagen nog geen 10.000 inwoners en iedereen kende nagenoeg 
iedereen. Het politiekorps was na de bevrijding flink uitgedund, 
doordat een aantal collega’s was gearresteerd omdat zij in de 
oorlogsjaren Duitsgezind waren geweest.
Daardoor waren er voor de surveillancedienst slechts 3 ploegen 
van 2 à 3 man, aangevuld met een aantal zogenaamde hulp-
agenten, beschikbaar. De hulpagenten, het woord zegt het al, 
waren burgers die geen opsporingsbevoegdheid hadden, doch 
alleen hulpdiensten voor de politie verrichtten. Zij waren uitge-
rust met een armband met daarop het woord ‘Hulppolitie’.

Op genoemde datum, 18 juni 1945, had ik nachtdienst van 22.00 
uur tot 6.00 uur de volgende morgen. Ik deed die nacht dienst 
met een oudere agent, door mij ome Rinus genoemd en twee 
hulpagenten Bas en Bram. Bas was een lange magere man, vel 
over been, die maar net de hongerwinter had overleefd. Bram 
was een kort dik mannetje, die de oorlog redelijk goed was door-
gekomen. Van beroep was hij sigarenmaker, doch door gebrek 
aan voldoende tabak kon hij zijn beroep niet meer uitoefenen en 
daarom had hij zich gemeld voor de hulppolitie.

Het was in die tijd gebruikelijk, dat de jongste agent in de nacht-
dienst de eerste ronde liep. Ik ging dus van 22.00 uur tot 23.00 
uur de straat op. In de nachtdienst werd meestal te voet ge-
surveilleerd. Verbindingsmiddelen waren er nog niet en je was 
onbereikbaar voor je collega op het politiebureau. Was er ech-
ter iets aan de hand, dan werd er een beroep gedaan op de 
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hulpagent. Nadat ik mijn ronde had gelopen en aan het bureau 
kwam, stond mijn aflosser ome Rinus al gereed om zijn surveil-
lancebeurt te vervullen. Hij was zeer plichtsgetrouwen een man 
van de klok. Hij verliet altijd precies op tijd het bureau om zijn 
ronde te lopen. Bij het verlaten van het bureau vroeg hij mij, of ik 
het dagrapport van de afgelopen dag in het net wilde typen. Dit 
was een van de taken, die aan de nachtdienst was opgedragen.
Ome Rinus had een hekel aan de schrijfmachine. Zijn vingers 
waren daar te dik voor, vond hij. Inderdaad, had hij handen als 
kolenschoppen en menigeen die dwars wilde, had hier kennis 
mee gemaakt. In die tijd had men nog ontzag voor een politie-
man met een paar stevige handen.

Juist had ik me achter de schrijfmachine geïnstalleerd, toen de 
telefoon begon te rinkelen. Nadat ik de hoorn had opgenomen, 
hoorde ik aan de andere kant van de lijn een opgewonden man-
nenstem, die om brandweerassistentie vroeg in de gemeente 
Maasland. Op mijn vraag met wie ik sprak, deelde de man mij 
mee dat hij de gemeentesecretaris was en dat hij namens de 
Burgemeester van Maasland sprak. In Maasland stond de Her-
vormde Kerk in brand en de Maaslandse brandweer was niet in 
staat de uitslaande brand, die in de kerk woedde, alleen te blus-
sen. Verder zei hij, dat de brand zich zeer ernstig liet aanzien 
en dat er dringend hulp van de Maassluise brandweer noodza-
kelijk was. Na beëindiging van het gesprek met de Maaslandse 
gemeentesecretaris, heb ik direct telefonisch de korpschef van 
politie, de adjudant Slootheer en de brandweercommandant C. 
Kloppenburg Sr. ervan in kennis gesteld.

Nu had de politie in die dagen ook tot taak om de brandweerlie-
den te waarschuwen. Dat geschiedde op de volgende manier:
In de wacht van het politiebureau stond in een kast een oude 
schoenendoos met daarin een aantal stekkers, waarvan de stek-
kerpennen met een metalen draadje waren doorverbonden (een 
uitvinding van de onderbrandmeester Cats, van beroep electri-
ciën). Aan de woningen van de brandweerlieden had men buiten 
aan de deurpost een stopcontact aangebracht. Stopte men nu 
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zo’n doorverbonden stekker in dat stopcontact, dan begon er in 
de woning van die brandweerman een bel te rinkelen, die bleef 
gaan, totdat de stekker er werd uitgenomen. De brandweerman 
wist dan, dat hij direct naar de brandweerkazerne moest komen. 
De brandweerlieden woonden over de gehele gemeente ver-
spreid en de brandweerkazerne was in 1945 gevestigd aan de 
Lange Boonestraat.
Het op die manier oproepen van de brandweer werd, als zij op 
het bureau aanwezig waren, meestal gedaan door de hulpagen-
ten. Ik gaf de hulpagent Bas, die ‘lange magere’, opdracht om 
vlug de dienstfiets te pakken en met de schoenendoos met stek-
kers op pad te gaan. Bas keek mij echter met grote hulpeloze 
ogen aan en zei: ‘Dat gaat niet, ik kan niet fietsen, en als ik moet 
gaan lopen, dan duurt het veel te lang en is die kerk afgebrand 
voor de brandweer ter plaatse is.’ Om geen kostbare tijd verloren 
te laten gaan gaf ik de schoenendoos aan hulpagent Bram, die 
‘korte dikke’, en die verliet direct daarop het bureau.

Kort daarna rinkelde de telefoon opnieuw. Het bleek weer de 
gemeentesecretaris te zijn. Hij wilde weten of de brandweer uit 
Maassluis al onderweg was. Ik antwoordde hem, dat alle maat-
regelen genomen waren en dat onze brandweer spoedig ter 
plaatse zou zijn.
Ik had nog maar net de telefoon neergelegd of ik hoorde de bui-
tendeur van het bureau opengaan. Hulpagent Bram, kwam met 
een pijnlijk gezicht de wacht binnen. Hij had de schoenendoos 
met de stekkers onder zijn arm en vertelde, dat hij met de dienst-
fiets was komen te vallen. Hierbij waren de stekkers over de 
straat gerold. Nadat hij de stekkers weer bij elkaar had geraapt, 
was hij weer naar het bureau teruggekomen. Bij de val op straat 
had hij een pijnlijke arm bekomen. Op mijn vraag hoe dat was 
gebeurd vertelde hij, dat hij met zijn korte benen niet goed bij de 
trappers van de hoge dienstfiets kon. Onder het fietsen was hij 
tegen een stoeprand gereden en had zijn evenwicht verloren, 
waardoor hij een smak tegen de straat maakte.

53



54

B
ra

n
d
sp

u
it 

m
e
t 
m

ili
e
u
vr

ie
n
d
e
lij

k 
e
e
n
 p

a
a
rd

 a
ls

 g
ra

sm
o
to

r 
e
n
 z

w
e
e
p
sl

a
g
a
a
n
d
ri

jv
in

g
 v

o
o
r 

h
e
t 
st

a
rt

e
n
 

va
n
 d

e
 v

o
o
rt

st
u
w

in
g
.



Na het verhaal van Bram te hebben aangehoord, er was in-
middels kostbare tijd verloren gegaan, ben ik zelf maar met de 
schoenendoos op stap gegaan. Voordat ik alle stekkers in de 
daarvoor bestemde stopcontanten had gestoken, hoorde ik de 
eerste brandspuit al uitrukken.
Bij die grote brand van de Maaslandse kerk werd door drie spui-
ten van de vrijwillige brandweer en één spuit van de Vereenigde 
Touwfabrieken uit Maassluis geassisteerd. Ondanks alle hulp 
kon niet worden voorkomen dat de kerk in vlammen opging. 
Deze kerk is later weer in de oude stijl herbouwd.

Na onderzoek bleek de brand te zijn veroorzaakt door een ter 
ere van een bevrijdingsfeest afgeschoten lichtkogel. Deze kogel, 
die vermoedelijk niet op een al te deskundige wijze was afge-
schoten, bleek in de dakgoot van de kerk terecht te zijn gekomen 
met het hiervoor beschreven gevolg.
Later vernam ik, dat men in Maasland vond dat de Maassluise 
brandweer wel wat al te lang op zich had laten wachten voor ze 
ter plaatse van de brand versscheen. Of men ooit de juiste toe-
dracht van de alarmering heeft vernomen, is mij niet bekend. Ik 
heb er mij wel voor moeten verantwoorden bij de korpschef. De 
zaak werd echter afgedaan, als een toevallige samenloop van 
omstandigheden.

Uiteraard moesten de brandweerlieden na de brand, de stekkers 
weer op het politiebureau inleveren, waar ze tot het volgende 
brandalarm in de oude schoenendoos verbleven.

J. Zon 
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‘N MOEILIJK JAAR VOOR MAASLUIS

In 1672 blijkt dat de werkzame, schrandere Raadpensionaris 
van Holland, Johan de Witt, zich heeft vergist in de Europese 
diplomatie.

De Franse koning Lodewijk XIV wil zich wreken op de Republiek 
der Verenigde Provinciën. Johan de Witt heeft hem immers de 
voet dwars gezet in zijn veroveringszucht. 
Karel II, de Engelse koning, is even trouweloos als hij. Hoewel 
Karel een verbond heeft met ons land weet Lodewijk hem om te 
kopen. Holland zullen zij vernietigen. Trouwens, op handelsge-
bied is Engeland al sinds jaren onze aartsvijand. Zo vallen de 
Engelsen, zelfs voor dat de oorlog is verklaard, onze handels-
vloot aan, die rijk beladen terugkeert uit de Middellandse Zee.
De Keurvorst van Keulen en de Bisschop van Munster zitten ook 
in het complot. Zij verwachten een deel van onze oostelijke ge-
westen te kunnen inpalmen.

In april 1672 komen de oorlogsverklaringen los en in juni/juli 
zwermen de vijanden uit in ons land.
Keulse en Munsterse troepen bezetten en brandschatten het 
oosten. De Franse legers rukken op naar Amsterdam. Utrecht, 
Amersfoort en Naarden worden genomen. Bij Muiden vormt het 
onder water gelopen land een onneembare barrière. Hier stuit 
de 22-jarige Willem van Oranje, de latere koning van Engeland, 
de opmars van de Fransen. Het gewest Holland ligt voorlopig 
beschermd achter de Hollandse Waterlinie.

In Maassluis is men even verbijsterd als in de rest van het land. 
De vissers weten dat ze opnieuw de klos zijn net zoals tijdens 
de twee Engelse oorlogen in de 20 jaren die achter hen liggen. 
Engelse en Franse oorlogsbodems kruisen op de Noordzee. Al 
onze schepen die uitvaren zullen ze enteren en verbeurd verkla-
ren. Geen hoeker of buis mag daarom van de Staten van Holland 
en West-Friesland in zee steken.
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Nu ligt de visserij lam, de daarmee verbonden ambachten heb-
ben geen werk, de handel ligt plat en als gevolg van dit alles: 
armoede en ellende.

De eenvoudige visserman met z’n zeer bescheiden verdienste 
leeft toch al van de hand in de tand. Aan het einde van een teelt 
mag hij zich gelukkig prijzen als hij door een goede vangst de 
financiën een beetje in evenwicht kan brengen.

Het gevaar vanuit zee vormt een reële bedreiging zowel in 1672 
als in 1673. De Maassluizers zijn beducht voor een landing van 
de gecombineerde Frans-Engelse vloot in de Maasmond.
Immers vijf jaar tevoren is Michiel Adriaansz. de Ruijter de schrik 
van de Engelsen geweest toen hij de Theems opvoer, het Fort 
Sheerness nam en Londen bedreigde.

De vrees voor een invasie door de Franse en Engelse vloot blijkt 
uit een besluit genomen door het College van Gecommitteerden 
ter Visscherij in begin juli 1672. Zij geven opdracht aan Jacob 
‘den Booter’, een havenwerker in dienst van het College, de ha-
veningang te versperren met een haringbuis, stevig verankerd 
en met zwaar touwwerk vastgelegd.
Een versperring echter behoort onder vuur te liggen.

Het dorpsbestuur heeft wel de beschikking over een klein ka-
non, maar het ‘boskruijt’ ontbreekt. Het bestuur zal kruit kopen. 
Volgens afspraak betaalt het College van de Visserij de helft. 
Het dorpsbestuur mankeert het echter aan kontanten en daarom 
stelt het Visserijcollege voor om de andere helft voor te schieten.

Dit College tracht ook de ergste nood onder de vissers te leni-
gen. Met eenparige stemmen besluit men: 

‘vijf last rogge te coopen ten behouve van de arme, onver-
moge vissers, vrouen en kinderen’.

(1 last = 30 hl = 30 zakken)
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De verdeling ervan dragen de Gecommitteerden ter Visscherij 
over aan de ‘diaconij-armmeesters’. De kosten zullen worden 
bestreden uit de visserijmiddelen. Van een Maassluis’ koopman 
Hugo Portugael koopt men 5 last rogge voor 90 goudguldens 
het last. Die rogge wordt als regel aangevoerd uit de Oostzee-
landen. In oorlogstijd is de vrachtprijs niet gering; kopers en ver-
koper komen overeen elk de helft daarvan te betalen.

Herhaaldelijk richt het Visserijcollege een verzoek aan de Staten 
om te mogen uitvaren. Dezen verwijzen de Maassluizers naar 
de Admiraliteit te Rotterdam; een request aan de Admiraliteit 
(de Marine) om bescherming van de vissersvloot door middel 
van een konvooi heeft geen succes. Daarvoor ontbreekt het de 
Marine aan schepen en mankracht.

De vissers willen echter naar de visgronden. Door de nood ge-
dwongen en wellicht ook omdat er goudgeld te verdienen is, ris-
keren sommige schippers het gevaar en negeren het verbod. Zo 
komt in november 1672 schipper Piet Boonsz. de Corfer de ha-
ven binnen ‘naedat heij vijf weecke hadde uijtgeweest’ en brengt 
106 tonnen vis aan wal. Drie en zeventig tonnen ervan met de 
beste kwaliteit zeebanket, brengen bijna f 35,-- per ton op. Een 
zèèr hoge prijs, want een ambachtsman in Maassluis verdient in 
die tijd f 5,-- à f 6,-- per week.

De vissers uit Zierikzee beklagen zich erover dat, in Maassluis, 
uitvaren oogluikend wordt toegestaan. Schipper Jan de Vogel 
neemt het dan ook niet langer: met z’n zware hoeker zeilt hij de 
afsluitboom van de Zierikzeese haven kapot en kiest het ruime 
sop.
Het merkwaardige is dat in het College van Gecommitteerden 
ter Visscherij in 1673 dezelfde klachten worden geuit ten op-
zichte van de vissers uit Zierikzee. Twee Collegeleden krijgen 
dan ook de opdracht daar eens poolshoogte te nemen. De riva-
liteit onder de vissers is niet van vandaag of gisteren.

In december 1673 maakt het College plannen voor het uitvaren 
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van de vissersvloot in 1674. De situatie op zee is nu sterk veran-
derd. Michiel de Ruijter en Cornelis Tromp hebben de Engelsen 
en Fransen, die in juni 1672 trachtten te landen in Zeeland en dat 
ook in augustus 1672 probeerden in Holland, van de kust weten 
te verdrijven.
Als de visserij nu voor de benodigde financiën zorgt, kan de Ad-
miraliteit een konvooi ter beschikking stellen. Eerst probeert men 
nog penningen los te branden bij de autoriteiten opdat 

‘de arme vissscherije bevrijt mocht werden’.

Ze krijgen, begrijpelijk, nul op het request.

In Maassluis melden zich 71 schepen die willen uitvaren. De re-
ders fourneren voor elk schip, dat zij in zee sturen, f  30,--. In totaal 
moet voor het konvooieren met twee kleine marine vaartuigen  
f 4.000,-- worden bijeengebracht. Het College rekent er op dat 
de vissersschepen uit Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen en 
Den Briel navenant zullen bijdragen aan dit Maassluis’ initiatief.

In 1674 wordt de vrede gesloten met Engeland, Munster en Keu-
len. Maassluis herademt, de vissers die dienst hebben genomen 
op de vloot keren terug. De zeelui hijsen opnieuw de zeilen, een 
betere toekomst wenkt.

Alleen voor de Franse kapers, voornamelijk uit Duinkerken, is 
het nog steeds uitkijken geblazen. Onze vissers op IJsland wor-
den door de Admiraliteit begeleid tot aan de Shetlandeilanden. 
Ook op de thuisreis varen de vissers in konvooi onder bescher-
ming van de marine. 

Komen zij te laat bij het vertrekpunt in ‘Hitland’, zoals de vissers 
zeggen, dan lopen de hoekers groot gevaar. Zo wordt de hoeker 
van schipper Pieter Gillisz. van der Meer door Franse kapers 
genomen, evenals enige andere Maassluise schepen in 1675 
en 1676.
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Dat de welvaart was weergekeerd, bewees het bouwen van een 
prachtig dorpshuis in 1676, het oude Raadhuis op de Hoog-
straat, thans Sleepvaartmuseum.

P. Buitelaar

Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruijter.
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